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 خطب عقدية

" رحلة إيمانية في رياض كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب على هيئة 

 ،تقطف منها أشهى الثمار وتبعث خاللها أطيب العبير ،خطب منبرية تجمع بساتين أبوابه الغناء وحدائق مسائله اليانعة

 ،وبديع المأثورات ،وبليغ المواعظ ،وعجائب اآلثار ،ورائق القصص ،ألحاديثورقائق ا ،موشحة بلطائف التفاسير

 ،وكل مدرس نصوح ،وكل داعية غيور ،كل خطيب صادق ايحتاج إليه ،المناجاة وندّي ،وبدائع الخطباء ،ورائع األشعار

 بما في هذا الكتاب "فإن أساس ذلك الفالح وقاعدته العلم  ،وكل مسلم يلهبه الشوق أن يأتي يوم القيامة مفلًحا
 قدم لها وقرظها              

 
 الدكتور األستاذ                                        الدكتور صاحب الفضيلة                              صاحب الفضيلة الدكتور                                                    

مصطفى                                          جمال المراكبي                                    بو سريعزكي محمد أ                  
 مراد

الثقافة ألستاذ ا                                            الرئيس العام                                                          أستاذ التفسير وعلوم القرآن                     
 اإلسالمية

بكلية الدعوة                                                لجماعة                                                            بكلية الدراسات اإلسالمية                             
  اإلسالمية

 جامعة األزهر                                              أنصار السنة المحمدية                                                  جامعة األزهر                                 
 

 أشار بها ورشحها             
 

 فضيلة الشيخ/ إسالم بن شعبان دعدوشة               
 

 صنفها ووشحها               
 

 أحمد الجوهري           
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 مـن الـدستـور اإللـهـي
 

 قال اهلل العلي الكبري:

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ}

مُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ

( 55لَّكُمْ تُرْحَمُونَ )( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَع55َوَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )

} 

 [55،  55]النور : 
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 تقريظ 

 صاحب الفضيلة الدكتور/ زكي محمد أبو سريع
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
آلددن وصددحبن ومددن سددار علددى ن ج ددم والحمددد هلل را العددالمين والصددالة والسددالم علددى رسددولن الكددريم سدديدنا محمددد وعلددى 

 وبعد: ،واقتفى أثرهم إلى يوم النشور
لقد ق َمدا َيَشدا ق فإن اهلل فضل محمدا على خلقن وفضل أمتن على سائر األمم وال معقب لحكمن وال راد لمدا قضدا)   ْل ََ َي َورَبُّد

َتارق  ]القصص :  ْل  ( [68( ]البروج : 68فَدعَّاٌل ِلَما يقرِيدق   ،([86َوَي
أَلقوَن   اَل   َعلق َوهقمل يقسل َألق َعمَّا يَدفل  [32( ]األنبيا  : 32يقسل

بيد أن هذ) الْيرية ليست على إطالق ا بل هي مقيدة بأركان إن تحققت كانت األفضلية سائر أثرهدا إلدى يدوم التندادإإ وإن 
ددرق اللَّددلددم تتحقدد  هددذ) األركددان ت دداوت هددذ) الْيريددة وأصددبحت أثددرا بعددد عددين:   دددقور ا  وََكدداَن َأمل ( ]األحددباا : 26ِن قَددَدر ا َمقل

ثَدَر النَّاِس اَل يَدعلَلمقدوَن    ،([26 ( وقدد جمعدت هدذ) األركدان فدي قدول [36( ]يوسد  : 36َواللَّنق َغاِلٌب َعَلى َأملرِِ) َوَلِكنَّ َأكل
رَِجددتل ِللنَّدداِس تَددألمقرقوَن بِدداللَمعلرق اهلل تبددارو وتعددالى   ددَر أقمَّددةر أقخل ِمنقددوَن بِاللَّددِن  ]آل عمددران : كقنلددتقمل َخيدل َن َعددِن اللمقنلَكددِر َوتدقول َ ددول وِف َوتَدندل

661]) 
وإذا كدان المعصدوم صدلوات اهلل وسدالمن عليدن قدد آتدا) اهلل جوامددع الكلدم فدإن اهلل جلدت قدرتدن وإرادتدن ومحدي  علمدا بكددل 

 شي  قد أنبل القرآن مشتمال على كل العلوم إ 
دِلِميَن  نرى ذلَ في قول اهلل عب شأنن   َرى ِلللمقسل َمة  َوبقشل َيان ا ِلكقلِّ َشيل ر َوهقد ى َورَحل ََ اللِكَتاَا تِبدل ( ]النحدل : 68َونَدبَّللَنا َعَليل

68]) 
قدد  –علدي م الصدالة والسدالم –جميدع شدعب اإليمدان إإ ورسدل اهلل وأنبيدا )  –واألركان سالفة الدذكر نجددها قدد تضدمنت 

واألنبيدا   ،قيام ال سيما أفضل م وأعظم م محمد ابن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمن عليدن قاموا بواجب البالغ والنصح خير
ولكن ورثوا العلم فمن أخذ) أخذ بحظ وافدر وهدذا مدا أشدار صلوات اهلل وسالمن علي م أجمعين لم يورثوا دينارا وال درهما 

ََ  َمددنل  »إليددن النبددي صددلى اهلل عليددن وسددلم فددي قولددن:  ددا ِفيددنِ  لقددبق َيطل  َطرِيق ددا َسددَل ََ  ِعللم   َوِإنَّ  اللَجنَّددةِ  طقددرق ِ  ِمددنل  َطرِيق ددا بِددنِ  اللَّددنق  َسددَل
ِنَحتَدَ ا لََتَضعق  اللَمالَِئَكةَ  تَدغلِفرق  اللَعاِلمَ  َوِإنَّ  اللِعللمِ  ِلطَاِلبِ  ِرض ا َأجل  َجدولفِ  ِفدى َواللِحيتَدانق  اأَلرلضِ  ِفدى َوَمدنل  السَّدَمَواتِ  ِفدى َمنل  َلنق  لََيسل

َلةَ  اللَقَمرِ  َكَفضللِ  اللَعاِبدِ  َعَلى اللَعاِلمِ  َفضللَ  َوِإنَّ   ِ اللَما رِ  لَيدل  لَدمل  األَنلِبيَدا َ  َوِإنَّ  األَنلِبيَدا ِ  َورَثَدةق  اللعقَلَمدا َ  َوِإنَّ  اللَكَواِكدبِ  َسداِئرِ  َعلَدى اللَبدل
 إ« َواِفرر  ِبَحظ   َأَخذَ  َأَخَذ)ق  َفَمنل  اللِعللمَ  َورَّثقوا ِدرلَهم ا َوالَ  ِديَنار ا يدقَورِّثقوا

 ِلَمدنل  قدقللنَدا « النَِّصديَحةق  الددِّينق  » -صدلى اهلل عليدن وسدلم–بحملدن فقدال  وقد أوجب علي م اإلسالم القيام بما كلفدوا وشدرفوا
ِلِمينَ  َوألَِئمَّةِ  َوِلَرسقوِلنِ  َوِلِكَتاِبنِ  ِللَّنِ  » قَالَ   إ« َوَعامَِّتِ مل  اللمقسل

ََ لتقصير فقال جل وعال  وكذا حذرهم من مغبة ا َرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداوقوَد َوِعيَسى ابلِن َمرلَيَم َذلِد لقِعَن الَِّذيَن َكَفرقوا ِمنل بَِني ِإسل
ا وََكددانقوا يَدعلتَدددقوَن   َعلقددوَن  86ِبَمددا َعَصددول َن َعددنل مقنلَكددرر فَدَعلقددو)ق لَبِددنلَس َمددا َكددانقوا يَدفل قولددن صددلى اهلل عليددن إ و (88( َكددانقوا اَل يَدتَدنَدداَهول
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 أو أطدر ا الحد  على ولتأطرقنَّن المسي ، يد على ولتأخذن المنكر، عن ولتن ون بالمعروف، لتأمرن بيد) نفسي والذي"وسلم 
 إ"لعن م كما ليلَعنلكم أو بعض، على بعضكم قلوا اهلل ليضربن

!! يقول صلى اهلل علين وسلم: !قرون مضت بل هي راجعة إلى ،ليست وليدة العصر ،وهقّوة التقصير الواقعة في واد سحي 
رق  » دَوامٌ  َيِجدى ق  ثقمَّ  ، يَدلقونَد قمل  الَِّذينَ  ثقمَّ  ، يَدلقونَد قمل  الَِّذينَ  ثقمَّ  ، قَدرلِنى النَّاسِ  َخيدل دِب ق  َأقدل  َشدَ اَدَتنق  َوَيِمينقدنق  ، َيِمينَدنق  َأَحدِدِهمل  َشدَ اَدةق  َتسل
 إ«
م دا  -َأول َسدَيكقونق بَدعلدِدى ِمدنل أقمَّتِدى  -ِإنَّ بَدعلدِدى ِمدنل أقمَّتِدى »  -صدلى اهلل عليدن وسدلم-اللَّدِن  َعنل أَبِدى َذر  قَداَل قَداَل َرسقدولق وَ  قَدول

مق ِمددَن الرَِّميَّددِة ثقددمَّ الَ  ددرق ق السَّدد ل يِن َكَمددا َيمل رقققددوَن ِمددَن الدددِّ ددَر قوَن اللققددرلآَن اَل يقَجدداِوزق حقلقددوقَد قمل َيمل دديَدقل للددِ   يَدعقددودقوَن ِفيددِن هق َْ مل ِشددَرارق الل
ِليَقِة  َْ وأن تتبدوأ مكانت دا  ،فإذا أرادت األمة أن تن ض من كبوت ا وتتْلص من عثرت ا فعلي دا أن تقدوم بأركدان الْيريدة«إ َوالل

ددَر أقمَّددةر إذا أرادت ذلددَ كلددن فلتعددد إلددى العمددل بقددول اهلل تبددارو اسددمن   ،لتكددون ل ددا الريددادة والصدددارة كمددا كانددت  كقنلددتقمل َخيدل
ِمنقوَن بِاللَّنِ  َن َعِن اللمقنلَكِر َوتدقول َ ول رَِجتل ِللنَّاِس تَألمقرقوَن بِاللَمعلرقوِف َوتَدندل  [661]آل عمران :  (أقخل

التوحيد أوال يا ولقد سعدت أيما سعادة حينما طلب إلي الشيخ الشاا / أحمد الجوهري أن أقرأ كتابن الموسوم بد "
 ،سلس العبارة ،قوي األسلوا ،مغنيا عن كثير من الكتب في هذا الشأن ،نيا في بابن" فألفيتن كتابا غاإلسالم خطبا 

ينعى على أهل العصر تقصيرهم بأدا  ،ظاللن وارفة ،متكات  الصور والمعاني ،إيحا اتن متدفقة ،عطر) فواح ،رياضن نضرة
!! !ابعين إإ فللن در) من عالمف و يذكرني بشباا الصحابة وشيوخ الت ،وخل  رفيع ،وجانب لين ،ولسان عفي  ،جم

 على يدين الْير الكثيرإإ  –جل وعال –أرجو أن يجري اهلل 
 ينبغي أن يحتذى ويستضا  بنإ ،هذا وقد أضاف الكتاا إلى المكتبة الدعوية جديدا قوي األثر

وأن يثقدل بدن  ،بأصدولننسأل اهلل الحي القيوم بدديع السدموات واألرض ذا الجدالل واإلكدرام أن ينفدع ب دذا الكتداا كمدا نفدع 
 موازين مولفن يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد هلل را العالمينإ                 

 كتبن
 العبد المفتقر إلى عفو موال) المقتدر

 زكي محمد أبو سريع
 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 جامعة األزهر
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 تقريظ

 بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى مراد
 جامعة األزهر -األستاذ بكلية الدعوة اإلسالمية 

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وعلى آلن وصحبن ومن واال)
الجوهري فألفيتن   اإلسالم" لألخ الحبيب الْلو  الشيخ أحمد خطبا طالعت كتاا "التوحيد أوال يا أما بعد: فقد 

 كتابا نافعا منتفعا راشدا مرشدا صالحا مصلحا هاديا م ديا ذاكرا مذكرا طيبا مطيباإ
ال غنى عنن للداعية المصلح وال الواعظ الناصح وال المسلم المنصوح وال المربي المْلص وال المعلم الصاد  

علومن وأجل باا من أبوابن وأسمى فقد ولى الكتاا وج ن شطر أهم جانب من جوانب الدين وأعظم علم من 
 مقصد من مقاصد) 

 فحي ال إن كنت ذا همة فقد إإإ حدا بَ حادي الشو  فاطو المراجال
 وقل لمنادي حب م ورضاهم إإإ إذا ما دعا لبيَ ألفا كوامال

 وال تنظر األطالل من دون م فإن إإإ نظرت إلى األطالل عدن حوائال
 ودعن فإن الشو  يكفيَ حامالوال تنتظر بالسير رفقة قاعد إإإ 

 وخذ من م زادا إلي م وسر على إإإ طري  ال دى والحب تصبح واصال
 وأحي بذكراهم شراو إذا دنت إإإ ركابَ فالذكرى تعيدو عامال
 وأما تْافن الكالل فقل ل ا إإإ أمامَ ورد الوصل فابغي المناهال

 يصبح زائالوقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة إإإ فعند اللقا ذا الكد 
 فما هي إال ساعة ثم تنقضي إإإ ويصبح ذو األحبان فرحان جاذال

 فحي يا إخواني لمطالعة هذا الكتاا المفيد وقرا ة مواضيعن ومعايشة غاياتنإ
 أسأل اهلل تعالى أن يرزقني وإياكم اإليمان العمي  واالتصال الوثي  باهلل الرفي إ

 أخوكم
 األستاذ الدكتور مصطفى مراد

 اذ بكلية الدعوة اإلسالميةاألست
 جامعة األزهر
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 فضيلة صاحب التقريظ 

 جمال المراكبي الشيخ الدكتور/

 الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

َد هلِل، ََنحَمدُه وَنستعيُنُه ونستغفره، ونعوذ باهلل ِمنح شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ِمنح َيهِده اهللُ َفََل مُ  مح ضل َلُه، َوَمنح ِإنَّ اْلَح
 ُيضلل فَل هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

وال طريق ملعرفة اهلل واإلقرار بعظمته وجَلله إال  ،أَمَّا بَ عحُد: فاهلل سبحانه وتعاىل هو العظيم جلت عظمته عن الوصف
أو النظر يف آيات اهلل الكونية والتأمل يف عظيم صنع اهلل تعاىل  ، معا ي ههه ايآياتبالنظر يف آيات اهلل املتلوة والتدبر يف

َلى وقد حثنا القرآن الكرمي على األمرين فقال املوىل تبارك وتعاىل يف آيات القرآن العظيم: )أََفََل يَ َتَدب َُّروَن الحُقرحآَن أَمح عَ 
َع َوُهَو َشِهيٌد( ]ق : وقال سبحانه ،[42قُ ُلوٍب أَق حَفاُُلَا( ]حممد :  َرى ِلَمنح َكاَن َلُه قَ لحٌب َأوح أَلحَقى السَّمح : )ِإنَّ يف َذِلَك َلهِكح

73.] 

ِتََلِف اللَّيحِل َوالن ََّهارِ  َرحِض َواخح يَآيَاٍت  وقال سبحانه يف اْلث على التفكر يف آيات الكون: )ِإنَّ يف َخلحِق السََّماَواِت َواألح
َلحبَ  َرحضِ 091اِب )أِلُوِل األح َرب ََّنا َما  ( الَِّهيَن َيهحُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِمح َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخلحِق السََّماَواِت َواألح

َرحضِ  ،[090،  091َخَلقحَت َهَها بَاِطًَل ُسبحَحاَنَك َفِقَنا َعَهاَب النَّاِر( ]آل عمران :  ( 41آيَاٌت لِلحُموِقِننَي ) وقال: )َويف األح
 [ 40،  41َويف أَن حُفِسُكمح أََفََل تُ بحِصُروَن( ]الهاريات : 

ففي األرض من ايآيات الدالة على عظمة اخلالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات واْليوان واجلبال 
على عظيم قدرة اهلل تعاىل وبديع صنعه الهي حتار فيه والقفار واألهنار والبحار وما دق وما عظم من املخلوقات ما يدل 

 العقول. 

وما يف السماء من آيات أعظم مما يف األرض فقد بناها اخلَلق العظيم بقوته وأوسع خلقها وبغري عمد رفعها وأقامها 
يحار من عظمتها وزينها بالنجوم والكواكب حىت إن الناظر إليها بأعظم وسائل التقنية من تلسكوب أو أقمار صناعية ل

َناَها بِأَيحٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن( ]الهاريات :  وإذا كان العلماء قد استطاعوا تقدير املسافة بني  ،[23وسعتها )َوالسََّماَء بَ نَ ي ح
األرض وبني القمر وبني األرض وبني الشمس مستخدمني يف ذلك سرعة الضوء كوحدة للقياس فإهنم ال يزالون يعلنون 

 ُلها يعربون عنها بأهنا فضاء ال هنائي. ،عن جمرد رؤية أبعاد السماء أو تصور سعتهاعن عجزهم 

ومن ايآيات القرآنية اليت تثري يف نفوس املؤمنني دالئل العظمة اليت تليق بهي اجلَلل واإلكرام آية الكرسي لها وصفها 
 قرآن عظيم.النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهنا أعظم آية يف كتاب اهلل عز وجل وكل ال
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قَاَل: اللَُّه َوَرُسولُُه َأعحَلُم، فَ َردََّدَها  ؟ففي الصحيح َعنح ُأََبٍّ: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َسأََلُه: َأيُّ آيٍَة يف ِكَتاِب اهلِل َأعحَظمُ 
ِنَك  ، قَاَل: لِيَ هح ِ تُ َقدُِّس الحَمِلَك ِمرَارًا، ُُثَّ قَاَل ُأََبٌّ: آيَُة الحُكرحِسيِّ الحِعلحُم أَبَا الحُمنحِهِر، َوالَِّهي نَ فحِسي بَِيِدِه ِإنَّ َُلَا ِلَسانًا َوَشَفتَ نيح

 ِعنحَد َساِق الحَعرحِش".

تضمنت التوحيد فإهنا مجعت أصول األمساء اْلسىن والصفات  ،وههه ايآية الكرمية تتكون من مخسني كلمة يف عشر مجل
فدلت على توحيد اإلُلية  ،ومن كمال اْلياة والعلم والقيومية وامللك والقدرة واإلرادة ،باإلُلية والوحدانيةالعليا من التفرد 

 [. 422يف قوله تعاىل: )اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو( ]البقرة : 

يُّ الحَقيُّوُم( َرحِض(ويف قوله تعاىل: )َلُه َما  ،ودلت على توحيد الربوبية يف قوله تعاىل: )اْلَح ودلت  ،يف السََّماَواِت َوَما يف األح
على توحيد األمساء والصفات مبا ورد فيها من أمساء وصفات هلل عز وجل تدل على كماله وجَلله وعظمته وقد ورد فيها 

لعلي فالظاهر من األمساء اْلسىن يف ايآية الكرمية: اهلل اْلي القيوم ا ،اسم اهلل ما بني ظاهر ومضمر مثا ي عشرة مرة
 وباقي األمساء وردت يف صيغة الضمري.  ،العظيم

مبعىن نفي النقائص  –النفي  –ودلت على صفات السلب  ،ودلت على صفات الهات وصفات الفعل كاْلي والقيوم
كما دلت   ،ِحفحظُُهَما( ويف قوله تعاىل: )َواَل يَ ُئوُدهُ  ،والعيوب عن اهلل عز وجل كما يف قوله تعاىل: )اَل تَأحُخُهُه ِسَنٌة َواَل نَ وحٌم(
يُّ الحَقيُّوُم( وأثبتت هلل تعاىل امللك والقدرة  ،)الحَعِليُّ الحَعِظيُم( ،على الصفات الثبوتية اليت تثبت هلل كل كمال كما يف قوله )اْلَح

 والقوة واإلحاطة والعلم والعلو والعظمة .......إخل.

مض  ى في  ه مؤلف  ه عل  ى خط  ى "كت  اب  ال يددا خطبددا  اإلسددالم""التوحيددد أو كت  اب   -أيه  ا الق  ارك الك  رمي  -وب  ني ي  ديك 
وت  أحم حماول  ة ابنن  ا أ   د  ،التوحي  د ال  هي ه  و ح  ق اهلل عل  ى العبي  د" ذلك  م الكت  اب ال  هي رزق  ه اهلل القب  ول يف ال  دنيا بأس  رها

ص  ورة دعوي  ة رامي  ة إىل تعم  يم الفائ  دة م  ن الكت  اب عل  ى عام  ة الن  اس فقدم  ه إلخوان  ه ال  دعاة واملدرس  ني وط  َلب العل  م يف 
 ،هن ا وهن اك ح كت اب التوحي دوعظية على هيئة خطب منربية جامعا فيها الفوائد الدعوي ة والببوي ة ال يت تن اثرت خ َلل ش رو 

 ،وب  ديع امل  أثورات ،وبلي  ا امل  واع  ،وعجائ  ب ايآث  ار ،ورائ  ق القص  ص ،ورق  ائق األحادي  ث ،وق  د وش  حها بلط  ائف التفاس  ري
 َندّي املناجاة.و  ،وبدائع اخلطباء ،ورائع األشعار

وأن جيعل ه يف مي زان حس نات مؤلف ه  ،نسأل اهلل تعاىل بأمسائه اْلسىن وص فاته العلي ا أن ينف ع ِب ها الكت اب كم ا نف ع بأص له
 يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. 

 وسلمإ وآخر دعوانا أن الحمد هلل را العالمين وصل الل م على نبينا محمد وعلى آلن وصحبن
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 المقدمة

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونعوذ باهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ونستعينه ونستغفره إن اْلمد هلل َنمده،
 . وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 :-كان اهلل تعاىل له، وأحسن نيته وعمله، وأناله من اخلري سؤله وأمله  -عفو اهلل وغفرانه  فيقول العبد املفتقر إىل ،أما بعد

ق د ف تح لكت اب التوحي د ل م ام اي دد ش ي  اإلس َلم حمم د ب ن عب د  -تب ارك وتع اىل  -إن من نافلة القول أن أق رر أن اهلل 
  .القبولَ  -ها وغرِبا شرق -ورزقه يف الدنيا كلها  ،القلوبَ  –طيب اهلل ثراه  -الوهاب 

وق د   ه ها  ،بش رح ه ها الكت اب املب ارك وتيس ريه وتقريب ه –رحم اهلل من قض ى م نهم وحف   م ن بق ي  -ولقد قام العلماء 
فاس تفاد  ،ح ىت أرب ت ش روحه عل ى مئ ات الش روح ،عرب كل األجيال اليت عاصرت وتلت زمن تأليف ه –بَل مبالغة  -األمر 

إال أن استفادة الطَلب من ه كان ت أوف ر وأعظ م  ،وعم به النفع واخلري أرجاء الدنيا ،يف كل مكانمنه طَلب العلم واملعرفة 
أال وه  م  ،مل  ا ق  د اص  طبغت ب  ه تل  ك الش  روح م  ن ص  بغة علمي  ة تناس  ب املتلق  ني ،إن مل أق  ل: كان  ت حك  رًا عل  يهم ،وأبل  ا

الله م إال يف  ،ج اءت ش روحه بأس رها علمي ة  ت ةفمي ة قد اعتىن العلماء بتدريسه يف املعاهد واحملاف ل العلملا و  ،طَلب العلم
وق د كان ت املكتب ة اإلس َلمية وال ت زال  اج ة إىل خدم ة  ،بل يقين ا أق ل م ن القلي ل ،وهي إن عدت قليلة ،بعض املناسبات

ت الفوائ د وق د رأي  ،كم ا اس تفاد من ه الط َلب  ،هها الكتاب املبارك يف صورة دعوية وعظية منربية ليس تفيد من ه عام ة الن اس
عل ى  ،هن ا وهن اك حهقد تناثرت خ َلل ش رو ، الدعوية والوعظية والببوية ُلها الكتاب العظيمة فوائده اجلليلة قَلئده وفرائده

ُث إ ي  ،فقم   ت ِب   ها العم    ل ،واس   تخرامل املزي    د منه   ا ،وكان   ت  اج    ة إىل مجعه   ا والت   أليف بينه   ا ،يف تل   ك الش   روح قلته   ا
وب ديع  ،وبلي ا امل واع  ،وعجائب ايآثار ،ورائق القصص ،ورقائق األحاديث ،ئف التفاسريوشحتها مبا وقفت عليه من لطا

منربي ة  يف منظومة واح دة عل ى هيئ ة خطب ة ،آلفت بني هها كله ،وَندّي املناجاة ،وبدائع اخلطباء ،ورائع األشعار ،املأثورات
إن ش اء اهلل  تزي د حتي د وال ا وق در م دهتا البهلت جهدي أن تكون مادهتقد و  وتضم مستفاداته،جتمع مسائله  لكل باب،

م   ا  -وق   د راعي   ت  ،أب   واب الكت   اب كل   ه -بفض   ل اهلل تع   اىل  –وق   د اس   توعبت اخلط   ب  ، ه   هاع   ن اخلطب   ة املعت   ادة تع   اىل
 ما يلي: اخلطبة يف توشيح -أمكنين 

 ل يف رقة ويسر. ب ،يف غري تعقيد ،ونفي الشبهات ،ووضوح اُلدف ،يف الوصول إىل غرضها: حتقيق الغاية -

 بل يف جزالة وبَلغة. ،يف غري تبهل ،ووضوح املعىن ،وِقصر اجلملة ،ويف لغتها: سهولُة العبارة

 بل بتوثيق واستناد. ،يف غري كهب على الشرع ،والتغريب ،والتعجيب ،ويف مجع مادهتا: التطريب

ب  ل يف س  هولة  ،يف غ  ري تقع  ر ،ا أمك  ن املق  امونس  بة العل  م إىل أهل  ه م   ،وص  دق النق  ل ،ويف انتق  اء ش  واهدها: ص  حة ال  دليل
 ولطف.
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 بل على السجية والطبع. ،يف غري سجع ،ويف اختيار امسها: اجلدة والطرافة والدقة

 بل يف اعتدال وتوسط. ،يف غري شطط ،والتكليف بعمل ،وترتيب الفكرة ،وأخريًا يف طريقة إلقائها: تنويع العبارة

أن ي  أحم ي  وم  لهب  ه الش  وقُ وك  ل مس  لم يُ  ،وك  ل م  درس نص  وح ،وك  ل داعي  ة غي  ور ،والكت  اب ات  امل إلي  ه ك  ل خطي  ب ص  ادق
 ُث إ ي ال أدع  ي ِل في  ه فض  َلً  ،ف  دونكم ه  و ،مب  ا يف ه  ها الكت  اب ف  إن أس  اس ذل  ك الف  َلح وقاعدت  ه العل  مُ  ،القيام  ة مفلح  اً 

 فضل اهلل ومنته.   واهلل   فالفضل كله إمنا هو

 ُث أما بعد 

إىل ش   يخي املفض   ال فض   يلة الش   ي  إس   َلم ب   ن ش   عبان  ،رة ه   ها الكت   اب واإلش   ارة ب   ه عل   يّ فيع   ود الفض   ل يف ترش   يح فك   
 فجزاه اهلل عين وعن إخوا ي خريًا. ،دعدوشة الرجل اخللوق الطيب أحسبه كهلك وال أزكي على اهلل أحًدا

 

 وكتب حامًدا مصلًيا
 الفقري إىل عفو ربه
 أ د اجلوهري

 ية اإلجازة العالية يف الدعوة اإلسَلم
 والثقافة ومقارنة األديان

 14/ 10001201971 -للمهاتفة:
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 تقسيم الكتاا على األبواا
 وقد قسمت اخلطب على أبواب الكتاب على النحو التاِل: 

 الباا عنوان الْطبة

دددتق  = الوصية الْالدةإ * كتددداا التوحيدددد وقدددول اهلل تعدددالى:  َوَمدددا َخَلقل
نَس إِ   الَّ لِيَدعلبقدقوِن(اللِجنَّ َواإللِ

 * باا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوا = ال إلن إال اهلل طو  النجاةإ
  

 * باا من حق  التوحيد دخل الجنة بغير حساا = إلى الجنة بغير حساا 
 * باا الْوف من الشرو = ال قوَّةق ال اوية 

 اهللإال * باا الدعا  إلى ش ادة أن ال إلن  = عالمية التوحيد

 = عالمات على الطري 

 [ 6= تسا الت حول التوسل والوسيلة ]

 [3= شب ات حول التوسل والوسيلة ]

 * باا تفسير التوحيد وش ادة أن ال إلن إال اهلل             

 = غيوم في سما  العقيدة الصافيةإ 

 

* باا من الشرو لدبس الحلقدة والْدي  ونحوهمدا 
 لرفع البال  أو دفعنإ

 * باا ما جا  في الرقى والتمائم وأخوات ا        = الرقي 
 * باا من تبرو بشجرة أو حجر ونحوهما = التبرو بين المشروع والممنوع 

 * باا ما جا  في الذبح لغير اهلل = لعن اهلل من ذبح لغير اهلل 

 * باا ال يذبح هلل بمكان يذبح فين لغير اهلل

 رو النذر لغير اهلل* باا من الش = صنادي  النذور برينةإ

 * باا من الشرو االستعاذة بغير اهلل = استعيذوا باهلل تعالى وحد) 

* بدداا مددن الشددرو أن يسددتغيهلل بغيددر اهلل أو يدددعو  = االستغاثة والدعا  ح  را األرض والسما 
 غير)  
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لقدوِبِ مل * باا قول اهلل تعالى:  َحتَّى ِإَذا فدقبَِّع َعن قدق  عالم العجائب  ،= عالم المالئكة
ددددَو اللَعِلدددديُّ  ددددمل قَددددالقوا اللَحدددد َّ َوهق قَددددالقوا َمدددداَذا قَدددداَل رَبُّكق

(إ                       اللَكِبيرق
 * باا الشفاعة = الشفاعة لمن؟
ددددددِدي َمددددددنل  = نعمة ال داية ََ اَل تَد ل * بددددداا قددددددول اهلل تعددددددالى:  ِإنَّدددددد

َببلَت(        َأحل

* باا ما جا  من التغليظ فيمن عبد اهلل عندد قبدر  ساجد = تحذير الساجد من اتْاذ القبور م
 رجل صالح فكي  إذا عبد)    

باا ما جا  أن الغلو فدي قبدور الصدالحين   = إياكم والغلو في الصالحين
 يصيرها أوثانا  تعبد من دون اهلل

  بددددداا مدددددا جدددددا  أن سدددددبب كفدددددر بندددددي آدم
 وترك م دين م هو الغلو في الصالحين   

بددداا مدددا جدددا  أن بعدددض هدددذ) األمدددة يعبدددد   ؟ا حماة التوحيد= أين أنتم ي
 األوثان 

  بدداا مددا جددا  فددي حمايددة النبددي صددلى اهلل
عليددن وسددلم حمددى التوحيددد، وسددد) طددر  

 الشرو  

 باا ما جا  في السحر    [إ3] ،[6= عالدددددم السحددددددر ]
     باا ما جا  في النشرة 

 السحر    * باا بيان شي  من أنواع  =  السحر الْفي 

 * باا ما جا  في الك ان ونحوهم     =  ويسألونَ عن الك دددددددان

 * باا ما جا  في التطير             = التشا م ال يأتي بْير 
 * باا ما جا  في التنجيم                = ال تصدقو) فإنن كذاا 
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رِكقوَن َما الَ   = اهلل خال  كل شي  لق ق باا قول اهلل تعالى: أَيقشل ْل  َي
َلققونَ  ْل  َشيلنا  َوهقمل يق

  باا ما جا  في االستسقا  باألنوا 

دذق ِمدن  = حياة القلوا في محبة عالم الغيواإ ِْ * باا قول اهلل تعالى:  َوِمدَن النَّداِس َمدن يَدتَّ
 دقوِن الّلِن أَنَدادا  يقِحبُّونَد قمل َكحقبِّ الّلِن(

دددديلطَانق * بدددداا قددددول اهلل تعددددالى:  ؟= مدن تدْداف ددددمق الشَّ  ِإنََّمددددا َذِلكق
ددددافقوهقمل َوَخددددافقوِن ِإن كقنددددتقم  َْ لِيَددددا )ق فَدددداَل َت ددددوِّفق َأول َْ يق

ِمِنيَن(  مُّول
* بددداا قدددول اهلل تعدددالى:  َوَعلَدددى اللّدددِن فَدتَدوَكَّلقدددوال ِإن   ؟= وما لنا أال نتوكل على اهلل

ِمِنيَن(  كقنتقم مُّول

َر الّلِن فَداَل يَدألَمنق * با = المسلم بين األمددن والقنددوطإ ا قول اهلل تعالى:  َأفََأِمنقوال َمكل
اِسرقوَن( َْ مق الل َر الّلِن ِإالَّ اللَقول  َمكل

= سدددفينة النجدددداة: "واصددددددددددددددبر ومددددا صددددبرو إال 
 باهلل"إ

 * باا من اإليمان باهلل الصبر على أقدار اهلل

 * باا ما جا  في الريا   = آكل الحسناتإ

 الشرو إرادة اإلنسان بعملن الدنيا * باا من 

* باا قول اهلل تعالى:  أََلمل تَدَر ِإَلى الَِّذيَن يَدبلعقمقدوَن  = صيحة نذير
 ََ ََ َوَمدددا أقندددِبَل ِمدددن قَدبلِلددد دددمل آَمنقدددوال ِبَمدددا أقندددِبَل ِإلَيلددد أَندَّ ق
يقرِيدددقوَن َأن يَدَتَحدداَكمقوال ِإلَددى الطَّدداغقوِت َوقَدددل أقِمددرقوال َأن 

فقرق   وال ِبِن(َيكل
* بدداا مددن أطدداع العلمددا  واألمددرا  فددي تحددريم مددا  = إنما الطاعة في المعروفإ

 أحل اهلل

باا قول اهلل تعدالى:  يَدعلرِفقدوَن نِعلَمدَت اللّدِن   = أصناف الناس مع نعم اهلل 
ثَدرقهقمق اللَكاِفرقوَن(  ثقمَّ يقنِكرقونَدَ ا َوَأكل

  نَددا)ق َمددة   بدداا قددول اهلل تعددالى:  َولَددِننل َأَذقدل رَحل
 مِّنَّا ِمن بَدعلِد َضرَّا  َمسَّتلنق لَيَدققوَلنَّ َهَذا ِلي(
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   باا قول اهلل تعالى:  فَدَلمَّا آتَاهقَما َصاِلحا
 َجَعاَل َلنق شقرََكا  ِفيَما آتَاهقَما(

= الحيدددددداة الطيبددددددة مددددددع أسددددددما  اهلل الحسددددددنى 
 وصفاتن العلى

  ددددَما ق َسل  بدددداا قددددول اهلل تعددددالى: ْل َوِللَّددددِن األل
دددددددددَنى فَدددددددددادلعقو)ق ِبَ دددددددددا َوَذرقوا الَّدددددددددِذيَن  اللحقسل

َمائِِن {إ  يدقللِحدقوَن ِفي َأسل
   بدددددداا مددددددن جحددددددد شددددددينا  مددددددن األسددددددما

 إوالصفات
  بددددداا احتدددددرام أسدددددما  اهلل وتغييدددددر االسدددددم

 ألجل ذلَ

 باا ما جا  فيمن لم يقنع بالحل  باهلل  [6= أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]
 باا قول: ما شا  اهلل وشنت 
 باا قول: الل م اغفر لي إن شنت 
 باا من سب الدهر فقد آذى اهلل 
 (باا التسمي بقاضي القضاة ونحو 
 باا ما جا  في اإلقسام على اهلل 
  َعلقددددوال ِللّددددِن بدددداا قددددول اهلل تعددددالى:  فَدددداَل َتجل

 أَنَدادا  َوأَنتقمل تَدعلَلمقوَن(

 يباا ال يقول: عبدي وأمت  [3= أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]
   باا ما جا  في المصورين 

* باا مدن هدبل بشدي  فيدن ذكدر اهلل أو القدرآن أو  = رسالة إلى الذين اتْذوا دين م هبوا  ولعباإ
الرسددول وقددول اهلل تعددالى: ْل َولَددِننل َسددأَللتَد قمل لَيَدققددولقنَّ 
ددوضق َونَدللَعددبق ققددلل أَبِاللَّددِن َوآيَاتِددِن َوَرسقددوِلِن   ْق ِإنََّمددا كقنَّددا َن

بِئقوَن { ]التوبة: كقنل  تَد ل  [إ86تقمل َتسل
 * باا ال يقال: السالم على اهلل = إن اهلل هو السالمإ
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باا ما جا  في ]الد[ لو وقول اهلل تعدالى:   = اإليمان بالقدر
ٌ  مَّدددا  دددِر َشددديل  يَدققولقددوَن لَدددول َكددداَن لَنَدددا ِمددَن اأَلمل

 ققِتللَنا َهاهقَنا(
         باا ما جا  في منكري القدر    

 * باا الن ي عن سب الريح             =  ال تسبوا جنود اهلل

 باا ال يرد من سأل باهلل  = واحفظددوا أيمانكددم
  باا ال يسأل بوجن اهلل إال الجنة 
  باا ما جا  في كثرة الحل 
  باا ما جا  في ذمة اهلل وذمة نبين 

دددَر بددداا قدددول اهلل تعدددالى:  َيظقنُّددد  ؟= هل قدرنا اهلل ح  قدر) وَن بِاللّدددِن َغيدل
اللَحدد ِّ ظَددنَّ اللَجاِهِليَّددِة يَدققولقددوَن َهددل لَّنَددا ِمددَن 

 اأَلملِر ِمن َشيل ر ققلل ِإنَّ اأَلملَر كقلَّنق ِللَِّن(
  بدداا مددا جددا  فددي قددول اهلل تعددالى:  َوَمددا *

َرلضق َجِميع دددددا  رِِ) َواألل قَدددددَدرقوا اللَّدددددَن َحددددد َّ قَددددددل
َم اللِقَياَمةِ   (إ  قَدبلَضتقنق يَدول
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 الوصية الْالدة

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 ها لك يا مهيمن يا مصّوُر يا صمدح من أين أبدأ واحملامد كل

 احبُت يف أِبى املعا ي أن تفي جبَلل قدرِك فاعتهرُت ومل أزدح 

 أيها اإلخوة يا أما بعد: ف 

 "التوحيد أوال"

أال وه   و التوحي   د ب   إفراده س   بحانه جبمي   ع أن   واع  ،حتقي   ق أول واج   ب أوجب   ه اهلل عل   ى عب   اده اُل   دف منه   ا: ،سلس   لة إمياني   ة
وأش  هى كلم  ة  ،وأفض  ل كلم  ة ش  هدهتا األمس  اع ،يف ه  هه السلس  لة الكرمي  ة ع  ن أعظ  م كلم  ة عرفه  ا الوج  ود نتح  د  ،العب  ادة

 ." ال إله إال اهلل" كلمة  والنجاة كلمة اإلخَلص  هي تلك ،تهوقتها ورددهتا األلسنة واألفواه

وم  ن ك  ل غص  ن  ،ك  ل ش  جرة في  ه غص  ناً   نأخ  ه م  ن ي  انعا يف بس  تان التوحي  د امل  اتع اللنط  وف س  وي    أيه  ا اإلخ  وة    فتع  الوا بن  اَ 
 وطي  بٍ  خاص  ة وأن ه  ها العب  ري وذلك  م الطي  ب مس  تمد م  ن عب  ريٍ  وطيبه  ا العط  ر اجلمي  ل،نس  تمد منه  ا عبريه  ا  ،نقط ف زه  رة

 (0)"أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهلل" قال فيه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 إ" الوصية الْالدة" وهو بعنوان  -ةأيها اإلخو -وهها هو لقاؤنا األول 

 يف العناصر األربعة التالية: اجلليل وسننظم سلك هها املوضوع العظيم

 ْلظات مثينة. :أوالً 

 .: التوحيد أوالً ثانياً 

 ثالثا: فلنتعرف إىل التوحيد.

 ؟: كيف َنقق التوحيد يف الواقعوأخرياً  رابعاً 

عَلق ة مباش رة  عل ى د فبات اْلياة هي الفبات اليت م رت عل ى البش رية وه يإن أسع : -أيها اإلخوة- :ْلظات مثينة :أوالً 
يبلغ  ون ع  ن اهلل رس  االته  الف  بات ال  يت ع  اش فيه  ا أنبي  اء اهلل ورس  له ب  ني الن  اس، تلك  م  وه  ي ،واتص  ال ال ينقط  ع بالس  ماء

                                                            
 .0217وحسنه األلبا ي يف الصحيحة  ،(532والطربا ي يف الدعاء ) ،7252(، والبمهي 920 ،212( أخرجه مالك يف املوطأ رواية حممد بن اْلسن )0)
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 ها االتص  ال مب  وت آخ  ر األنبي  اء،ويوص  لون إىل خلق  ه أوام  ره ونواهي  ه، ول  هلك بك  ى الفطن  اء األلب  اء األذكي  اء مل  ا انقط  ع ه  
ٍر رضى اهلل عنه  روى مسلم يف صحيحه َعنح أََنٍس قَاَل: ،املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بَ عح َد َوفَ اِة َرُس وِل اللَّ ِه   قَاَل أَبُو َبكح

ََن نَ ُزوُرَها كَ  رضي اهلل عنهم ِلُعَمرَ  – صلى اهلل عليه وسلم -  صلى اهلل علي ه وس لم -َما َكاَن َرُسوُل اللَِّه انحطَِلقح بَِنا ِإىَل أُمِّ أميح
َها َبَكتح فَ َقااَل، - َنا ِإلَي ح ٌر ِلَرُسولِِه  ،؟َما يُ بحِكيكِ  َُلَا: يَ ُزوُرَها. فَ َلمَّا ان حتَ َهي ح :- صلى اهلل عليه وسلم -َما ِعنحَد اللَِّه َخي ح  . فَ َقالَ تح

َى قَ ِد ان حَقطَ َع ِم َن  - ص لى اهلل علي ه وس لم -نحَد اللَِّه َخي ح ٌر ِلَرُس ولِِه َما أَبحِكى َأنح اَل َأُكوَن َأعحَلُم َأنَّ َما عِ  َوَلِك نح أَبحِك ى َأنَّ الح َوحح
ُهَما َعَلى الحُبَكاِء،  (4)َفَجَعََل يَ بحِكَياِن َمَعَها. السََّماِء. فَ َهيََّجت ح

وجيهه، يقوم بإرشادها إىل تنفي ه ذل ك وتطبيق ه ههه الفبات تبىب على عني اهلل وتصنع بت  -أيها اإلخوة-عاشت البشرية 
 فعاشت البشرية يف ظل ذلك أسعد فبات حياهتا. يف قيادة حكيمة وريادة رشيدة، ،خرية خلق اهلل وصفوهتم

وإن أسعد ههه الفبات على اإلطَلق ُلي الفبة اليت شهدت فيها الدنيا وسعدت فيها اْلياة بأعظم من خلق اهلل وأفضل 
سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهي الفبة اليت تق در بعم ر ال زمن وتق دير الن اس بثَلث ة وعش رين عام ا من اصطفاه 

قض  ى الن  يب منه  ا ثَلث  ة عش  ر يف مك  ة املكرم  ة وعش  را يف املدين  ة املعط  رة )ه  ها بتق  دير الزم  ان وأم  ا بتق  دير اْلقيق  ة فل  يس ُل  ا 
وخيط و  ،س ىميش ي عل ى ش وك األ   ط وال األي ام واللي اِل  ه الس نوات ع اش الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم، خ َلل ه ه( حدود
حىت علم اجلاه ل وق وم املع ومل ونش ر أض واء اْل ق  يتلمس الطريق ُلداية الضالني وإرشاد اْلائرين، الكيد والعنت، رعلى مج

 ائها.كما تنشر الشمس أشعتها على الدنيا فتغمر األكوان بضي والتوحيد واإلميان على الدنيا كلها،

وت رك ايآُل ة  ،إىل نب ه الش رك والتمس ك بالتوحي دالن اس ر النيب صلى اهلل عليه وسلم اْلياة وأضاء الدنيا وأنارها يوم دعا مَّ عَ 
ال إل ه إال  قول وا: ي ا أيه ا الن اس:: "اخلال دة يف ص يحتهاْل ق  ةبقول  ف يهموص دع  ، الكثرية واالستمساك بعبادة العزيز اْلمي د

 (7). تفلحوا" ،اهلل

 ا وكدت بأمخصي أطأ الثرياوعز   ومما زاد ي شرفاً 

 دخوِل حتت قولك يا عبادي وأن أرسلت أ د ِل نبيا

 وبووج  ،وطريق ة العم ل ِب ا ،حيات ه كله ا يعل م الن اس مع ىن ه هه الكلم ة   أيه ا اإلخ وة    عاش النيب صلى اهلل علي ه وس لم
 اهتا.واْلرص على أداء مقتضي ،الدعوة إليها والسعي لتبليغها

األخرية يف  ياموبدأت األ ،والحت من بعيد طَلئع التوديع ُلها العمر املبارك ،حىت بدت يف األفق خامتة ههه الدنيا الطيبة
 العد التنازِل. -املصطفى صلى اهلل عليه وسلم-حياة 

                                                            
 .0234( أخرجه مسلم 4)

وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه وهها إسناد حسن عبد الر ن بن أَب الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رجاله  ،: رجاله رجال الصحيح. اه 44/ 0 جممع الزوائد وقال اُليثمي يف ،(00100( أخرجه أ د )7)

 ثقات رجال الصحيح.

 



 18 

  طل  ع م  ن مش  اعره اء تي  س  اعتها أخ  هت طَلئ  ع التودي  ع للحي  اة واألح ،ي  وم تكامل  ت ال  دعوة وس  يطر اإلس  َلم عل  ى املوق  ف
 وأحوله: وتتضح بعباراته وأفعاله -صلى اهلل عليه وسلم

ُر اللَِّه َوالحَفتحُح ) ُخُلوَن يف ِدي ِن  (0فها هو قد أنزلت عليه سورة النصر:  بسم اهلل الر ن الرحيم ِإَذا َجاَء َنصح َورَأَيحَت النَّاَس َيدح
ِد َربِّ  (4اللَِّه أَف حَواًجا ) تَ غحِفرحُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّابًا )َفَسبِّحح ِ َمح  (7َك َواسح

 ،بينم  ا ك  ان ال يعتك  ف إال عش  رة أي  ام فحس  ب قب  ل ه  ها ،وه  ا ه  و يعتك  ف يف رمض  ان م  ن الس  نة العاش  رة، عش  رين يوم  اً 
 (2)بينما كان ال يدارسه كل رمضان سبق إال مرة واحدة.  القرآن الكرمي مرتني،األخري  وتدارسه جربيل يف رمضان

 إىل الناس يف إشارات كثرية  أوحى بهلكنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه و فعرف أ

 (2)لعلي ال ألقاكم بعد عامي هها ِبها املوقف أبداً" ،فقال يف حجة الوداع: "إ ي ال أدري

 (0)َد َحجَّىِت َهِهِه". : "لَِتأحُخُهوا َمَناِسَكُكمح، فَِإِّنِّ اَل أَدحرِى َلَعلِّى اَل َأُحجُّ بَ عح وهو عند مجرة العقبةَ   وقال

 اء،يإىل أحد فصلى على الشهداء كاملودع لألموات واألح -صلى اهلل عليه وسلم  ه  خرمل النيب 00ويف أوائل صفر سنة 
 (3). ألنظر إىل حوضي ايآن"  واهلل   وإ ي  وأنا شهيد عليكم، ،إ ي فرط لكم: "ُث انصرف إىل املنرب فقال

  شهد رسول اهلل    وكان يوم االثنني  ه  00ليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة يف ا   أيها اإلخوة   وبالفعل
واتق دت حرارت ه ح ىت إهن م ك انوا  ،فلما رجع وهو يف الطريق أخ هه ص داع يف رأس ه ،جنازة يف البقيع -صلى اهلل عليه وسلم

وتتابع ت األي ام  ،يوم اً  02أو  07أيام املرض اليت دامت  وبدأت ،جيدون سورهتا وأثرها فوق العصابة اليت تُعصَّب ِبا رأسه
مخس  ة أي  ام بق  ى  ، بق  يفيبق  ى م  ن عم  ر املص  طفى أي  ام مع  دودة ،س  راًعا عل  ى رس  ول اهلل تقرب  ه م  ن ايآخ  رة وتبع  ده م  ن ال  دنيا

 ،ص طفى ال دنيااللحظ ات الثمين ة ال يت ي ودع فيه ا امل ،األخ رية اتوج اءت اللحظ  ،ثَلث ة ُث يوم ان ُث س اعات ،ب لأربعة أيام
إهنا أمثن ْلظات اْلياة على اإلط َلق نع م وال ري ب فبع د ْلظ ات قليل ة س يغلق الب اب ال هي ب ني الس ماء واألرض وينقط ع 

 وحي السماء عن األرض.

ب  ني الص  فوة م  ن اخلل  ق وب  ني اخل  الق  الص  لة املباش  رة ،تل  ك اللحظ  ات األخ  رية م  ن حي  اة الص  لة الفري  دة ،إهن  ا ْلظ  ات مثين  ة
أن ي  بك ب  ني ي  دي األم  ة   - ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  أراد املص  طفى    أيه  ا اإلخ  وة  ويف ْلظ  ة م  ن ه  هه اللحظ  ات  ،س  بحانه
ق   در ه   هه بأن يوص   ي األم   ة وص   ية مثين   ة  -ص  لى اهلل علي   ه وس   لم  أراد الن   يب  ،ال تض   ل األم   ة بع   ده أب   داً  يكتب   ه ُل   ا، كتاب  اً 

أراد  ،- ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  ال   يت بقي   ت للحي   اة يف رس   ول اهلل  أو لنق   ل: اللحظ   ات الثمين   ة ال   يت بقي   ت ل   ه يف اْلي   اة،

                                                            
 .7042( أخرجه البخارى 2)

 لأللبا ي. ،220( انظر ختريج فقه السرية ص 2)

 من حديث جابر رضي اهلل عنه.( 0493( أخرجه مسلم )0)

 ( وما بعدها، املباركفوري.209وانظر يف تفصيل ذلك: الرحيق املختوم ) ،0722( أخرجه البخاري 3)
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روى البخ  اري يف  املص  طفى أن يوص  ي األم  ة بوص  ية حتف    عل  ى األم  ة س  ريها ومس  راها وتض  بط لألم  ة خطواهت  ا يف ممش  اها،
 بكت اب أكت ب ه ق ال: ائت و يُع وج -ص لى اهلل علي ه وس لم  صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "ملا اشتد بالنيب 

فلما مهوا بهلك نظر عمر فوجد النيب يف غاية اإلعياء ورأى أن ال يش قوا علي ه، فق ال: إن الن يب  ال ختتلفوا بعده، لكم كتاباً 
ص  لى اهلل علي  ه    ط فلم  ا رأى الن  يبغً  لَّ وكث  ر ال ف  اختلفوا، وعن  دنا كت  اب اهلل حس  بنا، غلب  ه الوج  ع، -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم    

 (5التنازع".) يوال ينبغي عند قوموا عين، ذلك قال: -وسلم

اجللي  ل اب  ن  وه  ها م  ن ش  ؤم االخ  تَلف ق  ال اْل  اف  ،ومل يكت  ب ذل  ك الكت  اب -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   فم  ات املص  طفى
َ ريح  حجر: ِديث َدلِيل َعلَ ى َأنَّ ااِلخح ِتََلف قَ دح َيُك ون َس َبًبا يف ِحرحَم ان اخلح ِ اللَّ َهيحِن خَتَاَص َما َكَم ا َوقَ َع يف ِقصَّ   ،َويف اْلَح ة ال رَُّجَلنيح

ر ِبَسَبِب َذِلكَ  َلة الحَقدح    (9". ) فَ رُِفَع تَ عحِيني لَي ح

 هم وه  م، لك  نا بالغ  اً ش  ديدً  حزن  اً  ف  وات ه  هه الوص  يةألج  ل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ح  زن أص  حاب الن  يب أيه  ا اإلخ  وة  
 نع م عظيم ة حمفوظ ة إىل أن تق وم الس اعة ال تتب دل وال تتغ ري، الفطناء األلباء علموا أنه صلى اهلل عليه وسلم أوصى بوص ية

وج  دوها يف كت  اب اهلل تع  اىل وه  ها ه  و عنص  رنا الث  ا ي م  ن  ه  ي بعينه  اب  ل  ال  يت فق  دوها نظ  روا فوج  دوا ع  وض تل  ك الوص  ية
 التوحيد أواًل. :عناصر اللقاء

  م ن أراد أن ينظ ر إىل وص ية رس ول اهلل ل: "أن ه ق ا -رض ي اهلل عن ه-أيها اإلخوة  روى البمهي وحس نه ع ن  اب ن مس عود 
م  ن أراد أن ينظ  ر إىل وص  ية  أي: ال  يت كتب  ت وخ  تم عليه  ا فل  م تغ  ري ومل تب  دل، ،" ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ال  يت عليه  ا خامت  ه

َعَليحُكمح َأالَّ ُتشح رُِكوا بِ ِه َش يحًئا  اليت عليها خامته فليقرأ قوله تعاىل: "ُقلح تَ َعاَلوحا أَتحُل َما َحرََّم َربُُّكمح  -صلى اهلل عليه وسلم–حممد 
َربُ  وا تُ لُ  وا َأوحاَلدَُك  مح ِم  نح ِإمح  ََلٍق ََنح  ُن نَ   رحزُُقُكمح َوِإيَّ  اُهمح َواَل تَ قح َس  انًا َواَل تَ قح َه  ا َوَم  ا َبطَ  َن َواَل  َوبِالحَوالِ  َديحِن ِإحح الحَف  َواِحَ  َم  ا َظَه  َر ِمن ح

تُ ُلوا الن َّفحَس الَّيِت َحرَّمَ  قِّ َذِلُك مح َوصَّ اُكمح بِ ِه َلَعلَُّك مح تَ عحِقلُ وَن ) تَ قح َس ُن 020اللَّ ُه ِإالَّ بِ اْلَح َربُ وا َم اَل الحَيتِ يِم ِإالَّ بِ الَّيِت ِه َي َأحح (َواَل تَ قح
ًسا ِإالَّ ُوسح َعهَ  ِط اَل ُنَكلُِّف نَ فح ُفوا الحَكيحَل َوالحِميزَاَن بِالحِقسح ُه َوَأوح ُلَا َأُشدَّ ا َوِإَذا قُ لح ُتمح فَاعح ِدُلوا َولَ وح َك اَن َذا قُ  رحىَب َوِبَعهح ِد اللَّ ِه َحىتَّ يَ ب ح

ُفوا َذِلُكمح َوصَّاُكمح ِبِه َلَعلَُّكمح َتهَكَُّروَن ) (َوَأنَّ َه َها ِص رَاِطي ُمسح َتِقيًما فَ اتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُع وا السُّ ُبَل فَ تَ َف رََّق ِبُك مح َع نح َس ِبيِلِه 024َأوح
 (01) (".027مح َوصَّاُكمح ِبِه َلَعلَُّكمح تَ ت َُّقوَن )َذِلكُ 

ههه هي وصية رس ول اهلل    (00)آيات حمكمات هن أم الكتاب كما قال ترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
توض  ح ه  هه  ص لى اهلل علي  ه وس لم   فرس  ول اهلل أوص ى بوص  ايا أوىل ه  هه الوص ايا أن أوص  ى بتوحي د اهلل ج  ل يف ع  َله كم ا

يب  ايع أص  حابه عل  ى ه  هه ايآي  ات ال  ثَل  فف  ي مس  تدرك  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وُل  ها أيه  ا اإلخ  وة ك  ان الن  يب ايآي  ات 
أيك  م  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ق  ال، ق  ال رس  ول اهلل  -رض  ي اهلل عن  ه-اْل  اكم وص  ححه م  ن ح  ديث عب  ادة ب  ن الص  امت 

                                                            
 .002( أخرجه البخاري 5)

 (.054/  0( فتح الباري )9)

 (.7131( أخرجه البمهي )01)

 (.4/703( املستدرك )00)
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ما أيها اإلخوة      ويف هها ،(04) فرغ منها حىت ههه ايآيات -يه وسلمصلى اهلل عل–يبايعين على ثَل ، ُث تَل رسول اهلل 
تم  ت ب  ه ك  ل آي  ة م  ن ايآي  ات ال  ثَل  يق  ول خي  دعونا إىل ت  دبر ه  هه ايآي  ات و اص  ة إذا ْلظن  ا ه  ها اخلت  ام العجي  ب ال  هي 

  .وأمركم به وأكد عليكم فيه -عز وجل-أي هها أوصاكم به ربكم  ،" ذلكم وصاكم به: "سبحانه

فه هه ايآي ات ال  ثَل  أيه ا اإلخ  وة ه ي وص ية اهلل تع  اىل لعب اده وه  ي  ،(07)اب ن عطي  ة: الوص ية ه ي: األم  ر املؤك د املق  رر ق ال
 وصية النيب   صلى اهلل عليه وسلم   ألمته، لهلك وجب على كل من قرأ ههه ايآيات أن يتدبرها ويتفهم ما فيها.

ي قوله تعاىل يف ايآية األوىل" لعلك م تعقل ون" ويف ايآي ة الثاني ة" لعلك م وإذا تأملنا أيضا ما بعد ههه الكلمة من ايآيات وه
ق   ال الط   ربي: ذك   ر أواًل )لعلك   م ت   هكرون" ويف ايآي   ة الثالث   ة" لعلك   م تتق   ون" وُل   ها البتي   ب س   ر كم   ا ق   ال ش   ي  املفس   رين، 

"وإذا ت  دبرها اإلنس  ان وعم  ل ِب  ا  (02) ألهن  م إذا عقل  وا ت  هكروا ف  إذا ت  هكروا خ  افوا واتق  وا.( ُث )تتق  ون( ُث )ت  هكرون( تعقل  ون
 (02)حصلت له األوصاف الثَلثة الكاملة املهكورة: العقل والتهكر والتقوى".

فإذا نظرنا إىل ههه الوصية أيها اإلخوة جندها قد اشتملت على األمر بعشر وصايا وكان ت أوىل ه هه الوص ايا العش ر األم ر 
ق  ال  -ع  ز وج  ل-واألوام  ر الواجب  ات ب  األمر ب  إفراده س  بحانه بالعب  ادة وتوحي  ده بتوحي  د اهلل ب  دأ اهلل ه  هه الوص  ايا املؤك  دات 

ق  ل ُل  ؤالء ال  هين حرم  وا م  ا اح  ل اهلل تع  الوا أت  ل م  ا  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ق  ول اهلل تع  اىل لنبي  ه "ي (00)العَلم  ة الس  عدي:
ل ذل  ك وأحق  ه الش  رك ب  اهلل: أن يعب  د عل  ى س  ائر احملرم  ات.. وأو  لك  ل أح  د حمتوي  اً  ش  امَلً  عام  اً  ح  رم ربك  م عل  يكم حترمي  اً 

، أو يص   رف ل   ه ن   وع م   ن خص   ائص وال كث   رياً  املخل   وق كم   ا يعب   د اهلل ويعظ   م كم   ا يعظ   م اهلل أال تش   ركوا ب   ه ش   يئا ال قل   يَلً 
فه ها ح ق اهلل عل ى عب اده أن يعب دوه  "،هلل يف مجي ع أحوال ه خملص اً  الربوبية، واإلُلية وإذا ترك العب د الش رك كل ه ص ار موح داً 

ه  هه ه  ي وص  ية اهلل  ، أمل أق  ل ْلض  راتكماْلق  وق وأعظمه  ا وأوُل  ا وُل  ها ب  دأ ب  ه وجعل  ه أوالً  آك  دفه  ها  ،وال يش  ركوا ب  ه ش  يئا
أن يوح دوا اهلل  أوصى األنبياء أق وامهم وأممه م ؟قبل املصطفى ووصية رسول اهلل بل وصية كل نيب إىل قومه ورسول إىل أمته

ك  ل ن  يب وك  ل رس  ول ف  إن دع  وة األنبي  اء والرس  ل عل  ى م  دى   ب  هب  دأ  أم  ره  ها أول وا أحب  يت انتبه  تع  اىل، وأن يف  ردوه بالعب  ادة و 
وه دايتها إىل طريق ه وتربيته ا  -ج ل وع َل–وهو رد البشرية الضالة إىل رِبا  أمراً واحداً التاري  البشري كله كانت تستهدف 

الش  رك واإلْل  اد إىل أن  وار التوحي  د واإلمي  ان عل  ى منهاج  ه وإخراجه  ا م  ن عب  ادة العب  اد إىل عب  ادة رب العب  اد وم  ن ظلم  ات 
ولبنة األساس األول ُلها التيار الضخم الكبري  طريقكانت نقطة البدء على هها الو  ،وتزكية نفوس أبنائها وهتهيب أخَلقهم
ن   ت ول   ها كا ،إىل العقي   دة الص   حيحة الص   افية ،إىل عب   ادة اهلل وح   ده ال ش   ريك ل   ه ،ه   ي دع   وة الن   اس إىل التوحي   د الش   امل

 "أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت". :الصيحة األوىل لكل نيب ورسول

                                                            
 : صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.( ُث قال4/705( أخرجه اْلاكم يف املستدرك )04)

 (.297/  4) -(احملرر الوجيز 07)

 (.441/  04) -( تفسري الطربي 02)

 (.42/ 0(  القول املفيد )02)

 (.437( تيسري الكرمي الر ن )00)
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ولقد أرس لنا نوح ا إىل قوم ه إ ي لك م ن هير مب ني أن ال تعب دوا إال اهلل إ ي أخ اف عل يكم ع هاب : "بدأ ِبا نوح عليه السَلم
 يوم عظيم".

  ما لكم من إله غريه إن أنتم إال مفبون".وإىل عاد أخاهم هوداً قال يقوم اعبدوا اهلل: "وبدأ ِبا هود عليه السَلم

 وإىل مثود أخاهم صاْلاً قال يقوم اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه.: "وبدأ ِبا صاحل عليه السَلم

 وهكها إىل آخر الرسل الكرام وختام األنبياء العظام.

كامل ة إليه ا يف مك ة ثَلث ة عش ر عام ا  وظ ل ي دعو  -صلى اهلل علي ه وس لم–بدأ ِبا لبنة متامهم ومسك ختامهم حممد فقد 
إىل  نتق  لقض  ية التوحي  د وي ي  دع   ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   مل  ا انتق  ل إىل املدين  ة مل  ال تزا ه  ا يف اهتمام  ه قض  ية أخ  رى ب  ل

، ف  إن التوحي  د ل  يس مرحل  ة زمني  ة ينتق  ل من  ه إىل غ  ريه ب  ل ه  و مهم  ة ك  ل غريه  ا ودع  ا إىلب  ل دع  ا إىل دع  وة التوحي  د  ،غريه  ا
 حلة ولها ينتقل معه إىل غريه.مر 

فم  ا بع  ث اهلل نبي  ا وال رس  وال إال كان  ت دعوت  ه األوىل ألمت  ه وقوم  ه ه  ي التوحي  د ب  األمر بعب  ادة اهلل    أيه  ا اإلخ  وة   وباجلمل  ة
والنه  ي ع  ن الش  رك كم  ا ق  ال س  بحانه: "ولق  د بعثن  ا يف ك  ل أم  ة رس  وال أن اعب  دوا اهلل واجتنب  وا الط  اغوت وق  ال تع  اىل: َوَم  ا 

 [42( ]األنبياء: 42أَرحَسلحَنا ِمنح قَ بحِلَك ِمنح َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيحِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاعحُبُدوِن )

–كان ت أول وص ية لرس ول اهلل   وجب على كل داعية أراد النجاح لدعوته أن يبدأ مبا بدأ ب ه س ادة ال دعاة إىل اهلل وق د لها
 أن ي دعوهم إىل التوحي د -رض ي اهلل عن ه–أوص ى ِب ا أول داعي ة ل ه إىل ال يمن وه و مع اذ ب ن جب ل  -صلى اهلل علي ه وس لم

ص لى اهلل علي ه –أن الن يب  -رض ي اهلل عنهم ا–ففي اْلديث الهي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عباس 
أول ما تدعوهم إلي ه عب ادة اهلل ويف رواي ة  قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن ،حني بعث معاًذا إىل اليمن -وسلم

 (03)رسول اهلل". إنك ستأحم قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممداً  :البخاري

 أن يبدأهم بالدعوة إىل التوحيد. -صلى اهلل عليه وسلم–فأمره املصطفى 

ِب   ا ربن   ا  ص   ىأو  ،ال   يت تعمق   ت ع   رب ت  اري  البش   رية وال ت   زال تبس     ح   ىت هنايت   هفالتوحي  د أيه   ا اإلخ   وة ه   و الوص   ية اخلال   دة 
أيه  ا    ألن التوحي  د ،ك  ل ن  يب ورس  ول وجاه  د م  ن أجله  ا ك  ل داعي  ة ص  ادق وك  ل م  ؤمن غي  ور  عم  ل عل  ى س  بيلهاس  بحانه و 
 :ط الرؤىَ وأرجو أن تنتبهوا ُلها التأصيل الهي يغيب عن أذهاننا كثريا فتختلط اْلقائق وتتخب    اإلخوة

وال يرض ى ع ن عام ل إال إذا حق ق ه ها  ألن التوحيد هو حق اهلل تعاىل على عباده وواجب ه عل يهم ال هي ال يقب ل اهلل عم َلً 
ول  هلك ك  ان التوحي  د ه  و الغاي  ة م  ن اخلل  ق كم  ا ق  ال ربن  ا س  بحانه"وما خلق  ت اجل  ن واإلن  س ِإالَّ  ،اْل  ق وأ  ه  ها الواج  ب

ُهمح ِمنح رِزحٍق َوَما أُرِيُد َأنح يُطحِعُموِن )(َما أُرِيُد 20لِيَ عحُبُدوِن )  (".25(ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو الحُقوَِّة الحَمِتنُي)23ِمن ح
                                                            

 .074ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 03)
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فم ن أطاع ه ج ازاه أ  اجل زاء، وم ن عص اه عهب ه  ،قال اْلاف  ابن كثري: "خلق اهلل تعاىل اخلل ق ليعب دوه وح ده ال ش ريك ل ه
فه هه ه ي وظيف ة  (05)تامل إليهم بل هم الفقراء إليه يف مجيع أحواُلم وهو خالقهم ورازقه م"وأخرب أنه غري حم أشد العهاب،

اخللق األوىل اليت ألجلها خلقوا ولتحقيقها أوجدوا فاعملوا ر كم اهلل على التعرف إىل التوحيد حىت حتققوه فتف وزوا   ريي 
 الدنيا واألخرى.

 "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون".

ن  ه إمن  ا خلقه  م لش  يء واح  د وه  و العب  ادة وُل  ها ج  اء أم  ن خل  ق الثقل  ني اإلن  س واجل  ن وه  ي  –ن  ا اهلل تع  اىل اْلكم  ة فب  ني ل
 ،وما خلق ت اجل ن واإلن س إال ليعبدون"حص ر اْلكم ة م ن خل ق اجل ن واإلن س يف ش يء واح د وه و أهن م يعبدون ه"باْلصر 

خل  ق اهلل اجل  ن واإلن  س للعب  ادة وخل  ق ك  ل األش  ياء  ،-س  بحانه وتع  اىل-فاْلكم  ة م  ن خل  ق املخلوق  ات ه  ي عب  ادة اخل  الق 
أي يف ردو ي بالعب ادة وه ها  –ومع ىن ليعب دون، أيه ا اإلخ وة  -ع ز وج ل-سخرها ُلم ليستعينوا ِب ا عل ى عبادت ه  ،ملصاْلهم

ا ب ه ش يئا، فه  ها فق ال: واعب دوا اهلل وال تش ركو  مق  رراً  م راً مؤك داً أه و التوحي د ال هي ه و ح ق اهلل عل ى عب  اده فإن ه ب هلك أم ر 
ألن ال إله إال اهلل معناها نفي الشرك وإثب ات العب ادة هلل  ،وهها معىن ال إله إال اهلل ،أمر من اهلل بعبادته وهني عن الشرك به

 فقال سبحانه"واعبدوا اهلل"،أي أخلصوا العبادة هلل وحده أي تقربوا جبميع أنواع العبادة إليه. -سبحانه وتعاىل-

 قضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا".وقال سبحانه: و 

 واجب وتشريع حتم الزم أن ال نعبد إال هو وحده سبحانه. -تعاىل-وقضى أي أمر وشرع فهها أمر من اهلل 

عل  ى  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ق  ال: "كن  ت ردي  ف الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-ويف الص  حيحني م  ن ح  ديث مع  اذ ب  ن جب  ل 
ح ق اهلل  :اهلل ورس وله أعل م، ق ال :اذ أت دري م ا ح ق اهلل عل ى العب اد وم ا ح ق العب اد عل ى اهلل؟ قل تفقال ِل: يا مع  ، ار

أف  َل أبش  ر  :عل  ى العب  اد أن يعب  دوه وال يش  ركوا ب  ه ش  يئا وح  ق العب  اد عل  ى اهلل أن ال يع  هب م  ن ال يش  رك ب  ه ش  يئا، قل  ت
 (09)الناس؟ قال: ال تبشرهم فيتكلوا".

أن ح ق اهلل عل ى عب اده أن يعب دوه وح ده ال ش ريك ل ه مب ا ش رعه ُل م م ن العب ادات، وال يش ركوا  وهها اْلديث العظيم يب نّي 
أن ال يعهب من ال يشرك به شيًئا، وال شك أن حق العباد على اهلل: ه و  -عز وجل-معه غريه، وأن حق العباد على اهلل 

الهي ال جي وز علي ه الك هب يف اخل رب، وال  ما وعدهم به من الثواب، فحق ذلك ووجب  كم وعده الصدق، وقوله اْلق،
اخلل  ف يف الوع  د، فه  و ح  ق جعل  ه اهلل س  بحانه عل  ى نفس  ه، تفض  ًَل وكرًم  ا، فه  و س  بحانه ال  هي أوج  ب عل  ى نفس  ه حق   ا 

                                                            
 (.242/  3) -( تفسري ابن كثري 05)

 .027ومسلم  ،4520( أخرجه البخاري 09)
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لعب   اده امل   ؤمنني، كم   ا ح   رم الظل   م عل   ى نفس   ه، مل يوج   ب ذل   ك خمل   وق علي   ه، وال يق   اس مبخلوقات   ه، ب   ل ه   و  ك   م عدل   ه 
 (41)نفسه الر ة، وحرم على نفسه الظلم ور ته، كتب على

وه و أول واج ب  ،وال نف َلً  ،ال فرض اً وال ع دالَ  رفافالتوحيد أيها اإلخوة هو حق اهلل على عباده الهي ال يقبل اهلل بدونه ص 
 فرضه اهلل على عباده قبل الصَلة والصيام وغريها من شرائع اإلسَلم.

 ا الثالث من عناصر اللقاء: فلنتعرف إىل التوحيد.وهها هو عنصرن ؟فما هو التوحيد أيها اإلخوة

باألمس   اء اْلس   ىن، وتوح   ده  -ع   ز وج   ل-أيه   ا اإلخ   وة التوحي   د ه   و: العل   م واالع   باف املق   رون باالعتق   اد اجل   ازم، بتف   رد اهلل 
َواِحٌد الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُه َو : }َوِإَُلُُكمح ِإَلٌه -سبحانه وتعاىل-، قال (40)بصفات الكمال، والعظمة واجلَلل، وإفراده وحده بالعبادة

: "أي متوح   د منف   رد يف ذات   ه، وأمسائ   ه، وص   فاته، وأفعال   ه، فل   يس ل   ه -ر    ه اهلل-العَلم   ة الس   عدي  ق   ال ال   رَّ حَُن ال   رَِّحيُم 
ألن وال كفء، وال مثل، وال نظري، وال خالق وال مدبر غريه؛ فإذا كان كهلك فهو املس تحق  شريك: يف ذاته، وال مسَِيَّ له،

 (44)يؤله ويعبد جبميع أنواع العبادة، وال يشرك به أحد من خلقه"

بالعبادة مجيعها فَل يصرف شيء من أنواع العبادة أبداً لغري اهلل بل نصرفها مجيعها إىل اهلل  -تعاىل-ومعىن ذلك: إفراد اهلل 
من  ه وال نرج  و س  واه إال وال خن  اف  إال إي  اه، وال ن  دعو وال نط  وف إال ببيت  ه اْل رام، إال هلل ف  َل نق  دم الن  هور وال  هبائح وح ده،

 وال نزك ي إال ل ه، وال نص وم إال ل ه، ال نص لي إال هلل، أنن ا كما هب إال ملا يف يديه الكرميتني جل يف عَله،ر وال نرغب وال ن
 كلها عبادات ال ينبغي أن يتقرب ِبا إال إليه وحده.  وههه فههه ال إىل بيته،إوال َنج 

فَلب  د أن ننظ  ر إلي  ه م  ن زواي  اه ال  ثَل  ال  يت قام  ت عليه  ا أدل  ة الق  رآن والس  نة أال    أيه  ا الك  رام   التوحي  د وإذ أردن  ا أن نفه  م
 وهي أقسام التوحيد.

 ومع ىن ذل ك أن ه اخل الق، ف َل خ الق غريه،وأن ه ال رازق ف َل رازق س واه، األول: توحيد الربوبية مبعىن أن نعتقد أن اهلل هو ربن ا،
"اهلل خ الق ك ل ش يء وه و عل ى ك ل  ق ال ع ز ش أنه ،املتصرف يف مجيع أحوالنا فَل متص رف فيه ا إال ه ووأنه املدبر ألمورنا 

أم خلق وا ": قائم اً  إىل الي وم ول هلك بق ي التح دي من اخللق كلهم مل يدع أن ه خل ق ش يئاً  شيء وكيل"، واْلمد هلل أن أحداً 
 ال ا  ري املش  ركون وال املوح  دون إال جواب  اً  "يوقن  ون؟ م  ن غ  ري ش  يء؟ أم ه  م اخل  القون؟ أم خلق  وا الس  موات واألرض ب  ل ال

 م من خلق السموات واألرض ليقولن اهلل".هاهلل كما قال سبحانه: "ولئن سألت :وهو ،واحداً 

هو كهلك الرازق ال رازق سواه )قل م ن ي رزقكم م ن الس ماء واألرض أم م ن ميل ك الس مع لق غريه، و فاهلل هو اخلالق ال خا
 : "إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني".-تعاىل-هو الرازق، قال  اهلل، واألبصار(

                                                            
 .0/407وجمموع فتاوى ابن تيمية،  0/722، وشرح النووي على صحيح مسلم، 0/417وانظر: املفهم ِلَما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطيب،  ،(0التوحيد وظلمات الشرك للقحطا ي )ص ( نور41)

 .05( القول السديد يف مقاصد التوحيد، للسعدي، ص40)

 .01للسعدي، ص( تيسري الكرمي الر ن يف تفسري كَلم املنان، 44)
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 .-عز وجل-ولهلك تطلب كل اْلوائج منه 

 ال تسألن بُ يَنَّ آدم حاجة          وسل الهي أبوابه ال حتجب.

 ن تركت سؤاله       وبين آدم حني يسأل يغضب.إاهلل يغضب 

 إذا سألت فاسأل اهلل.

  :ية: من معا ي الربوبثانياً 
َ
ف الكون كل ه م ن مسائ ه إىل أرض ه وم ن عرش ه إىل فرش ه مب ا  ،هللالك ل م ا يف ه ها الك ون ه و  كُ لِ امل
: "ق ل مل ن األرض وم ن فيه ا إن  -تع اىل-فاملل ك كل ه هلل والك ون كل ه هلل واخلل ق كل ه هلل، ق ال  ،فيه ومن فيه ملك هلل وح ده

وات السبع ورب الع رش العظ يم، س يقولون هلل ق ل أف َل تتق ون كنتم تعلمون سيقولون هلل قل أفَل تهكرون قل من رب السم
 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هلل قل فأِّن تسحرون".

 : "ذلكم اهلل ربكم له امللك والهين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري.-تعاىل-وقال 

دة واألمر والنهي وحق الطاعة عل ى مجي ع اخلل ق ق ال س بحانه: "أال ل ه اخلل ق واألم ر"، فجم ع : من معا ي الربوبية السياثالثاً 
وعل  يهم طاعت  ه يف ذل  ك   ،س  بحانه ب  ني اخلل  ق واألم  ر ف  دل عل  ى أن  ه كم  ا خل  ق فه  و ال  هي ي  أمر عب  اده ويش  رع ُل  م م  ا يش  اء

 كله.

وحي  د يف قل  ب امل  ؤمن وب  ه يس  تيقن العب  د أن اخلل  ق هلل ه  ها ه  و توحي  د الربوبي  ة، وه  و الزاوي  ة األوىل ال  يت ِب  ا يس  تقر بن  اء الت
فيس تقر الف ؤاد ويرت اح الض مري ألن  ،وامللك هلل والرزق بيد اهلل والنفع والضر واإلحياء واإلماتة والتصريف  ول ه وقوت ه وح ده

لتوحي د لس جد فَل خياف من جور وال خيش ى م ن ظل م فل و تأم ل العب د ه ها ا ،املستقبل بني يدي عدل رحيم ورءوف كرمي
 قلبه للعزيز اْلميد سجدة ال يرفع رأسه منها إىل يوم القيامة.

إال  امل رء بالعبادة ب أن ال يعب د -تعاىل-هي توحيد األلوهية ومعناه إفراد اهلل    أيها األحبة -والزاوية الثانية من زوايا التوحيد 
ا ج وال يعتم ر وال يتص دق وال يتق رب ب أي قرب ة إال هلل  ال يصلي وال يدعو وال يهبح وال ينهر وال ،-سبحانه وتعاىل-اهلل 
وانتبه  وا إىل ه  ها الش  رط أيه  ا اإلخ  وة ف  إن التوحي  د ل  يس إثب  ات  ،يبتغ  ي ب  هلك وج  ه اهلل وت  رك عب  ادة م  ا س  واه ،-ع  ز وج  ل-

ف  ر بك  ل ايآُل  ة فَلب  د م  ن الك ،لوحداني  ة مبع  ىن إثب  ات العب  ادة هلل ونفيه  ا عم  ن س  واهااأللوهي  ة هلل فق  ط ب  ل الب  د م  ن إثب  ات 
فم ن يكف ر بالط اغوت وي ؤمن " :واألنداد واألصنام واألحجار واألشجار والقبور واألضرحة، كما قال ربنا سبحانه يف كتابه

"، هل تدري أيها اْلبيب ما هي الع روة ال وثقى لق د قرأن ا ه هه الكلم ة كث ريا لك ن القلي ل باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى
الكف ر بالطواغي ت  ومع ىن ه هه الكلم ة الطيب ة: الع روة ال وثقى ه ي ال إل ه إال اهلل، عناه ا ف امسع إذا:هم الهين تس اءلوا ع ن م

 .أمجعها واإلميان باهلل وحده فاشبط اهلل الكفر بالطاغوت مع اإلميان به ليكون العبد موحداً 
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ول  هلك عل  م ك  ل ن  يب ورس  ول  ه إال ه  وفعل  م أن التوحي  د خل  ع ك  ل ايآُل  ة والكف  ر ِب  م وإثب  ات الوحداني  ة هلل فق  ط وأن  ه ال إل  
قومه ذلك كما قال عز من قائل: "ولقد بعثن ا يف ك ل أم ة رس واًل أن اعب دوا اهلل واجتنب وا الط اغوت"، والحظ وا أيه ا اإلخ وة 

ال يت اجتنبوا ألهنا أبلا يعين اتركوا كل الوس ائل  اتركوا عبادة الطاغوت بل قال: أنه سبحانه قال واجتنبوا الطاغوت، ما قال:
 واجتنبوا الطاغوت. توصل إىل الشرك

ويطل   ق وي   راد ب   ه الس   احر  ،وه   و رأس الطواغي   ت -لعن   ه اهلل  -وم   ا ه   و الط   اغوت؟ الط   اغوت يطل   ق وي   راد ب   ه الش   يطان 
كم  ا يق  ول     وال  هي ي  أمر الن  اس باتباع  ه يف غ  ري طاع  ة اهلل فالط  اغوت ،ويطل  ق وي  راد ب  ه اْل  اكم بغ  ري م  ا أن  زل اهلل ،والك  اهن
يف غ ري طاع ة اهلل  (47)هو ك ل م ا جت اوز ب ه العب د ح ده م ن معب ود أو متب وع أو مط اع   -ر ه اهلل-سَلم ابن القيم شي  اإل

 فهو طاغوت.

 .-عز وجل-فاهلل أمرنا بعبادته واجتناب الطواغيت اليت تعبد من دونه 

 ما يف الوجود سواك رب يعبد    كَل وال موِل هناك فيقصد

 له ختر وتسجد هابلهي     كل اجلأنت اإلله الواحد اْلق ا

الزاوي   ة األوىل: توحي   د الربوبي   ة، الزاوي   ة الثاني   ة: توحي   د فالزاوي   ة األوىل م   ن زواي   ا بن   اء التوحي   د املب   ارك يف قل   ب العب   د امل   ؤمن 
 ِب  ا نفس  ه اإلمي  ان بأمس  اء اهلل ال  يت مس  ى ِب  ا نفس  ه ومس  اه ِب  ا رس  وله وبص  فات اهلل ال  يت وص  ف اهلل األلوهي  ة، الزاوي  ة الثالث  ة:

 .-صلى اهلل عليه وسلم–ووصفه ِبا رسوله 

فيج  ب  كم  ا ق  ال س  بحانه: "وهلل األمس  اء اْلس  ىن ف  ادعوه ِب  ا وذروا ال  هين يلح  دون يف أمسائ  ه س  يجزون م  ا ك  انوا يعمل  ون"،
يف ص  فاهتم ع  ن مش  اِبة املخل  وقني  -تع  اىل-كم  ا جي  ب علين  ا تنزي  ه اهلل   علين  ا أن نع  رف أمس  اء اهلل وص  فاته وأن ن  ؤمن ِب  ا 

ال رب ه و ال رب والعب د ه و العب د س بحان رَب  فاهلل ه و اهلل، ،فليس معىن االتفاق يف االسم االتفاق يف اْلقيقة حاشا وكَل
 ،وال يف صفاته جل عن النظري والشبيه واملثي ل ل يس كمثل ه ش يء وه و الس ميع البص ري هال يشبهه شيء من خلقه ال يف ذات

 املعبود.هو احملمود واملدعو واملرجو و 

َرحِض ُك  لَّ يَ   وحٍم ُه  َو يف َش  أحٍن: إذا اض  طرب البح  ُر، وه  امل امل  ومُل، وهبَّ  ِت ال  ريُح، ن  ادى أص  حا ُب َيسح  أَلُُه َم  ن يف الس  موات َواألح
 السفينِة: يا اهلل.

 إذا ضلَّ اْلادي يف الصحراِء ومال الركُب عن الطريِق، وحارِت القافلُة يف السرِي، نادوا: يا اهلل.

 قعت املصيبُة، وحّلِت النكبُة وجثمِت الكارثُة، نادى املصاُب املنكوُب: يا اهلل.إذا و 

                                                            
 (.0/21( إعَلم املوقعني )47)
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 إذا أُوصدِت األبواُب أمام الطالبني، وُأسِدلِت الستوُر يف وجوِه السائلني، صاحوا: يا اهلل.

 إذا بارِت اْليُل وضاقِت السُُّبُل وانتهِت ايآماُل وتقطَّعِت اْلباُل، نادوا: يا اهلل.

: يا اهلل.إذا  ، فاهتفح  ضاقتح عليك األرُض مبا رُحبتح وضاقتح عليك نفُسك مبا  لتح

 إليه يصعُد الكِلُم الطيُب، والدعاُء اخلالُص، واُلاتُف الصَّادُق، والدَّمُع الربيُء، والتفجُّع الوالُِه.

 ، واألسئلُة يف اْلواد .إليه مُتدُّ األُكفُّ يف األسححاِر، واأليادي يف اْلاجات، واألعنُي يف امللمَّاتِ 

بامس  ِه تش  دو األلس  ُن وتس  تغيُث وتله  ُج وتنادي،وب  هكرِه تطم  ئنُّ القل  وُب وتس  كُن األرواُح، وهت  دأُ املش  اعر وت  ربُد األعص  اُب، 
ُد، ويستقرُّ اليقنُي،  اللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه؟ ؟ويثوُب الرُّشح

ّياً  ؟راِت، وأمثُن الكلماِت،اهلل: أحسُن األمساِء وأمجُل اْلروِف، وأصدُق العبا  ؟ ؟َهلح تَ عحَلُم َلُه مسَِ

َمُة،  .؟لَِّمِن الحُملحُك الحيَ وحَم لِلَِّه الحَواِحِد الحَقهَّارِ  ؟اهللُ: فإذا الغىن والبقاُء، والقوُة والنُّصرُة، والعزُّ والقدرُة واِْلكح

 .؟َوَما ِبُكم مِّن ن ِّعحَمٍة َفِمَن الّلهِ  ؟سان،اهلل: فإذا اللطُف والعنايُة، والغوحُ  واملدُد، والُودُّ واإلح

 (42اهلل: ذو اجلَلِل والعظمِة، واُليبِة واجلربوِت. )

 اهلل

 تسبحه نغمات الطيور * * * يسبحه الظل حتت الشجر

 يسبحه النبع بني املرومل * * * وبني الفروع وبني الثمر

 يسبحه النور بني الغصون * * * يسبحه املساء وضوء القمر

 

 اهلل

 الشمس والبدر من أنوار حكمته * * * والرب والبحر فيض من عطاياه

 الطري سبحه والوح  جمده * * * واملومل كربه واْلوت ناجاه

                                                            
 (.02( ال حتزن )ص 42)
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 والنمل حتت الصخور الصم قدسه * * * والنحل يهتف  دا يف خَلياه

 اهلل 

 إليك وإالَّ ال ُتَشدُّ الركائُب      ومنك وإال فاملؤمِّل خائبُ 

 وإال فالغراُم مضيٌَّع      وعنك وإال فاحملدُِّ  كاذبُ وفيك 

ه  ها ه  و التوحي  د أيه  ا اإلخ  وة كم  ا ينبغ  ي أن نعرف  ه وكم  ا جي  ب عل  ى ك  ل مس  لم ومس  لمة أن يتعلم  ه وه  و الص  راط املس  تقيم 
عناص  ر اللق  اء  ال  هي أمرن  ا ربن  ا باملس  ري علي  ه وااللت  زام ب  ه والتمس  ك ب  ه ح  ىت نق  دم علي  ه ونلق  اه وه  ها ه  و عنص  رنا الراب  ع م  ن

بع د جلس ة االس باحة مبش يئة  ج واب ه ها الس ؤال اجللي ل وس نتعرف إىل ؟وخامتة البد منه ا: كي ف َنق ق التوحي د يف الواق ع
 اهلل وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

الس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 أما بعد أيها اإلخوة 

قال سبحانه يف آيات الوصية: وأن هها صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب ه 
فم  ا ه  و الص  راط املس  تقيم  يف غ  ري ه  هه ايآي  ة م  ن الق  رآن كث  ري، بل  زوم الص  راط املس  تقيم -تع  اىل-، وأمرن  ا اهلل لعلك  م تتق  ون
روى  خاص  ة وأن  ه م  ن األمهي  ة باملك  ان واملكان  ة ال  يت ِب  ا يهل  ك العب  د إن ح  اد عن  ه ويهت  دي إن اتبع  ه وس  لكه ؟وكي  ف نتبع  ه

 ،بي ده خط اً  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ال: خ ط رس ول اهلل ق  -رض ي اهلل عن ه-أ د بسند صحيح من حديث ابن مسعود 
وه هه الس بل ل يس منه ا س بيل  :ُث ق ال :عن ميني ذلك اخلط وع ن اال ه ، ُث خط خطوطاً ُث قال: هها سبيل اهلل مستقيماً 

راط م  ا الص   :ق  ال رج  ل الب  ن مس  عودو ، (42) إال وعلي  ه ش  يطان ي  دعو إلي  ه، ُث ق  رأ وأن ه  ها ص  راطي مس  تقيًما...... ايآي  ة
وع  ن يس  اره  يف أدن  اه وطرف  ه يف اجلن  ة وع  ن ميين  ه ج  واد )أي ط  رق( -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–تركن  ا حمم  د  املس  تقيم؟ ق  ال:

وم  ن أخ  ه عل  ى الص  راط انته  ى ب  ه إىل  فم  ن أخ  ه يف تل  ك اجل  واد انته  ى ب  ه إىل الن  ار، ُث رج  ال ي  دعون م  ن ق  رِبم، ،ج  واد
 اجلنة.

  ؟فما هو الصراط املستقيم أيها اإلخوة

                                                            
 (.00وصححه األلبا ي ظَلل اجلنة ) ،(4/705واْلاكم ) ،00وابن ماجه  ،2442( أخرجه أ د 42)
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إلي  ه، وال طري  ق إلي  ه س  واه ب  ل الط  رق   الص  راط املس  تقيم ه  و الطري  ق ال  هي نص  ب اهلل لعب  اده موص  َلً  ق  ال العَلم  ة اب  ن الق  يم:
وه   و إف   راده س   بحانه  كله   ا مس   دودة عل   ى اخلل   ق إال طريق   ه ال   هي نص   به عل   ى ألس   ن رس   له وجعل   ه موص   َل لعب   اده إلي   ه،

ص لى اهلل علي ه –وال يش رك برس وله  يف عبوديت ه، لطاع ة ف َل يش رك ب ه أح داً وإفراد رسوله صلى اهلل علي ه وس لم با بالعبودية،
وهها كل ه مض مون ش هادة أن ال  -صلى اهلل عليه وسلم–فيجرد التوحيد هلل وجيرد املتابعة لرسوله  يف طاعته، أحداً  -وسلم

  (40)".إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

معاملت ه وه ها كل ه مض مون ش هادة له جمم وع يف ش يئني ص دق حمب ة اهلل وحس ن ُث يقول ابن القيم: "إن السعادة والفَلح ك
أن ال إل  ه إال اهلل وأن حمم  دا رس  ول اهلل ف  أي ش  يء فس  ر ب  ه الص  راط فه  و داخ  ل يف ه  هين األص  لني ونكت  ة ذل  ك وعق  ده أن 

 ة إال متعلقة مبرضاته حتبه بقلبك كله وترضيه جبهدك كله فَل يكون يف قلبك موضع إال معمور  به وال تكون لك إراد

 األول اصل بالتحقيق بشهادة أن ال إله إال اهلل  

والثا ي اصل بالتحقيق بشهادة أن حممدا رسول اهلل وهها هو اُلدى ودين اْلق وهو معرفة اْلق والعمل ل ه وه و معرف ة م ا 
 (43بعث اهلل به رسله والقيام به".")

ه ها ه و  ؟مكانته ومنزلته وهها معناه فكيف نطب ق التوحي د يف حياتن ا وواقعن ا فإذا كان هها هو التوحيد وههه أيها اإلخوة:
ول يس منهج اً نظري اً  ب ل ه و حرك ة، طحسب ب ل ه و واق ع ول يس عب ارات فق ففليس التوحيد كلمات  لب اْلديث وأصله،

ده م ن الش رك األك رب واألص غر فليصف توحي بل هو حياة قواًل وفعًَل واعتقاداً فمن أراد أن اقق التوحيد يف حياته وواقعه،
  من ذلك تداركه باألوبة والرجوع إىل اهلل. يءش يف وقع إنومن البدع واملعاصي و 

م  ن فع  ل ه  ها فق  د حق  ق التوحي  د واس  تحق فض  ل التوحي  د وه  و عظ  يم جلي  ل وس  وف نتح  د  يف اللق  اء الق  ادم ع  ن فض  ل 
الله م إن ا نس ألك توفي ق  ،ليه ويعلمنا ما به يقر يف قلوبنا تعظيمهالتوحيد إن قدر اهلل لنا اللقاء والبقاء نسأل اهلل أن يدلنا ع

أه ل اُل  دى وأعم ال أه  ل اليق ني ومناص  حة أه ل التوب  ة وع زم أه  ل الص رب وج  د أه ل اخلش  ية وطل ب أه  ل الرغب ة وتعب  د أه  ل 
ًَل نس تحق ب ه الورع وعرفان أهل العلم حىت خنافك، اللهم إنا نسألك خمافة حتجزنا عن معاص يك ح ىت نعم ل بطاعت ك عم 

رضاك وح ىت نناص حك بالتوب ة خوف اً من ك وح ىت خنل ص ل ك النص يحة حب اً ل ك وح ىت نتوك ل علي ك يف األم ور حس ن ظ ن 
بك سبحان خالق النار اللهم فاجعلح مكان اللوعة سلحوة، وجزاء اْلزِن سروراً، وعند اخلوِف أمنحاً. الله م أب ردح الِع ج القل ِب 

 ألرواِح مباِء اإلمياِن.بثلِج اليقنِي، وأطفئح مجحر ا

 يا رّب، ألق على العيوِن السَّاهرِة نُعاساً أمنًة منك، وعلى النفوِس املضحطربِة سكينة، وأثبحها فتح اً قريب اً. ي ا ربُّ اه ِد حي ارى
، والزائغني عن السبيل إىل هداك. ، وُضَلَّل املناهِج إىل صراطكح  البصائرح إىل نورِكح

                                                            
 (.430/  4) -( بدائع الفوائد 40)

 (.430/  4) -( بدائع الفوائد 43)
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، وردَّ كي  د الش  يطاِن مب  دٍد م  ن جن  وِد الله  م أزل الوس  اوس بفجح  ر ص   ادٍق م  ن الن  ور، وأزه  قح باط  ل الضَّ  مائِر بفيحل  ٍق م  ن اْل  قِّ
 عوحِنك ُمسوِّمني. اللهم أذهبح عنَّا اْلزن، وأزلح عنا اُلمَّ، واطردح من نفوسِنا القلق.

 من ك، واالس تعانِة إال ب ك، أن ت وليُّن ا، نعوُذ بك من اخلوحِف إال منحك، والرك وِن إال إلي ك، والتوك ِل إال علي ك، والس ؤاِل إال
  ..... الدعاء.(45)نعم املوىل ونعم النصري

                                                            
 (.77(  ال حتزن )ص 45)
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 ال إلن إال اهلل طو  النجاة

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،ه إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إل ،ومن يضلل فَل هادي له

الله م بص رنا  ،اللهم أرنا من أن وار الص َلة علي ه مج ال ذات ه وص فاته ،اللهم صل على حبيبنا ونبينا حممد صَلة باهرة السناء
 بشمائله وعلو درجاته.

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

وأن ه املهم ة  ،ن ه الف رض ال َلزم واْل ق الواج ب هلل عل ى عب ادهأعل ى ك ل عب د و حتدثنا يف اللقاء الس ابق ع ن وج وب التوحي د 
 قال سبحانه" وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" . كما   اليت ألجلها خلق اهلل اخللق،

وض وع طوق النجاة" ، وس أنظم س لك ه ها املال إله إال اهلل وهها هو لقاؤنا الثا ي من ههه السلسلة الكرمية وهو بعنوان: " 
 العظيم اجلليل يف العناصر التالية:

 : يوم عصيب.أوالً 

 : التوحيد طريق األمان.ثانياً 

 فضائل التوحيد. :ثالثاً 

 : فهيا إىل ظَلل التوحيد.وأخرياً  رابعاً 

 فأعريو ي القلوب واألمساع أيها اإلخوة واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

 : يوم عصيب.أوالً 

ايآخرة  كرومن عاش على ذ  ،ومهما تأخرت ايآخرة فإهنا آتية وكل آت قريب ،أيها اإلخوة  مهما امتدت اْلياة فإهنا فانية
اس  تغفر اهلل وت  اب إلي  ه عس  ى اهلل أن  وإن ك  ان مس  يئاً  ازداد إحس  اناً  حاس  ب نفس  ه عل  ى م  ا ه  و الي  وم في  ه ف  إن ك  ان حمس  ناً 

 ايآخرة سعى إىل عمراهنا وصار من أبنائها. اً هكر يبدله عفواً وغفراناً فاملرء إذا كان مت

مقبل  ة، ولك  ل منهم  ا  د ارحتل  تن ايآخ  رة ق  إحتل  ت م  دبرة و د ار : " إن ال  دنيا ق  -رض  ي اهلل عن  ه-ق  ال عل  ى ب  ن أَب طال  ب، 
 فكونوا من أبناء ايآخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا". ،بنون
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ل  ك الي  وم العص  يب، انظ  ر أخ  ي اْلبي  ب ه  ا ه  ي الش  مس ت  دنو م  ن فتع  الوا بن  ا أيه  ا اإلخ  وة ننظ  ر م  ن منظ  ار قري  ب إىل ذ
ق ال: "ت دِّن الش  مس ي وم القيام ة م ن اخلل  ق  -ص  لى اهلل علي ه وس لم–ال رءوس فف ي ص حيح مس لم م  ن ح ديث املق داد أن ه 

 (49)حىت تكون منهم مقدار ميل

فيك ون الن اس عل ى ق در  :ه الع ني؟  ق القال الراوي: فواهلل ما أدري ما يعين بامليل: أمسافة األرض أو امليل الهي تكح ل ب 
وم  نهم م  ن  ،فم  نهم م  ن يك  ون إىل كعبي  ه، وم  نهم م  ن يك  ون إىل ركبتي  ه، وم  نهم م  ن يك  ون إىل حقوي  ه ،أعم  اُلم يف الع  رق
 ."بيده إىل فيه -صلى اهلل عليه وسلم–وأشار  -يلجمه العرق إجلاماً 

: "يوم يقوم الناس ل رب الع املني"، -تعاىل-ال يف قوله ق -صلى اهلل عليه وسلم–ويف الصحيحني من حديث ابن عمر أنه 
، هل تص ورت ه ها املش هد؟ ح رارة (71)يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه" :-صلى اهلل عليه وسلم–قال املصطفى 

ول ك أن تتص ور البش رية كله ا حتش ر يف مك ان واح د عل ى أرض واح دة، زح ام خين ق  ،تهيب اْلديد واْلجارة فوق الرءوس
 نفاس  األ

إي واهلل ي    ؤتى جبه    نم يف أرض احملش    ر كم    ا ق    ال  ،ويف ه    ها املش    هد واملوق    ف الرهي    ب ي    زداد اُل    م والك    رب بإتي    ان جه    نم
ص لى اهلل علي ه –كم ا يف ص حيح مس لم م ن ح ديث ج ابر ب ن عب د اهلل ق ال رس ول اهلل   -صلى اهلل عليه وسلم–املصطفى 
، ف  إذا أقبل  ت جه  نم (70)وم  ع ك  ل زم  ام س  بعون أل  ف مل  ك جيروهن  ا" ،: "ي  ؤتى بالن  ار يومئ  ه ُل  ا س  بعون أل  ف زم  ام-وس  لم

وأحاط  ت ب  اخلَلئق ورأت اخلل  ق زف  رت وزجم  رت غض  باً منه  ا لغض  ب اجلب  ار ج  ل جَلل  ه عن  د ذل  ك جتث  و مجي  ع األم  م عل  ى 
 ون".: "وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاِبا اليوم جتزون ما كنتم تعمل-تعاىل-الركب من اخلوف والهلة قال 

ول  يس ذل  ك فق  ط ب  ل ا  د  م  ا تش  يب ل  ه ال  رءوس وتنخل  ع ل  ه القل  وب  امس  ع إىل اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البم  هي بس  ند 
: "خي رمل عن ق م ن الن ار ل ه عين ان تبص ران وأذن ان تس معان، -ص لى اهلل علي ه وس لم–النيب  اْلبيب صحيح والهي يقول فيه

أش رك م ع اهلل غ ريه يف  أي: آخ ر، ]ملن جعل مع اهلل إُل اً   إُلا آخرولسان ينطق يقول: إ ي وكلت بثَلثة: ملن جعل مع  اهلل
 [أما املوحدون فهم ناجون منه، فاللهم اجعلنا موحدين ،عبادته

آخر وبكل جبار عنيد وباملصورين بل قال ابن األث ري يف ج امع األص ول م ن  يقول: إ ي وكلت بثَلثة: ملن جعل مع اهلل إُلاً 
فليحَتب وَّأ ب ني  قال: "من ك هب عل يَّ مَتعمِّ داً  -صلى اهلل عليه وسلم-ة ذكرها رزين: أنَّ رسوَل اهلل أحاديث الرسول: ويف رواي

ع تم ق ول اهلل  ؟عيين جهنم مقحعدا، قيل: يا رسوَل اهلل، وُل ا عين ان ُع وا -تع اىل-ق ال: أم ا مسَِ : }إذا رَأهتُ ّم م ن مك ان بعي د مسَِ
لح ُت مَب ن جع ل م ع اهلل [ خي 04ُلا تَ َغيُّظا وزفريا  ]الفرق ان:  رمل عن ق م ن الن ار، ل ه عين ان تبص ران، ولس ان ينط ق، فيق ول: وكِّ

                                                            
 .3752( أخرجه مسلم 49)

 . 0402ومسلم  ،2975ه البخاري ( أخرج71)

 (.4524( أخرجه مسلم )70)
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يف اْل ر  ،(. يف ه ها املش هد74«)إُلا آخ ر، فَلُه َو أبحَص ُر ِب م م ن الط ري ِ  بِّ السمس م، فيل تقطهم، فيح بس ِب م يف جه نم
الف رائص وتش يب ل ه ال رءوس، ويهت ز ل ه الوج دان الشديد والزحام الرهيب ويف هها التدافع يف ه ها املوق ف ال هي ترتع د من ه 

 فإن األنبياء حينما يرون هول هها املوقف ال ميلكون إال أن يقولوا: اللهم سلم سلم.

يومه  ا ت ههل ك  ل مرض عة عم  ا  ،والك  َلم يومئ ه مقتص  ر عل يهم دون غ  ريهم ال ي تكلم يومه  ا إال الرس ل ،ه هه دع  وهتم يومه ا
 ل  لها وينتاب الناس اُللع والرعب حىت تظنهم سكارى، وما ه م بس كارى،  وتضع كل ذات ،تبك رضيعها ،أرضعت

 ولكن عهاب اهلل شديد.

ك ان يربمه ا يف دني اه، وأالن ُلم ا اجلان ب وأطاعهم ا   ينيومئه يفر املرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وينسى االبن أبويه الله
 هناك روابط َنَسبية  يومها يفر األخ من أخيه فلم تعد  ،يف غري معصية اهلل

ك  ل عط  ف وحن  ان ورعاي  ة وص  حبة مجيل  ة حس  نة فل  م تع  د هن  اك   يف ال  دنيا ويومه  ا تف  ر الزوج  ة م  ن زوجه  ا ال  هي أعط  ى ُل  ا
 روابط زوجية. أيضاً 

ك  ٌل يق  ول نفس  ي نفس  ي    ،بطفله  ا يف غ  ري وع  ي ف  َل أموم  ة يف ه  ها املوق  ف الرهي  ب املخي  ف ترم  ي يومه  ا ت  رى األم اْلن  ون
: "ف إذا ج اءت الص اخة ي وم يف ر امل رء م ن أخي ه -ع ز وج ل-ك ٌل ل ه ش أن يلهي ه اس تمع لق ول م والك   ،الرسلو ء حىت األنبيا

 وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرك منهم يومئه شأن يغنيه".

يف ه  ها اجل  و اخل  انق الزح  ام ش  ديد والش  مس تك  اد تص  هر ال  رءوس  رارهت  ا واجلم  وع تت  دافع والس  ؤال مه  س والك  َلم ختاف  ت 
 وجَلل اْلي القيوم غمر املكان باُليبة ومثت أهوال وأهوال.

 يوم جتثو كل أمة 

 يف دياجري امللمة 

 للسؤال عن املهمة

  ؟يومها ماذا تقول

إن جم  رد الك   َلم ع   ن أه   وال ه   ها الي  وم وختيل   ه ترتع   د ل   ه الف   رائص، فكي  ف إذا عاين   اه وعايش   ناه عل   ى أرض الواق   ع ال أرض 
 اخليال؟  

 وهم ما وراءه هم، وغم ما فوقه غم. ،بكرب ما بعده كر 
                                                            

 والرواية األخرى ذكرها ابن األثري يف جامع األصول من  ،(204الصحيحة ) ،4220وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،4232( أخرجه البمهي 74)

 (.5102/  01أحاديث الرسول )
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فكي  ف النج  اة م  ن ي  وم اُل  ول؟ ب  ل األه  وال؟ أي  ن طري  ق األم  ان، ه  ل هن  اك س  بيل إلي  ه؟ ه  ل هن  اك طري  ق لألم  ان م  ن ذل  ك 
 الكرب؟

 وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء:   أيها اإلخوة  نعم  :واجلواب

 التوحيد طريق األمان:

َتُدوَن" ]األنعام: : "الَّ -تعاىل-قال اهلل  ُن َوُهمح ُمهح َمح  [54ِهيَن َآَمُنوا وملَح يَ لحِبُسوا ِإميَانَ ُهمح ِبظُلحٍم أُولَِئَك َُلُُم األح

وحكمه الفاصل ال هي حك م  -تعاىل-هها هو األمن واألمان ليس إال للهين ءامنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم وهها وعد اهلل 
 به يف كتابه.

لقوم  ه ال  هين ك  انوا يعب  دون الكواك  ب   علي  ه الس  َلم   ج  اءت بع  د من  اظرة إب  راهيم اخللي  ل   -يه  ا اإلخ  وةأ-ف  إن ه  هه ايآي  ة 
هم اوأثب ت ُل م باألدل ة القاطع ة أهن ا ال تس تحق العب ادة ال يت يص رفوهنا إليه ا ودع  ،باْلس ىن  علي ه الس َلم   فجادُلم إبراهيم 
وأعل ن متس  كه   علي  ه الس َلم   ف أبوا، فت  ربأ م نهم إب  راهيم  ،إلي ه س  بحانهوص رف مجي  ع أن واع العب  ادة  -تع  اىل-إىل توحي د اهلل 

ُم   ُه قَ   اَل  "-تع   اىل-، ق   ال -تب   ارك وتع   اىل-بتوحي   ده وحت   دى ايآُل   ة ال   يت خيوفون   ه ِب   ا معلن   اً أن   ه ال خي   اف إال اهلل  َوَحاجَّ   ُه قَ وح
رِكُ  ٍء ِعلحًما أََفََل تَ تَ هَكَُّروَن )َأحُتَاجُّو يِّ يف اللَِّه َوَقدح َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُتشح ( 51وَن ِبِه ِإالَّ َأنح َيَشاَء َرَبِّ َشيحًئا َوِسَع َرَبِّ ُكلَّ َشيح

ُتمح بِاللَّ ِه َم ا ملَح يُ نَ  زِّلح بِ ِه َعلَ يحُكمح ُس لحطَ  ُتمح َواَل خَتَاُفوَن أَنَُّكمح َأشح رَكح رَكح ِن ِإنح ُكنح ُتمح انًا فَ َأيُّ الحَف رِيقَ وََكيحَف َأَخاُف َما َأشح َمح ِ َأَح قُّ بِ األح نيح
 ؟يطلبان األمن وينشدانه فمن الهي يناله واصله فهنا فريقان  ["50، 51(  ]األنعام: 50تَ عحَلُموَن )

إبراهيم عليه السَلم وهو  الهي ميثل فريق املوحدين، أم املشركون الهين يعب دون الكواك ب يف الس ماء واألص نام يف األرض 
بالتخويف والوعيد وأنا أخوفكم باهلل العزيز اْلميد وأبني لك م أنك م إن مل تتوب وا إلي ه فس يعهبكم  يننتم هتددونيقول: إذا ك

ف  أي الف  ريقني املوح  دون أو املش  ركون أح  ق ب  األمن إن كن  تم تعلم  ون، ففص  ل اهلل اْلك  م ب  ني الف  ريقني فقال"الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا وملَح 
َتُدوَن "]األنعام:  يَ لحِبُسوا ِإميَانَ ُهمح ِبظُلحمٍ  ُن َوُهمح ُمهح َمح [، فاألمن يف ال دنيا وايآخ رة حاص ل للم ؤمنني ال هي مل 54أُولَِئَك َُلُُم األح

 ويتحقق له األمان: أو شرطان اثنان فيمن ينال األمن به أيها اْلبيب فهنا ضابطانيلبسوا إمياهنم بظلم، انت

 واحملافظة على ما يقتضيه اإلميان من صاحل األعمال. ،بالعبادة -تعاىل-األول: اإلميان وهو التوحيد بإفراد اهلل 

واملع ىن املقص ود أهن م أخلص وا  ،والظل م املقص ود يف ه هه ايآي ة ه و الش رك ،الثا ي: أن ال يل بس ه ؤالء املؤمن ون إمي اهنم بظل م
 وه من كل ألوان الشرك وأنواعه.وصفَّ  ،عبادهتم وههبوا توحيدهم
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 :ملا نزلت" الَِّهيَن َآَمُنوا وملَح يَ لحِبُسوا ِإميَانَ ُهمح ِبظُلحٍم "قلنا :قال -رضي اهلل عنه-د اهلل بن مسعود روى البخاري من حديث عب
أومل تسمعوا إىل قول العب د الص احل  ،بشرك :يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون"مل يلبسوا إمياهنم بظلم

رِ لقمان: "  (77)". كح بِاللَِّه ِإنَّ الشِّرحَك َلظُلحٌم َعِظيمٌ يَا بُ يَنَّ اَل ُتشح

ل  يس م  ن أه  ل األم  ان وم  ن خل  ط إميان  ه بش  رك أيض  ا ل  يس م  ن أه  ل األم  ان ففاملقص  ود ب  الظلم هن  ا الش  رك فم  ن أش  رك ب  اهلل 
ربن   ا  ول   هلك أم   ر ،خالص   اً م   ن أل   وان الش   رك وأنواع   ه ،ولك   ن الش   رط أن ي   أحم ب   األمرين مع   اً أي ي   أحم بتوحي   د ال ش   رك في   ه

رُِكوا ِبِه َشيحًئابتوحيده وهنى عن الشرك به يف آية واحدة فقال سبحانه"  ".َواعحُبُدوا اللََّه َواَل ُتشح

ُل  م األم  ن واألم  ان والس  َلم  ،م  ن ايآي  ة أن املوح  دين غ  داً م  ن ايآمن  ني م  ن ع  هاب اهلل وعقاب  ه  -أيه  ا اإلخ  وة-والش  اهد 
 ة ليست لغريهم وهها من فضل التوحيد.ة ألهل التوحيد خاصزِيّ فتلك مَ  ،واالطمئنان

: "وه م مهت دون"وذلك ب أهنم يف -تع اىل-ومزية أخرى بينتها ايآية وهي حص ول اُلداي ة للموح دين املخلص ني هلل كم ا ق ال 
الص  راط املس  تقيم أال  ويف ايآخ  رة ال يض  لون وه  و اُلداي  ة، ال  دنيا يكون  ون مهت  دين يف أعم  اُلم ال يض  لون الص  راط املس  تقيم

ِميِد )-تعاىل-لطريق إىل اجلنة كما قال ا وهو  [ 42( ]اْلج: 42: َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِِّب ِمَن الحَقوحِل َوُهُدوا ِإىَل ِصرَاِط اْلَح

ِميِد  وهدوا    يف الدنيا َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِِّب ِمَن الحَقوحِل   أي  .  أي يف ايآخرة ِإىَل ِصرَاِط الحَعزِيِز اْلَح

فم ن مل  ،فهم يف رعب وخوف دائ م إذ القل ب ال يطم ئن إال م ع التوحي د ،د اهلل فليس له من األمن نصيبأما من مل يوح
ال ينتهي وال ي زول إذ  ،يوحد اهلل أخافه اهلل من كل شيء هها يف الدنيا، وأما يوم القيامة فهم يف فزع عظيم، نعوذ باهلل منه

وال عدل  رفدكم إال عهابا"وكهلك هم يف الدنيا ال يهتدون إىل ص"فهوقوا فلن نزي-تعاىل-ال يقف عهاِبم عند حد قال 
ههه أعظم فضائل التوحي د  ،وهم يف ايآخرة أضل عن طريق اجلنة بل ال يهتدون إال إىل صراط اجلحيم نعوذ باهلل من ذلك

فتع الوا بن ا لنتع رف إليه ا  أن ينال به املرء األمن يف الدنيا والنجاة يف ايآخ رة وهن اك فض ائل أخ رى للتوحي د  -أيها اإلخوة-
 وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فضائل التوحيد.

ولك ن  ،وال نستطيع على اإلطَلق تناوُل ا مجيعه ا يف ه هه ال دقائق املع دودات ،كثرية كثرية   -أيها اإلخوة-فضائل التوحيد 
 على العبد يف دنياه وأخراه آثار  يدةحسبنا أن نشري إىل بعض األحاديث اليت تدلنا على ما للتوحيد من فضل و 

ق ال: ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه -رض ي اهلل عن ه-فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من ح ديث عب ادة ب ن الص امت 
وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاه ا  ،وأن حممداً عبده ورسوله ،وسلم: "من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

 (72)دخله اهلل اجلنة على ما كان من العمل".أ ،والنار حق ،واجلنة حق ،وروح منهإىل مرمي 

                                                            
 .7701( أخرجه البخاري 77)

 (.45( ومسلم )7272ي )( أخرجه البخار 72)
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أن م ن فض ل التوحي د أن ه ي دخل العب د اجلن ة ول و ك ان مقص راً يف  -ص لى اهلل علي ه وس لم–يف هها اْل ديث خي رب املص طفى 
فه ها  ،عل ى م ا ك ان م ن العم ل""أدخله اهلل اجلنة -صلى اهلل عليه وسلم–العمل وعنده ذنوب ومعاص كما قال املصطفى 

وأن  ،وأه ل التوحي د ه م ال هين ش هدوا أن ال إل ه إال اهلل ،ألهل التوحيد بأن يدخلهم اجلنة -سبحانه وتعاىل-وعد من اهلل 
 ورسوله وكلمت ه ألقاه ا إىل م رمي وروح من ه أي أن  عيس ى علي ه الس َلم أوج د بكلم ة  وأن عيسى عبد اهلل ،حممداً رسول اهلل

 –ري مألوف فقد وجد من أم بَل أب غمسى كلمته ومعىن روح منه أي روح خملوقة من اهلل مبتدأة منه على َنو  كن فلهها
وأن اجلنة حق والنار حق، هؤالء هم أهل التوحيد وعدهم اهلل أن يدخلوا اجلنة فهها من فضل التوحيد وأن ه س بب ل دخول 

 اجلنة.

 ما دام أن التوحيد يدخله اجلنة؟ ،الهنوب ما الو لهلكن هل معىن ذلك أن املوحد يعمل من املعاصي و 

 "عل ى م ا ك ان م ن العم ل" :ق ال -ص لى اهلل علي ه وس لم–: األول: أن الن يب جيب التنب ه ُلم ا كَل فإن هنا شيئني  :واجلواب
ن يف أدناه ا وإن  أي أن التوحيد يدخله اجلنة ويبقى عمله فهو الهي اله املكان الَلئق به يف اجلنة فإن كان عمله قليَل ك ا

 الفردوس األعلى من اجلنة. من أهلنسأل اهلل أن نكون  ،كان عمله كثريًا كان يف أعَلها

عل  ى م  ا ك  ان م  ن العم  ل"أي أن التوحي  د يض  من " -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-الث  ا ي: أن م  ن أه  ل العل  م م  ن ق  ال: إن قول  ه  
ما إىل اجلن ة لك ن ق د يك ون  وأنه سيصري يوماً  ،خللود يف النارأي مينعه من ا ،للعبد أن يدخل اجلنة وينجو من النار يوما ما

 لكن ه اليف الن ار، فالتوحي د يعص مه م ن اخلل ود يف الن ار و  ذلك بعد فبة يقضيها العبد ال هي علي ه ذن وب وس يئات ومع اصٍ 
العب د يف ال دنيا يبق ى  وعلى قدر املعاصي وال هنوب ال يت تل بس ِب ا تنايف كمال التوحيد صيمينعه من دخوُلا، ألن ههه املعا

 نسأل اهلل أن نكون ممن أطاعه وكمل توحيده. يف النار ليطهر ويههب وينقى فيوم أو سنة أو ألف سنة واهلل أعلم،

 وعلى كَل التفسريين ففي اْلديث فضل التوحيد وأنه يكفر الهنوب بإذن اهلل أو مينع من اخللود يف النار.

أن اْلبيب النيب   ص لى اهلل علي ه  ومسلم من حديث عتبان بن مالك األنصاري ىر ومن فضل التوحيد أيًضا ما روي البخا
 (72)".-تعاىل-يبتغي بهلك وجه اهلل  ،"إن اهلل حرم على النار من قال ال إله إال اهللوسلم   قال: 

وإمن  ا م  ن ك  ان  ،اً رمديّ س   اً خال  داً وأن  ه ا  رم عل  ى الن  ار أن يبق  ى فيه  ا املوح  دون بق  اًء أب  ديّ  ،ف  ي ه  ها اْل  ديث فض  ل التوحي  دف
فه و إىل اهلل إن  وآخ ر س يئاً  ص اْلاً  ن خل ط عم َلً مم منهم من أهل الطاعة دخ ل اجلن ة وح رم عل ى الن ار أن متس ه وم ن ك ان 

 ونعم دار املتقني. ،ُث يكون مآله إىل اجلنة ،شاء غفر له وإن شاء عهبه

ص  لى  اهلل علي  ه –أال وه  و قول  ه  ،ط ينبغ  ي ال  تفطن ل  هإىل ش  ر     يف ه  ها اْل  ديث    -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وق  د نب  ه الن  يب 
اإلخ َلص يف كلم ة التوحي د    ص لى اهلل علي ه وس لم   فاش بط الن يب "من قال ال إله إال اهلل يبتغ ي ب هلك وج ه اهلل" -وسلم

                                                            
 .242( أخرجه البخاري 72)
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فم  ن مل ي  أت  لوُلاوه  ها معن  اه أن  ه ال يكف  ي جم  رد النط  ق ب  َل إل  ه إال اهلل م  ن غ  ري معرف  ة ملعناه  ا وعم  ل مبقتض  اها واعتق  اد مل  د
 بهلك مل يكن من أهلها ومن فعل ذلك نال فضل التوحيد وناله فضل التوحيد.

رضي -ابن حبان واْلاكم وصححه من حديث أَب سعيد اخلدري  ىما رو   -أيها اإلخوة-ومن فضل التوحيد كهلك 
 ،لمين شيًئا أذكرك وأدعوك بهقال: قال موسى عليه السَلم: يارب ع -صلى اهلل عليه وسلم–عن رسول اهلل -اهلل عنه
قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن  ،يا رب كل عبادك يقولون هها :قل يا موسى: ال إله إال اهلل، قال :قال

  إىل ال إله إال اهلل  فانظرسبحان اهلل  (70)غريي واألرضني السبع يف كفة، وال إله إال اهلل يف كفة، مالت ِبن ال إله إال اهلل"
يف رجحت بالسموات السبع ومن فيهن غري اهلل واألرضني السبع ومن فيهن وذلك ملا اشتملت عليه ههه الكلمة من ك

نفي عبادة غري اهلل وإثبات العبادة هلل وتقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد  ومعىن ذلك أهنا ترجح مبيزان صاحبها 
 ار.فتنجيه من النار وتدخله اجلنة بر ة العزيز الغف

يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت رسول اهلل  :ومن فضائل التوحيد ما روى البمهي وحسنه من حديث أنس قال
َلوح  َن آَدمَ قَاَل اللَُّه يَا ابحَن آَدَم ِإنََّك َما َدَعوحَتىِن َوَرَجوحَتىِن َغَفرحُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َواَل أُبَاىِل يَا ابح : » -تعاىل-قال اهلل 

تَ غحَفرحَتىِن َغَفرحُت َلَك َواَل أُبَاىِل يَا ابحَن آَدَم ِإنََّك َلوح أَتَ يح  َتىِن ِبُقرَاِب اأَلرحِض َخطَايَا ُُثَّ َلِقيَتىِن اَل بَ َلَغتح ُذنُوُبَك َعَناَن السََّماِء ُُثَّ اسح
رُِك ىِب َشيحًئا ألَتَ يحُتَك ِبُقرَاِِبَا َمغحِفَرًة   (73) «.ُتشح

رُِك ىِب َشيحًئا  " :-تعاىل-د من اهلل هها وع أن تلقاه ال تشرك  :وهها شرط "َلوح أَتَ يحَتىِن ِبُقَراِب اأَلرحِض َخطَايَا ُُثَّ َلِقيَتىِن اَل ُتشح
  -أيها اإلخوة-ألتيتك بقراِبا مغفرة"وهها من فضل التوحيد " ، وفضل ذلككامل التوحيد  به شيئا أي تلقاه موحداً 

 حيد له فضائل عظيمة، وآثار  يدة، ونتائج مجيلة، ومن ذلك:وباجلملة: فالتو 
 أن خري الدنيا وايآخرة من فضائل التوحيد ومثراته. -

   والتوحيد هو السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا وايآخرة، يدفع اهلل به العقوبات يف الدارين، ويبسط به النعم واخلريات.

 يف الدنيا وايآخرة.  والتوحيد اخلالص يثمر األمن التام 

   والتوحيد اصل لصاحبه اُلدى الكامل، والتوفيق لكل أجر وغنيمة.
    والتوحيد يغفر اهلل به الهنوب ويكفر به السيئات.

   والتوحيد يدخل اهلل به اجلنة.

                                                            
قال اُليثمي يف  ،0707وأخرجه أبو يعلى  ،«وقال: "هها حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه  ،0590واْلاكم  ،0020و 572ويف"عمل اليوم والليلة" ،01951 ،01031( أخرجه النََّساِئي، يف الكربى 70)

 (.25) -وضعفه األلبا ي يف حتقيق كلمة اإلخَلص  ،وفيهم ضعف(: ورجاله وثقوا 700/  2جممع الزوائد )

 / التحقيق الثا ي(، التعليق الرغيب. 2770(، املشكاة )274(، الروض النضري )045 - 043وصححه األلبا ي الصحيحة ) ،7221( أخرجه البمهي 73)
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   والتوحيد مينع دخول النار بالكلية إذا كمل يف القلب.

  القلب منه أدِّن حبة من خردل من إميان.  والتوحيد مينع اخللود يف النار إذا كان يف

   والتوحيد هو السبب األعظم يف نيل رضا اهلل وثوابه، وصاحبه أسعد الناس بشفاعة حممد صّلى اهلل عليه وسّلم.

  مجيع األعمال، واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة يف قبوُلا ويف كماُلا، ويف ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما 
 وي التوحيد واإلخَلص هلل كملت ههه األمور ومتت.ق

  والتوحيد ُيَسهِّل على العبد فعل اخلريات، وترك املنكرات، ويسلِّيه عن املصائب، فاملوحد املخلص هلل يف توحيده ختف 
شى من سخط اهلل عليه الطاعات؛ ِلَما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهوِّن عليه ترك ما هتواه النفس من املعاصي؛ ِلَما خي

 وعقابه.
  والتوحيد إذا كمل يف القلب حبب اهلل لصاحبه اإلميان وزينه يف قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من 

 الراشدين.
لب   والتوحيد خيفف عن العبد املكاره، ويهوِّن عليه ايآالم، فبحسب كمال التوحيد يف قلب العبد يتلقى املكاره وايآالم بق

 منشرح ونفس مطمئنة، وتسليٍم ورًضا بأقدار اهلل املؤملة، وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر.

والتوحيد ارِّر العبد من رِّق املخلوقني والتعلُِّق ِبم، وخوفهم ورجائهم، والعمل ألجلهم، وهها هو العزُّ اْلقيقي،  -
و سواه، وال خيشى إال إيَّاه، وبهلك يتمُّ فَلحه، ويتحقق والشرف العاِل، ويكون املوّحد مع ذلك متعبًدا هلل ال يرج

 جناحه.
والتوحيد إذا كمل يف القلب، وحتقَّق حتقًقا كامًَل باإلخَلص التام فإنه ُيصرّي القليل من عمل العبد كثريًا، وتضاعف  -

 أعماله وأقواله الطيبة بغري حصر، وال حساب.
لنصر يف الدنيا، والعز والشرف، وحصول اُلداية، والتيسري لليسرى، وإصَلح والتوحيد تكفَّل اهلل ألهله بالفتح، وا -

 األحوال، والتسديد يف األقوال واألفعال.
عن أهله ويدفع عنهم شرور الدنيا وايآخرة، ومينُّ عليهم باْلياة الطيبة، والطمأنينة  -عز وجل-والتوحيد يدافع اهلل  -

 إليه، واألُنس بهكره.
 (75)ل من الكتاب والسنة كثرية معروفة، واهلل أعلم"وشواهد ههه اجلم 

، والتقرب -تعاىل-إذ يقول: "وليس للقلوب سرور ولهة تامة إال يف حمبة اهلل  -ر ه اهلل-وهلل در شي  اإلسَلم ابن تيمية 
 (21()79)إليه مبا ابه، وال تتم حمبة اهلل إال باإلعراض عن كل حمبوب سواه، وهها حقيقة ال إله إال اهلل"

                                                            
 .42( القول السديد يف مقاصد التوحيد ص75)

 (.45/74( جمموع الفتاوى، 79)

 للقحطا ي. ،(04 -9ور التوحيد )( ن21)
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   وإال فإن فضائل التوحيد  ،وواهلل إنه لغيض من فيض ونقطة من  ر ،هها بعض فضل التوحيد وأهله  -أيها اإلخوة-
إىل ظَلل التوحيد، هيا إىل ال إله إال اهلل نتعلمها   -أيها اإلخوة-ولكننا اقتصرنا على بعضها وايآن هيا  ،كثرية   كما قلنا 

ِمِننَي َوالحُمؤحِمَناتِ "ري اخللق ونعمل ِبا كما قال سبحانه آمرا خ تَ غحِفرح ِلَهنحِبَك َولِلحُمؤح  ".َفاعحَلمح أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواسح

 مع عنصر اللقاء الرابع واألخري: فهيا إىل ظَلل التوحيد 

 ونقف عليه بعد جلسة االسباحة نسأل اهلل أن جيعلنا ممن يعلمون فيعملون فيخلصون فيؤجرون. 

 الْطبة الثانية

اْلمد هلل الهي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغىن وأقىن، وجعلنا من خري أمة تأمر وتنهى، والصَلة والسَلم على خري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 اللقاء: فهيا إىل ظَلل التوحيد. فالعنصر الرابع من عناصر أما بعد..

 خري اخللق فاعلم أنه ال إله إال اهلل واستغفر لهنبك وللمؤمنني واملؤمنات". قال اهلل سبحانه آمراً 

عل ى الق ول  ،ُث أمر باالستغفار وهو قول وعمل فق دم العل م ،والح  أيها اْلبيب اللبيب فقد أمر اهلل يف ههه ايآية بالعلم
 و املصحح للنية اليت يصح ِبا كل قول وكل عمل.والعمل ألن العلم ه

أيه ا   والب د بع د ال تعلم م ن الس عي والعم ل ِب ا يف واق ع اْلي اة، فم ا ه و مع ىن ال إل ه إال اهلل  ،فَلبد م ن تعل م ال إل ه إال اهلل
وك ل  ،إال عبادة اهلل فهي حقفكل املعبودات اليت يعبدها الناس باطلة  ،ال معبود  ق إال اهلل اال إله إال اهلل معناه  اإلخوة 

 عبادة يتعبدها املرء هي شرك إال عبادة اهلل فهي توحيد.

ص لى  –ألن املص طفى  ؛والهي ينبغي أن يكون يف قلب ك ل موح د ،هها هو معىن ال إله إال اهلل ومدلوُلا الهي تدل عليه
، واْل ديث أخرج ه مس لم م ن ح ديث عثم ان (20)من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخ ل اجلن ة: "قال -اهلل عليه وسلم

 ،ف َل إل ه إال اهلل ،رضي اهلل عنه، فيجب علينا أن نعلم أن ال إل ه إال اهلل معناه ا إثب ات التوحي د هلل ونف ي األلوهي ة ع ن غ ريه
ددوا في ه يف دي نهم ح ني ت ر  ال يتزع زع ف إن اهلل ع اب أقوام اً و اليق ني ب هلك  القل بالبد وأن تستيقن القلوب ِب ها ويس تقر يف 
َا: "-تع  اىل-ة ق  ال ي  ومل يس  تيقنوا ب  ه ب  ل نف  ى ع  نهم اإلمي  ان بالكل َِخ  ِر َوارحتَابَ  تح ِإمنَّ ِمنُ  وَن بِاللَّ  ِه َوالحيَ   وحِم ايآح َيسح  َتأحِذُنَك الَّ  ِهيَن اَل يُ ؤح
 [22قُ ُلوبُ ُهمح فَ ُهمح يف َريحِبِهمح يَ تَ َردَُّدوَن" ]التوبة: 

َواُلِِمح َوأَن حُفِس  هِ إِ : "-تع  اىل-يف ح  ني نس  مع ق  ول اهلل  ِمنُ  وَن الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا بِاللَّ  ِه َوَرُس  ولِِه ُُثَّ ملَح يَ رحتَ  ابُوا َوَجاَه  ُدوا بِ  َأمح َ  ا الحُمؤح مح يف منَّ
 فاش   بط اهلل يف ص   دق إمي   اهنم ب   اهلل ورس   وله ك   وهنم مل يرت   ابوا أي مل [،02َس   ِبيِل اللَّ   ِه أُولَئِ   َك ُه   ُم الصَّ   اِدُقوَن" ]اْلج   رات: 

                                                            
 .022( أخرجه مسلم 20)
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فَ َنِفَدتح أَزحَواُد الحَقوحِم قَاَل  -قَاَل  -ِِف َمِسرٍي  -صلى اهلل عليه وسلم-يشكوا، ويف الصحيح َعنح َأىِب ُهَري حَرَة قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّبِّ 
ِر بَ عحِض َ َائِِلِهمح  َه ا.  فَ َق اَل ُعَم ُر يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه لَ وح مَجَعح َت َم ا -قَاَل  -َحىتَّ َهمَّ بَِنحح بَِق َى ِم نح أَزحَواِد الحَق وحِم فَ َدَعوحَت اللَّ َه َعَلي ح

قُ لح ُت َوَم ا َك انُوا َيصح نَ ُعوَن  -قَ اَل َوقَ اَل جُمَاِه ٌد َوُذو الن َّ َواِة بِنَ  َواُه  -َفَج اَء ُذو الحبُ  رِّ بِبُ  رِِّه َوُذو التَّمح ِر بَِتمح رِِه  -قَ اَل  -قَاَل فَ َفَع َل 
َه ا بِ الن ََّوى قَ اَل َك  انُ  فَ َق اَل ِعنح  َد  -قَ  اَل  -َح  ىتَّ َم أَل الحَق  وحُم أَزحِوَدتَ ُه مح  -قَ اَل  -وا مَيُصُّ ونَُه َوَيشح  َربُوَن َعَليح ِه الحَم  اَء. قَ اَل فَ  َدَعا َعَلي ح

َهُد َأنح اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأِّنِّ َرُسوُل اللَِّه اَل يَ لحَقى اللََّه ِِبَِما َعبحٌد غَ » َذِلَك  َنََّة َأشح َر َشاكٍّ ِفيِهَما ِإالَّ َدَخَل اجلح   أيها  وهها (24) «.ي ح
 هو اليقني. اإلخوة   

ال يتزع  زع وال يض  طرب وال ت  ؤثر في  ه اُل  واجس وج  ب  ف  إذا تعل  م امل  رء مع  ىن ال إل  ه إال اهلل واس  تيقن قلب  ه ب  ه وص  دقه تص  ديقاً 
وه  و يف غاي  ة اْل  ب هلل والرض  ا عن  ه ج  ل يف  ،هي واْل  دودتض  منه م  ن األوام  ر والن  واتعلي  ه أن يقب  ل كلم  ة التوحي  د بك  ل م  ا 

"ِإن َُّه مح َك انُوا ِإَذا ِقي َل وال يكون كم ن ق ال اهلل ف يهم:  ،وجب عليه أن يدخل حتت ظلها وأن يستجيب ألمرها وهنيها ،عَله
ربُوَن"  ]الصافات:  َتكح  ،م ر والن واهي وأن يق ف عن د ح دود الش ريعةومعىن ذلك أن خيضع لألوا [ 72َُلُمح اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيسح

أي ينق  اد  "إىل اهلل" ق  ال س  بحانه: "وم  ن يس  لم وجه  ه هلل وه  و حمس  ن فق  د استمس  ك ب  العروة ال  وثقى"، وم  ن يس  لم وجه  ه
َس َك بِ الحُعرحَوِة الح ُوث حَقى" فَ َق دِ " ،وه و حمس ن أي وه و موح د هلل ،وخيضع ويسلم هلل جل وعَل َتمح فعل ى  ،ه ي ال إل ه إال اهللو  اسح

ص  لى اهلل –أن تب  دأ جوارح  ه يف طاع  ة اهلل وطاع  ة رس  وله  ،واعتق  د معناه  ا بقلب  ه هاملوح  د بع  د أن ردد كلم  ة التوحي  د بلس  ان
ال هي يظه ر مع ه امل ؤمن م ن املن افق والص ادق م ن الك اذب وامل دعي   ق م ن  وهها هو احملك الفعلي اْلقيقي -عليه وسلم
 املبطل.

واهي   ه ويق   ف عن   د ح   دود اهلل واليتع   داها ليواف   ق الظ   اهر الب   اطن فيثم   ر ب   هور الص   دق فيكت   ب واملوح   د ميث   ل أوام   ر اهلل ون 
لحني كما يف اْل ديث ال هي أخرج ه البخ اري م ن ح ديث طَلحَح َة بح ِن ُعبَ يح ِد اللَّ ِه ق ال: َج اَء َرُج ٌل ِإىَل َرُس وِل فمن امل هصاحب
ِل جَنحٍد، ثَا -صلى اهلل عليه وسلم  -اللَِّه  َقُه َم ا يَ ُق وُل َح ىتَّ َدنَ ا، فَ ِإَذا ُه َو َيسح َأُل ِمنح َأهح َمُع َدِوىُّ َصوحتِِه، َواَل يُ فح ئُِر الرَّأحِس، ُيسح

ََلِم فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َلِة -صلى اهلل عليه وسلم  - -َعِن اإِلسح ُرَه ا قَ الَ «. " مَخحُس َصَلَواٍت ِِف الحيَ وحِم َواللَّي ح  فَ َق اَل َه لح َعلَ ىَّ َغي ح
اَل، ِإالَّ » قَ اَل َه لح َعلَ ىَّ َغي ح رُُه قَ اَل «. " َوِص َياُم َرَمَض اَن -ص لى اهلل علي ه وس لم  -قَاَل َرُس وُل اللَّ ِه «. اَل، ِإالَّ َأنح َتَطوََّع » 

ُرَه ا قَ اَل  الزََّك اَة. قَ اَل َه لح َعلَ ىَّ  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -قَاَل َوذََكَر َلُه َرُسوُل اللَِّه «. َأنح َتَطوََّع  «. اَل، ِإالَّ َأنح َتطَ وََّع » َغي ح
بَ َر الرَُّج  ُل َوُه  َو يَ ُق  وُل َواللَّ  ِه اَل أَزِي  ُد َعلَ  ى َه  َها َواَل أَن حُق  ُص. قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه  " أَف حلَ  َح ِإنح -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -قَ  اَل فَ  َأدح

 (27) «.َصَدَق 

رئيس  ني الب  د م  ن اإلتي  ان ِبم  ا أال ومه  ا اإلخ  َلص هلل واالتب  اع  ركن  نيإال ع  ن  أن ذل  ك كل  ه ال يقب  ل  -أيه  ا اإلخ  وة-ويبق ى 
كله، فَلبد م ن اإلخ َلص يف التوحي د، ق ال اهلل   قبل العملُ بل حىت يُ  قبل التوحيدُ حىت يُ    صلى اهلل عليه وسلم  لرسول اهلل 

يَن  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ عحُبُدوا اللََّه خُمحِلِصنَي َلهُ : "-تعاىل-  ،"، واإلخ َلص يف التوحي د معن اه تص فيته م ن مجي ع ش وائب الش ركالدِّ

                                                            
 .023( أخرجه مسلم 24)

 .019ومسلم  ،20( أخرجه البخاري 27)

 



 40 

هريرة عن رسول اهلل  أَبيف اْلديث القدسي الهي أخرجه مسلم من حديث  -تعاىل-عليه عمله قال اهلل  دُّ رَ ألن املشرك ي ُ 
م  ن عم  ل عم  ًَل أش  رك في  ه مع  ي : "أن  ا أغ  ىن الش  ركاء ع  ن الش  رك -تب  ارك وتع  اىل-ق  ال اهلل  :ق  ال -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-

ف  إن اهلل ق  د ذكرن  اه قب  ل قلي  ل: "كم  ا مسعن  ا يف اْل  ديث ال  هي و ف  َل يقب  ل التوحي  د إال م  ن املخلص  ني (22)تركت  ه وش  ركه ،غ  ريي
 :ن ه ق الأويف اْل ديث ال هي أخرج ه البخ اري ع ن أَب هري رة  "،حرم على النار من قال ال إله إال اهلل يبتغ ي ب هلك وج ه اهلل

هري رة  القد ظننت يا أب  -صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل  ؟ول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامةيا رس :قيل
أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من  ،ملا رأيت من حرصك على اْلديث ،منك أولَ  أن ال يسألين عن هها اْلديث أحدٌ 

وه و الش رط األول لقب ول العم ل والش رط الث ا ي أيه ا  ه و اإلخ َلص ، ه ها(22)من قلبه أو نفس ه" قال ال إله إال اهلل خالصاً 
الكرام هو االتباع لرسول اهلل   صلى اهلل عليه وسلم   فإن رسول اهلل هو امليزان األكرب الهي ت وزن علي ه األش ياء عل ى خلق ه 

 طل.وهديه وسريته وسنته   صلى اهلل عليه وسلم   فما وافقها فهو اْلق وما خالفها فهو البا

  ُقلح 70يٌم}: "ُقلح ِإن ُكنُتمح حتُِبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعو ي ُاحِببحُكُم الّلُه َويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوالّلُه َغُفوٌر رَّحِ -تعاىل-وقد قال اهلل 
فَل بد من إخَلص العمل هلل فَل يكون للنفس وال  " 74َأِطيُعواح الّلَه َوالرَُّسوَل فِإن تَ َولَّوحاح فَِإنَّ الّلَه اَل اُِبُّ الحَكاِفرِيَن}

للناس وال للشيطان فيه ح  وال نصيب والبد من اتباع رسول اهلل   صلى اهلل عليه وسلم   فَل يكون أسوة وال قدوة إال 
نح َكاَن َفمَ هو ومن كان على طريقة وهديه، بها يضمن املرء النجاة على اهلل، النجاة يوم يلقاه كما قال ربنا سبحانه: "

رِكح ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا".  يَ رحُجو ِلَقاَء َربِِّه فَ لحيَ عحَملح َعَمًَل َصاِْلًا َواَل ُيشح
؛ وعليه،  - -سبحانه وتعاىل- -هو "أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة؛ ألن املوحد يعمل هلل   -أيها اإلخوة-إن التوحيد 

كاملرائي مثًَل، فإنه يتصدق ويصلى، ويهكر اهلل إذا كان عنده من يراه فقط،   فهو يعمل ّسراً وعَلنية، أما غري املوحد؛
 (20)وُلها قال بعض السلف: "إ ي ألود أن أتقرب إىل اهلل بطاعة ال يعلمها إال هو".

عرش اللهم رب السموات السبع ورب ال ،نسأل اهلل أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يزيدنا علماً 
العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق اْلب والنوى، منزل التوراة واإلجنيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخه 
بناصيتها، أنت األول، فليس قبلك شيء، وأنت ايآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت 

 الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر.
 يا سلوة الطائعني، ومَلذ اُلاربني، وملجأ اخلائفني........... الدعاء. 

 

 

 
                                                            

 (.4952( أخرجه مسلم )22)

 .99( أخرجه البخاري 22)

 (.72/  0( القول املفيد )20)
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 إلى الجنة بغير حساا

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهلل ،ومن يضلل فَل هادي له

 إُلي 

 ما أضيق الطريق على من مل تكن دليله

 وما أوضح اْلق عند من هديته سبيله

 إليك وجهت يا موالي آماِل..............فامسع دعائي وارحم ضعف أحواِل

َلُؤ ي.................وكن كفيلي فأنت الكاف  ل الكاِلوال تكلين إىل من ليس َيكح

  -أيها اإلخوة-أما بعد فيا 

وم  ن فض  له أن  ه يكف  ر  ،ن فض  ل التوحي  د عظ يمإوقلن  ا  ،ا ط  وق النج اةحت دثنا يف اللق  اء الس  ابق ع  ن فض ل ال إل  ه إال اهلل وأهن  
 ،وباجلمل ة فه  و املنج ي م  ن ع هاب الن  ار ،ن  ه أفض ل األذك ار وال  دعواتأو  ،وأن  ه أثق ل وأعظ  م اْلس نات ،ال هنوب والس يئات

دخل م ن حقق ه اجلن ة بغ ري حس اب وال س ابقة أن ه يُ   أيه ا اإلخ وة   ومن أعظم فضائل التوحيد  ،ب جلنة العزيز الغفاراملوج
 وهها هو موضوع حديثنا مبشيئة اهلل اليوم: ،عهاب

 إىل اجلنة بغري حساب:

 وسننظم سلك هها املوضوع كما اعتدنا يف العناصر التالية:

 افسون".: "ويف ذلك فليتنافس املتنأوالً 

 : من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب.ثانياً 

  ؟: وأخريًا "وما لنا أال نتوكل على اهلل"ثالثاً 

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  أيها اإلخوة   فأعريو ي القلوب واألمساع 

 أوال: ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.
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رآن الكرمي والسنة الشريفة على اْلث والبغيب يف عمل الصاْلات والتنفري والبهيب من جرت عادة الق  -أيها اإلخوة-
الهي ينتظر احملسن واملسيء من ثواب وعقاب ُث  -ورمبا الدنيوي  -وبينا يف ذلك كله اجلزاء األخروي  ،ارتكاب السيئات

لِ -تعاىل-جنة ونار من مثل قوله  رِِكنَي يف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهمح َشرُّ  : "ِإنَّ الَِّهيَن َكَفُروا ِمنح َأهح الحِكَتاِب َوالحُمشح
ُر الحرَبِيَِّة )0الحرَبِيَِّة ) ٍن جَتحرِي ِمنح حَتح 3( ِإنَّ الَِّهيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت أُولَِئَك ُهمح َخي ح مح َجنَّاُت َعدح ِتَها ( َجزَاُؤُهمح ِعنحَد َرِبِِّ

َن حَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها   األح
ُهمح َوَرُضوا َعنحُه َذِلَك ِلَمنح َخِشَي َربَُّه )  ( "5أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعن ح

 -[، وأمث  ال ذل  ك يف الق  رآن الك  رمي كل  ه كث  ري وم  ن الس  نة م  ا روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث َأىِب ُهَري ح  َرَة 0،5]البين  ة:  
َنَّ ِة يَ ا » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ُسوَل اللَِّه َأنَّ رَ  -رضى اهلل عنه  ِ ِِف َسِبيِل اللَِّه نُ وِدَى ِم نح أَب ح َواِب اجلح َمنح أَن حَفَق َزوحَجنيح

ِل الصَََّلِة ُدِعَى ِمنح بَاِب الصَََّلِة، َوَمنح َك اَن ِم نح َأهح ِل اجلحِ  ٌر. َفَمنح َكاَن ِمنح َأهح َه اِد، َه َعبحَد اللَِّه، َهَها َخي ح اِد ُدِع َى ِم نح بَ اِب اجلِح
ِل الصَِّياِم ُدِعَى ِمنح بَاِب الرَّيَّاِن، َوَمنح َك اَن ِم نح َأهح ِل الصَّ َدَقِة ُدِع َى ِم نح بَ اِب الصَّ   -فَ َق اَل أَبُ و َبكح ٍر «. َدَقِة َوَمنح َكاَن ِمنح َأهح

َعى َأَحٌد ِم نح تِلح َك بَِأىِب أَنحَت َوأُمِّى يَا َرُسوَل اللَِّه، مَ  -رضى اهلل عنه  ا َعَلى َمنح ُدِعَى ِمنح تِلحَك األَب حَواِب ِمنح َضُروَرٍة، فَ َهلح يُدح
ُهمح » األَب حَواِب ُكلَِّها قَاَل   (23) «.نَ َعمح. َوأَرحُجو َأنح َتُكوَن ِمن ح

البهي ب م ن دخ ول عند ح د البغي ب يف دخ ول اجلن ة و  -صلى اهلل عليه وسلم–ومل تقف آيات القرآن وأحاديث الرسول 
ب ل حث ت املس لم عل ى ض رورة الس عي إىل مع اِل األم ور ورفع ت مهت ه ع ن سفاس فها ف امتألت آي ات الق رآن  ،النار فحسب

 الكرمي بآيات كقوله تعاىل:

َرحُض أُِعدَّتح لِلحُمتَِّقنيَ   [077"  ]آل عمران: "َوَسارُِعوا ِإىَل َمغحِفَرٍة ِمنح َربُِّكمح َوَجنٍَّة َعرحُضَها السََّمَواُت َواألح

َرحِض أُِعدَّتح لِلَِّهيَن َآَمُنوا بِ : "-تعاىل-وكقوله   "اللَِّه َوُرُسِلهِ َساِبُقوا ِإىَل َمغحِفَرٍة ِمنح َربُِّكمح َوَجنٍَّة َعرحُضَها َكَعرحِض السََّماِء َواألح

َي حرَاِت" ": -تعاىل-وكقوله  َتِبُقوا اخلح  ".فَ لحَيتَ َناَفِس الحُمتَ َناِفُسونَ  َويف َذِلكَ : "-تعاىل-وكقوله فَاسح

وع دم الرض ا بأقله ا  وأش رفها امل ؤمنني لني ل أرف ع ال درجات مإىل غري ههه ايآيات من كتاب ربنا واليت من ش أهنا أن ترف ع مه 
 وأدناها.

وكهلك السنة النبوية حثت على ذلك ففي اْلديث الهي أخرجه الطربا ي وغريه بسند صحيح عن سهل بن سعد أن 
 (25).ها"افَ سَ فح بغض سَ األخَلق، ويُ  كرمي اب الكرم ومعاِلَ   -عز وجل-لنيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إن اهلل ا

ويف الطربا ي وغريه عن فاطمة بنت اْلسني عن حسني بن علي مرفوعا"إن اهلل اب معاِل األمور وأشراَفها ويكره 
َسافها"  (29)َسفح

                                                            
 (.0143( ومسلم )7000( أخرجه البخاري )23)

 .700/  7وهو يف السلسلة الصحيحة" ،(0/  05( و السلفي يف"معجم السفر")077/  5و  422/  7( و أبو نعيم يف"اْللية")25/  0اْلاكم )( و 0/  04( أخرجه أبو الشي  يف"أحاديثه")25)
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َمنح آَمَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه، »  :قَالَ  –صلى اهلل عليه وسلم  -ىِب ُهَري حَرَة َعِن النَِّبِّ ويف اْلديث الهي أخرجه البخاري َعنح أَ 
َنََّة َهاَجَر، ِِف َسِبيِل اللَِّه،  ِخَلُه اجلح ُوِلَد ِفيَها َأوح َجَلَس ِِف أَرحِضِه الَّىِت َوأَقَاَم الصَََّلَة، َوَصاَم َرَمَضاَن، َكاَن َحق ا َعَلى اللَِّه َأنح يُدح

َها اللَُّه لِلحُمَجاِهِديَن ِِف َسِبيِلِه، ُكلُّ : "يَا َرُسوَل اللَِّه أََفََل نُ َنبُِّئ النَّاَس ِبَهِلَك. قَالَ  :قَاُلوا«.  َنَِّة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعدَّ ِإنَّ ِِف اجلح
َ السََّماِء َواأَلرحِض، فَِإذَ  نَ ُهَما َكَما بَ نيح ِ َما بَ ي ح َقُه َعرحُش َدَرَجتَ نيح َنَِّة، َوفَ وح َنَِّة َوَأعحَلى اجلح َس، فَِإنَُّه أَوحَسُط اجلح ا َسأَلحُتُم اللََّه َفَسُلوُه الحِفرحَدوح

َنَِّة  ُر أَن حَهاُر اجلح  (21)«الرَّ حَِن، َوِمنحُه تَ َفجَّ

ي  ا  :وق  د س  ألته قائل  ة ألم حارث  ة الش  هيد األنص  اري ال  هي استش  هد بب  در -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وم  ن مع  ىن ذل  ك قول  ه 
تع ين  –وإن تك ن األخ رى فل ريين اهلل م ا أص نع  ،ف إن ي ك يف اجلن ة أص رب وأحتس ب ،رسول اهلل قد عرفت منزلة حارث ة م ين

َ ِك َأَوَهِبلح ِت َأَوَجنَّ ٌة َواِح َدٌة ِه َى ِإن ََّه ا ِجنَ : » -صلى اهلل عليه وس لم–، فقال رسول اهلل -وما تفعل النساء من البكاء اٌن َواح
ِس   (20) « .َكِثريٌَة ، َوِإنَُّه ِِف َجنَِّة الحِفرحَدوح

أن  مى القرآن والسنة مهة املؤمنني ورفع إرادهتم وش د م ن أزره م وع زميتهم وأرش دهرقّ   -أيها اإلخوة-فبمثل ههه النصوص 
ف العلم ه و ال دليل عل ى ك ل خ ري وإمنا ينال من ين ال ه ها ب العلم  ،يطلبوا معاِل األمور وأشرافها وأن يبكوا دوهنا وسفسافها

ورب رجل ظل يعم ل ط وال عم ره عم ًَل ل و اطل ع عل ى ش يء م ن العل م ع رف م ا جيم ع ل ه حس نات ذل ك  ،وفضل وشرف
ورمبا ساعة فالعلم يوفر اجلهد والوقت ويوص ل إىل املع اِل م ن أقص ر الط رق وحس بنا  فقط، بل العمر كله يف عمل يوم وليلة

م عن جويرية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرمل من عندها بكرة حني ص لى الص بح وه ي هها اْلديث الهي أخرجه مسل
ق ال الن يب  ،نعم :قالت ؟ما زلت على اْلال اليت فارقتك عليها :فقال ،ُث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،يف مسجدها

س  بحان اهلل  ،الي  وم ل  وزنتهنل  و وزن  ت مب  ا قل  ت من  ه  ،ث  َل  م  رات ،لق  د قل  ت بع  دك أرب  ع كلم  ات :ص  لى اهلل علي  ه وس  لم
 (24)و مده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 

 أيها اإلخوة 

سنلتقي  وار ممتع جهاب حول هها املوضوع يف أن العلم يدل املرء على أقص ر الط رق وأقرِب ا  باقيةويف اللحظات القليلة ال
فه  و  ،عظ  يم -تع  اىل-التوحي  د فل  ه فض  ل عن  د اهلل  ط  َلق حتقي  قُ عل  ى اإل اإىل اهلل وم  ن أنف  ع ه  هه الط  رق ب  ل أنفعه  ا وأقرِب  

  -أيه ا اإلخ وة-يأخه بيد صاحبه إىل اجلن ة بغ ري حس اب وه ها ه و عنص رنا الث ا ي م ن عناص ر اللق اء فض ل حتقي ق التوحي د 
، فق  ال: "إن عل  ى س  يد م  ن س  ادات املوح  دين وق  دوات احملقق  ني وه  و اخللي  ل إب  راهيم علي  ه الس  َلم -تع  اىل-أث  ين اهلل  لق  د

 ومل يك من املشركني". هلل حنيفاً  إبراهيم كان أمة قانتاً 

 قال بعض أهل العلم: "وصف اهلل خليله إبراهيم عليه السَلم بأربع صفات هي:
                                                                                                                                                                                                     

 .005/  2وهو يف السلسلة الصحيحة" ،(4/  59( و القضاعي )0/  002( و ابن عدي )4592( أخرجه الطربا ي رقم )29)

 (.4391( أخرجه البخاري )21)

 .7954رجه البخاري ( أخ20)

 .3155( أخرجه مسلم 24)
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 الصفة األوىل: أنه كان أمة يعين قدوة يف اخلري.

 عمله هلل. على الطاعة خملصاً  هلل يعين ثابتاً  نه كان قانتاً أالصفة الثانية: 

 عما سواه. على اهلل معرضاً  يعين مقبَلً  الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً 

 ،ب  ريء م  نهم وم  ن دي  نهم، وه  ها ه  و حتقي  ق التوحي  د يك  ون ِب  هه األم  وره  و يع  ين  ،الص  فة الرابع  ة: أن  ه مل ي  ك م  ن املش  ركني
 (27) وهها الثناء من اهلل عليه ألنه حققها.

 ويثين عليهم بسَلمتهم من الشرك: : عن سادات األولياء ميدحهم-تعاىل-وقال 

ِفُقوَن ) مح ُمشح َيِة َرِبِِّ مح يُ ؤحِمُنوَن )23" ِإنَّ الَِّهيَن ُهمح ِمنح َخشح مح اَل ُيشح رُِكوَن )25( َوالَِّهيَن ُهمح ِبَآيَاِت َرِبِِّ ( 29( َوالَِّهيَن ُهمح بِ َرِبِِّ
مح رَاِجُعوَن ) َوالَِّهيَن يُ ؤحُتوَن َما َآتَ وحا َوقُ ُلوبُ ُهمح َوِجَلةٌ   [01 - 23("  ]املؤمنون: 01أَن َُّهمح ِإىَل َرِبِِّ

عن عائشة زومل النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وس لم ع ن ه هه ايآي ة )وال هين يؤت ون م ا 
ك  نهم ال  هين يص  ومون آت  وا وقل  وِبم وجل  ة( قال  ت عائش  ة أه  م ال  هين يش  ربون اخلم  ر ويس  رقون ق  ال ال ي  ا بن  ت الص  ديق ول

 (22)ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن ال يقبل منهم أولئك الهين يسارعون يف اخلريات

 ولهلك أثىن اهلل على من حققها ومدحهم ِبا.  -أيها اإلخوة-ههه الصفات العظيمة هي حتقيق التوحيد 

أيك م رأى الكوك ب ال هي انق ض  كن ت عن د س عيد ب ن جب ري فق ال:  :عن حصني ب ن عب د ال ر ن ق ال (22)ويف الصحيحني
يع ين  ،البارحة ]يسأل سعيد اجلالسني عن ده م ن م نكم رأى الش هاب ال هي س قط الليل ة املاض ية"، ق ال حص ني: قل ت: أن ا

ُث إن ه خش ي عل ى نفس ه م ن الري اء وأن مي دح مب ا  ،أنا رأيت الشهاب، فدل هها على أن هها الرجل مل ينم ب ل ك ان س اهراً 
وه ها م ن ورع  ، يفع ل فاس تدرك وق ال: "أم ا إ ي مل أك ن يف ص َلة" يع ين ال تظن وا أ ي س هرت أهتج دليس فيه وام د مب ا مل

ُث ق ال:  ،فهو خشي أن مي دح مب ا مل يفع ل ،عن الرياء وتزكية النفس ألن هها ينايف اإلخَلص مالسلف ر هم اهلل وابتعاده
هاب أن  ين ل  دغت يع  ين أص  ابته عق  رب أو َنوه  ا وق  ت ن  زول الش   "ولك  ين ل  دغت"، يع  ين الس  بب يف ك  و ي كن  ت مس  تيقظاً 

 بسمها.

ين أي م  ن يق  رأ عل  ى ش  يئا م  ن الق  رآن وه  ها م  ن أنف  ع ييع  ين طلب  ت م  ن ي  رق ،فق  ال ل  ه س  عيد: فم  ا ص  نعت؟ ق  ال: ارتقي  ت
م  ن الق  رآن م  ا ه  و  ن  زل: "ون-تع  اىل-ن  زل الق  رآن ش  فاء لك  ل األم  راض اْلس  ية واملعنوي  ة، ق  ال أ -تع  اىل-ألن اهلل  ،األدوي  ة

                                                            
 . 4114 ،0247 ،الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،بتصرف ،للعَلمة صاحل الفوزان ،(35 ،33/ 0(إعانة املستفيد )27)

 (.004وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(2095وابن ماجه ) ،(7032( أخرجه البمهي )22)

 (. 441ومسلم ) ،(0234، 0220، 2312، 7201، 2324( أخرجه البخاري )22)
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ع ن يق ني م ن الراق ي ويق ني  تك ون الرقي ةشفاء ور ة للم ؤمنني وال يزي د الظ املني إال خس اراً"لكن ذل ك مش روط ب اليقني أن 
َرحِقّي.

 من امل

فلما مسع سعيد من حصني أنه ارتقى قال: "فما  لك على ما صنعت"يعين ما ال هى دفع ك إىل ذل ك م ا ه و ال دليل م ن 
م عل  ى دِ قح  ت ُ وال فتنب  ه ي  ا عب  د اهلل  ،ت فق  د ك  انوا يتعب  دون اهلل، ال يتعبدون  ه إال ب  الوحيالكت  اب أو الس  نة عل  ى ص  حة م  ا فعل  

ألن النف وس تتش بث ب أي ش يء لطل ب الش فاء ح ىت  ،يف أم ر الع َلمل خصوص اً  فعل شيء إال بعد التأكد من جوازه ش رعاً 
وه و ع امل  حص ني ب ن عب د ال ر ن هبم ر عل ى ص احخش ي م ن ه ها األ  ر  ه اهلل   فس عيد ب ن جب ري  ،ولو كان غري مش روع
للهين يههبون إىل املشعوذين والدجالني والسحرة والكهبة؟ ه ها حم رم ي ا عب اد اهلل  َنن فيا هلل ماذا نقول فقيه تابعي جليل،

أو رمل ص  احبه م  ن املل  ة إذا ذب  ح لغ  ري اهلل، أو دع  ا غ  ري اهلل ك  وِل أو غ  ريه، أو اس  تغا  باألولي  اء وق  د يك  ون ش  رًكا أك  رب خُي  
هها أم ر وب اب ش ر  ،باجلن والشياطني فإنه خيرمل من امللة، ولو فرضنا أنه شفي ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه

 جيب التحرز منه. خطري جّداً 

: ح ديث حدثني ه الش عيب عن ال دليل عل ى م ا فعل ه أجاب ه حص ني ب ن عب د ال ر ن ع ن دليل ه ق ائَلً  حصيناً  فلما سأل سعيد
أن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: "ال -رض  ي اهلل عن  ه-ح  دثنا ع  ن بري  دة ب  ن اْلص  يب  :قل  ت ق  ال: وم  ا ح  دثكم؟

ن أص ابه ع ني بس بب اْلس د ال هي يك ون يف بع ض الن اس إذا نظ ر ملة"يعين ال رقية أنفع وأشفى إال رقية إال من عني أو  َُ 
ب خل   ق اهلل وقدرت   ه أن   ه جيع   ل بع   ض األنظ   ار ألن نظ   ره مس   موم، وه   ها م   ن عجائ    ،إىل األش   ياء أص   يبت عل   ى أث   ر نظرت   ه

ال كم  ا يظ  ن بع  ض الن  اس أن اْلس  د م  ن اخلراف  ات   كي  ف ذل  ك وق  د ذك  ره اهلل يف الق  رآن فق  ال:  ،مس  مومة، والع  ني ح  ق
الع ني " :يف السنة فقال عليه الصَلة والس َلم   صلى اهلل عليه وسلم   [ "وذكره النيب2"َوِمنح َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ]الفلق: 

الفاحت ة  :ق رأ عل ى املص ابب أن يُ  ، فمن عَلمل العني ال هي وض عه الش رع الرقي ةُ "سبق القدر لسبقته العني ولو أن شيئاً  ،حق
 واملعوذتان فالرقية تنفع من العني واْلسد.

حم   ل وك  هلك تنف  ع م  ن اُْلَم  ة"ال رقي  ة إال م  ن ع  ني أو ُ َ  ة"و اْلم   ة ه  ي اللدغ  ة كم  ا ح  د  لص  احب ه  هه القص  ة وه  و 
 مؤك داً  أهن ا تنف ع يف ه هين الن وعني نفع اً  :ومع ىن اْل ديث "ال رقية إال من ع ني أو   ة"الشاهد الهي ألجله ساق اْلديث 

مث  ال لنوعيهم  ا ف  العني م  ن ن  وع األم  راض املعنوي  ة    واهلل أعل  م  ول  يس املقص  ود حص  ر النف  ع يف ه  هين الش  يئني فق  ط أو أهن  ا 
ومل  ا أت  ى حص  ني ب  ن  ،اْلس  ية فيك  ون مع  ىن ذل  ك أن الرقي  ة تش  في م  ن األم  راض كله  ا واْلم  ة أي اللدغ  ة م  ن ن  وع األم  راض

ق د أحس ن م ن انته ى إىل م ا  : " يث ين علي ه وميدح ه ألج ل ذل ك    عبد الر ن بالدليل على ما فعل ق ال ل ه س عيد ب ن جب ريٍ 
أدِب  م م  ع ح  ديث  م ن وه  ها -مص  لى اهلل علي ه وس  ل–أن  ك فعل  ت م ا فعل  ت ب  دليل ع ن الن  يب  ج  زاك اهلل خ رياً  :يق  ول مس ع"

: قد أحس ن م ن انته ى إىل ،بفائدة عظيمة أعظم من اليت فعلها وأفضل رسول اهلل ُث رأى  سعيد بن جبري أن يفيد حصيناً 
ف أراد أن يرقي ه م ن اْلس ن  ،ولكن أي: ولكن هناك ما هو أحس ن ف إن كن ت فعل ت اْلس ن فهن اك م ا ه و أحس ن ،ما مسع

أن   ه ق   ال:  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–ثنا عب   د اهلل ب   ن عب   اس رض   ي اهلل عنهم   ا ع   ن الن   يب ق   ال: "ولك   ن ح   د ،إىل األحس   ن
ص لى –األم م الس ابقة وه هه معج زة م ن معج زات املص طفى  -ص لى اهلل علي ه وس لم–الن يب  ري"ُعِرَضت علّى األم ُم أي أ
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فلما نظر النيب إىل األمم مت ر علي ه (20)وقد صح يف سنن البمهي أن هها العرض كان ليلة اإلسراء واملعرامل -اهلل عليه وسلم
يع  ين  يع  ين الع دد القلي  ل ال هي يق  ل ع  ن عش رة أف  راد ويف رواية"ومع ه ال  رَُّهيحط"، فرأي ت الن  يب ومع ه ال  رَّهحط": "يق ول املص  طفى

َم َن َمَع ُه ِإالَّ َوَما آَ أمته إال دون العشرة وبقية األمة كفروا ب ه،" منمل يتبع ذلك النيب   -أيها اإلخوة-أقل من عشرة ضرورة، 
والنيب وليس معه أحد"يؤمن بنيب  ،والنيب ومعه الرجل والرجَلن ،: "فرأيت النيب ومعه الرهطيقول املصطفى بل" امسعوا قَِليلٌ 

ألن ه ل يس  ،وال يدخل اجلنة م ن أمت ه أح د ،على اإلطَلق أمتهأحد من  به أقل من عشرة ورمبا رجَلن أو رجل أو ال يؤمن
 نسأل اهلل أن اف  علينا توحيدنا. ،خل ذلك النيب اجلنة وحيداً فريداً ليس معه أحدهم موحد، فيديف

 وك هلك ال يص ح ،ال ينبغي لنا على اإلطَلق أن َنتج بكثرة أه ل الباط ل عل ى أه ل اْل ق ألهن م قل ة  -أيها اإلخوة-وُلها 
، ب ل اْل ق والص واب أن ألهن م م ثلهم يف قل ة تج مبوقف ه ؤالء األنبي اء ال هين مل يت بعهم أح د ب أهنم عل ى اْل قاأن  للبعض

ننظر فيما َنن علي ه ف إذا كن ا عل ى الكت اب الك رمي وعل ى الس نة املطه رة وكن ا عل ى م نهج الص حابة والس لف الص احل عل يهم 
 رضوان اهلل فَل تغرنا كثرة وال تضرنا قلة.

 "،الض َلل وال يغرن  ك كث رة اُل  الكني وإي  اك وط رق أه  ل ،اس لك س  بيل اْل ق وال يض  رك قل ة الس الكني"ق ال بع ض الس  لف: 
 أسأل اهلل ِل ولكم السَلمة من كل سوء.

يف هها املشهد العجيب واملنظر املبهر املهيب نظ ر ف رأى موقف اً طيب اً  -صلى اهلل عليه وسلم–وبينما النيب   -أيها اإلخوة-
فقي ل  ،فظنن ت أهن م أم يت -أي خل ق كث ري -": "إذ رفع ِل سواد عظيم-صلى اهلل عليه وسلم–يقول  ،متناه يف نفسه ألمته

ي دخلون اجلن ة بغ ري حس اب  ومعه م س بعون ألف اً  ،ه هه أمت ك :فقي ل ِل ،فنظ رت ف إذا س واد عظ يم ،هها موسى وقومه :ِل
وم   نهم م   ن  يس   رياً  م   نهم م   ن ااس   ب حس   اباً  ،وال ع   هاب"املوقف موق   ف القيام   ة والي   وم ي   وم اْلس   اب ف   اخلَلئق حتاس   ب

وم نهم م ن يق رر بأعمال ه وه م الكف ار عل ى ال راجح م ن أق وال أه ل العل م يق ررون بكف رهم ُث  ،عس رياً  ش اقاً  ااسب حس اباً 
على طائفة من املوح دين  ىويف هها املوقف الرهيب املهيب يناد ،املوقف أهوال عظام وشدائد صعاب ،يؤمر ِبم إىل النار

 فمن هؤالء يا ترى. ،ليدخلوا اجلنة بغري حساب -صلى اهلل عليه وسلم–مة املصطفى أمن 

ذك ر اْل ديث ال هي معن ا أهن م س بعون  ؟ ق دك م ع دد ه هه الطائف ة  أواًل: قف أخي اْلبيب معي وقفة قصرية لتتساءل مع ي
  ألفاً 

يحِهمح، َفِف  ي : َوقَ  دح َوقَ  َع يف َأَحاِدي  ث ُأخح  َرى َأنَّ َم  َع السَّ  بحِعنَي أَلحًف  ا زِيَ  اَدة َعلَ  (23)يف الف  تح -ر   ه اهلل-قَ  اَل اْل  اف  اب  ن حج  ر 
َهِقيِّ يف الحبَ عحث َعنح َأَب ُهَري حَرة َع نح النَّ يبّ َص لَّى اللَّ ه َعَليح هِ  َس أَلحت َرَبِّ فَ َوَع َد ي : "َوَس لََّم قَ الَ  َحِديث َأَب ُهَري حَرة ِعنحد َأ حَد َوالحبَ ي ح

َ  ِديث وق  ال: "فَاسح  تَ زَ  َنَّ  ة ِم  نح أُمَّيِت"فَ  هََكَر اْلح ِخل اجلح  ق  ال اْل  اف : دحت فَ   زَاَد ي َم  َع ُك  ّل أَلح  ف َس  بحِعنَي أَلحًفا"َوَس  َنده َجيِّ  د،َأنح يُ  دح
َرى رمََل الت ِّرحِمِهّي َوَحسََّنُه َوالطَّبَ رَا يُّ َوابحن ِحبَّ ان يف َص ِحيحه ِم نح َح ِديث َأَب أَُماَم َة أكثر  َوَجاَء يف َأَحاِديَث ُأخح ِمنح َذِلَك: فََأخح
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َنَّ  ة ِم  نح أُمَّ  يِت َس  بحِعنَي أَلحًف  ا َم  َع ُك  ّل أَلح  ف َس  بحِعنَي أَلحًف  ا اَل ِحَس  اب َعلَ  يحِهمح َواَل َع   َرفَ َعُه"َوَع  َد ي  ِخل اجلح َهاب، َوثَ  ََل  َرَبِّ َأنح يُ  دح
" ِ "ُُثَّ َيشح َفع  َويف َصِحيح اِبحن ِحبَّان أَيحًضا َوالطَّبَ رَا يِّ ِبَسَنٍد َجيِّد ِمنح َحِديث عُ ، َحثَ َيات ِمنح َحثَ َيات َرَبِّ تحَبَة بحن َعبحد ََنحوه بَِلفح

، فَ َق اَل النَّ يبّ َص لَّى أي ق ال عم ر: اهلل أك رب َفَكب َّ َر ُعَم ر: "ُكّل أَلحف يف َسبحِعنَي أَلحًفا، ُُثَّ ُاحِثي َرَبِّ َثََل  َحثَ َيات ِبَكفَّيحِه"َوِفيهِ 
ا ُيَش     فُِّعُهمح اللَّ     ه يف آبَ     اِئِهمح َوأُمََّه     اهتمح َوَعَش     ائِرهمح َوِإ يِّ أَلَرحُج     و َأنح َيُك     ون أَدحَِّن أُمَّ     يِت اللَّ     ه َعَليح     ِه َوَس     لََّم: ِإنَّ السَّ     بحِعنَي أَلحًف     

َرَج  ُه الطَّبَ   رَا يُّ َوزَادَ  َثَ َيات"َوَأخح عحت  ه ِم  نح َرُس  ول اللَّ  ه َص  لَّى اللَّ  ه َعَليح  ِه وَ : "اْلح قَ  اَل: نَ َع  مح،  ؟َس  لَّمَ قَ  اَل قَ   يحس فَ ُقلح  ت أِلََب َس  ِعيد: مسَِ
تَ وحِعب ُمَه اِجرِي أُمَّ يِت َوي ُ َويفِّ اللَّ ه بَِقيَّ تَ هُ  مح ِم نح َأعحرَابِنَ ا"َويف رَِوايَ ة اِلبح ِن َأَب قَاَل: َوقَاَل َرُسول َصلَّى اللَّه َعَليحِه َوَسلََّم: َوَذِلَك َيسح

َنا ِعنحد َرُسول اللَّ  ه َصلَّى اللَّه َعَليحِه َوَسلََّم فَ بَ َلَا أَرحبَ َعة آاَلف أَلح ف َوِتسح َعِماَئِة أَلح ف"يَ عحيِن َم نح َع َدا َعاِصم قَاَل أَبُو َسِعيد"َفَحَسب ح
َثَ َيات َوَقدح َوَقَع ِعنحد َأ حَد َوالطَّبَ رَا يِّ ِمنح َح ِديث َأَب أَيُّ وب ََنح و َح ِديث ُعتحبَ َة بح ن َعبح د َوزَاَد"وَ  َِبيئَ ة اْلح ٍة ُُثَّ ُمَوحَّ َدة مبُعحَجَم  -اخلح

" -َومَهحَزة َوزحن َعِظيَمة   أي   واهلل أعلم ال يزال لدي األمل يف أن ما خيبئه اهلل ِل من الكرامة كثري وعظيم. ِعنحد َرَبِّ

َنَّ  ة ِم  نح أُمَّ  يِت أَرحبَعِمائَ  ِة أَلح   ِخل اجلح َ  د َع  نح أَنَ  س َرفَ َع  ُه"ِإنَّ اللَّ  ه َوَع  َد ي َأنح يُ  دح نَ  ا يَ  ا َرُس  ول اللَّ  ه، َوِعنح  د َأ ح ف، فَ َق  اَل أَبُ  و َبكح  ر: زِدح
بك َأنَّ اللَّه ِإنح َشاَء أَدحخَ  َنَّة ِبَكفٍّ َواِح َدٍة، فَ َقاَل: َهَكَها َومَجََع َكفَّيحِه، فَ َقاَل: زِدحنَا. فَ َقاَل َوَهَكَها. فَ َقاَل ُعَمر َحسح َل َخلحَقُه اجلح

 َوَسَنده َجيِّدقال اْلاف  عن هها اْلديث:  ِه َوَسلََّم: َصَدَق ُعَمر"فَ َقاَل النَّيبّ َصلَّى اللَّه َعَليح 

ُث يك  ون جزاؤمه  ا م  ن  ،هلل در أَب بك  ر وعم  ر وجزامه  ا اهلل عن  ا ك  ل خ  ري ومع  روف وب  ر فق  د أس  ديا إىل األم  ة ك  ل      خ  ري
والب دع املض ّلة إهن ا... هت دي إىل إيّ اَك بعض من ينتسب إىل اإلسَلم أن يس بهما وه ل يس ب اخل ريان؟  ف إىل اهلل املش تكى، 

 نار اجلحيم وتورد
 وعليك بالسنن املنرية فاق حُفها... فهي احملجة والطريق األقصد
 فاألكثرون مببدعات عقوُلم... نبهوا اُلدى فتنّصروا وهتودوا

 منهم أناٌس يف الضَلل جتّمُعوا... وبسبِّ أصحاب النيبِّ تَفّردوا
 إل... سَلم، واجتنبوا اُلدى ومتردواقد فارقوا مجع اُلدى ومجاعة ا

 باهلِل يا أنصاَر ديِن حممد...نوحوا على الدين اْلنيف وعددوا
رًة... وتألّبوا يف دحضه وحتشدوا  َلِعبت بدينكم الروافض جهح
 نصبوا حبائلهم بكلِّ بليٍة... وتغّلظوا يف املعضَلت وشددوا

 َرَموحُه وأفسدوا ورموا خياَر اخللق بالكهب الهي... هم أهله، ال َمنح 
 عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً يف الفخر يف أفق السماء وأجمُد 

ي من التناول أبعدُ   ولرُتبة الصدِّيق جّف لساهنم يبغون َوهح
ِتدُ  َحح

 أَو ما هو السَّباق يف عرف العلى... ولقد زكى من قبل منه امل
 ولقد أشار بهكره ربُّ الُعلى... فثناؤه يف املكرمات مسددُ 

 نطَق الكتاب مبجده األعلى ففي... آي اْلديد مناقٌب ال تنفدُ 
 ال يستوي منكم وفيها مقنع... والليُل يثبُت فضَله ويؤكدُ 
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 وبراءة تثين بصحبته وهل... يُ زحرِى على الصدِّيق إال ُملححدُ 
 أو ما هو األتقى الهي استوىل على اإلخَلص طارف ماله واملتلدُ 

 ى... وحوى اائله صفيٌح ملحدُ ملا مضى لسبيله خري الور 
 َمَنَع األعاريُب الزكاَة لفقده... وارتّد منهم حائر مبددُ 

 وتوقدت نار الضَلل وخالطت... إبليس أطماع كوامن رصدُ 
 فرمى أبو بكر بصدق عزميٍة... وثبات إميان ورأي امدُ 

 فتمزقت ُعصب الضََّلل وأشرقت... اُس اُلدى وتقوم املتأودُ 
 ُق للصواب كأمنا... َمَلٌك يصّوُب قوله ويسّددُ وهو املوفّ 

 بوفاقه آي الكتاب تنزلت... وبفضله نطق املشّفع أ دُ 
 لو كاَن من بعدي نبّياً ُكنحَتُه... خرباً صحيحاً يف الرواية يسندُ 
 وبعدله األمثال ُتضرب يف الورى... وفُتوُحه يف كل ُقطحٍر توجدُ 

 تربٍة فيها املَلئك حُتشدُ ومتاُم فضلها جواُر املصطفى... يف 
 وتعّمقوا يف سبِّ ُعثماَن الهي... ألفاه ُكفواً البَنتحيِه حممدُ 
 ولبيعة الرضوان مدَّ ااَله... عوَض اليمني وهي منه أوكدُ 
 وحباُه يف بدٍر بسهم جماهد... إذ فاته بالعهر ذاك املشهدُ 
 من ههه من بعض غر صفاته... ما ضره ما قال فيه اُْلسَّدُ 

  اّدعوا حبَّ اإلمام املرتضى... هيهات مطلبهم عليهم يبعدُ ُث
 أِّن وقد جحدوا الهين بفضلهم... أثىن أبو اْلسن اإلمام السيِّدُ 

 ما يف ُعَله مقالة ملخالف... فمسائل اإلمجاع فيه تعقدُ 
 ولنحن أوىل باإلمام وحبِّه... َعقٌد نديُن به اإللَه مؤكَّدُ 

 واضرب ُلم مثًَل يغي  ويكمدُ  ووالؤه ال يستقيم ببغضهم...
 ِمثُل الهي جحَد ابن مرمَي واّدعى... حب الكليم وتلك دعحوى تفسدُ 

 وبقهف عائشة الطهور جتشموا... أمراً تظل له الفرائص ترعدُ 
 تنزيهها يف سبع عشرة آيٍة... والرافضيُّ بضّد ذلك يشهدُ 
 مسحجدُ لو أنَّ أمَر املسلمني إليهم... مل يبَق يف ههي البسيطة 

 ولو استطاعوا ال سعت مبرامهم... َقدٌم وال امتدت بكفِّهم يدُ 
 مل يبَق ل سَلم ما بني الورى... علٌم يسود وال لواء يُ عحقدُ 

أيه ا -كان أبو بكر وعمر رضى اهلل عنهما سببا ِف ازدياد ه ها الع دد زي ادة هائل ة اخلَلص ة أن ه ها الع دد كب ري ج داً ج داً 
 . -اإلخوة
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فق   د روى البخ   اري م   ن  فه   ى حس   ن ال يوص   ف وأم   ا ع   ن ص   فتهم وه   و كث   رة ال حت   د ع   ن ع   ددهم  -اإلخ   وةأيه   ا -ه   ها 
ُعوَن أَلحًف  ا ، » َح  ِديث َأَب ُهَري ح  َرة ق  ال: مسع  ت رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه و س  لم يق  ول:  َنَّ  َة ِم  نح أُمَّ  ىِت ُزمح  َرٌة ِه  َى َس  ب ح ُخُل اجلح يَ  دح

 . (25) «َمِر ُتِضىُء ُوُجوُهُهمح ِإَضاَءَة الحقَ 

ُعِماَئِة أَلح  ٍف » ع  ن س  هل ب  ن س  عد ق  ال: ق  ال الن  يب ص  لى اهلل علي  ه و س  لم و  ُعوَن أَلحًف  ا َأوح َس  ب ح َنَّ  َة ِم  نح أُمَّ  ىِت َس  ب ح ُخَلنَّ اجلح  -لَيَ  دح
ُخَل َأوَُُّلُ  مح َوآِخ  ُرهُ  -َش  كَّ ِِف َأَح  ِدمِهَا  َنَّ  َة ، َوُوُج  وُهُهمح َعلَ  ى َض  وحِء الحَقَم  ِر ُمَتَماِس  ِكنَي ، آِخ  ٌه بَ عحُض  ُهمح بِ  بَ عحٍض ، َح  ىتَّ يَ  دح ُم اجلح

ِر  َلَة الحَبدح َس  (29)« . لَي ح َنَّ ة َعلَ ى ُص وَرة الحَقَم ر، َواَلَّ ِهيَن َعلَ ى آثَ ارهمح َكَأحح ُخل اجلح ن َكوحَك ب وَعنح َأَب ُهَري حَرة َرفَ َع ُه: "َأوَّل ُزمح َرة تَ دح
 (01)ُدرِّّي يف السََّماء ِإَضاَءة". 

ُعوَن أَلحًف ا اَل ُاَاَوأَ  ر َس ب ح َلة الحَبدح َرة ُوُجوههمح َكالحَقَمِر لَي ح ِلم ِمنح َحِديث َجاِبر"فَ تَ نحُجو َأوَّل ُزمح رمََل ُمسح م ا أكث رهم وم ا  (00)َس ُبوَن"خح
 أحسنهم ما أوفرهم وما أِباهم وأنضرهم

 عهاب؟  فمن هؤالء يا ترى   من هؤالء السعداء الهين يدخلون اجلنة بدون حساب وال

ش  غلهم ه  ها الوص  ف م  ن رس  ول اهلل ُل  ؤالء األخي  ار ال  هين ال يقف  ون يف أرض  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -إن أص  حاب الن  يب
، فق ال بع ض الص حابة: فَ َلَعلَُّه ُم الَّ ِهيَن َص ِحُبوا َرُس وَل فههبوا يتوقعون احملشر للحساب بل يدخلون اجلنة بَل سابق عهاب

الهين صحبوا رسول اهلل،ال هين اكتحل ت  -صلى اهلل عليه وسلم–. هؤالء هم أصحاب النيب -صلى اهلل عليه وسلم-اللَِّه 
عي  وهنم برؤي  ة اْلبي  ب حمم  د وآمن  وا ل  ه وص  دقوه واتبع  وا الن  ور ال  هى أن  زل مع  ه ك  ها ق  ال بعض  هم وح  ق ُل  م فالص  حبة ش  رفها 

 عظيم.

ُيشح  رُِكوا بِاللَّ  ِه. وه  هه ه  ي األخ  رى عظيم  ة جليل  ة فم  ن نش  أ يف اإلس  َلم  فَ َلَعلَُّه  ُم الَّ  ِهيَن ُولِ  ُدوا ِِف اإِلسح  ََلِم وملَح  :وق  ال بع  ض
 .عظيماً  وترىب وترعرع يف بستان التوحيد وتغهي وتنفس رياض اإلميان والسنة فقد فاز فوزاً 

م  نهم م  ن ق  ال: ه  م الص  حابة وم  نهم م  ن ق  ال ه  م  ،وفج  أة وه  م يتح  دثون وخيوض  ون ويتناقش  ون ي  هكرون م  ن يك  ون ه  ؤالء
الش هداء ويف بعض ها  ن ولدوا يف اإلسَلم فلم يشركوا باهلل شيئا وذكروا أشياء وضحت بعض الروايات أهنم ذكروا أيض اً الهي

 (04) الهين رقت قلوِبم ل سَلم. أهنمأهنم ذكروا 

                                                            
 (.402( ومسلم )0224( أخرجه البخاري )25)

 (.409( ومسلم )0222(أخرجه البخاري )29)

 (.4572( ومسلم )7743(أخرجه البخاري )01)

 .259( أخرجه مسلم 00)

 (.759/  05( فتح الباري )04)
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وه ها  صلى اهلل عليه وسلم: "قال: ما الهي ختوضون في ه؟ ف أخربوه،–املهم أهنم صاروا يتناقشون وفجأة خرمل عليهم النيب 
النقاش من الصحابة يف أمرهم يدل على حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم على أبواب اخلري وطرق املعروف واالهتمام مبا 

أي ت  ركهم وهن  ض ألج  ل أن يث  ري يف أنفس  هم ومه  تهم  ،ولق  د فع  ل الن  يب معه  م ذل  ك ،ينف  ع يف ايآخ  رة، ويوص  ل إىل رض  ا اهلل
  من هدف النقاش حدثهم ِبها اْلديث  فلما عرف أهنم قد وصلوا إىل ما يريدهها اْلرص وينميه ويشوقهم إىل ما ألجله 

 كشف ُلم الستار عن حقيقة هؤالء السعداء األبرار وعرفهم من هم فقال:

مح يَ تَ وَكَُّلوَن »  تَ ُووَن َوَعَلى َرِبِِّ تَ رحُقوَن ، َواَل يَ َتطَي َُّروَن ، َواَل َيكح   « .ُهُم الَِّهيَن اَل َيسح
 وصفهم مخس صفات: فهكر يف

 وعلى رِبم يتوكلون.   2وال يتطريون،   2وال يكتوون،   7وال يسبقون،   4ال يرقون،  -0

 فتعالوا نتعرف إىل ههه الصفات. -تبارك وتعاىل-وههه الصفات كلها من توحيد املرء هلل 

ف  إذا رق  وا أح  داً كان  ت رق  اهم  ، اجلاهلي  ةالص  فة األوىل ال يرق  ون، ومع  ىن ذل  ك أهن  م ترك  وا ك  ل الرق  ي ال  يت ك  انوا يرق  ون ِب  ا يف
كن ا   :ق ال-رض ي اهلل عن ه-ا روى مس لم م ن ح ديث ع وف ب ن مال ك م مأخوذة من كتاب اهلل وسنة نبي ه أو موافق ة مل ا فيه

ي   ا رس   ول اهلل كي   ف ت   رى يف ذل   ك؟ فق   ال: اعرض   وا عل   ى رق   اكم، ال ب   أس ب   الرقى م   ا مل يك   ن في   ه  :نرق   ى يف اجلاهلي   ة فقلن   ا
هها فالرقية جائزة مباحة إذا كانت خالية من الشرك، أما إذا كان فيها شرك فإهنا تكون ممنوعة حمرمة ال ال  فعلى(07)شرك

 .رقى أو يُرقىَ ل نسان أن يَ 

ك  ان يرق  ي ورق  اه جربي  ل وعائش  ة، وك  هلك   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ول  يس املقص  ود أن املس  لم ال يرق  ى أح  داً ألن الرس  ول 
ق ال: ك ان -رضي اهلل عنه-من حديث جابر ففي الصحيح لرقية من النفع الهي يطلب من املسلم الصحابة كانوا يرقون وا

عن الرقي، فأتاه فق ال: ي ا رس ول اهلل: إن ك هني ت ع ن  -صلى اهلل عليه وسلم–ِل خال يرقى من العقرب فنهى رسول اهلل 
 (02)الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

أن املوح د ال هي حق ق توحي ده يبع د ك ل البع د ع ن اس تخدام الرق ي ال يت حتت وي عل ى ش رك ب اهلل   -أيها اإلخ وة-فاملقصود 
ك ان   -ص لى اهلل علي ه وس لم–وإن اقتصر على رقي القرآن الكرمي والسنة املطهرة كاملعوذتني والفاحتة وما ورد من رقي الن يب 

 أفضل وآمن.

 ملاذا؟ ،أي ال يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم ،قونالصفة الثانية: ال يسب 

 فهم يطلبون ذلك منه وحده. ،: لقوة اعتمادهم على اهلل وشدة توكلهم عليه سبحانهأوالً 
                                                            

 .2504( أخرجه مسلم 07)

 .2523( أخرجه مسلم 02)
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 فإن يف السؤال مهلة. ،: لعزة نفوسهم عن التهلل لغري اهللثانياً 

 (02) حانه.ن بيده النفع والضر وحده سبعلى قلوِبم أن تتعلق بغري مَ  : حفاظاً ثالثاً 

 -تعاىل-ليحفظوا توحيدهم أن تلتفت قلوِبم إىل غري اهلل  ،ال يطلبون من أحد أن يرقيهم ،فهم ال يسبقون

لك ن يطل ب التن زه عن ه والبف ع مل ن أراد أن يك ون م ن ه هه الص فوة وال دليل عل ى     -أيها اإلخ وة-  وأصل االسبقاء مباح 
رأى يف بيته  ا جاري  ة يف وجهه  ا  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–س  لمة أن الن  يب إباحت  ه م  ا روي البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أم 

، فاالسبقاء مب اح لكن ه ا رم اإلنس ان م ن أن يك ون ض من ه هه الزم رة املبارك ة (00)"اسبقوا ُلا فإن ِبا النظرة" :سفعة فقال
 والطائفة امليمونة.

 رمل من دائرة الهين يدخلون اجلنة  بغري حساب؟هل من رقاه غريه بغري طلب منه خي  -أيها اإلخوة-لكن السؤال ايآن 

ويف هها دليل على أن من رقاه غريه م ن غ ري طل ب من ه  -صلى اهلل عليه وسلم-واجلواب: ال فإن جربيل وعائشة رقيا النيب
 . ، أما الهي طلب ذلك فإنه ال يكون من ههه الطائفة املباركةال خيرمل عنهم  بل ال يزال منهم إن أكمل بقية الصفات

الص  فة الثالث  ة: "ال يكت  وون"أي ال يطلب  ون م  ن أح  د أن يك  ويهم والك  ي كم  ا نعل  م دواء يف بع  ض األحي  ان ل  بعض األم  راض 
أن فيه ش فاء كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه البخ اري م ن ح ديث اب ن عب اس ع ن  -صلى اهلل عليه وسلم–وقد أخرب النيب 

ِِف َثَلَثٍَة َشرحبَِة َعَسٍل ، َوَشرحطَِة حِمحَجٍم ، وََكيَِّة نَاٍر ، َوأَن حَهى أُمَّىِت َعِن الحَكىِّ  الشَِّفاءُ » أنه قال:  -صلى اهلل عليه وسلم–النيب 
على   -أيها اإلخوة-فأخرب أن فيه شفاء لكنه هنى عنه وأخرب أنه ال ابه وهها  (03)ويف رواية: وما أحب أن أكتوي« . 

م ا إذا حتق ق امل رء م ن أن ه ال ع َلمل إال ه و ف َل ش يء علي ه إذا أ ،ىل وأفضلسبيل الكراهة، فالكي على هها مكروه وتركه أو 
فقط ع ل ه  بع ث إىل أَب ب ن كع ب طبيب اً  -ص لى اهلل علي ه وس لم–فعل فقد روى مسلم عن جابر رض ي اهلل عن ه: "أن الن يب 

  (05)وكواه" عرقاً 

ع دم حمبت ه ل ه،والثالث: الثن اء عل ى م ن ترك ه،  قال ابن القيم: تض منت أحادي ث الك ي أربع ة أن واع: أح دها: فعل ه، والث ا ي:
املن ع من ه وأم ا  والرابع: النهي عنه، وال تع ارض بينهم ا  م د اهلل ف إن فعل ه ل ه ي دل عل ى ج وازه وع دم حمبت ه ل ه ال ي دل عل ى

 .الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أوىل وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل االختيار والكراهية

املريض به إذا مل يعاجل وج ب علي ه الع َلمل وح رم علي ه  علم بالعادة املطردة هَلكُ ن املريض إذا ابتلى مبرض يُ إ :لماءوقال الع
 غريه فاألفضل تركه. هناك تركه فكهلك الكي إذا كان هو العَلمل الوحيد أما إذا كان

                                                            
 مكتبة الرحاب ،-ر ه اهلل تعاىل-( للعَلمة ابن عثيمني 01( القول املفيد )02)

 (.2379(أخرجه البخاري )00)

 (.4412ومسلم ) ،(2057( أخرجه البخاري )03)

 (.2532( أخرجه مسلم )05)
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اءم م ن رق م مع ني أو طري ق مع ني أو ش خص كمن يتش  ،الصفة الرابعة: "وال يتطريون" أي: ال يتشاءمون بالطيور أو بغريها
يف ي  وم اجلمع  ة س  اعة َن  س وك  هبوا ب  ل يف ي  وم اجلمع  ة س  اعة إجاب  ة، وك  ها  :مع  ني أو س  اعة معين  ة كاجله  ال ال  هين يقول  ون

ن   ه م   ن عم   ل إهن   اك م   ن يتش   اءم بص   وت الغ   راب أو البوم   ة فالص   حيح أن امل   رء ال يتش   اءم ِب   هه األش   ياء وال يتف   اءل ِب   ا ف
فق ال  اً خ ري  فق ال رج ل: خ رياً  ،كن ت عن د عب د اهلل ب ن عب اس رض ي اهلل عنهم ا فم ر ط ائر فص اح  :ن عكرمة قالاجلاهلية فع

 ابن عباس رضي اهلل عنهما: ما عند هها من خري وال شر.

ل هلك ال ينبغ ي عل  ى اإلط َلق أن نتش اءم م  ن  ،-ع ز وج  ل-َل ي  أحم ب اخلري والش ر إال اهلل ف نع م م ا يف الط رية خ  ري وال ش ر 
ك باهلل، نعم الشرك، فإن التطري باب من أب واب الش رك كم ا ص ح يف اْل ديث ال هي أخرج ه أب و ر ء حىت ال نقع يف الششي

ق  ال: "التط  ري ش  رك". ق  ال اب  ن  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–أن الن  يب -رض  ي اهلل عن  ه-داود وغ  ريه م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود 
 (09)ههبه بالتوكل"مسعود: "وما منا إال، ولكن اهلل يُ 

م ن ادع ى أن  ،قصود بقوله: وم ا من ا إال، يع ين إال م ن يق ع يف قلب ه ش يء م ن ذل ك، فح هار عب اد اهلل ف إن األم ر خط ريوامل
ذريع  ة للش  رك ك  ان ذل  ك من  ه عل  ى الق  در و  عل  ى اهلل ورس  وله وكاذب  اً  ي  أحم ب  اخلري أو الش  ر دون دلي  ل ش  رعي ك  ان كاذب  اً  ش  يئاً 

 ظيم.األكرب وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع

 ؟ما هو اْلل ؟فما هو اْلل ُلهه املسألة فإن املرء ال شك يقع يف قلبه شيء من هها

فيم ا روى اب ن الس ين واب ن أَب ش يبة ع ن  -ص لى اهلل علي ه وس لم–: والع َلمل مباش رة م ن ف م املص طفى   أيها اإلخوة  اْلل 
أص   دقها الف   أل، وال ي   رد  :الط   رية فق   الع   ن  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–س   ئل الن   يب  :ق   ال-رض   ي اهلل عن   ه-ع   روة ب   ن ع   امر 

تكرهون  ه فقول  وا: الله  م ال ي  أحم باْلس  نات إال أن  ت وال ي  ههب بالس  يئات إال أن  ت وال  ، وإذا رأي  تم م  ن الط  رية ش  يئاً مس  لماً 
 (31)حول وال قوة إال بك".

عل ى اهلل ي ههب ذل ك مبا رأي ت م ن ش يء تش اءمت من ه ب ل ام ض وتوك ل عل ى اهلل ف إن التوك ل  -أيها اْلبيب  -فَل تبال 
 : "ولكن اهلل يههبه بالتوكل".التطري كما قال ابن مسعود

 بصفة جامعة عامة شاملة فقال عليه الصَلة والسَلم. اخلمس ههه الصفات -صلى اهلل عليه وسلم–وُلها ختم النيب 

، نع   م توك   ل عل   ى اهللال نأالص   فة اخلامس   ة: "وعل   ى رِب   م يتوكل   ون" وه   ها ه   و عنص   رنا الثال   ث م   ن عناص   ر اللق   اء: وم   ا لن   ا 
فالتوك ل عل  ى اهلل ه  و هناي  ة حتقي  ق التوحي  د وه  و مج  اع اإلمي ان والتوك  ل اْلقيق  ي ه  و ص  دق اعتم  اد القل  ب عل  ى اهلل والس  ؤال  

خ  ه بع  د ذل  ك بالس  نة أكي  ف اص  ل التوك  ل؟ واجل  واب: اص  ل التوك  ل إذا وث  ق العب  د برب  ه وعل  م أن األم  ور كله  ا بي  ده، ُث 

                                                            
 (. 0039(، البمهي )271(، الصحيحة )717( وصححه األلبا ي يف غاية املرام )7275( وابن ماجه )0002( والبمهي )9017( أخرجه أبو داود )09)

 وهو حديث حسن إن شاء اهلل وانظر  ،494وابن السين يف عمل اليوم والليلة  ،(755/  3) -( وصححه النووي يف شرح  مسلم 7309( أخرجه أبو داود )31)

 .022/  0الصحيحة"
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أيه  ا -ألس  باب ج  ل جَلل  ه ف  إن فعلن  ا ذل  ك اعتق  اده أن األس  باب ال تض  ر وال تنف  ع إال ب  أمر مس  بب فباش  ر األس  باب م  ع ا
وال  ،وال يكت    وون ،وال يس    بقون ،فق    د حققن    ا التوحي    د إذا مجعن    ا ه    هه الص    فات اخلم    س: "ال    هين ال يرق    ون   -اإلخ    وة
 ؟دخل اجلنة بغري حساب وال سابق عهابمن الهي يشتاق أن ي ؟-أيها اإلخوة-وعلى رِبم يتوكلون".فمن ُلا  ،يتطريون

 أال من رجل موحد يقول: أنا؟ أين أصحاب اُلمم العالية؟

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل 

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

إن ه عكاش ة ب ن حمص ن  ؟ت رى م ن ه و ،ِبها اخلرب ح ىت ق ام واح د م نهم -صلى اهلل عليه وسلم–ما إن مسع أصحاب النيب 
ب   ل  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–وغريه   ا م   ن املش   اهد م   ع رس   ول اهلل  قني إىل اإلس   َلم ص   احب ب   درباألس   دي أح   د الس   ا

 صاحب املشاهد بعد وفاة املصطفى يف حروب الردة وغريها مع الصديق.و 

 قال: أنت منهم. -صلى اهلل عليه وسلم -قام عكاشة فقال: يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلين منهم فقال 

عكاش ة ب ن و دائرة والقت ال مس تمر  -معركة بدر–بينما املعركة  أنه السريروى أصحاب  يا اهلل، ويستحقها فقد  أنت منهم
القائ د  فكيف يقاتل؟ فأتى لشدة شجاعته وبَلئه انكسر السيف ينقطع من الضرب يف يده،يف املقاتلني إذا بسيفه حمصن 
ص لى –فتن اول الن يب  مس عا وش كا إلي ه انقط اع س يفه -مرك ز القي ادة–وهو يف العري   -صلى اهلل عليه وسلم–الرسول  أتى

ه زه  -ص لى اهلل علي ه وس لم–من حطب وقال: قاتل ِبها يا عكاشة، فلما أخهه من يد رسول اهلل  عوداً  -اهلل عليه وسلم
فقات   ل ح  ىت ف   تح اهلل عل   ى املس   لمني، وك   ان ذل   ك  ،يف ي   ده طوي   ل القام  ة ش   ديد امل    ، أب   يض اْلدي   دة يف ي  ده فع   اد س   يفاً 
-يف ح  رب ال  ردة عل  ى عه  د أَب بك  ر  -رض  ي اهلل عن  ه–ازال م  ع عكاش  ة يقات  ل ب  ه ح  ىت قت  ل وم   الَع  وحن""الس  يف يس  مى 
 -رض  ي اهلل عن  ه- فك  ان ه  ها الس  يف آي  ة النب  وة احملمدي  ة القوي  ة وعَلم  ة ودالل  ة عل  ى عظ  م توك  ل عكاش  ة -رض  ي اهلل عن  ه

ص لى –، ول ها ق ال ل ه الن يب ريض ى اهللل يس عى يف ك ل جم ال متوك ل عل ى اهلل، هو ص احب الس بق  -أيها اإلخوة-هها (30)
ُث ق  ام رج  ل آخ  ر فق  ال: ادع اهلل، أن جيعل  ين م  نهم، فق  ال الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم: ، أن  ت م  نهم"" :-اهلل علي  ه وس  لم

 "سبقك ِبا عكاشة".

                                                            
 املكتبة  التوفيقية. ،بتصرف ،( للعَلمة أَب بكر اجلزائري092 ،092( هها اْلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يا حمب )ص 30)
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ل هلك ل ن وأن ه   لتل ك املنزل ة ب ه أن الرج ل ل يس أه َلً ر صلى اهلل على صاحب اخللق الكرمي العظيم، مل ا عل م الن يب مب ا علم ه 
س  بقك ِب  ا عكاش  ة، أىب الن  يب أن  :م  ع حس  ن أدب ومج  ال منط  ق فق  ال ألينه  ا، اخت  ار ألط  ف الكلم  ات و جييب  ه إىل مطلب  ه

مع دة ال زال ت  ز من ههه املقاعد كلها إال مقعد واح د ول و ف تح الب اب الكتمل ت املقاع د أو ك ادت لكنه ا يف الس بقجَ تَ اُ 
َوَِّلنَي ): "ثُ لَّ -تعاىل-كما قال اهلل   للمتسابقني َِخرِيَن" ]الواقعة: 07ٌة ِمَن األح  [.02، 07( َوقَِليٌل ِمَن ايآح

 يرجو أن يكون من هؤالء الهين حققوا التوحيد بتمام توكلهم على العزيز اْلميد.  -أيها اإلخوة-فمن منا 

 خلون اجلنة بغري حساب:يف نقاط سريعة هي خَلصة ههه اخلطبة أسأل اهلل أن جيعلنا من الهين يد ؟كيف َنقق التوحيد

فحق ق العب ادة بالبع د  ،-ص لى اهلل علي ه وس لم–واتبع رس وله  -تعاىل-عبد اهلل ف ،أوال: يتحقق التوحيد إذا أتى املرء بأركانه
 االتباع بالبعد عن البدع.حقق و  ،عن الشرك

وه  ها يقتض  ي معرف  ة م  ا ، املكروه  ات ثاني  ا: يتحق  ق التوحي  د إذا أت  ى امل  رء مبقتض  ياته ف  أتى بالواجب  ات وجتن  ب احملرم  ات وت  رك
ابه اهلل ورسوله لنحاف  عليه وما يكرهه اهلل ورسوله لنبع د عن ه وجنتنب ه واليك ون ه ها إال ب العلم فخص ص م ن وقت ك ج زًءا 

 يني وهها واجب.انلتتعلم عن اهلل ورسوله على أيدى العلماء الرب

فبعدما تعلمنا َنن التوحيد وعملنا به جيب علينا أن نعلمه  ،لناس إليهثالثاً وأخرياً: يتحقق التوحيد إذا دعونا إليه وحفزنا ا
الناس وندعوهم إليه حىت نفيء ِبم إىل رياض التوحيد املاتعة وبساتينه اليانعة وحدائقه الغناء الرائعة بعيداً عن حر الشرك 

يف  -تعاىل-ليه مبشيئة اهلل وقيظه فإن الشرك خطره عظيم وشره كبري وضرره مستطري وخطري وهها ما سوف نتعرف إ
ا لقاءاتنا القادمة إن قدر اهلل لنا اللقاء والبقاء. أال فا دوا اهلل يا إخوان الهي هدانا ُلها الدين، وشرَّفنا ِبها الدين، وأكرمن

 ِبها الدين، ورفع قدرنا ِبها الدين، يوم ضلَّ غريُنا من العاملني. 
، واهدنا سبل السَلم ، وجننا من الظلمات إىل النور، وبارك لنا يف أمساعنا اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بني قلوبنا

 وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك، ُمثحِننَي ِبا، قابليها، وأمتها علينا..........الدعاء.
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 ال قّوة ال اويةإإإإإإإالشرو باهللإ

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ونس تغفره إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

ناً يف ُدَجى اللَّيلِ   كوكبُ   عليك سَلُم اهلِل َما هبَِّت الصََّبا        َوَما اَلَح َوهح

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

وإذا   ،حت  دثنا يف اللق  اءات الس  ابقة ع  ن وج  وب التوحي  د وفض  له وأن م  ن حقق  ه دخ  ل اجلن  ة بغ  ري حس  اب وال س  ابقة ع  هاب
وال يَعرف قيمة الصحة اليت تت ومل  ،وال يعرف اجلميل إال بالقبيح ،فَل يعرف اْللو إال باملر ،كان الضد يظهر حسنه الضد

لنتع رف إىل ض د التوحي د أال   -أيه ا اإلخ وة-فتع الوا بن ا  ،اء إال الهين يعانون املرض فبضدها تتب ني األش ياءرءوس األصح
وس  ننظم س  لك  ،وأن جينبن  ا الش  رك واملش  ركني ،ف  أعريو ي القل  وب واألمس  اع واهلل أس  أل أن جيعلن  ا م  ن املوح  دين ،وه  و الش  رك

 هها املوضوع اخلطري يف العناصر التالية:

 ؟ما هو الشرك: أوالً 

 : خطورة الشرك.ثانياً 

 : رحلة الشرك يف األرض.ثالثاً 

 ؟: كيف ننجو من الشركوأخرياً  رابعاً 

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

  ؟: ما هو الشركأوالً 

 ،وال مال ك إال ه و ،ف َل خ الق إال ه و ،بكل ما هو من خص ائص ربوبيت ه  -تعاىل-التوحيد هو إفراد اهلل   -أيها اإلخوة-
وال س يد للك ون وال  ،وال م دبر وال متص رف يف ش ئون اخلل ق إال ه و ،وال ممي ت إال ه و ،وال حميي إال هو ،وال رازق إال هو
 آمر إال هو.

وال نتق رب بش يء  ،وال نطي ع إال اهلل ،إال اهللفَل نعب د  ،بكل ما هو من خصائص األلوهية -تعاىل-إفراد اهلل  التوحيد هوو 
وال نس    تجري وال  ،وال ن    هبح وال نن    هر وال نتص    دق إال هلل ،ف    َل نص    لي ونص    وم ونزك    ي ونس    بح إال هلل ،م    ن العب    ادة إال هلل
 .نستغيث إال باهلل
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 ،وه  و الس  ميع البص  ري فل  يس كمثل  ه ش  يء ،أن نن  زه اهلل ج  ل جَلل  ه ع  ن مش  اِبة املخل  وقني يف أمس  ائهم وص  فاهتم التوحي  دو  
فكل ما دار ببال ك ف اهلل  ،نؤمن مبا وصف اهلل به نفسه ومبا وصفه به رسوله من غري تعطيل وال حتريف وال تشبيه وال تأويل

ج  ل ربن  ا ع  ن الش  بيه والنظ  ري وع  ن املثي  ل ال ن  د ل  ه وال ك  فء ل  ه وال ش  بيه ل  ه وال مثي  ل ل  ه وال ص  احبة ل  ه وال  ،   َلف ذل  ك
 (2(وملَح َيُكنح َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )7(ملَح يَِلدح وملَح يُوَلدح )4(اللَُّه الصََّمُد )0له ُقلح ُهَو اللَُّه َأَحٌد ) والد له وال ولد

ق ال اإلم ام الط ربي يف تفس ريه:  ؟وم ا مع ىن اس توى ،خ ربأوقال جل جَلله: "ال رَّ حَُن َعلَ ى الحَع رحِش اسح تَ َوى"نعم اس توى كم ا 
تَ َوى()الرَّ حَُن َعلَ   (34) ذكره: الر ن على عرشه ارتفع وعَل. -تعاىل-يقول  ى الحَعرحِش اسح

قال اْلاف  ابن كثري يف تفسريه: واملسلك األسلم يف ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء يف ذلك من الكت اب والس نة م ن و 
 (37) غري تكييف وال حتريف، وال تشبيه، وال تعطيل، وال متثيل.

َلى الحَعرحِش اسح تَ َوى(، اس توى كم ا أخ رب وعل ى الوج ه ال هي أراد وب املعىن ال هي ق ال اس تواء منزه ا ع ن اْلل ول نعم")الرَّ حَُن عَ 
ف َل الع رش امل ه وال الكرس ي يس نده، ب ل الع رش و لت ه والكرس ي وعظمت ه الك ل حمم ول بلط ف قدرت ه مقه ور  ،واالنتقال

 يف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة.فاالستواء معلوم والك ،-سبحانه وتعاىل-جبَلل قبضته 

ثَالَ قال جل جَلله: "و ، َواَل اُِيطُوَن ِبِه ِعلحًما"قال جل جَلله: " َمح رِبُوا لِلَِّه األح  ". َفََل َتضح

ضد ذل ك كل ه ه و الش رك فالش رك ه و: تس وية غ ري اهلل  وإذا كان هها هو التوحيد فإن  -أيها اإلخوة-هها هو توحيد اهلل 
 اهلل فيما هو من خصائص اهلل جل فىعَله سواء يف ربوبيته أو ألوهيته أو أمسائه وصفاته.ب

 كرب وأصغر.أوالشرك ينقسم إىل قسمني: 

اب  ه كم  ا ا  ب اهلل، وخياف  ه كم  ا خي  اف  وه  و أن يتخ  ه العب  د م  ن دون اهلل ن  داً  ،فالش  رك األك  رب ال يغف  ره اهلل إال بالتوب  ة من  ه
في ه حكاي ة ع ن املش ركني يآُل تهم يف الن ار: "ت اهلل إن كن ا لف ي ض َلل  -تع اىل-ية ال هي ق ال اهلل اهلل، وهها هو ش رك التس و 

 مبني، إذ نسويكم برب العاملني".

 -ع  ز وج  ل-يش  رعون ُل  م م  ن دون اهلل  نع  م كان  ت ه  هه التس  وية يف احملب  ة والتعظ  يم والعب  ادة   كم  ا أهن  م اخت  هوهم أرباب  اً 
من أنواع العب ادة لغ ري اهلل  : من صرف نوعاً  -أيها اإلخوة-ن شرائع رب العاملني فلنتنبه فعظموا تشريعهم وآراءهم أعظم م
أو يف األق  وال كال  دعاء والرج  اء، أو يف االعتق  اد فظ  ن أن غ  ري اهلل ميل  ك رزق  ه أو أجل  ه أو  ،يف األفع  ال ك  الركوع أو الس  جود

وص دق  ،م ن ه ها كل ه لغ ري اهلل فق د أش رك من زعم شيئاً  ريقاً أو ينقه غ أو جيعل امرأته حتمل أو يطلق أسرياً  أن يعطيه ولداً 
َر ُكلَُّه لِلَّهِ رَب إذ يقول: " َمح  "هها عن الشرك األكرب.ُقلح ِإنَّ األح

                                                            
 (.431/  05) -( تفسري الطربي 34)

 (.437/  2) -( تفسري ابن كثري 37)
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كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د وغ  ريه   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وهن  اك القس  م الث  ا ي الش  رك األص  غر: وق  د عرف  ه الن  يب 
ق  ال: "إن أخ  وف م  ا أخ  اف  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ن ح  ديث عم  ران ب  ن حص  ني أن الن  يب وص  ححه العَلم  ة األلب  ا ي م  

الري   اء يق   ول اهلل ي   وم القيام   ة إذا ج   ازى الن   اس  :عل   يكم الش   رك األص   غر"، ق   الوا: وم   ا الش   رك األص   غر ي   ا رس   ول اهلل؟ ق   ال
 (32) ء؟بأعماُلم: اذهبوا إىل الهين كنتم تراءون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزا

 فالشرك األصغر هو الرياء

 ما هو الرياء؟ :والسؤال

ع ز -فحد الرياء هو إرادة العب اد بطاع ة اهلل  ،-عز وجل-واجلواب: الرياء هو أن يقوم العبد باألعمال ال يريد ِبا وجه اهلل 
وه ها ه و عنص رنا ف إن الش رك كل ه كب ريه وص غريه خط ري وص احبه عل ى خط ر عظ يم   -أيه ا اإلخ وة-وانتبه وا  غريه، -وجل

 الثا ي من عناصر اللقاء.

 خطورة الشرك:

إن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبح وأعظم اجلهل وأكرب الكبائر ففي الص حيحني م ن ح ديث أَب بك ر  -أيها اإلخوة-
بل ى ي ا رس ول  :اقلن  (قال: "أال أنب ئكم ب أكرب الكب ائر )قاُل ا الن يب ثَلث اً  -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهلل عنه-

 (32)شراك باهلل".اإلاهلل قال: "

"اجتنب وا الس بع -صلى اهلل عليه وس لم–قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه-ويف الصحيحني أيًضا من حديث أَب هريرة 
ات: أي ُث ع دهن، ق ال أه ل العل م: اجتنب وا الس بع املوبق (30)يا رسول اهلل وما ه ن؟ ق ال: "الش رك ب اهلل..." :املوبقات"قالوا

أمهي ة العل م ب أن  والح   ،وق الو: املوبق ات أي الكب ائر ،املهلكات ومسيت بهلك ألهن ا س بب إله َلك مرتكبه ا والعي اذ ب اهلل
 اْلديث. -صلى اهلل عليه وسلم–فقد بدأ به النيب  الشرك جيب أن اهر وجيتنب لها

 فالشرك خطره عظيم وضرره كبري.

 ا.عظيمً  أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد افبى إمثاً : "إن اهلل ال يغفر -تعاىل-قال اهلل 

 .بعيداً  : "إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضَلالً -تعاىل-وقال 

                                                            
وانظر: "السلسلة  ،( وحسنه اْلاف  ابن حجر يف بلوغ املرام0/  410/  2( والبغوي يف"شرح السنة")4/  499/ 4/  433( و أبو حممد الضراب يف"ذم الرياء")249و  245/  2( أخرجه أ د )32)

 .030/  4الصحيحة"

 (.53( ومسلم )2930( أخرجه البخاري )32)

 (.59( ومسلم )4300( أخرجه البخاري )30)
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ظ املني م ن أنص ار"، ب ل وق ال اهلل ج ل وع َل وقال سبحانه: "إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة وم أواه الن ار وم ا لل
 ولو أشركوا ْلبط عنهم ما كانوا يعملون".واألنبياء: "عن صفوة خلقه وهم الرسل 

 -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم– ب  ل وخاط  ب حبيب  ه وخليل  ه وس  يد أنبيائ  ه وإم  ام أص  فيائه وقائ  د املوح  دين وق  دوة  احملقق  ني حمم  داً 
ن قبل ك ل ئن أش ركت ليح بطن عمل ك ولتك ونن م ن اخلاس رين، ب ل اهلل فاعب د وك ن بقوله: "ولق د أوح ي إلي ك وإىل ال هين م 

 من الشاكرين".

ق  ال: م  ن  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–أن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-وم  ن ُث ورد يف ص  حيح البخ  اري م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود  
 (33) خل اجلنة.د دخل النار قال ابن مسعود: ومن مات ال يشرك باهلل شيئاً  مات يشرك باهلل شيئاً 

فق   ال ي   ا رس   ول اهلل م   ا  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–ص   حيح مس   لم م   ن ح   ديث ج   ابر ب   ن عب   د اهلل أن رج   ًَل أت   ى الن   يب ويف 
املوجبتان؟ فقال صلى اهلل عليه وس لم: م ن م ات ال يش رك ب اهلل ش يئاً دخ ل اجلن ة وم ن م ات يش رك ب اهلل ش يئاً دخ ل الن ار. 

(35) 

ِس ِِف الظَِّهريَِة لَيحَس تح ِِف » قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َهلح نَ َرى َرب ََّنا يَ وحَم الحِقَياَمِة قَاَل  َوَعنح َأىِب ُهَري حَرَة قَالَ  يَِة الشَّمح َهلح ُتَضارُّوَن ِِف ُرؤح
ِر لَيحَس ِِف َسحَ » قَاُلوا اَل. قَاَل «. َسَحابٍَة  َلَة الحَبدح يَِة الحَقَمِر لَي ح  قَاُلوا اَل.«. ابٍَة فَ َهلح ُتَضارُّوَن ِِف ُرؤح

يَ ِة َأَح ِدمِهَا » قَاَل  يَِة َربُِّك مح ِإالَّ َكَم ا ُتَض ارُّوَن ِِف ُرؤح فَ يَ لحَق ى الحَعبح َد فَ يَ ُق وُل َأىح  -قَ اَل  -فَ َوالَِّهى نَ فحِسى بَِيِدِه اَل ُتَضارُّوَن ِِف ُرؤح
رِمح  َك َوُأَس  وِّدحَك َوأَُزوِّجح  َك َوُأَس  خِّرح  َيح  َل َواإِلبِ  َل َوأََذرحَك تَ   رحَأُس َوتَ رحبَ  ُع فَ يَ ُق  وُل بَ لَ  ى. قَ  اَل فَ يَ ُق  وُل أََفظَنَ نح  َت أَنَّ  َك  فُ  لح َأملَح ُأكح لَ  َك اخلح

رِمح  َك َوُأَس  وِّ ُمَلَقِ  ىَّ فَ يَ ُق  وُل اَل. فَ يَ ُق  وُل فَ  ِإِّنِّ أَنحَس  اَك َكَم  ا َنِس  يَتىِن. ُُثَّ يَ لحَق  ى الثَّ  اِِّنَ فَ يَ ُق  وُل َأىح فُ  لح َأملَح  دحَك َوأَُزوِّجح  َك َوُأَس  خِّرح ُأكح
. َيحَل َواإِلِبَل َوأََذرحَك تَ رحَأُس َوتَ رحَبُع فَ يَ ُقوُل بَ َلى َأىح َربِّ  َلَك اخلح

لَ  ُه ِمثح  َل َذلِ  َك فَ يَ ُق  وُل يَ  ا َث فَ يَ ُق  وُل فَ يَ ُق  وُل أََفظَنَ نح  َت أَنَّ  َك ُمَلَقِ  ىَّ فَ يَ ُق  وُل اَل. فَ يَ ُق  وُل فَ  ِإِّنِّ أَنحَس  اَك َكَم  ا َنِس  يَتىِن. ُُثَّ يَ لحَق  ى الثَّالِ  
ُت َوَتَص  دَّقحُت. َويُ ثح  ىِن ِ َ  ريحٍ َم  ا اسح  َتطَاَع فَ يَ ُق  ولُ  ُُثَّ  -قَ  اَل  -َه  ا ُهنَ  ا ِإًذا  َربِّ آَمنح  ُت بِ  َك َوِبِكَتابِ  َك َوِبُرُس  ِلَك َوَص  لَّيحُت َوُص  مح

َع  ُث َش  اِهَدنَا َعَليح  َك. َويَ تَ َفكَّ  ُر ِِف  ِس  ِه َم  نح َذا الَّ  ِهى َيشح  َهُد َعلَ  ىَّ فَ ُيخح  َتُم َعلَ  ى ِفي  ِه َويُ َق  اُل ِلَفِخ  ِهِه َوْلَحِم  ِه يُ َق  اُل لَ  ُه ايآَن نَ ب ح  نَ فح
ِسهِ  َخطُ  ،َوِعظَاِمِه انحِطِقى فَ تَ نحِطُق َفِخُهُه َوْلَحُمُه َوِعظَاُمُه ِبَعَمِلِه َوَذِلَك لِيُ عحِهَر ِمنح نَ فح اللَّ ُه َعَليح ِه  َوَذِلَك الحُمَناِفُق َوَذِلَك الَِّهى َيسح

.»(39) 

موق   ف تص   وره يفت   ت األكب   اد، إن   ه اليفل   ح ِف س   اح القيام   ة والينج   و م   ن ع   هاب اهلل إال املوح   دون املخلص   ون وايآي   ات 
لك  ن ينبغ  ي أن ننتب  ه إىل أن  فحس  بنا م  ا ذكرن  ا وال يتس  ع الوق  ت للوق  وف عليه  ا اً خط  ورة الش  رك كث  رية ج  دّ  واألحادي  ث يف

                                                            
 .435ومسلم  ،0475( أخرجه البخاري 33)

 .439( أخرجه مسلم 35)

 (.4905( أخرجه مسلم )39)
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ام ة يف الش رك كل ه األك رب واألص غر وه ها م ا جيع ل األكب اد تتفت ت واألعص اب تتم زق ف إن ه ها ههه ايآيات واألحادي ث ع
أو عم ل عم ًَل مم ا  -تع اىل-عل ى م ن راءى بعمل ه وقص د ب ه غ ري وج ه اهلل  بعض ه الوعيد العظيم وهها اخلطر اجلسيم يتن زل

لق  رون أص  حاب الن  يب   ص  لى اهلل علي  ه وه  ها ل  يس فهم  ي وال ه  و م  ن كيس  ي ب  ل ه  و فه  م الس  لف خ  ري ا ورد تس  ميته ش  ركاً 
م  ن اْلم  ى  علق  ه  أن  ه رأى رج  ًَل يف ي  ده خ  يط -رض  ى اهلل عن  ه -روى اب  ن أَب ح  ا  ع  ن حهيف  ة ب  ن اليم  ان وس  لم   فق  د

 (51): "وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون".-تعاىل-فقطعه وتَل قوله 

وا  بط  ،أك  رب الن  ار واخلل  ود فيه  ا وحرم  ان اجلن  ة إذا ك  ان ش  ركاً  ف  إذا ك  ان الش  رك ين  ايف التوحي  د ويوج  ب دخ  ولأيه  ا اإلخ  وة: 
عل ى العب د أن خي اف  اً ك ان حّق   منهم ا مجيًع ا،أص غر، وال تتحق ق الس عادة إال بالس َلمة  العمل ويض يع ثواب ه إذا ك ان ش ركاً 

ل ذل   ك األنبي   اء كم   ا فع     مجيعه   ا، ووس   ائله وأس   بابه هأعظ   م اخل   وف وأن يس   عى يف الف   رار من   ه وم   ن طرق    الش   رك كل   ه م   ن
وعل ى العب د أن جيته د يف تنمي ة اإلخ َلص يف قلب ه  من هالعافي َة  -تعاىل-األصفياء وخيار اخللق األنقياء األتقياء، نسأل اهلل 

يف ك  ل م  ا يفعل  ه العب  د  س  بحانه ورج  اًء وطمع  اً وقص  داً ملرض  اته وثواب  ه وإناب  ة وخوف  اً  وتقويت  ه وذل  ك بكم  ال التعل  ق ب  اهلل تأُل  اً 
كل من وقع منه نوع لنعلم ان  فإن اإلخَلص بطبيعته يدفع الشرك األكرب واألصغر و  ،ه من األمور الظاهرة والباطنةوما يبك

 من الشرك فلضعف إخَلصه.

فاللهم يا منقه الغرقى ويا منجى اُللكى ويا واسع املعروف ياعظيم اإلحسان يامنان ياسامع كل جنوى م ن علين ا بالتوحي د 
   -صلى اهلل عليه وسلم-سيد الناس واإلخَلص واالتباع ل

حكاي  ة ع  ن  -تع  اىل-أيه  ا اإلخ  وة ك  ان س  ادات املوح  دين خي  افون الش  رك ويتجنبون  ه وي  دعون اهلل أن جين  بهم إي  اه كم  ا ق  ال 
  "خليله إبراهيم عليه السَلم: "واجنبين وبين أن نعبد األصنام

 -علي ه الس َلم–فم ع املنزل ة العظيم ة ال يت ناُل ا إب راهيم  ،أي أبع د ي واجعل ين يف جان ب بعي د ومعىن"واجنب ين" :قال العلماء
م  ع ذل  ك  ،وم  ع أن  ه ق  اوم الش  رك وكس  ر األص  نام بي  ده وتع  رض ألش  د األذى يف س  بيل ذل  ك ح  ىت ألق  ي يف الن  ار ،عن  د رب  ه

ا ال ت  ؤمن علي  ه الفتن  ة هك  ه اْل  يألن القل  وب ب  ني إص  بعني م  ن أص  ابع ال  ر ن و  ،خ  اف عل  ى نفس  ه م  ن الوق  وع يف الش  رك
طلب إبراهيم من ربه فهل َن ن مبنج اة وم أمن م ن الوق وع فيم ا ح هره إب راهيم علي ه الس َلم وُل ها ق ال بع ض الس لف مل ا ق رأ 

َصح  َناَم"" ه  هه ايآي  ة نُبح  يِن َوبَ  يِنَّ َأنح نَ عحبُ  َد األح ق  ال: "وم  ن ي  أمن ال  بَلء بع  د إبراهيم "ف  إبراهيم خ  اف عل  ى نفس  ه الوق  وع يف  َواجح
َللحَن َكِثريًا ِمَن النَّاسِ وقال عن األصنام كما حكي ربنا: (50)ة من وقع فيه من الناسالشرك ملا رأى كثر   ". "َربِّ ِإن َُّهنَّ َأضح

الش رك عل ى س ادات امله اجرين واألنص ار،على أفض ل ه هه األم ة كم ا مسعن ا يف  -ص لى اهلل علي ه وس لم–وقد خ اف الن يب 
 اْلديث الهي مر قريباً:

                                                            
 ( وإسناده حسن.3/4415( أخرجه ابن أَب حا  يف تفسريه )51)

 مرجع سابق. ،(90( إعانة املستفيد )ص 50)
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أيه  ا -كي  ف بن  ا   ،ش  رك األص  غر "، ف  إذا ك  ان ه  ها ح  ال األنبي  اء والص  حابة فكي  ف مب  ن دوهن  م"أخ  وف م  ا أخ  اف عل  يكم ال
صلى اهلل عليه –مل تَلحظوا قول النيب أ حد منكم يف الشرك كبريه أو صغريه، فإن األمر خطريأفحاذروا أن يقع  ؟-اإلخوة
ص  غريه  تع  م الش  رك كل  ه   لغ  ة   نك  رة فإهن  ا "ش  يئاً "، الحظ  وا كلم  ة "دخ  ل الن  ار م  ن م  ات وه  و يش  رك ب  اهلل ش  يئاً " -وس  لم
 من ا وم ن "إن اهلل ال يغف ر أن يش رك ب ه" ،ً ألن الش رك ال يغف ره اهلل أب دا ،ك م ع اهلل م ن ن يب أو وِل أو مل كرِ شح ما أُ و  وكبريه،

- يدري  مىت ميوت؟ ومن يدري على ماذا ميوت؟ فاإلنسان خياف على نفسه من سوء اخلامتة وأن مي وت وه و يش رك ب اهلل
ألن  ه ال ي  دري يف أي ْلظ  ة  ،فيك  ون م  ن أه  ل الن  ار فل  هلك جي  ب عل  ى اإلنس  ان أن ا  هر م  ن الش  رك ط  ول حيات  ه -تع  اىل

علي ه لك ن  اً ب ه ومس تقيم أً حىت ولو كان من أهل التوحي د قب ل ذل ك وعارف  ،ميوت فيكون من أهل النار إذا ختم له بالشرك
 ِل ولكم السَلمة والعافية.جيب أن خياف من االنتكاس على عقبه، أسأل اهلل 

 يف كل مصيبة وال يزال فما سلط علينا العدو يف األرض والعرض إال من جراء الشرك. إنه الشرك الهي كان سبباً 

 ويَح العروبِة كان الكوُن مسرَحها    فأصبحت تتوارى يف زواياه
ه كالطري مقصوصاً جناحاه  أِّّن اجتهت إىل اإلسَلم يف بلد    جتدح

 نا يد كّنا نصّرفها               وبات اكمنا شعب ملكناهكم صّرفت

وتركنا القوة والشجاعة وجبنا عن مقاومة حفنة م ن  ،يومها دب فينا اخلَور ،وواهلل ما سلطوا علينا إال يوم ختلينا عن التوحيد
ي وم استمس كوا  رفي ة  ،عقي دتنا متكنوا منا يوم متسكوا بعقي دهتم وختلين ا َن ن ع ن ،حثالة األرض ممن كتب اهلل عليهم الهلة
وراء الظه  ور ح  ىت ق  ال ذل  ك جه  رة عل  ى  ورمي  ه ب  بك الق  رآن بع  ض املس  لمنيون  ادى  ،النص  وص نص  وص الت  وراة وه  ي احملرف  ة

 :احتمينا بالنصوص جاء اللصوص" عندما"مسامع املسلمني ودون حياء من يسمونه بشاعر األرض احملتّلة  قال: 

 صهيو ي والصلييب أن يقضم أطرافًا من اجلسد اإلسَلمي؟ لنسأل مىت استطاع املقص ال

وس ّنة وتبلّ د فه م ال رأي  عن دما ختّلين ا ع ن النص وص، قرآن اً    أيه ا اإلخ وة   ن املخل ب الص هيو ي توّغ ل يف أرض نا اإلس َلميةإ
 من فهم أو فقه. يفهم ذلك كل عاقل عنده مسكة  وهتنا بني عقائد الشرق والغرب، ،العام لصريح األمر والنهي فيهما

جن ده يف حتليل ه لواق ع املس لمني اص ر عل ل التخلّ ف يف أربع ة  -ر  ه اهلل وعف ا عن ه -وهها الشاعر الفيلسوف حممد إقب ال 
 :عناصر ذاتية فيجعل أوُلا

 (54) ... مع اجنهاب لألوهام. فساد العقيدة وحتّول التوحيد اإلسَلمي إىل وثنية متسبة

 ورحم اهلل من قال: 

 قبح مقتىنأ ضاعت يوَم ضاعت عقيدٌة    وبات فساد اْلال فلسطنيُ 
                                                            

 .72لألستاذ حممد الكتا ي ص  ،( حممد إقبال مفكرًا إسَلمي ا54)
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 ؟؟ا             وينقض ما شاد النيب وما بىنَأجُيحَحُد ديُن الُعرحِب سؤددً 

 ... ونفقد ذاتنالريضى علينا الغرُب حيًنا واتفي     بنا الشرق أحياناً 

 (57) َعَنا..وما زادنا هها التهبهب عزًّة ولكن       حصدنا دونه الشوك وال

ومتخهين الق رآن  ،حمتمني بالنصوص ومقتفني آثار الصاْلني ،يوم كنا على مريا  الدعوة -وهها يشهد به التاري   -بينما
 ؟... يومها حزنا ايد كله والنصر كله...صلى اهلل عليه وسلم أسوة وقائداً  اً واهلل غاية وحممد دستوراً 

 حني كّنا...

 نتغّهى من عقول الفضَلء

 النساء ربّينا شريفاتُ وت

 آلت األرض إلينا...

 والّسماء

 شرق النور فينا...أ

 وتباهينا...

 جبيل العظماء

*** 

 وسقطنا...

 إذ رضعنا كلمات ايآخرين

 وطعمنا من فتات الغالبني

 أومهونا

 أننا نطفو

                                                            
 (. حمي الدين عطية23/ 0( شعراء الدعوة )57)
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 بإغراق الّسفني

 أننا َنيا

 بدفن الّسابقني

 فتسابقنا

 لسّب العلماء

 (52) ء...وتنّدرنا بقول األنبيا

 نعم أّما اليهود

 أّما اليهود فليس يف أرضي مكان لليهود

 وليعطهم بلفور من إجنلبا بدل الوعود

 وبهكر بلفور أقول لكل ذي كرم و جود

 أنا ما رأيت كمثل بلفور صفيًقا يف الوجود

 يعطي اللصوص على هواه من الوعود بَل حدود

 وبرغم ذلك فما البلّية عند بلفور اْلقود

 (52) د من يتجاهلون بأهنا أرض اجلدود...بل عن

إن اْل   رب بينن   ا وب   ني اليه   ود ليس   ت ح   رب أرض وح   دود ولكنه   ا ح   رب عقي   دة ووج   ود ف   القوم ينطلق   ون م   ن عقي   دة ول   ن 
 ينهزموا ممن يصاوُلم إال يوم ينطلق هو ايآخر من عقيدة.

وذل  ك ب  العودة إىل  ،يف قلوبن  ا تق  م لن  ا عل  ى أرض  ناول  نقم دول  ة اإلس  َلم  ،إىل دينن  ا تع  د إلين  ا عزتن  ا  -أيه  ا اإلخ  وة-فلنع  د  
 القرآن والسنة بإقامة التوحيد ونبه الشرك الهي تبينا خطره.

                                                            
 .43و  40ص  0مل -شعراء الدعوة -(52)

 حممد صيام. -وعد بلفور -قصيدة ( 39/  4( شعراء الدعوة )52)
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وكي  ف رح  ل ع  رب طري  ق  ؟ضر كي  ف وص  ل الش  رك إىل األ  :والس  ؤال ال  هي ي  رد عل  ى األذه  ان ايآن ويك  اد يقف  ز خارجه  ا ه  و
 ؟مولود يولد على الفطرة أي يولد موحداً التوحيد الهي بدأ مع فطرة اإلنسان قبل بداية اْلياة فكل 

 فكيف دنس الشرك فطرة التوحيد؟

 رحلة الشرك :وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء

ُث ح د  م ا ح د  م  ن إغ واء الش يطان ُلم ا فأهبط  ا  ،خل ق اهلل آدم يف الس  ماء وش رفه وأس كنه اجلن ة وزوج  ه  أيه ا اإلخ وة
يًعا فَِإمَّا يَأحتِيَ نَُّكمح ِم ينِّ ُه ًدى َفَم نح إىل األرض ومعهما املنهج الهي وضعه  َها مجَِ ِبطُوا ِمن ح اهلل يآدم عليه السَلم بقوله: "قُ لحَنا اهح

بُوا ِبَآيَاتِنَ  ا أُولَئِ  َك َأصح  َحاُب النَّ  اِر ُه  مح 75تَبِ  َع ُه  َداَي فَ  ََل َخ  وحٌف َعلَ  يحِهمح َواَل ُه  مح َاحَزنُ  وَن ) ِفيَه  ا َخالِ  ُدوَن  ( َوالَّ  ِهيَن َكَف  ُروا وََك  هَّ
 ،[، ومل يع  رف أن آدم وبني  ه اَنرف  وا ع  ن مل  ة التوحي  د وش  ريعة اْل  ق واُل  دى مل  دة ح  ىت ت  وِف آدم79، 75(" ]البق  رة: 79)

وعقبه اهلل بأنبياء من بني ه وذري تهم ح ىت مض ت عل ى ذل ك م دة طويل ة ُث ج اء الش رك روى الط ربي بس نده ع ن اب ن عب اس 
ف  اختلفوا فبع  ث اهلل النبي  ني مبش  رين  ،آدم ون  وح عش  رة ق  رون كله  ا عل  ى ش  ريعة م  ن اْل  ق نيرض  ي اهلل عنهم  ا ق  ال: ك  ان ب  

 ".ومنهرين

نع  م ك  ان الن  اس عل  ى ش  ريعة م  ن اْل  ق  ،رحلت  ه العفن  ة الق  هرة يف أرض التوحي  د األوىل  أيه  ا اإلخ  وة   وم  ن هن  ا ب  دأ الش  رك 
 ، فك  انوا أول م  ن أح  د  الش  رك كم  ام عب  ادة األص  ناملق  وم ن  وح علي  ه الس  َل -علي  ه لعن  ة اهلل–واُل  دى ح  ىت زي  ن الش  يطان 

 روى البخاري من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:

واع" فكان  ت فكان  ت لكل  ب بدوم  ة اجلن  دل، وأم  ا "ُس   "دّ "ص  ارت األوث  ان ال  يت كان  ت  يف ق  وم ن  وح يف الع  رب بع  ده أم  ا "وَ 
ر" فكان  ت سح  وق" فكان  ت ُلم  دان، وأم  ا "نَ ُع  س  بأ وأم  ا "ي َ غ  و " فكان  ت مل  راد، ُث لب  ين غطي  ف ب  اجلرف عن  د ُل  هيل وأم  ا "يَ 

ْلم   ري، يآل ذي الك   َلع، أمس   اء رج   ال ص   اْلني م   ن ق   وم ن   وح، فلم   ا هلك   وا أوح   ى الش   يطان إىل ق   ومهم أن انص   بوا إىل 
 (50)ومسوها بأمسائهم ففعلوا، فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك وتنس  العلم عبدت". ،جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاباً 

 وما هي؟  ؟أي أهنم عبدوا تلك الصور ملا ضاع العلم بشأهنا مل كانت

علي  ه –خ  رمل الف  اكهي م  ن طري  ق عبي  د ب  ن عم  ري ق  ال: أول م  ا ح  دثت األص  نام عل  ى عه  د ن  وح أ :وق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر
عل ى ص ورته فكلم ا  ابنه علي ه فجع ل ال يص رب عن ه فاخت ه مث االً  حزنترب ايآباء، فمات رجل منهم ف بناءوكانت األ -السَلم

اش  تاق إلي  ه نظ  ره، ُث م  ات ففع  ل ب  ه كم  ا فع  ل ح  ىت تت  ابعوا عل  ى ذل  ك فلم  ا م  ات ايآب  اء ق  ال األبن  اء: "م  ا اخت  ه آباؤن  ا ه  هه 
ال أهنا كانت آُلتهم فعبدوها"، فلما أراد اهلل أن ير هم وأن خيرجهم من ظلم ات الش رك إىل ن ور التوحي د أرس ل اهلل إايآُلة 

فلب ث ف يهم أل ف س نة إال مخس ني عاًم ا ي دعوهم إىل عب ادة اهلل وح ده ال ش ريك ل ه وت رك تل  ك   لي ه الس َلم ع    إل يهم نوح اً 
أص  روا وعان  دوا واس  تكربوا: "َوقَ  اُلوا اَل تَ  َهُرنَّ َآُِلَ  َتُكمح َواَل  أهن  ماألص  نام فك  ان م  ن ش  أنه وش  أهنم م  ا ق  ص علين  ا ربن  ا يف كتاب  ه 

                                                            
 (.2941( أخرجه البخاري )50)
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وق وم ه ود وق وم ص احل وق وم ل وط  بع دهم ق وم إب راهيم اخللي ل ج اء (، ُث47اَل يَ غُ وَ  َويَ ُع وَق َوَنسح رًا )َتَهُرنَّ َود ا َواَل ُس َواًعا وَ 
 ،رسلهم وأنبيائهم د كل هؤالء أشركوا باهلل وأمدوا الشرك بغهاء أطال عمره ومد أجله يف اْلياة ملا أصروا على  عنا  وغريهم

يف األم م   -أيه ا اإلخ وة-وظ ل الش رك ، عوهم إىل التوحي د وت رك الش ركي د يرسل يف كل أمة رس والً  -عز وجل-وكان اهلل 
اإلنس ان، وك ان الش رك يف أم ة عيس ى مل ا  بعد هؤالء كان يف أمة موسى ملا عبدوا العجل اْليوان وكان ف يهم مل ا عب دوا عزي راً 

إليها بقليل إم ام  الشرك ها بعد انتقالعبدوا نيب اهلل عيسى نفسه، ُث انتقل الشرك إىل العرب ُث إىل اجلزيرة  اليت سيبعث في
 .-صلى اهلل عليه وسلم–املوحدين سيدنا حممد 

 فعلى يد من انتقل الشرك إىل جزيرة العرب؟

أن  -رض ي اهلل عن ه-روى البخاري ومسلم من حديث أَب هريرة  :مباشرة -صلى اهلل عليه وسلم–واجلواب من املصطفى 
 "،وك ان أول م ن س يب الس وائب ،أيت عمرو بن ع امر اخلزاع ي جي ر قص به يف الن ارقال: "ر  -صلى  اهلل عليه وسلم–النيب 

 (53) دين إبراهيم".ريَّ وغَ  ويف لف  أل د"

 ُث بدأت األصنام تكثر وتنتشر يف جزيرة العرب بل وحول الكعبة إىل اْلد ال هي ص ارت حت يط في ه بالكعب ة م ن ك ل مك ان
وهو  فكسرها النيب وحطمها يوم دخل مكة فاحتاً  النصرة وعلى أهله بالعزة،وقد ظلت هكها اىل ان من اهلل على اإلسَلم ب

 (55)جاء اْلق وما يبدك الباطل وما يعيد"  ،": "وقل جاء اْلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً -تعاىل-يتلو قول اهلل 

–دة الرائد اْلكيم والرس ول األم ني حمم د وكانت هناية الشرك يف أرض اجلزيرة وما حوُلا على يد الطائفة املؤمنة األوىل بقيا
ونشرت ههه الطائفة املؤمنة ونبيها التوحي د يف ك ل رب وع ال دنيا مم ا وص لت إلي ه أي اديهم وظل وا عل ى  -صلى اهلل عليه وسلم

وحي د وظل ت األم ة املس لمة ترف ل يف ث وب الت ،-ص لى اهلل علي ه وس لم–ون ِبا حىت بعد وفاة النيب الوفاء لراية التوحيد يسعَ 
ح ىت أطل ت الف   برأس ها الظل وم ووجهه ا  -ص لى اهلل علي ه وس لم–الهي كساها إياه إمام املوح دين وق دوة الن اس أمجع ني 

 الكاحل الغشوم وابتعدت األمة رويًدا رويداً عن حقيقة التوحيد.

 ،ال م   ن ر    ه اهللن يتس   مون باملس   لمني إوب   دأ الش   رك يط   ل برأس   ه م   ن جدي   د، وكث   رت ص   وره ومظ   اهره ووق   ع في   ه كث   ري مم   
ا يف ص ورة حج ر يص نعونه بأي ديهم ُث وتعددت صور الشرك ومل تقف عند الصورة الساذجة ال يت ك ان يزاوُل ا املش ركون ق دميً 

بل صار وحتول للن اس يف ص ور وأل وان يف ك ل جم ال م ن اعتق اد أو نس ك أو تش ريع ول ك أن تتج ول  ،يعبدونه من دون اهلل
 شاهد والقبور واألضرحة واملزارات اليت تصرف ُلا ألوان من العبادة لريتد إلي ك البص ر خاس ئاً جولة علمية إحصائية لعدد امل

وهو حسري على أمة انتكست إىل ههه الوهدة وتركت جمال دعوهتا إىل التوحيد ب ني أه ل األرض ح ىت انتش ر الش رك هن اك 
 ظن حال أولئك؟بسبب انشغال املسلمني هنا بالشركيات فماذا نيف صور ال يقبلها العقل 

                                                            
 (.4520( ومسلم )2047( أخرجه البخاري )53)

 ( 0350(، ومسلم )2453، 4235( أخرجه البخاري )55)
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ب ل م ن  ،ب ل هن اك م ن يعب د الفئ ران ،نعم يكفي أن تعلم أن يف اُلند وحدها أكثر من مائيت ملي ون بق رة تعب د م ن دون اهلل
 إىل غري ذلك من سفه العقل وسفاسف الفكر وزباالته. ،يعبد فرمل املرأة أو ذكر الرجل

ق اة عل ى كواهلن ا عظيم ة أيه ا املوح دون ف إن اهلل س ائلنا ع ن ذل ك  وهها كله جيعل املسئولية املل ،فوا أسفاه على أمة التوحيد
 كله.

فكيف ننجو  ،قد انتشر الشرك انتشارا رهيبا كما مسعنا ،أيها اإلخوة ههه هي رحلة الشرك والبعد عن طريق النور والتوحيد
حة نسأل اهلل أن يغف ر لن ا الش رك  هها هو عنصرنا الرابع واألخري من عناصر اللقاء نؤخره ملا بعد جلسة االسبا ؟من الشرك

 ن يتوفانا على التوحيد.أكله دقه وجله و 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 ه وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آل

 أما بعد..

 لَك اْلمُد والّنعماء وامللُك ربّنا... فَل شيء أعلى منك جّداً وأجمدُ 

 مليٌك على عرش الّسماء مهيمٌن... لعزته تعحُنو الوُجوه وتسجدُ 

 عليه حجاب النور والنور حوله... وأهنار نوٍر حوله تَ َتوّقدُ 

 ... ودوَن حجاب النور خلٌق مؤيدُ فَل َبَشٌر يسُمو إليه بطرفه

 أحبيت يف اهلل  كيف ننجو من الشرك؟ واجلواب يف  نقاط حمددة:

 فإن املرء مهما اجتهد يف دفع الضر وجلب اخلري ال اصله إال بعون اهلل وتوفيقه. ،: باالستعانة باهلل أوالً أوالً 

َتِعنُي )  [2( "]الفاحتة: 2كما قال سبحانه: "ِإيَّاَك نَ عحُبُد َوِإيَّاَك َنسح

"فاألول ت ربؤ م ن الش رك، والث ا ي ت ربؤ ِإيَّاَك نَ عحُبُد َوِإيَّ اَك َنسح َتِعنيُ قال بعض السلف: الفاحتة سر القرآن وسرها ههه الكلمة "
ُه َوتَ َو }:-تع اىل-من اْلول والق وة وتف ويض إىل اهلل ع ز و ج ل، وه ها املع ىن ورد يف غ ري آي ة م ن الق رآن كم ا ق ال  كَّ لح فَاعحبُ دح

ُه   ُه َو ال رَّ حَُن َآَمنَّ ا بِ ِه َوَعَليح ِه تَ وَكَّلحنَ ا  }  َعَليحِه َوَما َربُّ َك ِبَغافِ ٍل َعمَّ ا تَ عحَملُ ونَ  }َربُّ الحَمشح رِِق َوالحَمغح ِرِب اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُه َو فَاختَِّ هح
  .وَِكيًَل 

 



 66 

َتِعنُي"ثا ي وهو االستعانة" أقول: وال يستطيع العبد اإلتيان باألول وهو العبادة إال بال  ِإيَّاَك نَ عحُبُد َوِإيَّاَك َنسح

 نعم 

 إذا مل يكن عون من اهلل للفىت فأول ما يقضي عليه اجتهاده

ولن   ا يف اخللي   ل أس   وة:  كل   ه  أن جينبن   ا الش   رك دي   دننا  فل   يكن اللج   وء وال   دعاء والتض   رع والرج   اء إىل رب األرض والس   ماء
نُبحيِن َوَبيِنَّ َأنح " َنامَ  َواجح َصح  ". نَ عحُبَد األح

والع  وذ ب  ه والل  وذ م  ن أن  -تع  اىل-ه واالس  تغفار واالنكس  ار إىل اهلل لِّ  : التوب  ة الش  املة العام  ة م  ن الش  رك كل  ه دق  ه وجِ ثاني  اً 
 يكون علق بنا شيء من الشرك يف املاضي نعلمه أو ال نعلمه.

 ئه كل يوم:يقول يف  صباحه ومسا -صلى اهلل عليه وسلم–وقد كان رسول اهلل 

اْلبي ب يس تعيه ب اهلل أن يش رك أو  ،في ا هلل(59)"اللهم إ ي أعوذ ب ك م ن أن أش رك ب ك ش يًئا أعلم ه وأس تغفرك مل ا ال أعلم ه"
إن ه الش رك  ،يف س كرتنا وغفلتن ا نض ل ونعم ه   أيه ا اإلخ وة   فم ا بالن ا  ،ويستغفر من ذل ك كل ه ،يكون أشرك وهو ال يعلم

 اهلل منه كل صباح ومساء الهي جيب أن خياف ويستعاذ ب

 يا من ألوذ به فيما أؤمله                  ومن أعوذ به مما أحاذره.

 أنت جابره. ا أنت كاسره، وال يهيضون عظماً ال جيرب الناس عظمً 

لش رك ا وأن نتع رف إىلمن وقتن ا لنحص ن أنفس نا ب تعلم مس ائل التوحي د  أن نبهل جزءاً  ،: جيب علينا أن نتعلم التوحيدثالثاً 
فك م م ن  ،ال تق ل ال أج د وقت اً  ،التوحي د في هلت تعلم  م ن وقت ك ج زءاً  أخ ي اْلبي ب فخص ص ،ومداخله بكل أنواعه وألوان ه
 وال تقل ال أعرف، وال أعلم فإن العلم بالتعلم.  وقت نضيعه يف اللهو واللعب

وك م   ،عل ى الش رك رض وان اهلل عل يهم قب لُ لنرى كيف كان الص حابة  ،: أن نطالع السرية النبوية وكهلك حياة الصحابةرابعاً 
ُث إن اهلل م  ن عل  يهم ف  نقلهم إىل اُل  دى ،وم  دى الس  هاجة ال  يت ك  انوا ي  بدون فيه  ا ،ك  انوا يف جهال  ة عمي  اء وض  َللة جه  َلء

م  ن توحي  د  م  ا َن  ن علي  ه لنع  رف ق  بح الش  رك وس  وأه ونطل  ع عل  ى وجه  ه وذك  ره الس  يء بل  ه األس  وأ فنع  رف قيم  ةو ون  ور اْل  ق 
 ربنا.

 دق الفاروق عمر إذ يقول: "إمنا تنقض عرى اإلسَلم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسَلم من ال يعرف اجلاهلية".وص

 عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه.
                                                            

 .477/  7وهو يف صحيح اجلامع  ،775 – 773/  01( وابن أَب شيبة 09010( أخرجه أ د )59)
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 ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه

وكن  ت  ،ع  ن اخل  ري -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وم  ن ه  ها الب  اب ق  ول حهيف  ة رض  ي اهلل عن  ه: ك  ان الن  اس يس  ألون رس  ول اهلل 
 (91) أسأله عن الشر خمافة أن يدركين...".

فإن ه يه رب من ه وال ميك ن أن  اً االهتم ام ب أمر العقي دة والتوحي د واخل وف م ن الش رك، فم ن خ اف ش يئاً فهها أمر عظيم جدّ 
  . يهرب منه إال إذا عرف من أين يأتيه عدوه ومن أين يدركه

 .....  الدعاء.كه اللهم آمني...رح ك الشيطان وشِ رَ من شَ  نجيناطأ وأن يأن جينبنا وإياكم الزلل واخل -تعاىل-أسأل اهلل 

                                                            
 .2591ومسلم  ،7010( أخرجه البخاري 91)
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 عالمية التوحيد

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 تواضعح لرب العرش عّلك تُرفع... فقدح فاز عبد للمهيمن خيضعُ 

 وداو بهكر اهلل قَلبَك إنه... ألعلى دواء للقلوب وأنحفعُ 

 وخّه من تقى الر ن أمناً وعّدة... ليوٍم به غري التقَّى ُمَروَّعُ 

 ع وَيسمعُ مسيٌع بصرٌي ما له يف صفاته... شبيه يَرى من فوق سبح 

 قضى خلقه ُث استوى فوق عرشه... وِمن علمه مل خيل يف األرض موضع

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

م الش  رك وخط  ره فعم  ل بالتوحي  د وح  اف  علي  ه، وجتن  ب الش  رك اهلل علي  ه مبعرف  ة التوحي  د وفض  له، وتعلُّ   إن املس  لم ال  هي م  نّ 
 وهك ها مل ن جيهله ا من ه ويعلمه ا م ن تعلمه ا ،عرف ة ليعلمه ا مل ن حول هه قد أوجب اهلل ورسوله عليه أن يسعى بتل ك املرَ هِ وحَ 

ويومئ ه يف رح  ،وترف رف راي ة اإلس َلم ف وق ك ل أرج اء الك ون ،وتدين الدنيا ب َل إل ه إال اهلل ،حىت يصري التوحيد شريعة العامل
 ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ،املؤمنون بنصر اهلل

 يف هها اليوم الكرمي املبارك.   أحبيت   وهها هو موضوع حديثنا ،موحد وموحدةكل   ،وهها واجب كل مسلم ومسلمة

 "عاملية التوحيد":

 وسأنظم سلك هها املوضوع املهم يف العناصر احملددة التالية:

 : التوحيد دين األرض والسماء.أوالً 

 : من امل الراية؟ثانياً 

 : شروط وقيود.ثالثاً 

 جعلنا اهلل وإياكم من  لة راية التوحيد.  -اإلخوة أيها-فأعريو ي القلوب واألمساع 
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 : التوحيد دين األرض والسماء.أوالً 

-اإلس َلم كم ا ق ال اهلل  مص فى دي نُ  أيها اإلخوة إن الدين اْلق الهي ال يقبل اهلل غريه ه و التوحي د ال هي ج اء ب ه ص افياً 
سح  ََلمُ : "-تع  اىل يَن ِعنح  َد اللَّ  ِه اإلحِ بَ  َل ِمنح  ُه َوُه  َو يف : "-ع  ز وج  ل-ال "، وكم  ا ق  ِإنَّ ال  دِّ سح  ََلِم ِدينً  ا فَ لَ  نح يُ قح َوَم  نح يَ بحتَ  ِا َغي ح  َر اإلحِ

َاِسرِيَن" ]آل عمران:  َِخَرِة ِمَن اخلح نع م ختتل ف ش رائع األنبي اء ع ن  ،م ن األنبي اء إال باإلس َلم اً ولها م ا بع ث اهلل نبيّ  [،52ايآح
–ه و اإلس َلم ق ال املص  طفى  يش بكون يف ال دين ف دينهم مجيع  اً  م مجيع  اً لك نه ،بعض ها ال بعض فك ل ن يب ل  ه ش ريعة خاص ة

أي ش رائعهم خمتلف ة، ش ىت ودي نهم واح د،  ،(90)صلى اهلل عليه وس لم: "األنبي اء إخ وة لع َلت أمه اهتم ش ىت ودي نهم واح د"
 -تع  اىل-ن وغ  ريهم فق ال وق د س جل اهلل ه  هه اْلقيق ة يف كتاب  ه الك رمي عل ى ألس  نة أنبيائ ه ورس  له وأق وامهم م ن اإلن  س واجل 

"، وق ال ع ن إب راهيم  علي ه الس َلم: "َوَم نح يَ رحَغ ُب َع نح ِملَّ ِة  َوأُِمرحُت َأنح َأُكوَن ِمَن الحُمسح ِلِمنيَ على لسان نوح عليه السَلم: "
ن حَيا َوِإنَّ   ُه يف ايآحَ  َناُه يف ال  دُّ َس  ُه َوَلَق   ِد اصح   َطَفي ح ( ِإذح قَ   اَل لَ  ُه َربُّ   ُه َأسح   ِلمح قَ   اَل 071ِخ   َرِة َلِم  َن الصَّ   اْلِِنَي )ِإب ح  رَاِهيَم ِإالَّ َم   نح َس   ِفَه نَ فح

ُت لِ  َربِّ الحَع  اَلِمنَي ) يَن فَ  ََل مَتُ  وُتنَّ ِإالَّ 070َأسح  َلمح َوأَن ح  ُتمح ( َوَوصَّ  ى ِِبَ  ا ِإب ح  رَاِهيُم بَِني  ِه َويَ عحُق  وُب يَ  ا بَ  يِنَّ ِإنَّ اللَّ  َه اصح  َطَفى َلُك  ُم ال  دِّ
ِلُمونَ  [ وقال عن يعقوب عليه الس َلم: "أَمح ُكنح ُتمح ُش َهَداَء ِإذح َحَض َر يَ عحُق وَب الحَم وحُت ِإذح 074 - 071( ]البقرة: 074) ُمسح

َاِعي  َل َوِإسح  حَ  اِح  ًدا َوََنح  ُن لَ  ُه ُمسح  ِلُموَن اَق ِإَُلً  ا وَ قَ  اَل لَِبِني  ِه َم  ا تَ عحبُ  ُدوَن ِم  نح بَ عح  ِدي قَ  اُلوا نَ عحبُ  ُد ِإَُلَ  َك َوِإلَ  َه َآبَائِ  َك ِإب ح  رَاِهيَم َوِإمسح
 [077(: ]البقرة: 077)

ََحاِدي  ِث فَ  اِطَر الس  موات  تَ  يِن ِم  نح تَأحِوي  ِل األح َرحِض أَنح  َت وق  ال ع  ن يوس  ف علي  ه الس  َلم: "َربِّ قَ  دح َآتَ يحتَ  يِن ِم  َن الحُملح  ِك َوَعلَّمح َواألح
ِلمً  َِخَرِة تَ َوفَّيِن ُمسح ن حَيا َوايآح قحيِن بِالصَّاْلِِنَي )َولِيِّي يف الدُّ  [014، 010(" ]يوسف: 010ا َوَأْلِح

تَ اٌب َك ِرمٌي وقال عن سليمان عليه السَلم يف كتابه الهي قرأته عل ى قومه ا ملك ة س بأ: "قَالَ تح يَ ا أَي َُّه ا الحَم أَلُ ِإ يِّ أُلحِق َي ِإَِلَّ كِ 
ِم اللَِّه الرَّ حَ 49) ِلِمنَي )71ِن الرَِّحيِم )( ِإنَُّه ِمنح ُسَليحَماَن َوِإنَُّه ِبسح  [74 - 49(" ]النمل: 70( َأالَّ تَ عحُلوا َعَليَّ َوأحُتو ي ُمسح

ُت َمَع ُسَليحَماَن لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنيَ كان رد ههه على سليمان ملا شرح اهلل صدرها للحق: "و  َلمح ُت نَ فحِسي َوَأسح  "َربِّ ِإ يِّ ظََلمح

ِلِمنيَ السَلم: "عن موسى عليه  -تعاىل-وقال   "يَا قَ وحِم ِإنح ُكنحُتمح َآَمنحُتمح بِاللَِّه فَ َعَليحِه تَ وَكَُّلوا ِإنح ُكنحُتمح ُمسح

َوارِيُّ  وَن ََنح   -تع  اىل-وق  ال  ُهُم الحُكفح  َر قَ  اَل َم  نح أَنحَص  ارِي ِإىَل اللَّ  ِه قَ  اَل اْلَح ُن ع  ن عيس  ى علي  ه الس  َلم: "فَ َلمَّ  ا َأَح  سَّ ِعيَس  ى ِم  ن ح
ِلُموَن )أَنحَصا َهدح بِأَنَّا ُمسح  [24("  ]آل عمران: 24ُر اللَِّه َآَمنَّا بِاللَِّه َواشح

ع   نهم: "َوأَنَّ   ا ِمنَّ   ا الحُمسح   ِلُموَن َوِمنَّ   ا الحَقاِس   طُوَن َفَم   نح َأسح   َلَم  -ع   ز وج   ل-إن دي   ن اجل   ن امل   ؤمنني ه   و اإلس   َلم ق   ال اهلل  ب   ل 
 -علي ه الص َلة والس َلم–وم ا بع ث اهلل لبن ة التم ام ومس ك اخلت ام س يدنا حمم ًدا  ،[02: (" ]اجل ن02فَُأولَِئَك حَتَرَّوحا َرَشًدا )

: "الي  وم أكمل  ت لك  م دي  نكم وأمتم  ت عل  يكم نعم  يت ورض  يت لك  م اإلس  َلم دين  ا"، أمل أق  ل -تع  اىل-ق  ال  ،إال باإلس  َلم

                                                            
 .0450ومسلم  ،7227( أخرجه البخاري 90)
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َأملَح تَ   َر َأنَّ اللَّ  َه : "-تع  اىل-ريه؟ ق  ال غ   ْلض  راتكم إن اإلس  َلم ه  و دي  ن األرض والس  ماء ال  هي ال يقب  ل اهلل م  ن اخلل  ق دين  اً 
َِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ  ُس َوالحَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلح َرحِض َوالشَّمح ُجُد َلُه َمنح يف السموات َوَمنح يف األح  "َيسح

َرحِض َطوحًعا وََكرحهً  ُجُد َمنح يف السموات َواألح ََصاِل )وقال عز من قائل: "َولِلَِّه َيسح  [02("  ]الرعد: 02ا َوِظََلُُلُمح بِالحُغُدوِّ َوايآح

َرحِض َطوحًعا وََكرحًها َوِإلَيحِه يُ رحَجُعونَ وقال عز شأنه: "  َلَم َمنح يف السموات َواألح " فاإلسَلم ليس دين الع رب فحس ب، أو َوَلُه َأسح
 سماء ودين من فيهما.بل هو دين البشرية كلها، دين األرض ودين ال ،دين املسلمني فحسب

 .-صلى اهلل عليه وسلم– وأن أرسل إليك النيب حممداً  هلل أن خلقك موحداً    اسجد شكراً فيا من خلقك اهلل موحداً 

 وكدت بأمخصي أطأ الثريا وعزّا ومما زاد ي فخراً 

 اوأن أرسلت أ د ِل نبيّ  دخوِل حتت قولك يا عبادي 

ُُ                 أملَح تَر أنَّ اللَّه أرسَل عبحَدُه    بربهانه والّله أعحلى وأجَمَد
َهدُ  ِه     إذا قال يف اخلمس املؤذُن أشح  وضّم اإللُه اسَم النيبِّ إىل امسح
 وشّق له من امسه لُِيِجلُّه              فهو العرش حمموٌد وهها حمّمدُ 
هدُ أغّر، عليه للنبوِة خاَ ٌ                     من اهلل ميموٌن يلوُح و   يشح

 

 وما اإلسَلم أيها اإلخوة؟

ه   و توحي   د اهلل املعب   ود بك   ل أن   واع العب   ادة وتوحي   د  ،ه   و التوحي   د ، اإلس   َلمرس   ول اهلل اإلس   َلم ه   و ال إل   ه إال اهلل حمم   دٌ 
 تباع.املصطفى املتبوع بكل أنواع اال

 -ى اهلل عليه وسلمصل–وتوحيد املتبوع وهو املصطفى حممد  ،فتوحيد املعبود وهو اهلل: ال إله إال اهلل

فم ىت يتح ول الع امل إىل موح دين  ،ودين العامل كل ه ه و التوحي د ب ل دي ن الع املني يف الس ماء واألرض م ن الع رش إىل الف رش
وص  حبه الك  رام  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–لق  د حت  رك الن  يب  ؟م  ىت ي  دين الع  امل باْلقيق  ة هلل ولرس  وله ؟وم  ن أم  ة س  يد املرس  لني
 ،وعبق وا األرض بعب ق التوحي د الط اهر ،من أَناء املعمورة فنش روا يف أرجائه ا اخل ري والتوحي د واإلمي ان على ما طالته أياديهم

مب  ا اس  تطاع أن  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–مل يكت  ف املص  طفى  ،لنش  ر دي  ن اهلل يف األرض ةي  وم جيش  وا اجلي  وش م  ن ال  دعا
يقتص ر عل ى جزي رة الع رب  اً ذلك ألن التوحيد ل يس إقليميّ  ة،بل بعث رسله إىل أرجاء املعمور  ينجزه يف بقعته اليت نشأ فيها

وإمن  ا التوحي  د دع  وة عاملي  ة للج  ن واإلن  س، لألمي  ني وأله  ل الكت  اب، لل  روم والف  رس لك  ل أجن  اس  قل  يَلً  أو م  ا بع  دها ش  يئاً 
 األرض:
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ُلو َعَليحهِ  :-تعاىل-قال  ُهمح يَ ت ح ُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمن ح َمَة َوِإنح َكانُوا ِمنح ُهَو الَِّهي بَ َعَث يف األح كح مح َآيَاتِِه َويُ زَكِّيِهمح َويُ َعلُِّمُهُم الحِكَتاَب َواْلِح
ِكيُم )4قَ بحُل َلِفي َضََلٍل ُمِبنٍي ) ُهمح َلمَّا يَ لحَحُقوا ِِبِمح َوُهَو الحَعزِيُز اْلَح ُل اللَِّه يُ ؤحتِيِه َم نح َيَش اُء َواللَّ هُ 7( َوَآَخرِيَن ِمن ح ُذو  ( َذِلَك َفضح

ِل الحَعِظيِم )  [2 - 4(  ]اجلمعة : 2الحَفضح

نَ نَ  ا َوبَ ي ح  َنُكمح َأالَّ نَ عحبُ  َد ِإالَّ اللّ  َه َواَل ُنشح   :-تع  اىل-وق  ال  رَِك بِ  ِه َش  يحئاً َواَل يَ تَِّخ  َه }قُ  لح يَ  ا َأهح  َل الحِكتَ  اِب تَ َع  اَلوحاح ِإىَل َكَلَم  ٍة َس  َواء بَ ي ح
ِلُموَن  آل عمرانبَ عحُضَنا بَ عحضاً أَرحبَاباً مِّن دُ  َهُدواح بِأَنَّا ُمسح  02وِن الّلِه فَِإن تَ َولَّوحاح فَ ُقوُلواح اشح

نح    َس ِإالَّ لِيَ عحبُ    ُدوِن )-تع    اىل-وق    ال  ِ    نَّ َواإلحِ [ "، ق    ال عل    ي ب    ن أَب طال    ب: "ِإالَّ 20(" ]ال    هاريات: 20: "َوَم    ا َخَلقح    ُت اجلح
 إال ليوحدون. :أي ،لِيَ عحُبُدوِن"

م ن جزي رة الع رب وج ه  -أو ك اد -  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ول ها مل ا ف رغ الن يب  ،دي ن الع امل -ها األحباب أي -فالتوحيد 
ال ش ريك  -تع اىل-رسله إىل أَناء األرض بكتبه يدعو امللوك والرؤساء والوجه اء وش عوِبم وأممه م وأق وامهم إىل توحي د اهلل 

 له.

إىل املقوقس ملك مصر يدعوه إىل التوحيد، وبعث   التوحيد، وبعث كتاباً إىل النجاشي ملك اْلبشة يدعوه إىل  فبعث كتاباً 
إىل  إىل قيص ر مل ك ال روم ي دعوه إىل التوحي د، وبع ث كتاب اً  ه إىل التوحي د، وبع ث كتاب اً و إىل كسرى ملك الف رس ي دع كتاباً 

ر الغس ا ي مل ك دمش ق، وإىل حاكم البحرين، وإىل ه وذة ب ن عل ي ح اكم اليمام ة، وإىل اْل ار  ب ن أَب ا  هاملنهر بن ساو 
 -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ولق  د مض  ى الن  يب  ،ي  دعوهم كله  م إىل توحي  د اهلل رب الع  املني ،جيف  ر ب  ن اجللن  دي مل  ك عم  ان

فه ا ه و ذا  ،ل ه رس َلً بَ ويرس ل إىل اجله ات واألَن اء ال يت اس تجابت ل ه م ن قِ  على ههه السنة يبعث إىل الرؤساء واملل وك كتب اً 
رس ولني ك رميني م ن لدن ه مه ا مع اذ ب ن  رسوُل اهلل توحيد اهلل واتباع رسوله يهعن بالسمع والطاعة فيبعث إليهاليمن السعيد ب

إىل ال  يمن يف س  نة عش  رة م  ن اُلج  رة  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–جب  ل وأب  و موس  ى األش  عري رض  ي اهلل عنهم  ا بعثهم  ا الن  يب 
 (94«.)َيسِّرَا َواَل تُ َعسِّرَا، َوَبشِّرَا َواَل تُ نَ فِّرَا، َوَتطَاَوَعا َواَل خَتحَتِلَفاوزود النيب الصاحبني بالنصائح اجلليلة فأمرمها بقوله: "

َعلَ  ى  -رض  ى اهلل عن  ه  -َلمَّ  ا بَ َع  َث ُمَع  اًذا  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -رض  ى اهلل عنهم  ا َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه  -َوَع  ِن ابح  ِن َعبَّ  اٍس 
َدمُ » الحَيَمِن قَاَل  ربح  ِإنََّك تَ قح ُعوُهمح ِإلَيحِه ِعَباَدُة اللَِّه، فَِإَذا َعَرفُ وا اللَّ َه فَ َأخح ِل ِكَتاٍب، فَ لحَيُكنح َأوََّل َما َتدح ُهمح َأنَّ اللَّ َه قَ دح َعَلى قَ وحٍم َأهح

ربحُهمح َأنَّ  لَ  ِتِهمح، فَ  ِإَذا فَ َعلُ  وا، فَ  َأخح ُهمح زََك  اًة } تُ ؤحَخ  ُه   ِم  نح أَمح  َواُلِِمح  فَ   َرَض َعلَ  يحِهمح مَخح  َس َص  َلَواٍت ِِف يَ   وحِمِهمح َولَي ح اللَّ  َه فَ   َرَض َعلَ  ي ح
َواِل النَّاسِ  ُهمح، َوتَ َوقَّ َكرَاِئَم أَمح  (97«. )َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهمح، فَِإَذا َأطَاُعوا ِِبَا َفُخهح ِمن ح

رس ول  : شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حمم داً : "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهلل، وِف رواية -أيها اإلخوة-هل مسعتم 
، اهلل أك  رب  إهن  ا نقط ة البداي  ة وه  ي ه  ي النقط  ة ال  يت منه  ا ب  دأ  (92)اهلل ويف رواي ة فل  يكن أول م  ا ت  دعوهم إلي  ه أن يوح  دوا اهلل

                                                            
 .7175( أخرجه البخاري 94)

 .071ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 97)

 .074ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 92)
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ل اهلل م  ن الرس  ل حاش  ا وك  َل ب  ل ه  و رس  و  ل  يس ب  دعاً  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم– ن حمم  داً إك  ل ن  يب وك  ل رس  ول أرس  له اهلل، 
وإن اختلف  ت الط  رق  ،وه  و التوحي  د ،ن م  نهج األنبي  اء واألس  اس ال  هي يعمل  ون علي  ه واح  دإأمل أق  ل ْلض  راتكم  ،ومص طفاه

رس  ول اهلل أحس  ن األق  وال وأحس  ن  ق  ال العلم  اء: أش  هد أن ال إل  ه إال اهلل وأش  هد أن حمم  داً  ،ب  اختَلف الش  رائع واألمه  ات
أن يقبل العب د عل ى اهلل بقلب ه  ألن معىن ال إله إال اهلل: ،إلتيان ِبا قبل أي عملاألعمال وهي ألزم من كل قول والبد من ا

 وقالبه وأن يتربأ مما سواه وهها هو األهم الهي يطلب قبل كل أمر.

ه و التوحي د وأول م ا دع ا إلي ه الص حابة ه و التوحي د ألن ه ه و أول واج ب  -لمس صلى اهلل عليه و –فأول ما دعا إليه النيب 
 ء جيب أن يتعلمه قبل أي قول وأي عمل.على املر 

ِمنَ   اِت َواللَّ  ُه يَ عحلَ  مُ -تع  اىل-ق  ال  ِمِننَي َوالحُمؤح (" 09ُمتَ َقلَّ  َبُكمح َوَمث ح   َواُكمح ) : "فَ  اعحَلمح أَنَّ  ُه اَل ِإلَ   َه ِإالَّ اللَّ  ُه َواسح  تَ غحِفرح لِ  َهنحِبَك َولِلحُم  ؤح
 [09]حممد: 

ه م  ن امل  ؤمنني أن يتعلم  وا التوحي  د قب  ل أي ق  ول وأي عم  ل؛ ف  تعلم التوحي  د إًذا ف  رض ف  أمر اهلل يف ه  هه ايآي  ة نبي  ه وم  ن اتبع  
ُث جي  ب عل  ى ذل  ك ال  هي تعل  م التوحي  د أن ي  دعو إلي  ه ح  ىت ي  تم ل  ه إميان  ه ويكم  ل ل  ه توحي  ده ويص  ح ل  ه اتباع  ه ق  ال  ،الزم

: }والعصر * إن -تعاىل-عا إىل التوحيد، قال : ال يتم إميان العبد إال إذا د--ر ه اهلل تعاىل-العَلمة املبارك ابن عثيمني 
اإلنس  ان لف  ي خس  ر * إال ال  هين آمن  وا وعمل  وا الص  اْلات وتواص  وا ب  اْلق وتواص  وا بالص  رب   ]س  ورة العص  ر[. ف  َل ب  د م  ع 
التوحيد من الدعوة إليه، وإال، كان ناقصاً، وال ريب أن هها الهي سلك سبيل التوحيد مل يسلكه إال وه و ي رى أن ه أفض ل 
سبيل، وإذا كان صادقاً يف اعتقاده، فَلبد أن يكون داعياً إليه، والدعاء إىل شهادة أن ال إله إال اهلل م ن مت ام التوحي د، وال 

 (92) يتم التوحيد إال به.

ول  ها ك  ان أول ش  يئ ب  دأ ب  ه رس  ول اهلل ورس  له واتب  اع دين  ه ِف جي  ل م  ن أه  ل الطائف  ة املنص  ورة ال  ىت ال خيل  و منه  ا زم  ان وال 
فه   هه الرس   الة   أيه   ا اإلخ   وة   ينبغ   ي أن تس   تمر ب   ني ال   دعاة وأن يول   وا التوحي   د االهتم   ام األول وأن يك   ون نقط   ة  ،نمك   ا
 من عناصر اللقاء:   -أيها اإلخوة-الدعاة إىل التوحيد؟ وهها هو عنصرنا الثا ي  هم فأين ؟البداية

 من امل الراية؟

 -ص لى اهلل علي ه وس لم–أن رس ول اهلل  -رض ي اهلل عن ه-ب ن س عد أيها اإلخوة: روى البخاري ومس لم م ن ح ديث س هل 
فَ َق اُموا يَ رحُج وَن لِ َهِلَك أَي ُُّه مح يُ عحطَ ى، فَ غَ َدوحا وَُكلُُّه مح يَ رحُج و َأنح «. أُلعحِطنَيَّ الرَّايَ َة َرُج ًَل يَ فح َتُح اللَّ ُه َعلَ ى َيَديح ِه » قال يوم خيرب: 
نَ يح  ِه، فَ بَ   َرأَ َمَكانَ  ُه َح  ىتَّ َكأَنَّ  ُه ملَح َيُك  نح بِ  ِه  :. َفِقي  لَ «أَيح  َن َعلِ  ىٌّ : "يُ عحطَ  ى فَ َق  الَ  نَ يح  ِه، فَ  َأَمَر فَ  ُدِعَى لَ  ُه، فَ َبَص  َق ِِف َعي ح َيشح  َتِكى َعي ح

                                                            
 (.37/ 0(  القول املفيد )92)
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ءٌ  ادحُعُه مح ِإىَل اإِلسح ََلِم، َوَأخح ربحُهمح مبَ ا َعلَ ى رِسح ِلَك َح ىتَّ تَ نح زَِل ِبَس اَحِتِهمح، ُُثَّ : "نُ َقاتُِلُهمح َحىتَّ َيُكونُوا ِمث حَلَنا. فَ َق الَ  :فَ َقالَ  ،َشىح
ٌر َلَك ِمنح ُ حِر الن ََّعِم  َدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخي ح  (90«.)جيَُِب َعَليحِهمح، فَ َواللَِّه أَلنح يُ هح

ه  ها  رس  وله"،هلل و ام  ن ُل  هه ال  درجات العالي  ة؟ م  ن ُل  هه املن  ازل الرفيع  ة "اب  ه  ؟-أيه  ا اإلخ  وة-اهلل أك  رب فم  ن ُل  ها الفض  ل 
 "ادعهم إىل اإلسَلم".؟ مباذا الفضل يتحقق

فيك ون ل ه ه ها اجل زاء العظ يم واألج ر الكب ري والف وز اجللي ل: "اب ه  " ادحُعُهمح ِإىَل اإِلسح ََلمِ  "فمن الهي امل ههه الراية راية 
 اهلل ورسوله".

 ر النعم".خري لك من ُ ح  واحداً  و"ألن يهدي اهلل بك رجَلً 

أحس  ن من  ه  وأن الق  ائم بال  دعوة إىل اهلل ل  يس أح  داً  ،أن فض  ل ال  دعوة إىل دي  ن اهلل ل  يس بع  ده فض  ل   يه  ا اإلخ  وةأ  ول  نعلم 
ِلِمنَي )-تعاىل-قال  َسُن قَ وحاًل ممَّنح َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاِْلًا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن الحُمسح [ "، م ن؟ 77(" ]فصلت: 77: "َوَمنح َأحح

َس ُن  حينم ا ق رأ : "وقد بكى يوما-ر ه اهلل-ن منه على اإلطَلق، قال اْلسن البصري ال أحد أحس ه هه ايآي ة: "َوَم نح َأحح
[، فق  ال: ه  ها حبي  ب اهلل، ه  ها وِل 77(" ]فص  لت: 77قَ   وحاًل ممَّ  نح َدَع  ا ِإىَل اللَّ  ِه َوَعِم  َل َص  اِْلًا َوقَ  اَل ِإنَّ  يِن ِم  َن الحُمسح  ِلِمنَي )

، هها خرية اهلل، ه ها أح ب أه ل األرض إىل اهلل، أج اب اهلل يف دعوت ه، ودع ا الن اس إىل م ا أج اب اهلل اهلل، هها صفوة اهلل
 (93)إنين من املسلمني هها خليفة اهلل :يف إجابته، وقال فيه من دعوته، وعمل صاْلاً 

ُع  و ِإىَل اللَّ  ِه َعلَ  ى َبِص  ريٍَة أَنَ  -ع  ز وج  ل-وق  ال اهلل  ا َوَم  ِن ات َّبَ َع  يِن َوُس  بحَحاَن اللَّ  ِه َوَم  ا أَنَ  ا ِم  َن الحُمشح  رِِكنَي : "قُ  لح َه  ِهِه َس  ِبيِلي أَدح
 [ ".015(  ]يوسف: 015)

 حىت يدعو إىل ما دعا إليه املصطفى على بصرية". اً قال اإلمام ابن القيم: "ال يكون الرجل من أتباع املصطفى حقّ 

–ة دليل على أن الدعوة إىل اهلل طريق م ن اتب ع رس ول اهلل يف ههه ايآية الكرمي :وقال شي  اإلسَلم حممد بن عبد الوهاب
 .-صلى اهلل عليه وسلم

َع  ى ِم  نح َس  اِمٍع »  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وق  ال املص  طفى   «.َنضَّ  َر اللَّ  ُه امح  َرأً مسَِ  َع ِمنَّ  ا َش  يحًئا فَ بَ لَّغَ  ُه َكَم  ا مسَِ  َع فَ   ُربَّ ُمبَ لَّ  ٍا َأوح
(95) 

"م  ن دع  ا إىل ه  دى ك  ان ل  ه م  ن األج  ر مث  ل أج  ور م  ن تبع  ه ال ي  نقص ذل  ك م  ن -ي  ه وس  لمص  لى اهلل عل–وق  ال رس  ول اهلل 
 (99)".أجورهم شيئاً 

                                                            
 .2339ومسلم  ،4924( أخرجه البخاري 90)

 الدعوة. 2/022( ابن كثري 93)

 وصححه األلبا ي يف صحيحيهما. ،(474)وابن ماجة  ،4023( أخرجه البمهي 95)
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بفض ل ال دعوة وال دعاة إىل  نوالقرآن الكرمي والس نة النبوي ة مليئ ا ،-تعاىل-فضل الدعوة والدعاة يف دين اهلل  من هها بعض
 اهلل.

أيه  ا - -ع  ز وج  ل-جز احمل  روم، ه  ها ه  و ش  رف ال  دعوة إىل اهلل وي  ا ل  ه م  ن فض  ل عظ  يم ال يتخل  ى ويتق  اعس عن  ه إال الع  ا
 لكن إىل أي شيء ندعو الناس؟  -اإلخوة

على هن ج الس لف الص اْلني الس ابقني األول ني م ن  ،من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ،واجلواب: ندعوهم إىل دين اإلسَلم كله
هو ال  ،وأهم الدين على اإلطَلق هو التوحيد ،فاألقل أمهية فاملهم هموترتيب ذلك أن نبدأ باأل ،أهل القرون اخلرية الطيبة

وبع  د فم  ن ام  ل  "فل  يكن أول م  ا ت  دعوهم إلي  ه أن يوح  دوا اهلل"، يف ح  ديث مع  اذ ب  ن جب  ل لن  ا الن  يب كم  ا ب  ني  ،إل  ه إال اهلل
لألس ف  وه ها الواج ب ،وي دعو الن اس إلي ه ،ويعم ل ب ه ،ويب دأ في تعلم التوحي د ؟أن ا :من الهي يرفع ي ده ايآن ويق ول ؟الراية

 منسي من كل األمة إال من رحم رَب. الشديد

ُمشح رِِكنَي }ُقلح َه ِهِه َسِبيِلي أَدحُعو ِإىَل الّلِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَاح َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسبحَحاَن الّلِه َوَما أَنَاح ِمَن الح   قال العلماء: يف ههه ايآية
ويف ح   ديث عل   ى  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–التوحي   د واجب   ة وأهن   ا س   بيل الن   يب دلي   ل عل   ى أن ال   دعوة إىل  015 يوس   ف

 (011)فيه،" -تعاىل-السابق: "ُث ادعهم إىل اإلسَلم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهلل 

على حسب م ا يف هها الواجب على مراتب   ولكن الناسَ  ،فالدعوة إىل التوحيد واجبة على األمة كافة ِبهه األدلة وغريها
أن ه ها األم ر   -أيه ا اإلخ وة-ول نعلم  ؟فمن الهي امله ه ها اْل ديث الي وم عل ى اإلق دام واإلقب ال اهم اهلل من قدرات،آت

ب   ل ال   دعوة إىل التوحي   د واج   ب كواج   ب تعل   م  ،م   ن يأخ   ه ب   ه أخ   هه وم   ن ترك   ه ترك   ه ،للخي   ار وه   ها الش   رف ل   يس مبوك   اً 
لك ن يبق ى عل ى  ك ل  –ختص ني الواج ب األك رب واْل   األوف ر اختص اص فئ ة معين ة وإن ك ان عل ى امل ه و ل يسو  ،التوحيد

خاص ة وإىل دين  ه  -ع ز وج ل-اهلل  توحي دف رد يف األم ة أن يق دم م ا يس تطيع وأن يب هل م ا ميل ك حس ب قدرت ه لل دعوة إىل 
 عامه على حسب مقدوره واستطاعته.

، فعلى طالب العلم والعامل م ا ل يس عل ى : "وهها الواجب  سب مقدور كل أحد-ر ه اهلل تعاىل-قال العَلمة السعدي 
فَ  ات َُّقوا اللَّ  َه َم  ا : "-تع  اىل-ا عل  ى م  ن ليس  ت ل  ه تل  ك الق  درة لقول  ه غ  ريه، وعل  ى الق  ادر ببدن  ه ومال  ه وجاه  ه وقول  ه أعظ  م مم  

َتَطعحُتمح  ي ه العب د م ن وإمن ا اُل َلك يف ت رك م ا يق در عل ،"، وكما قيل: رحم اهلل من أعان على نصر الدين ولو بشطر كلمة اسح
 (010) الدعوة إىل هها الدين.

ليعود التوحيد إىل عامليت ه وترتف ع رايت ه عل ى ك ل أرج اء األرض كم ا   ،لنقوم ِبها الواجب املنوط برقابنا  -أيها اإلخوة-فهيا 
العزي ز كان يف سالف الزمان ويرجع إىل أهل اإلسَلم عزهم وجمدهم، ويومئه يفرح املؤمنون بنصر اهلل ينصر من يش اء وه و 

                                                                                                                                                                                                     
 ( من حديث أَب هريرة، رضي اهلل عنه.4032( أخرجه مسلم )99)

 .)415/  0) -( إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد 011)

 بتصرف. ،43( القول السديد ص010)
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بق  وة وج  دارة مب  ا  قي  ادة البش  رية فال  دعوة إىل التوحي  د واج  ب ه  هه األم  ة اخلامت  ة ال  يت اختاره  ا اهلل ج  ل وع  َل للقي  ادة، ال  رحيم
 معها من اْلق الهي قامت من أجله السموات واألرض وخلقت اجلنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل.

 ؟من ُلها الواجب الثقي ل ؟وخنرجهم من الشرك إىل التوحيد فمن ُلهه التبعةه أهل األرض من الظلمات إىل النور قفهيا لنن
أن ه هه   -أيه ا اإلخ وة-وأن ا عل ى يق ني ج ازم  م ن ُل ها اُل دف األمس ى؟ ؟؟ م ن ُل هه الغاي ة العظم ىمن ُلهه الراية املها

 القلوب املوحدة هتتف ايآن من أعماقها تقول: أنا.

ا تق  ول: أن  ا بك  ل    اس وإخ  َلص ونري  د أن نكل  ل ه  هه الع  زائم وَن  يط ه  ها اإلخ  َلص نع  م والع  زائم واإلرادات م  لء قوهت  
 واْلماس باْلكمة.

واإلخ  َلص  ،فاْلم  اس وح  ده ال يكف  ي، عل  ى  الوج  ه ال  هي ينبغ  ي ،يف الوق  ت ال  هي ينبغ  ي ،واْلكم  ة ه  ي فع  ل م  ا ينبغ  ي
ب  ل الب د م  ن طري  ق  ،فن  ا لكلم  ات خطابي ة اس  ية وأن تس تثار عواط  طب ةأن تلته  ب مش  اعرنا  ، ال يكف يوح ده ال يكف  ي

 وأعَلم. رسوم مرسوم ومنهج حمدد وخطة ذات

 شروط وقيود ونلتقي به بعد جلسة االسباحة. : -أيها اإلخوة-وهها هو عنصرنا الثالث 

 الْطبة الثانية

ة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َل
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 أما بعد..

أيه ا اإلخ  وة: ال دعوة إىل التوحي  د حتت امل إىل ُخطّ  ة وال يكف ى فيه  ا اْلم  اس ول يس مع  ىن ذل ك أن  ين أري د إطف  اء  اس  ك وال 
أري  د إجن  اح  اس  ك وإخَلص  ك ي  وم تس  ري عل  ى ه  دى م  ن اهلل يف طريق  ك فتض  من النج  اح عل  ى اهلل إمخ  اد إخَلص  ك ب  ل 

، وهن ا ال ب د أن نش ري إىل ض رورة إع داد اخلط ة ودراس ة اجل دوى يف حي اة املس لم ف َل ينبغ ي أن والثواب واجل زاء من ه س بحانه
ألم وره ومس  اعيه كله ا دقيقه  ا وجليله ا و اص  ة  يع ي  املس لم حيات  ه عبث ا أو ي  بك عمل ه ص دفاً ب  ل ينبغ ي أن خيط  ط وي نظم

 الدعوة إىل التوحيد وخطة الدعوة إىل التوحيد حتتامل إىل أشياء وانتبهوا أيها الكرام األحباب:

 ". فَادحُعوا اللََّه خُمحِلِصنَي َلُه الدِّينَ : "-تعاىل-األول: اإلخَلص قال 

نب  ه اهلل في  ه عل  ى اإلخ  َلص وأمهيت  ه مل  ن تص  دى ل  هلك األم  ر العظ  يم  بال  دعوة إىل التوحي  د وق  د -تع  اىل-فه  ها أم  ر م  ن اهلل 
 فَلبد أن يكون الداعي إىل التوحيد خملصا حىت يقبل عمله ويرجى  نفع هها العمل.

 



 76 

ل   هي "فَلب   د مل   ن يتح   رك عل   ى الن   اس لي   دعوهم أن يع   رف ا فَ   اعحَلمح أَنَّ   ُه اَل ِإلَ   َه ِإالَّ اللَّ   هُ : "-تع   اىل-الث   ا ي: العل   م كم   ا ق   ال 
ي دعوهم إلي  ه وأن يتحق  ق مبعرفت  ه ح  ىت ال يفس  د م ن حي  ث يري  د اإلص  َلح ويض  ل م  ن حي ث يري  د اُلداي  ة ويض  ر م  ن حي  ث 

َن : "ُقلح َهِهِه َسِبيِلي أَدحُعو ِإىَل اللَِّه َعلَ ى َبِص ريٍَة أَنَ ا َوَم ِن ات َّبَ َع يِن َوُس بحَحاَن اللَّ ِه َوَم ا أَنَ ا ِم -تعاىل-يريد النفع ولهلك قال اهلل 
رِِكنَي )  [ ".015( ]يوسف: 015الحُمشح

 أسباب حتصل ِبا من أمهها:  -أيها اإلخوة-على أمهية البصرية ألهنا للقلب كالبصر للعني وللبصرية  -تعاىل-فنبه اهلل 

َناُه َوَجَعلحَنا َلُه نُو -تعاىل-الصدق واإلميان باهلل ورسله لقوله  -0 يَ ي ح رًا مَيحِشي ِبِه يف النَّ اِس َكَم ن مَّثَ لُ ُه : } َأَو َمن َكاَن َميحًتا فََأحح
َها َكَهِلَك زُيَِّن لِلحَكاِفرِيَن َما َكانُواح يَ عحَمُلوَن   فهها النور اصل باإلميا  ن.يف الظُُّلَماِت لَيحَس ِ َارمٍِل مِّن ح

مقص ود، فلق د تعل م الص حابة  ، وتق دمي اإلمي ان عل ى العل م-ص لى اهلل علي ه وس لم  -العلم الن افع مب ا ج اء ب ه الرس ول  -4
 رضي اهلل عنهم اإلمياَن ُث تعلموا القرآَن فازدادوا به إميانا يف القلب فهلك العلم النافع.

: "العل   م يهت   ف - -رض   ي اهلل عن   ه- -العم   ل، ألن م   ن عم   ل مب   ا عل   م رزق   ه اهلل عل   م م   ا مل يعل   م، وكم   ا ق   ال عل   ي  -7 
 بالعمل فإن أصابه وإال ارحتل". 

ومقتض  اه، ل  ها  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -اع الس  نة، ظ  اهرًا وباطنً  ا، ألن ه  ها ه  و حتقي  ق اإلمي  ان برس  ول اهلل ص  دق اتب   -2
 فلزوم السنة يف األعمال واألقوال يفتح القلوب لفيوضات عَلم الغيوب. فاالتباع من أصول الدعوة الربانية.

 ا كثرة االستدالل به.كثرة تَلوة القرآن وفهمه وتدبره من أعظم أسباب البصرية وكه  -2

 كثرة العبادة خاصة الصَلة وإطالة السجود بني يدي الرب املعبود.  -0

 (014)غض البصر وحف  الفرمل وجتنب حمارم اهلل -3

الثالث: قلنا اإلخَلص والعلم والثالث اجلد واالجته اد والس عي اجل اد مبش ورة أه ل العل م الثق ات املتحقق ني ب العلم الش رعي 
 واقع املعاش فَل ختطو على الطريق خطوة إال بعد مراجعة الربانيني ذلك إن أردت النجاح لدعوتكالبصريين بفقه ال

فمن حاف  عل ى ه هه األعم ال ن ال البص رية يف ال دين واس تطاع ِب هه البص رية أن يس ري عل ى هن ج س يد املرس لني يف ال دعوة 
 على أثر نبيه يف الدعوة إىل توحيده ودينه.إىل توحيد رب العاملني نسأل اهلل أن نكون ممن شرفهم اهلل بالسري 

ُث هنيئاً لك يا م ن ت دعو إىل التوحي د هنيئ اً ل ك ي ا م ن حت دثت يف مج ع طي ب كه ها تب ني أمهي ة التوحي د وفض له وحت هر م ن 
وف الشرك وحبائله، هنيئاً لك يا م ن رأي ت رج ًَل يفع ل املنك رات عن د املش اهد أو القب ور واألض رحة يتمس ح ِب ا يُقبله ا يط 

                                                            
 للدكتور ياسر برهامي. ،(92، 90(  فضل الغىن اْلميد )ص014)
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ِبا فتقدمت إليه بأدب وحدثته برفق عن توحيد اهلل ووجوب حتقيقه قارئاً عليه ايآيات واألحاديث وإن مل تعرف تدله على 
 أهل العلم. هنيئاً لك 

هنيئاً لك إذا مل تستطع اْلديث يف مجع وهبت األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا خصصت جزءاً م ن مال ك فاش بيت 
تيب  ات أو األش  رطة ال  يت تتح  د  ع  ن فض  ل التوحي  د وتع  رف ب  ه فنش  رهتا يف الن  اس ليتعلم  وا منه  ا وال  دال ب  ه جمموع  ة م  ن الك

هنيئاً لك هنيئاً لك يا كل من تسري على درب املصطفى داعياً إىل التوحي د حم هراً م ن الش رك  ،على اخلري كفاعله هنيئاً لك
 هنيًئا لك. 

إىل األم ة  أفض ل م ن تبلي ا  -ص لى اهلل علي ه وس لم–"وتبلي ا س نته  :م فيق ولوإليك هدية يزفها إليك ويبش رك ِب ا اب ن الق ي
الس   هام إىل َن   ور األع   داء ألن تبلي   ا الس   هام ه   ها يفعل   ه كث   ري م   ن الن   اس وأم   ا تبلي   ا الس   نن ف   َل يق   وم ب   ه إال ورث   ة األنبي   اء 

 (017)وخلفاؤهم يف أممهم جعلنا اهلل منهم مبنه وكرمه".

ص لى –ق ال رس ول اهلل  -رض ي اهلل عن ه-ع ن أَب س عيد اخل دري من املصطفى: روى مس لم  وهدية أخرى لكنها ههه املرة
: "ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أميت حواريون وأصحاب يأخهون بسنته ويقت دون ِبدي ه -اهلل عليه وسلم

جاه   دهم بي   ده فه   و م   ؤمن وم   ن  ُث إهن   م ختل   ف م   ن بع   دهم خل   وف يقول   ون م   ا ال يفعل   ون ويفعل   ون م   اال ي   ؤمرون فم   ن
 (012)جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل"

 .-صلى اهلل عليه وسلم–يريد أن يكون من حواريي رسول اهلل   أيها اإلخوة   فأينا 

امل راية التوحيد اللهم اجعلنا من   اة التوحي د وخري اخلري هو التوحيد فمن  ،من أراد أن يكون كهلك فلريفع للخري راية
 اخل الدعاء. .....و لة رايته..

 

 عالمات على الطري 

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،ه ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل وحد ،ومن يضلل فَل هادي له

ُل *** فيا موالَي هبح عفوا ونصرا  وماِل َنو أهِل اْلي ُرسح

  وُجدح وارَحم وَصل على الرَّسوِل *** حممٍد املؤيِد بالدليلِ 

                                                            
 م.البن القي ،(202( جَلء األفهام )017)

 .055( أخرجه مسلم 012)
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َرتِه أوِل القدِر اجلليِل *** وسائِر صحِبه السَّامنَي قدرا  ِوِعت ح

 على عبِد العزيز فَل يُباِل وُجد بالعفو يا موىل املواِل ***

 إذا أنعمَت يوما بالنَّواِل *** تَبدل كل هها الُعسِر ُيسرا

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

ُث حت  دثنا ع  ن  ،فق  د تكلمن  ا يف ه  هه السلس  لة املبارك  ة ع  ن التوحي  د ووجوب  ه ،امسح  وا ِل أن أع  ود  ض  راتكم إىل ال  وراء قل  يَلً 
د التوحي   د وه   و الش   رك،ُث حت   دثنا يف اللق   اء ض   ُث حت   دثنا ع   ن  ،جلن   ة بغ   ري حس   ابُث حت   دثنا عن   ه كس   بب ل   دخول ا ،فض   له

م التوحي د وتعلم ه إىل نش ره لِ ب أن يس عى كم ا عَ  ،-تع اىل-السابق عن عاملية دعوة التوحيد ووجوِبا عل ى ك ل م ن وح د اهلل 
ال  ويقظ ة وحض وراً  وانتباه اً  ابقة ص رباً وبَلغه والدعوة إليه بني اخللق،وهها اجلهد الهي بهلتموه حضراتكم يف اللقاءات الس 

فإن ه ها اللق اء مبثاب ة ط رف اْلب ل ال هي  ،خلطورة ما سنقول شديداً  يؤحم مثرته إال إذا ركزنا أشد البكيز وانتبهنا اليوم انتباهاً 
علي  ه  ص  لى اهلل–رس  ول اهلل  وه  و الطري  ق ال  هي إذا س  رت خَلل  ه فس  تجد حتم  اً  ،إن أخ  هت ب  ه وص  لت يف آخ  ره إىل اجلن  ة

 : -أيها اإلخوة-يف هنايته ولها مسيت هها اللقاء  -وسلم

 عالمات على الطري 

وكم  ا تعودن  ا فس  وف أنظ  م ه  ها  ،ح  ىت ال نض  ل ع  ن س  واء الس  بيل ،نع  م فه  و عَلم  ات عل  ى ص  حة الس  ري وص  حة املس  ري
 املوضوع يف العنصرين التاليني فقط:

 : هها هو التوحيد.أوالً 

 : أصول الشرك.ثانياً 

أسأل اهلل أن جيعلنا مم ن يس تمعون الق ول فيتبع ون أحس نه أولئ ك ال هي ه داهم  -أيها اإلخوة - قلوبكم وأمساعكمفأعريو ي
 اهلل وأولئك هم أولوا األلباب.

 أوال: هها هو التوحيد:

رس   ول اهلل   أيه  ا اإلخ   وة  ال س  عادة وال س   رور يف ال   دنيا وايآخ  رة إال بتحقي   ق التوحي  د وكلم   ة التوحي   د  ال إل  ه إال اهلل حمم   د
وه هه الس عادة حتًم ا ليس ت مل ن ردد ، كلمة اإلخَلص وكلمة الشهادة وكلمة النجاة هي مفتاح السعادة يف الدنيا وايآخرة

ه   هه الكلم   ة بلس   انه ُث انطل   ق وق   د أفل   ت ُل   واه الزم   ام فاخت   ار أن يع   ي  كم   ا يش   اء وأن مي   وت كم   ا يش   اء ف   األمر أم   ره 
فل  يس ألح  د علي  ه حك  م أو أم  ر أو هني،وه  ها فه  م كث  ري  رّاً ه  و ح  ر وم  ن ك  ان ح  والس  لطان س  لطانه ال حك  م ألح  د علي  ه ف

ناس ني أو متناس ني أن اهلل مل ا خل ق اخلل ق أخ ه  ،من املسلمني لألسف الشديد يُطلقون ُلواهم العن ان وْلري اهتم اي ال اً جدّ 
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}َوِإذح َأَخ َه    بإذنه كم ا ق ال س بحانه:ن امللكوت ملكوته فَل يتصرف فيه أحد إالأعليهم العهد وامليثاق بأن الكون كونه و 
نَا َأن تَ ُقولُ واح يَ  وحَم الحِقَياَم ِة ِإنَّ ا  َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِم ن ظُُه ورِِهمح ُذرِّي َّ تَ ُهمح َوَأشح َهَدُهمح َعلَ ى أَنُفِس ِهمح أََلسح ُت بِ َربُِّكمح قَ اُلواح بَ لَ ى َش  ِهدح

ُث إن العب  اد مل  ا ح  ادوا ع  ن ه  هه الس  بيل ونس  وا ه  ها العه  د الوثي  ق بع  ث اهلل إل  يهم  034ُكنَّ  ا َع  نح َه  َها َغ  اِفِلنَي  األع  راف
بع  د ن  يب يبلغ  ون رس  االت اهلل ويوض  حون  اً يّ  ج  اءوا رس  واًل بع  د رس  ول ونب ماض  لوا عن  ه، الرس  ل لي  هكروهم ب  ه ويوض  حوا ُل  م

ُث رح  ل عن  ا تاركن  ا عل  ى  ،أن ميك  ث فظ  ل يف اْلي  اة م  ا ش  اء اهلل ل  ه -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ح  ىت ج  اء املص  طفى  ،أوام  ره
لك  ن أوِل األلب  اب يعرف  ون أهن  م  ،فم  ن الن  اس م  ن اهت  دى  ِب  داه وم  ن الن  اس م  ن ض  ل عن  ه ،احملج  ة البيض  اء ليله  ا كنهاره  ا

م ن هدي ه فمع اتبهم عل ى م ا غ ريوا  -ص لى اهلل علي ه وس لم–وأهن م مَلق و رس ول اهلل  ،عما ك انوا علي ه فسائلهممَلقو رِبم 
 وبدلوا.

 وارصون على  ما حرص علي ه ه ؤالء األطه ار األب رار -صلى اهلل عليه وسلم -هلك التزموا ما كان يفهم أصحاب النيبفل
فم ن  ،وأول ذلك فهم التوحيد فَل إله إال اهلل حممد رسول اهلل ليس ت كلم ة جم ردة ولكنه ا كلم ة ذات مقتض يات وواجب ات

ُف رح بِالطَّ اُغوِت َوي ُ ؤحِمنح : "-تع اىل-معبود س وى اهلل ج ل وع َل، ق ال مقتضيات ال إله إال اهلل: الرباءة التامة من كل  َفَم نح َيكح
يٌع َعِليمٌ  َسَك بِالحُعرحَوِة الحُوث حَقى اَل انحِفَصاَم َُلَا َواللَُّه مسَِ َتمح  ". بِاللَِّه فَ َقِد اسح

وح   ده ب  اخللق وال   رزق والتص   رف والت   دبري  -تع   اىل-وم  ن مقتض   يات كلم   ة التوحي  د: اإلق   رار بتوحي   د الربوبي   ة وه  و إف   راد اهلل 
 واألمر كله.

ُر تَ َباَرَك اللَُّه َربُّ الحَعاَلِمنيَ : "-عز وجل-قال كما    َمح َلحُق َواألح  ". َأاَل َلُه اخلح

وح    ده جبمي    ع أن    واع العب    ادة الظ    اهرة  -تع    اىل-اإلق    رار بتوحي    د األلوهي    ة وه    و إف    راد اهلل  :وم    ن مقتض    يات كلم    ة التوحي    د
اخلوف والرج اء واخلش ية واحملب ة، أو كان ت قولي ة تتعل ق باللس ان  :،سواء كانت ههه العبادة قلبية تتعلق بالقلب مثلوالباطنة

 والسعي والطواف والسجود. ةمثل:الهكر والدعاء واالستغفار وطلب املدد أو كانت عملية تتعلق باجلوارح كالصَل

َتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإب ح رَاِهيَم َحِنيًف ا َوَم ا  ُقلح : "فالدين كله هو عبادة اهلل وحده  شوع وخضوع ِإنَّيِن َهَدا ي َرَبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمسح
رِِكنَي ) َوأَنَ ا (اَل َشرِيَك لَ ُه َوبِ َهِلَك أُِم رحُت 004(ُقلح ِإنَّ َصََلحم َوُنُسِكي َوحَمحَياَي َومَمَاحم لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي )000َكاَن ِمَن الحُمشح

ِلِمنَي )  (".007َأوَُّل الحُمسح

بأمس اء اجل َلل وص فات الكم ال  -تع اىل-وه و إف راد اهلل  ،ومن مقتضيات كلمة التوحيد: اإلقرار بتوحي د األمس اء والص فات
 ألنه جل وعَل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. ،واإلميان ِبا من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

 وندعوه ِبا. إليه نتوسل وحده ينبغي أن جيب أن تتعلق قلوبنا وبأمسائه وصفاته -تعاىل- فباهلل

َن َما َكانُوا-تعاىل-قال  َزوح َائِِه َسُيجح ىَن فَادحُعوُه ِِبَا َوَذُروا الَِّهيَن يُ لحِحُدوَن يف َأمسح سح َاُء اْلُح َمسح  (".051يَ عحَمُلوَن ) : "َولِلَِّه األح
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والهي يتمثل يف طاعة النيب  ،-صلى اهلل عليه وسلم–اإلميان الصحيح الصادق برسول اهلل  :التوحيدومن مقتضيات كلمة 
واالنتهاء عن كل ما هنى عنه وزجر، وتصديقه يف كل ما أخ رب ع ن رب ه، وحمبت ه أكث ر  ،يف كل أمر -صلى اهلل عليه وسلم–

 من النفس واملال والولد بدون غلو أو إطراء.

: "يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن -تع  اىل-وال  رباء م  ن الش  رك واملش  ركني ق  ال  ،التوحي  د: ال  والء هلل ولرس  وله وللم  ؤمننيوم  ن مقتض  يات كلم  ة 
ُمح ِم   نحُكمح فَإِ  لِيَ   اُء بَ عح   ٍض َوَم   نح يَ تَ    َوُلَّ لِيَ   اَء بَ عحُض   ُهمح َأوح ُهمح ِإنَّ اللَّ   هَ َآَمنُ   وا اَل تَ تَِّخ   ُهوا الحيَ ُه   وَد َوالنََّص   اَرى َأوح اَل يَ هح   ِدي الحَق   وحَم  نَّ   ُه ِم   ن ح

 ("20الظَّاِلِمنَي )

كح ُم ِإالَّ لِلَّ ِه أََم َر َأالَّ تَ عحبُ ُدوا ِإالَّ : "-تعاىل-وحده قال    جل وعَل  ومن مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون اْلكم هلل  ِإِن اْلُح
ثَ َر النَّاِس اَل يَ عحَلمُ  يُن الحَقيُِّم َوَلِكنَّ َأكح  ". ونَ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

 فليس من حق دولة أو جملس أو برملان أو هيئة أو سلطة أو أي أحد على اإلطَلق أن يشرع للبشر من دون اهلل متجاهَلً 
ًم  ا ِلَق  وحٍم يُوِقنُ  ونَ " ش  رع اهلل َس  ُن ِم  َن اللَّ  ِه ُحكح "، وم  ن مقتض  يات كلم  ة التوحي  د أن يك  ون نظامن  ا االقتص  ادي كل  ه  َوَم  نح َأحح

 (012) من كتاب ربنا وسنة نبينا. ليمي واإلعَلمي والفكري واْلضاري مأخوذاً والببوي كله والتع

وباجلمل  ة فمقتض  ى ال إل  ه إال اهلل حمم  د رس  ول اهلل كلم  ة التوحي  د أن ال نأك  ل وال نش  رب وال نت  نفس وال نع  ي  إال ِب  ا وُل  ا 
–ال  هي تركن  ا علي  ه رس  ول اهلل    إلخ  وةأيه  ا ا  وه  ها ه  و التوحي  د  ،ال  دين الش  امل وم  نهج اْلي  اة الكام  ل هن  افإ ،وم  ن أجله  ا

ص  لى  –ُث دخل  ت عل  ى األم  ة بع  د ه  ها االَنراف  ات،غريت األم  ة وب  دلت وح  ادت ع  ن طري  ق الن  يب  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم
أيه    ا -ال ووقع   ت يف تناقض   ات رهيب   ة وم   ن ه   هه التناقض   ات ح    فض   لت وعمي   ت ح   ىت س   قطت يف أو  -اهلل علي   ه وس   لم

يف  كلمة التوحيد بألسنتهم ويناقضوهنا مبا يعمل ون فوقع وا فيم ا ك ان س بباً   إذ يرددونسلمني ما وقع فيه نفر من امل  -اإلخوة
 باهلل وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء: "أصول الشرك". وذلك بإشراكهمقبلنا  م منضياع األم

ص ص اُل الكني يف الق رآن والس نة إال لن ا ق -ص لى اهلل علي ه وس لم–رس وله ك ها و  -تب ارك وتع اىل-أيها اإلخوة  ما ذكر اهلل 
م ن األم ة بع دت عن ه ه هه الع ربة فوق ع فيم ا ح هر اهلل من ه  ولك ن كث رياً  ،لنحهر طريقهم وجنتنب الوقوع يف أسباب ضَلُلم

 وأضلوا غريهم ومن ههه الضَلالت: بأنفسهم فضلوا

 : الغلو يف الصاْلني.أوالً 

 لرباءة من الشرك وأهله.: مواالة الكافرين والرضا بالكفر وعدم اثانياً 

 : اختاذ األنداد يف التحاكم إىل غري اهلل.ثالثاً 

 : اختاذ األنداد يف احملبة والتعظيم.رابعاً 
                                                            

 )املقدمة(. –( بتصرف كثري من كتاب حتقيق التوحيد لفضيلة الشي  حممد حسان 012)
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مه  م للغاي  ة ح  ىت نب  ني األم  ر  -كم  ا قلن  ا  -ف  إن الك  َلم   أيه  ا اإلخ  وة   وه  ها ك  َلم جمم  ل نفص  له يف كلم  ات يس  رية ف  انتبهوا 
 اف عن اْلق.على وجه اْلقيقة دون جمازفة أو اَنر 

 : الغلو يف الصاْلني.أوالً 

فالص اْلون ُل م منزل ة عن د هو سبب الش رك ب اهلل ج ل يف ع َله كم ا ذكرن ا يف لق اء س ابق   أيها اإلخوة   الغلو يف الصاْلني 
واهلل وُلم عليه كرامة لكن ذل ك ال يعط ي أح داً اْل ق يف أن يعب دهم أو يتق رب أو يتوس ل ِب م إىل اهلل واْل ال  -تعاىل-اهلل 

نفسه ي دعو  الهي يعبدونه ويدعونه هوالناس يدعون ويعبدون غري اهلل وهها  حال هؤالء املغالني حال عجيبة غريبة فبعض
 اهلل ويعبده.

ِ   ُم الحَوِس   يَلَة أَي ُُّه   مح أَق ح   َرُب َويَ رحُج   وَن َر حَ -تع   اىل-كم   ا ق   ال اهلل  ُعوَن يَ بحتَ غُ   وَن ِإىَل َرِبِّ تَ   ُه َوخَيَ   اُفوَن َعَهابَ   ُه ِإنَّ : "أُولَئِ   َك الَّ   ِهيَن يَ   دح
 [.23(" ]اإلسراء: 23َعَهاَب َربَِّك َكاَن حَمحُهورًا )

يتقرب ون إىل اهلل  فعجيب حال هؤالء الهين يغالون يف الصاْلني من األنبياء أو املَلئكة أو األولياء يف حني أن هؤالء مجيعاً 
سرين: إن ه هه ايآي ة نزل ت يف ق وم ك انوا يعب دون املس يح علي ه الس َلم ويدعونه ويعبدونه كما يف ههه ايآية، قال مجهور املف

 ،نين وهم فقراء إِّل يدعونين ويتقربون إِّل بالطاع ةعبدو ، فبني اهلل سبحانه أن هؤالء الهين تدعوهنم هم عبادي يوأمه وعزيراً 
رض إال م  ن ه  و عب  د هلل، وم  ن ول  يس هن  اك يف الس  موات واأل ،فه  م عب  اد م  ن عب  ادي والعب  د ال يص  لح أن يك  ون معب  وداً 

نزلت يف أناس من العرب يدعون اجلن فأسلم اجلن هؤالء وبقى الهين يعبدوهنم على شركهم بل ما فتئ  :املفسرين من قال
وحت  ري ك  ل طاع  ة وقرب  ة تق  رِبم م  ن رِب  م كم  ا روى البخ  اري ع  ن اب  ن  ورهب  اً  رغب  اً  -ع  ز وج  ل-مس  لمة اجل  ن يف التعب  د هلل 

، في  ا هلل يظ  ل اإلنس  ان يعب  د (010)ب  دون فأس  لموا"عح يف ه  هه ايآي  ة ق  ال: "ن  اس م  ن اجل  ن ك  انوا ي ُ  -هرض  ي اهلل عن  -مس  عود 
جيد وجيتهد ويعمل لوِل من األولياء أو نيب من األنبياء ويدعو ويتقرب ويتهلل وخيضع وخيشع يف كل صور الطاعة والعبادة 

فاج أ بأن ه مل يعم ل حس نة واح دة ب ل ك ل ي ي وم القيام ة فُث ي أحم أو صاحل من الصاْلني يظن أن هها يقربه من رب الع املني
، ه  ها ه  و اْل  ال وامل  آل وال يظل  م رب  ك علي  ه س  يئات ُث يقل  ب عل  ى وجه  ه يف ن  ار جه  نم ظنه  ا ِف ميزان  ه ق  د قلب  تحس  نة 

 أحداً فإنه سبحانه قد عّرف الناس أنه ال يقبل شريكاً وال وسيطاً.

ألولي   اء عمل   ك يف غ   ري حمل   ه، وق   ل لل   هي يتمس   ح مبقام   ات األولي   اء فق   ل لل   هي يس   عى ويط   وف ح   ول قب   ور الص   اْلني وا
وقل للهي يهبح عن د مش اهدهم ويف موال دهم ل ن تقب ل م ن ذل ك كل ه  ،ابط عملك اهلل وأقلع فإن ذلكوالصاْلني خف 
 حسنة واحدة.

ن إال ببي ت اهلل، وال يك  ون ن الط  واف ال يك و أكم ا   ،يف مك ان ي  هبح في ه لغ ري اهلل أيض اً  ف َل يك ون ال هبح إال هلل وال يك  ون
 هلل جل يف عَله. التقبيل والتمسح بعاِل اجلباه على األرض إالسجوداً 

                                                            
 (.2302، 2302( أخرجه البخاري )010)
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دون واس  طة أو ش  فاعة وه  م يف ذل  ك كل  ه  -ع  ز وج  ل-فه  ؤالء األولي  اء أنفس  هم ي  دعون اهلل ويتقرب  ون إلي  ه ويتعب  دون إلي  ه 
أيه ا اإلخ وة ُل ها التأص يل   وأرج و أن تنتبهوا – -تع اىل- والتوس ل إىل اهلل ،يتوسلون إليه سبحانه بطاعت ه وه هه أنف ع وس يلة

 التوسل إىل اهلل يكون توسل عبادة وتقرب وطاعة إذا كان بواحد من ثَلثة أنواع: –املهم 

أو بص  فاته العل  ى، أو أفعال  ه كم  ا ق  ال ج  ل يف  ،أو بأمسائ  ه اْلس  ىن ،بهات  ه املقدس  ة -ع  ز وج  ل-الن  وع األول: التوس  ل ب  اهلل 
َن َم  ا َك  انُوا يَ عحمَ ع  َله: "َولِ  َزوح َائِ  ِه َس  ُيجح سح  ىَن فَ  ادحُعوُه ِِبَ  ا َوَذُروا الَّ  ِهيَن يُ لحِح  ُدوَن يف َأمسح َ  اُء اْلُح َمسح (" ]األع  راف: 051لُ  وَن )لَّ  ِه األح

051.] 

د يف واف ز علي ه كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه أ   اً عمليّ  يطب ق ذل ك تطبيق اً  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ولهلكم كان الن يب 
م ا ق ال: " -ص لى  اهلل علي ه وس لم–أن الن يب   -رض ي اهلل عن ه-مسنده وصححه العَلمة األلبا ي من حديث ابن مسعود 

ع دل  ،م اض يف حكم ك ،ناص ييت بي دك ،اللهم إ ي عب دك واب ن عب دك واب ن أمت ك :فقال ،قط هم وال حزن أصاب أحداً 
أو اس تأثرت  ،أو أنزلت ه يف كتاب ك ،م ن خلق ك ح داً أمت ه أو عل ،مسي ت ب ه نفس ك ،أسألك بكل اسم هو ل ك ،يف قضاؤك

بأمس  اء اهلل  ؟إىل آخ  ر اْل  ديث يتوس  ل رس  ول اهلل إىل اهلل ويعلمن  ا أن نتوس  ل، مب  اذا (013) ......ب  ه يف عل  م الغي  ب عن  دك.
 وصفاته اْلسىن.

ا ه  ها باس  م اهلل األعظ  م لق  د دع  "يف ش  أن ال  هي مسع  ه يتوس  ل بأمس  اء اهلل وص  فاته:  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وق  ال الن  يب 
والرجل كان يقول: "اللهم إ ي أسألك بأن ل ك اْلم د ال إل ه إال أن ت املن ان  الهي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى"

 (015)بديع السموات واألرض ياذا اجلَلل واإلكرام يا حي يا قيوم".

: "َوِإذح يَ رحفَ  ُع ِإب ح  رَاِهيُم الحَقَواِع  َد ِم  َن -ع  ز وج  ل-ل  ه الن  وع الث  ا ي: التوس  ل باألعم  ال الص  اْلة: ودلي  ل ذل  ك م  ن كت  اب اهلل، قو 
َاِعيُل َرب ََّنا تَ َقبَّلح ِمنَّا ِإنََّك أَنحَت السَِّميُع الحَعِليُم )  [.043(" ]البقرة: 043الحبَ يحِت َوِإمسح

ص  لى اهلل علي  ه  -اللَّ  ِه  َأنَّ َرُس  ولَ  -وم  ن الس  نة: م  ا روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث عب  د اهلل ب  ن عم  ر رض  ي اهلل عنهم  ا 
َلُكمح مَيحُش وَن ِإذح َأَص ابَ ُهمح َمطَ ٌر، فَ َأَووحا ِإىَل َغ اٍر، فَ انحطََبَق َعلَ » قَاَل  -وسلم  َنَما َثَلَثَ ُة نَ َف ٍر ممَّ نح َك اَن قَ  ب ح يحِهمح، فَ َق اَل بَ عحُض ُهمح بَ ي ح

ُهُم  لِ بَ عحٍض ِإنَّ  ُه َواللَّ  ِه يَ  ا َه  ُؤاَلِء اَل يُ نحِج  يُكمح ِإالَّ  ُق، فَ لحيَ  دحُع ُك  لُّ َرُج  ٍل ِم  نحُكمح مبَ  ا يَ عحلَ  ُم أَنَّ  ُه قَ  دح َص  َدَق ِفي  ِه. فَ َق  اَل َواِح  ٌد ِم  ن ح الصِّ  دح
، فَ  َهَهَب َوتَ رََك  ُه، َوَأِّنِّ  ُت ِإىَل ذَ  اللَُّه  مَّ ِإنح ُكنح  َت تَ عحلَ  ُم أَنَّ  ُه َك  اَن ىِل َأِج  رٌي َعِم  َل ىِل َعلَ  ى فَ   َرٍق ِم  نح أَُرزٍّ لِ  َك الحَف  َرِق فَ َزَرعحتُ  ُه، َعَم  دح
تَ َريحُت ِمنحُه بَ َقرًا، َوأَنَُّه أَتَاِِّن َيطحلُ ُب َأجح َرُه فَ ُقلح ُت اعحِم دح ِإىَل تِلح َك ا رِِه َأِّنِّ اشح َ ا ىِل ِعنح َدَك َفَصاَر ِمنح أَمح َها، فَ َق اَل ىِل ِإمنَّ لحبَ َق ِر. َفُس قح

. فَ ُقلح   ُت لَ   ُه اعحِم   دح ِإىَل   تِلح   َك الحبَ َق   ِر فَِإن ََّه   ا ِم   نح َذلِ   َك الحَف   َرِق، َفَس   اقَ َها، فَ   ِإنح ُكنح   َت تَ عحلَ   ُم َأِّنِّ فَ َعلح   ُت َذلِ   َك ِم   نح فَ    َرٌق ِم   نح أَُرزٍّ
َرُة. فَ َق  اَل ايآَخ  ُر اللَُّه  مَّ ِإنح ُكنح  َت تَ عحلَ  ُم أَنَّ  ُه َك  انَ  ُهُم الصَّ  خح َش  يحَخاِن َكبِ  ريَاِن،   ىِل أَبَ   َوانِ َخشح  َيِتَك، فَ َف  رِّملح َعنَّ  ا. فَانحَس  اَحتح َع  ن ح

                                                            
 (، وأبو9703(، وابن أَب شيبة )7500(، وابن ماجة )7352( أخرجه أ د )013)
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ِلى وَ  َلًة َفِجئحُت َوَقدح َرَقَدا َوَأهح َلٍة بَِلََبِ َغَنٍم ىِل، فَأَبحطَأحُت َعَليحِهَما لَي ح ُ وِع، َفُكنح ُت اَل َفُكنحُت آتِيِهَما ُكلَّ لَي ح ِعَياىِل يَ َتَضاَغوحَن ِم َن اجلح
وِقَظُهَم  ا، وََكرِهح  ُت َأنح أََدَعُهَم  ا، فَ َيسح  َتِكنَّا ِلَش  رحبَِتِهَما، فَ لَ  مح أََزلح أَن حَتِظ  ُر َح  ىتَّ طَلَ  َع َأسح  ِقيِهمح َح  ىتَّ َيشح  َرَب أَبَ   َواَى، َفَكرِهح  ُت َأنح أُ 

َرةُ  ُهُم الصَّ  خح ىَل السَّ  َماِء. ، َح  ىتَّ َنظَ  ُروا إِ الحَفجح  ُر، فَ  ِإنح ُكنح  َت تَ عحلَ  ُم َأِّنِّ فَ َعلح  ُت َذلِ  َك ِم  نح َخشح  َيِتَك، فَ َف  رِّملح َعنَّ  ا. فَانحَس  اَحتح َع  ن ح
ِس َها فَأَبَ تح ِإالَّ َأنح آتِيَ َه  ا فَ َق اَل ايآَخ ُر اللَُّه مَّ ِإنح ُكنح َت تَ عحلَ  ُم أَنَّ ُه َك اَن ىِل اب حنَ ُة َع  مٍّ ِم نح َأَح بِّ النَّ اِس ِإىَلَّ، َوَأِّنِّ رَاوَ  تُ َه  ا َع نح نَ فح دح

َه ا، فَ َقالَ ِت اتَّ ِق مبِاَئِة ِديَناٍر، َفطََلبحتُ َها َحىتَّ َقَدرحُت، فَأَتَ يحت ُ  َلي ح َ رِجح ُت بَ  نيح ِس َها، فَ َلمَّ ا قَ َع دح َكَنتحىِن ِم نح نَ فح َها، فَ َأمح َها ِِبَا َفَدفَ عحتُ َها ِإلَي ح
ُت الحِماَئَة ِديَناٍر، فَِإنح ُكنحَت تَ عحَلُم َأِّنِّ فَ عَ  ُت َوتَ رَكح َاَ َ ِإالَّ ِ َقِِّه. فَ ُقمح َيِتَك فَ َف رِّملح َعنَّ ا. فَ َف رَّمَل لحُت َذلِ اللََّه َواَل تَ ُفضَّ اخلح َك ِمنح َخشح

ُهمح َفَخَرُجوا   (019)«.اللَُّه َعن ح

مل  ا   علي  ه الس  َلم   طل  ب ذل  ك م  نهم كم  ا يف الق  رآن الك  رمي أن يعق  وب باء ي  الن  وع الثال  ث: التوس  ل ب  دعاء الص  اْلني األح
يَ ا دموا على ما كان م نهم ق الوا ألب يهم: "بناؤه إىل مصر ولقي يوسف فظهر اْلق واستبان خطأ إخوة يوسف ونأذهب به 

تَ غحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئنيَ   ". أَبَانَا اسح

مل  ا  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ال هي ق ال للن يب  -رض ي اهلل عن ه-وفيم ا م ر معن ا م ن األحادي ث ح ديث عكاش ة ب ن حمص  ن 
فق ال  ،أن جيعل ين م نهم ادع اهلل ي ا رس ول اهلل فق ال ل ه عكاش ة: ال هين ي دخلون اجلن ة بغ ري حس اب أخرب ع ن الس بعني ألف اً 

، وال زال الن اس يطلب ون م ن بعض هم ال بعض أن ي دعوا ُل م بظه ر الغي ب (001) ."أن ت م نهم"ص لى اهلل علي ه وس لم –النيب 
 دون نكري من أحد ألنه ليس فيه شيء.

 لصاْلة، توسل بدعاء العبد الصاحل".فههه الثَلثة جائزة "توسل بأمساء اهلل وصفاته، توسل باألعمال ا

 ،يرف ع حوائج ك إىل اهلل أما غري ذلك مما يظنه القبوريون واملخرفون الهين جيعل ون التوس ل أن جتع ل بين ك وب ني اهلل شخص اً 
-ن معامل  ة اهلل أظن  وا  ،أه  ل البهت  ان والك  هب عل  ى اهلل األوائ  ل وه  ي فع  ل عن  د املش  ركني ال  يت كان  ت  فه  هه ه  ي الوس  يلة

تك    ون كمعامل    ة املل    وك والرؤس    اء والس    َلطني الب    د أن يتخ    ه املتوص    ل إل    يهم وس    ائط م    ن وزراء ومق    ربني ليبلغ    وا  -تع    اىل
 حوائجهم ويقضوا مصاْلهم وهها واهلل انتكاس للفطرة وانقَلب وتغري ما بعده انتكاس.

اِع ِإَذا َدَعانِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإ يِّ َقرِيٌب ُأجِ يقول: " -تعاىل-فإن اهلل  "، وههه ايآية مع آي ة أخ رى يف  يُب َدعحَوَة الدَّ
رَاَه  ا )24: "َيسح  أَُلوَنَك َع  ِن السَّ  اَعِة أَيَّ  اَن ُمرحَس  اَها )-تع  اىل-الق  رآن ه  ي قول  ه  ، 24( "]النازع  ات: 27( فِ  يَم أَنح  َت ِم  نح ِذكح

27.] 

ص   لى اهلل علي   ه –لن   يب ل الن   اس م   ا اجل   واب م   ن اهلل عل   ى س   ؤال فيهأحمالوحي   دتان يف الق   رآن كل   ه اللت   ان  مه   ا هات   ان ايآيت   ان
: -تع   اىل-: "يسألونك"قل"يس   ألونك"قل، كم   ا ق   ال -تع   اىل-بغ   ري لف "ق   ل"، فف   ي ك   ل آي   ات الق   رآن جن   د قول   ه  -وس   لم

                                                            
 .7202( أخرجه البخاري 019)
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ُهُ  ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمثح ِر َوالحَميحِسِر ُقلح ِفيِهَما ِإُثح مح أَُلوَنَك َعِن اخلَح َو  "َيسح أَُلوَنَك َماَذا يُ نحِفُقوَن ُقِل الحَعفح ِعِهَما َوَيسح بَ ُر ِمنح نَ فح َما َأكح
َيَاِت َلَعلَُّكمح تَ تَ َفكَُّروَن ) ُ اللَُّه َلُكُم ايآح  [.409(" ]البقرة: 409َكَهِلَك يُ بَ نيِّ

أَُلوَنَك َعِن الحَمِحيِض ُقلح ُهَو أًَذى "  ". َوَيسح

أَُلوَنَك َعِن الحيَ  " رٌ َوَيسح  ".َتاَمى ُقلح ِإصحََلٌح َُلُمح َخي ح

ك  ون هن  اك ش  ك اجل  واب إىل نبي  ه وإمن  ا ت  وىل اإلجاب  ة بنفس  ه ح  ىت ال ي -تع  اىل-وهك  ها إال يف ه  اتني ايآيت  ني مل يك  ل اهلل 
 النيب واسطة يف اجلواب. يكون وال أن  -صلى اهلل عليه وسلم -يف أن يكون اجلواب من عند النيب خَلُلما

أَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمرحَساَها )ولهلك قال: "يَ  رَاَه ا )24سح [، ألن عل م 22 - 24(" ]النازع ات: 27( ِفيَم أَنحَت ِم نح ِذكح
 وقت الساعة ال يعلمه إال اهلل.

بين ه وب ني س ائله وداعي ه  نتزع الواس طة ويلغيه ا متام اً ي"، ومل يقل فقل إ ي قريب ل َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإ يِّ َقرِيبٌ وقال: "
 وراجيه.

إىل أن من معىن ال إله إال اهلل: أن ال يدعى إال اهلل وال تتخه الوسائط بينه وبني عب اده فم ن اخت ه   -أيها اإلخوة-فانتبهوا 
 بينه وبني اهلل واسطة فقد أخل مبعىن ال إله إال اهلل فهما واسطتان: انتبه ُلها التأصيل املهم كهلك:

وعان: واسطة من أقر ِبا كف ر، وواس طة م ن جح دها فق د كف ر، ف األوىل أن تق ر ب أن هن اك واس طة ب ني اهلل وب ني الواسطة ن
خلقه يف تبليا حوائجه ورفع دعائه فتتقرب إىل ه هه الواس طة بالعب ادة  وه هه الواس طة بزعم ه تطل ب ل ه م ن اهلل م ا اتاج ه 

 فههه من أقر ِبا كفر.

 قد كفر فهي الواسطة يف تبليا ال وحي ف إن اهلل ب ني لن ا ش رائعه ع ن طري ق ال وحي والرس ول.وأما الواسطة اليت من جحدها ف
(000) 

 قال ال إله إال اهلل.ما فهها هو التوحيد أما الهي يعلن ال إله إال اهلل وهو مع ذلك يعبد اهلل ويعبد غريه فهها ما وحد اهلل و 

يق   ول ال إل   ه إال اهلل ويس   تغيث  ؟،ويتمس   ح ب   القبور واملش   اهد يق   ول ال إل   ه إال اهلل ويطل   ب م   ن غ   ريه اْل   وائجأفيص   ح أن 
يق ول ال  ؟، يق ول ال إل ه إال اهلل ويط وف ويس عى ح ول املش اهد واألض رحة؟باألموات والغائبني ويطل ب م نهم امل دد والع ون

هها م ا  ؟ولياء الصاْلنيألصحاب املشاهد والقبور من األ زه وبقره وجاموسه ويقدمها نهوراً عِ رافه ومَ إله إال اهلل ويسحب خِ 
 قال ال إله إال اهلل.
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ج ل   وال يعب د إال الواح د ال ديان  ،حىت يتربأ م ن ك ل املعب ودات يف األك وان   أيها اإلخوة   ما يصح ل نسان توحيد وإميان
 جَلله وتقدست أمساؤه وتعظمت آالؤه. 

ن  ك وبين  ه وس  ائط م  ن املش  اي  واألولي  اء أو املق  ابر أو ل  يس  اج ة إىل أن تتخ  ه بي -ع  ز وج  ل-ف  اهلل    أيه  ا اإلخ  وة     نتنب هفل
األضرحة بل تقرب إليه مباشرة فإن هؤالء الهين توسطهم بين ك وبين ه س بحانه ه م يت ربأون م ن عاب ديهم ي وم القيام ة ألهن م 

 يقول: -تعاىل-عباد اهلل واهلل 

َرحِض ِإالَّ َآحم ال رَّ حَِن  َص اُهمح َوَع دَُّهمح َع د ا )97َعبح ًدا )" ِإنح ُكلُّ َم نح يف الس موات َواألح ( وَُكلُُّه مح َآتِي ِه يَ  وحَم الحِقَياَم ِة 92( َلَق دح َأحح
  كم ا  ِبم مع اهلل ما ليس ُلم منه شيء ألهنم  أشركوا خرة[ فهم يتربأون من عابديهم يف ايآ92 - 97(" ]مرمي: 92فَ رحًدا )
ها أص  ل م  ن أص  ول التوحي  د أال وه  و ال  رباءة م  ن الش  رك واملش  ركني يف ال  دنيا وم  ن ش  ركهم وه   الك  افرينيت  ربأون م  ن  ك  انوا

 وضده: 

 ثانًيا: مواالة املشركني والكافرين أو الرضا بالكفر وعدم الرباءة من الشرك وأهله.

وهو ه و يوض ح ص ورة م ن املتناقض ات الرهيب ة ال يت  -تعاىل-هو األصل الثا ي من أصول الشرك باهلل  -أيها اإلخوة-وهها 
كث   ري م   ن املس   لمني الي   وم وال ح   ول وال ق   وة إال ب   اهلل العل   ي العظ   يم ف   إن ش   أن املس   لم اْل   ق أن يت   ربأ م   ن الش   رك يه   ا  يق   ع ف

لِيَ  اَء واملش  ركني وأال ي  واِل إال اهلل ورس  وله وامل  ؤمنني، ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا اَل تَ تَِّخ  ُهوا الحيَ ُه  وَد وَ  النََّص  اَرى َأوح
ُهمح ِإنَّ اللَّ َه اَل يَ هح ِدي الحَق وحَم الظَّ اِلِمنَي بَ عح  ُمح ِم نحُكمح فَِإنَّ ُه ِم ن ح لَِياُء بَ عحٍض َوَم نح يَ تَ  َوُلَّ ( فَ تَ  َرى الَّ ِهيَن يف قُ لُ وِِبِمح َم َرٌض 20)ُضُهمح َأوح

نح يَ  أححمَ بِ  الحَفتحِح َأوح أَمح  ٍر ِم  نح ِعنح  ِدِه فَ ُيصح  ِبُحوا َعلَ  ى َم  ا َأَس  رُّوا يف ُيَس  ارُِعوَن فِ  يِهمح يَ ُقولُ  وَن خَنحَش  ى َأنح ُتِص  يبَ َنا َدائِ  َرٌة فَ َعَس  ى اللَّ  ُه أَ 
َاهِنِمح ِإن َُّهمح َلَمَعُكمح َحِبطَ تح 24أَن حُفِسِهمح نَاِدِمنَي ) َد أميح صح َبُحوا َأعحَم اُُلُمح فَأَ ( َويَ ُقوُل الَِّهيَن َآَمُنوا َأَهُؤاَلِء الَِّهيَن أَقحَسُموا بِاللَِّه َجهح

ِمِننَي َأِع زٍَّة ( يَا أَي َُّها الَِّهيَن َآَمُنوا َمنح يَ رحَتدَّ ِمنحُكمح َعنح ِديِنِه َفَسوحَف يَأححم اللَّ ُه ِبَق وحٍم اُِ ب ُُّهمح َواُِبُّ 27َخاِسرِيَن ) ونَ ُه أَِذلَّ ٍة َعلَ ى الحُم ؤح
تِي  ِه َم  نح َيَش  اُء َواللَّ  ُه َواِس  ٌع َعلِ  يٌم )َعلَ  ى الحَك  اِفرِيَن جُيَاِه  ُدوَن يف َس  ِبيِل اللَّ  ِه َواَل  َم  َة اَلئِ  ٍم َذلِ  َك َفضح  ُل اللَّ  ِه يُ ؤح َ  ا 22خَيَ  اُفوَن َلوح ( ِإمنَّ

تُ  وَن الزََّك  اَة َوُه  مح رَاِكُع  ونَ  لَّ اللَّ  َه َوَرُس  وَلُه َوالَّ  ِهيَن ( َوَم  نح يَ تَ   وَ 22) َولِ  يُُّكُم اللَّ  ُه َوَرُس  ولُُه َوالَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا الَّ  ِهيَن يُِقيُم  وَن الصَّ  ََلَة َويُ ؤح
َ  ُهوا ِدي  َنُكمح ُه  ُزًوا َوَلِعبً  ا ِم  َن الَّ  ِهيَن أُوتُ  وا 20َآَمنُ  وا فَ  ِإنَّ ِح  زحَب اللَّ  ِه ُه  ُم الحغَ  الُِبوَن ) ( يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا اَل تَ تَِّخ  ُهوا الَّ  ِهيَن اختَّ

لَِياَء َوات َُّقوا اللََّه ِإنح ُكنحُتمح ُمؤحِمِننَي )الحِكَتاَب ِمنح قَ بحِلُكمح َوالحُكفَّاَر أَ  (َوِإَذا نَاَدي حُتمح ِإىَل الصَََّلِة اختََُّهوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذلِ َك بِ أَن َُّهمح 23وح
 [25 - 22( ]املائدة: 25قَ وحٌم اَل يَ عحِقُلوَن )

ِمِه ِإنَّيِن بَ  رَاٌء ممَّ ا تَ عحبُ ُدوَن )عن قدوة احملققني ابراهيم   عليه السَلم  : "وَ  -عز وجل-ولها قال  ( 40ِإذح قَاَل ِإب حرَاِهيُم أِلَبِيِه َوقَ وح
ِديِن )  [.45 - 40(" ]الزخرف: 45( َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة يف َعِقِبِه َلَعلَُّهمح يَ رحِجُعوَن )43ِإالَّ الَِّهي َفَطَر ي فَِإنَُّه َسيَ هح

ه  ها ألبي  ه وقوم  ه ال  هين ك  انوا ص  ابئة مش  ركني يعب  دون الكواك  ب وك  ان ملكه  م النم  رود ال  هي يق  ول إب  راهيم علي  ه الس  َلم 
: "َأملَح تَ َر ِإىَل الَِّهي َحاملَّ ِإب حرَاِهيَم يف َربِّ ِه َأنح َآتَ اُه اللَّ ُه الحُملح َك ِإذح -تعاىل-حدثت بينه وبني إبراهيم احملاجة الشهرية كما قال 
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ِس ِم  َن الحَمشح  رِ  قَ  اَل ِإب ح  رَاِهيُم َرَبَِّ  يِ  ي َوأُِمي  ُت قَ  اَل ِإب ح  رَاِهيُم فَ  ِإنَّ اللَّ  َه يَ  أححم بِالشَّ  مح ِق فَ  أحِت ِِبَ  ا ِم  َن الَّ  ِهي ُاحيِ  ي َومُيِي  ُت قَ  اَل أَنَ  ا ُأحح
ِدي الحَقوحَم الظَّاِلِمنَي )  .[429، 425("  ]البقرة: 425الحَمغحِرِب فَ ُبِهَت الَِّهي َكَفَر َواللَُّه اَل يَ هح

يقول إبراهيم ُلؤالء إنين بريء من ذلك الشرك الهي تشركون ب رب الس موات واألرض وه ها معن اه إعَلن ه بالقطيع ة والبع د 
 عن املتربأ منه.

 وهها من معاِّن ال إله إال اهلل أن يعلن املوحد مواالته هلل ورسوله وللمؤمنني وبراءته من الشرك واملشركني.

وق  د يعج  ب كث  ري م  ن  ،اء مه  ا ص  ماما األم  ان يف ك  ل أم  ة م  ن األم  م ال س  يما يف دي  ن اإلس  َلمأيه  ا اإلخ  وة  إن ال  والء وال  رب 
لكن سرعان ما ي زول عج ب ه ؤالء املتعجب ني ح ني يعلم ون أن امل وجهني وامل ربني م ن ش ىت  ،الناس ألجل هها القول ابتداء

ب   ة عقيدت   ه ودين   ه ووطن   ه ويف اإلخ   َلص األم   م واملل   ل الي   وم يؤك   دون عل   ى إعط   اء الطف   ل من   ه نعوم   ة أظف   اره ال   دروس يف حم
ويف بغض وكراهية ع دوه م ع ك ل وجب ة يأكله ا وم ع ك ل ش ربة م اء وإن اس تطاعوا أن يفعل وا ذل ك م ن أول  ،والوالء التام ُلا

 وال تنقطع تلك الدروس حىت امل السَلح جندي ا اارب به عدوه. ،يوم لوالدته لريضعوه إياها مع رضاعه اللَب لفعلوا

ل ذلك النشيد الهي كان يردده اياهد اإليطاِل يف طريقه إىل هدم بَلد اخلَلفة اإلسَلمية وهو م ا ك ان يلقن ه الص غار وتأم
 :عندهم صباح مساء لقد كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حني كان يلبس بهة اْلرب قادًما الستعمار بَلد اإلسَلم

  ..أمتى صَلتك  ...أماه  

  ..بل اضحكي وتأملي  ..ال تبكى 

  ...أنا ذاهب إىل طرابلس 

  ..فرًحا مسرورًا 

   ...سأبهل دمي يف سبيل سحق األمة امللعونة 

  ...سأحارب الديانة اإلسَلمية 

 ( 004)....سأقاتل بكل قوحم حملو القرآن 

 ِف البوسنة حتدوه قصيدته الىت تسمى إكليل اجلبل والىت تقول كلماهتا: وهها هو اجلندي الصرَب قد خرمل على املسلمني 

 سلك املسلمون طريق الشيطان دنسوا األرض ومألوها رجًسا. 

                                                            
 (.415( القومية والغزو الفكري )ص 004)
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 فلنعد لألرض خصوبتها ولنطهرها من تلك األوساخ.

 ولنبصق على القرآن. 

 ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكَلب ويتبع حممًدا.

 فليههب غري مأسوف عليه.

 أفيكون ذلك التعليم والسقيا لعقيدة الوالء والرباء لكل أمة حَلال وعلينا َنن املسلمني فقط حراما؟ 

 أحرام على بَلبله الدوح  حَلل للطري من كل جنس 

فراح  وا  ب  ث  ،"ولق  د عل  م أع  داء اإلس  َلم يقين  ا أن أعظ  م أس  باب الق  وة يف ال  دين اإلس  َلمي يتمث  ل يف العقي  دة الص  حيحة
   ويضعون اْلواجز والسدود بني األمة وبني عقيدهتا اخلالصة ،ويعكرون صفوها ،هون نقاءهاودهاء يشو 

ولق  د أعلن  وا ذل  ك ص  راحة إذ يق  ول الل  ورد كروم  ر: الب  د م  ن احملافظ  ة عل  ى املظ  اهر الزائف  ة ل س  َلم منًع  ا م  ن إث  ارة الش  كوك 
خ   ادع إىل أن إس   َلمهم م   ا زال     ري ف   َل يهب   وا لنج   دة وح   ىت ال ينتب   ه املس   لمون إىل الكي   د امل   دبر ُل   م ويظل   وا يف اطمئن   ان 

العقي  دة ال  يت ُتقتل  ع م  ن ج  هورها ". وم  ن ج  در العقي  دة ال  يت راح ه  ؤالء اخلبث  اء ينخرون  ه عقي  دة ال  والء وال  رباء ونس  جل بك  ل 
م ون أن ه كم ا حسرة ومرارة أهنم استطاعوا ثقب هها اجلدار املنيع وثلم ه ها اْلص ن اْلص ني ال هي ال زال أه ل اإلس َلم يعل

حكم فيه م ن األدل ة أكث ر  -تعاىل-)إنه ليس يف كتاب اهلل  – -ر ه اهلل-وهو الشي   د بن عتيق  –قال أحد العلماء 
 ( 007بعد وجوب التوحيد وحترمي ضده() –أي الوالء والرباء  –وال أبني من هها اْلكم 

 ،م غي ور "إن أّمتن ا تع ي  مرحل ًة جدي دة يف تارخيه الو وعى ههه اْلقيقة كل قل ب مس ل -واهلل–أووه إخوحم الكرام وددت 
 ،ليقوم وا بتص حيح أخط اء ماض يها ،وحتت امل إىل تع اون علمائه ا ومفّكريه ا وأص حاِب الق رار فيه ا ،وتقف على مفبق ط رق

 وإصَلح حاضرها، وإضاءة مستقبلها.

ع ز -لوال قّوُة دينه ا وتأيي ُد رِّب ا  ،ها من أساسهاتكاد جتتثّ  ،ويف ههه املرحلة اْلرجة تقع أّمتُنا وعقائُدها حتت ضغوط رهيبة
 .-وجل

وان  دفع خلفه  م ُغ  َلٌة وُجف  اة: عقي  دُة  ،واجن  رَّ وراءه  م بع  ُض الُبس  طاء ،وم  ن ه  هه العقائ  د ال  يت ُوّجه  ت إليه  ا س  هاُم األع  داء
 الوالء والرباء.

                                                            
 (.20( النجاة والفكاك )ص 007)
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وأُلحِص َقتح  ،ريطً ا. وأص بح ه ها املعتق ُد حَمَ لَّ اهّت امعندما غَل بعُض املس لمني يف ه ها املعتق د إفراطً ا أو تف ،وزاد األمر خطورةً 
 به كثرٌي من الفظائع واالعتداءات. 

وال أظ ن أن أس باب ه هه  ،وال أحسب أّن تلك االهتامات والسهاِم اجل ائرة كان ت كلُّه ا بس بب تل ك الفظ ائع واالعت داءات
َعاِدين  قيقة )الوالء والرباء( يف 

ُ
وأن ه حص ُن  ،اإلسَلم. ولكنهم علموا مكانة هها املعتقد من اإلس َلماملعاداة ُكلَّها جلهل امل

وِعزُّة املسلمني اليت تقيهم من الهوبان يف ايتمعات األخرى بدينها وتقالي دها املخالف ة  ،اإلسَلم الهي اميه من االجتياح
 ة إلغائه من حياة املسلمني وكياهنم.وحماول ،. فوجدوا الفرصة ايآن ساَنًة لَلنقضاض على هها املعتقد-تعاىل-لدين اهلل 

َره ،إننا أمام هجمٍة تغزونا يف الصميم َر املوقَف َقدح َتُل مّنا. فواجٌب علينا أن نقدِّ َقح
وأنح نعرف أّن اليوَم يوٌم  ،وتعرف ما هو امل

 ( 002وأننا نواجه َحرحَب استئصاٍل حقيقّية".) ،له ما وراءه

لتنني على طريق سريه غافل ة أو متغافل ة ع ن حقيق ة نواي اه وإرادات ه ِب ا خمدوع ة مب ا لكن األمة عن ذاك غافلة وراحت ترافق ا
يبدي ُلا من ود ظاهر مع ما يضمر من حقد دفني ناسية أن اْلية الرقطاء اليت تبدوا مجيلة الصورة ناعمة امللمس ال حتمل 

 يف جوفها إال السم الزعاف

أفباه ا غافل  ة ع ن ماض  يه  -ي  وم أمس ى آي  ات ال ود وخ الص أم  ارات ال والءال  هي تب هل ل ه ال-أف بى أمتن ا ع  ن حقيق ة ع دوها 
  أفباه  ا ال ت  دري بأيادي  ه اخلفي  ة والظ  اهرة ال  يت تعب  ث  وإخَلص  ه الن  ادر ُل  ا يف املاض  ي القري  ب والبعي  د عل  ى الس  واء؟  ف  إن

 ضها عر  -عَلنية وخفية سرا وجهرا  -بدينها وأخَلقها بل وتنتهك يف كل شرب من األرض اليوم 

فه  َل التفت  ت األم  ة التفات  ة بض  ع ث  وان ليس  ت تزي  د ل  بى وتس  مع جب  رائم أي  د كان  ت ب  األمس القري  ب رعي  ة يف    ى اإلس  َلم 
وحتت رايت ه عومل ت أحس ن أن واع املعامل ة وعاش ت أزه ى عص ور حياهت ا معيش ة مل تلقه ا وه ي حت ت حك م م ن يش اركوهنم 

ردا م  نهم ل  هاكم اجلمي  ل ق  د اس  تباحت ال  ديار وس  فكت ال  دماء وهتك  ت الديان  ة واملل  ك ف  إذا ه  ي الي  وم لق  اء ه  ها الك  رم و 
األعراض وسلبت األموال واحتلت األوطان وإىل ههه الساعة ال تزال ههه اليد ايآمث ة الغاا ة يف س احات األم ة اإلس َلمية 

بني والصومال وفلسطني تصول وجتول فههه سيوفهم تقطر من دمائنا يف كل واد يف البوسنة واُلرسك وكوسوفو وبورما والفل
وأفغانستان والعراق وال تزال تسمع دوي االنفجارات وأزيز الط ائرات جنب ا إىل جن ب م ع م ا تقدم ه لألم ة م ن أن واع املعون ة 

 لتسقط جوال الدقيق وعلبة السمن والقنابل العنقودية يف آن فوق رؤوس الضعفاء واألرامل واملساكني.

  ل  ه وتنتب  ه إلي  ه إنن  ا يف أم  س اْلاج  ة م  ن أي وق  ت مض  ى للوق  وف عل  ى ه  ها األص  ل ذاك م  ا نري  د أن نلف  ت األم  ة لتس  تيق
 األصيل من معتقدنا.

: )عَلم ة ح ب العب د رب ه: تق دمي حماب ه وإن خالف ت ه واه، وبغ ض م ا -ر  ه اهلل تع اىل-قال العَلم ة ح اف  أ  د حكم ي 
 ة من عاداه واتباع رسوله، واقتفاء أثره وقبول هداه(.يبغض ربه وإن مال إليه هواه، ومواالة من واىل اهلل ورسوله. ومعادا

                                                            
 جامعة أم القرى. -كلية الدعوة   ،( إعداد: د. حا  بن عارف بن ناصر الشريف0( الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة املقدمة ص)002)
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 وهلل در ابن القيم إذ يقول:

 أحتب أعداء اْلبيب وتدعي حًبا له ما ذاك يف إمكان

 وكها تعادي جاهًدا أحبابه أين احملبة يا أخا الشيطان

 ليس العب ادة غري توحيد احملبة مع خضوع القلب واألركان

 بَّ        على حمبته بَل نقصانشرُط احملبة أن توافق من حت

 فإن ادَّعيت له احملبة مع            خَلفك ما اُب فأنت ذو ِبتان

 ويقول:

 لو صدقت اهلل فيما زعمته        لعاديت من باهلل واك يكفر

 وواليت أهل اْلق سًرا وجهرة         وملا هتاجيهم وللكفر تنصر

 كن بأشراٍط هنالك تهكرفما كل من قال ما قلت مسلم          ول

 مباينة الكفار يف كل موطن          بها جاءنا النص الصحيح املقرر

 وتكفريهم جهًرا وتسفيه رأيهم         وتضليلهم فيما أتوه وأظهروا

 وتصدُع بالتوحيد بني ظهورهم         وتدعومهو سرًا لهاك وجتهرُ 

 يم لو كنت تشعرُ فهها هو الدين اْلنيفى واُلدى         وملة إبراه

   أيها اإلخوة  األصل الثالث من أصول الشرك اختاذ األنداد يف التحاكم إىل غري اهلل.

إن من عبادة اهلل طاعته واالنقياد له يف جانب التشريع فيفرد املوحد ربه بالطاعة يف التحليل والتحرمي وال يسمع لقول م ن  
ه وطاعة الرسول تبع لطاعة اهلل ولهلك قال س بحانه ع ن اليه ود والنص ارى: خالفه ألنه ال يطاع يف ذلك إال اهلل وكها رسول

بَ  انَ ُهمح أَرحبَابً  ا ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه َوالحَمِس  يَح ابح  َن َم  رحمَيَ َوَم  ا أُِم  ُروا ِإالَّ لِي َ  بَ  اَرُهمح َوُرهح َ  ُهوا َأحح عحبُ  ُدوا ِإَُلً  ا َواِح  ًدا اَل ِإلَ  َه ِإالَّ ُه  َو ُس  بحَحانَُه "اختَّ
 ،م  ن دون اهلل أرباب  اً  هم[، واألحب  ار والرهب  ان ه  م علم  اء الف  ريقني، ف  هكر اهلل أهن  م اخت  هو 70(" ]التوب  ة: 70مَّ  ا ُيشح  رُِكوَن )عَ 

 والسؤال بأي شيء اختهوهم أربابا من دون اهلل؟
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وقرأ  -ليه وسلمصلى  اهلل ع–ذلك لعدى بن حا  الطائي ملا جاء إىل النيب  -صلى اهلل عليه وسلم–واجلواب: فسر النيب 
بَ   انَ ُهمح أَرحبَابً   ا ِم   نح ُدوِن اللَّ   ِه. ق   ال ع   دي  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–علي   ه الرس   ول  بَ   اَرُهمح َوُرهح َ   ُهوا َأحح وك   ان -ه   هه ايآي   ة: اختَّ

 :ق ال ؟أليس وا ارم ون م ا أح ل اهلل فتحرم ون :-ص لى اهلل علي ه وس لم–يا رسول اهلل إنا لسنا نعب دهم فق ال الن يب  -اً نصرانيّ 
فتل  ك : "أليس  وا ال  ون م  ا ح  رم اهلل فتحل  ون؟ ق  ال: بل  ى ق  ال :-ص  لى اهلل علي  ه وس  لم– ق  ال -يع  ين يفعل  ون ونفع  ل–بل  ى 

 (002)عبادهتم".

أهنم أطاعوهم يف حتليل اْل رام وحت رمي اْل َلل، ف دل ه ها عل ى أن م ن  من دون اهلل" فمعىن: "اختهوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً 
يعب  ده م  ن دون اهلل، وه  ها م  ا يس  ميه العلم  اء بش  رك  اً ا ح  رم اهلل وحت  رمي م  ا أح  ل اهلل فق  د اخت  هه ربّ  يف حتلي  ل م   أط  اع خملوق  اً 

-يعلم املؤمنني أن ال يسمعوا لكَلم املشركني يف حتليلهم ما حرم اهلل من استباحة امليت ة ق ال    -تعاىل-الطاعة، وُلها قال 
 ". رُِكونَ َوِإنح َأَطعحُتُموُهمح ِإنَُّكمح َلُمشح : "-تعاىل

أَمح َُلُ   مح أن ال يط   اع إال اهلل يف التش   ريع وُل   ها ق   رع اهلل املش   ركني فق   ال: " -أيه   ا اإلخ   وة  -فم   ن مقتض   يات كلم   ة التوحي   د 
يِن َما ملَح يَ أحَذنح بِ ِه اللَّ هُ   ،الرس ل ال جي وز أن يط اع في ه غ ري -س بحانه وتع اىل-فالتش ريع ح ق اهلل ، " ُشرََكاُء َشَرُعوا َُلُمح ِمَن الدِّ

 . -عز وجل-هلل  من املخلوقني يف التشريع فيكون قد اختهه شريكاً  فمن أطاع أحداً 

-فم   ا ه   و ال   دافع الق   وي ال   هي ي   دفع اإلنس   ان وامل   ه عل   ى طاع   ة اهلل وح   ده وعبادت   ه وح   ده وطاعت   ه أيه   ا اإلخ   وة وبع   د 
 ؟تربؤ مما سوى اهلل من األنداد والشركاءوال ،فيما أحل وحرم، وقصر الطاعة يف ذلك عليه سبحانه وحده -سبحانه وتعاىل

أس أل اهلل أن يوفقن ا إىل طاعت ه وأن يورثن ا الف ردوس األعل ى  إن ش اء اهلل وجواب هها السؤال اخلط ري بع د جلس ة االس باحة
 من جنته.

 الْطبة الثانية

والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة رابًعا: من أصول الشرك: اختاذ األنداد من دون اهلل يف التعظيم واحملبة أما بعد 

مل   ه عل   ى طاع   ة اهلل وح   ده وعبادت   ه وح   ده والت   ربؤ مم   ا س   وى اهلل م   ن األن   داد إن ال   دافع الق   وي ال   هي ي   دفع اإلنس   ان وا
فيما أحل وحرم وقصر الطاعة يف ذلك عليه سبحانه وحده، الدافع إىل ذل ك واْلام ل  -سبحانه وتعاىل-والشركاء وطاعته 

وه  م  ،ب  ه أكث  ر م  ن أي ش  يءف  املؤمنون اب  ون اهلل حمب  ة تف  وق ك  ل ش  يء واب  ون مرادات  ه وحما ،-تع  اىل-علي  ه ه  و ح  ب اهلل 
أكث  ر حمب  ة هلل م  ن حمب  ة أص  حاب الش  رك لش  ركائهم م  ن األص  نام وايآُل  ة املزعوم  ة ق  ال س  بحانه: "َوِم  َن النَّ  اِس َم  نح يَ تَِّخ  ُه ِم  نح 

                                                            
 (.7497وهو يف الصحيحة ) ،(، وغريه7192( أخرجه البمهي )002)
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يًع ا ُدوِن اللَِّه أَنحَداًدا اُِبُّونَ ُهمح َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّهيَن َآَمُنوا َأَش دُّ ُحب  ا لِلَّ ِه َولَ وح يَ  َرى  َن الحَع َهاَب َأنَّ الحُق وََّة لِلَّ ِه مجَِ الَّ ِهيَن ظََلُم وا ِإذح يَ  َروح
أن  ،أص   ل ش   رك املش   ركنيه   و أيض   اً [، وه   ها م   ن مت   ام توحي   د امل   ؤمنني و 002(" ]البق   رة: 002َوَأنَّ اللَّ   َه َش   ِديُد الحَع   َهاِب )

ذل ك ألن  ،ة عب ادة وت هلل فلم ا فعل وا ذل ك ص اروا مش ركنياملؤمنني أخلصوا احملبة هلل وأن املشركني أحبوا س وى اهلل مع ه حمب 
التوحيد ال يصح إال بإخَلص احملبة هلل وأن ال اب معه غريه حمبة عبادة بل يفرد العبد اهلل ج ل وع َل باحملب ة وال ا ب مع ه 

كم ا قل ت احملب ة   املقص ودة احملب ةغريه حمبة العبادة، وال تفهمن أخي اْلبيب اللبيب أن حمبة غري اهلل حرام على اإلط َلق ب ل 
ذل  ك ف  َل وإن   ىأم ا احملب  ة ال يت ه  ي املي  ل القل يب إىل مث  ل األوالد والزوج ة واخلل  ق وم  ا س و  ،ال يت ه  ي التعب د والطاع  ة والت  هلل

كان يطلب من املؤمن طلب وجوب أن يكون اهلل أحب إليه م ن ك ل ش يء ح ىت م ن ه ؤالء ب ل م ن نفس ه ال يت ب ني جنبي ه  
جِتَ   اَرٌة خَتحَش   وحَن  "قُ   لح ِإنح َك   اَن َآبَ   اؤُُكمح َوأَب حنَ   اؤُُكمح َوِإخح   َواُنُكمح َوأَزحَواُجُك   مح َوَعِش   ريَُتُكمح َوأَمح   َواٌل اق حتَ َرف حُتُموَه   ا وَ : -تع   اىل-كم   ا ق   ال 

نَ َها َأَح  بَّ ِإلَ  يحُكمح ِم  َن اللَّ  ِه َوَرُس  ولِِه َوِجَه  اٍد يف َس  ِبيِلِه فَ تَ رَ  رِِه َواللَّ  ُه اَل يَ هح  ِدي َكَس  اَدَها َوَمَس  اِكُن تَ رحَض  وح بَُّص  وا َح  ىتَّ يَ  أححمَ اللَّ  ُه بِ  َأمح
 [.42("  ]التوبة: 42الحَقوحَم الحَفاِسِقنَي )

طَّ اِب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف البخاري من حديث َعبحد اللَِّه بحن ِهَشاٍم قَاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبِّ  َو آِخٌه بَِيِد ُعَمَر بحِن اخلَح َوهح
ِس  ى. فَ َق  اَل النَّ  ِبُّ ف َ  ٍء ِإالَّ ِم  نح نَ فح " اَل -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -َق  اَل لَ  ُه ُعَم  ُر يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه ألَنح  َت َأَح  بُّ ِإىَلَّ ِم  نح ُك  لِّ َش  ىح

ِس  َك  ِس  ى بِيَ  ِدِه َح  ىتَّ َأُك  وَن َأَح  بَّ ِإلَيح  َك ِم  نح نَ فح ِس  ى. فَ َق  اَل لَ  ُه ُعَم  ُر فَِإنَّ  ُه ايآ«. َوالَّ  ِهى نَ فح َن َواللَّ  ِه ألَنح  َت َأَح  بُّ ِإىَلَّ ِم  نح نَ فح
 (000)«." ايآَن يَا ُعَمرُ -صلى اهلل عليه وسلم  -فَ َقاَل النَِّبُّ 

د ]ويف رواية: "ال جي د أح َثََلٌ  َمنح ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحََلَوَة اإِلميَاِن » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وفيه َعنح أََنٍس َعِن النَِّبِّ 
َأنح َيكح َرَه َأنح يَ ُع وَد َأنح َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَيحِه ممَّا ِسَوامُهَا، َوَأنح اُِبَّ الحَم رحَء اَل اُِبُّ ُه ِإالَّ لِلَّ ِه، وَ  [«حَلوة اإلميان حىت... 

َرُه َأنح يُ قحَهَف ِِف النَّاِر  ِر َكَما َيكح  (003) «.ِِف الحُكفح

مل يقدر عل ى حمبت ه أح ًدا س واه ف هلك امل ؤمن وم ن أش رك أح ًدا م ع اهلل ِف احملب ة مس اويًا ل ه فيه ا أو مق دًما فمن أحب اهلل و 
 حمبته على حمبة اهلل فهلك املشرك.

 

 

 وتأصيل ذلك أن احملبة تنقسم إىل ثَلثة أقسام. 

كم  ا يف   ،اْل ب يف اهلل، وال  بغض يف اهلل األول: احملب ة هلل، وه  هه ال تن ايف التوحي  د، ب ل ه  ي م  ن كمال ه، ف  أوثق ع رى اإلمي  ان:
 (005)."أوثق عرى اإلميان اْلب يف اهلل": -صلى اهلل عليه وسلم–قوله 

                                                            
 .0074( أخرجه البخاري 000)

 (.0120والرواية أخرجها البخاري ) ،(72ومسلم ) ،(00( أخرجه البخاري )003)
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 واحملبة هلل هي أن حتب هها الشيء، ألن اهلل ابه، سواء كان شخصاً أو عمًَل، وهها من متام التوحيد.

 قال جمنون ليلي:

 ذا اجلدارَ أمر على الديار ديار ليلى   أقبل ذا اجلداَر و 

 وما حب الديار شغفن قليب ولكن حب من سكن الديارَا

الث  ا ي: احملب  ة الطبيعي  ة ال  يت ال يؤثره  ا امل  رء عل  ى حمب  ة اهلل، فه  هه ال تن  ايف حمب  ة اهلل، كمحب  ة الزوج  ة، والول  د، وامل  ال، وُل  ها مل  ا 
، (009)فم  ن الرج  ال؟ ق  ال: "أبوه  ا": م  ن أح  ب الن  اس إلي  ك؟ ق  ال: "عائش  ة". قي  ل: -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -س  ئل الن  يب 

 ومن ذلك حمبة الطعام والشراب واللباس.

الثالث: احملبة مع اهلل وه هه ه ي ال يت تن ايف حمب ة اهلل، وه ي أن تك ون حمب ة غ ري اهلل كمحب ة اهلل أو أكث ر م ن حمب ة اهلل،  ي ث 
ة ن   ّداً حملب   ة اهلل يق   دمها عل   ى حمب   ة اهلل أو إذا تعارض   ت حمب   ة اهلل وحمب   ة غ   ريه ق   دم حمب   ة غ   ري اهلل، وذل   ك إذا جع   ل ه   هه احملب   

  فاألوىل واجبة والثانية جائزة والثالثة حمرمة. (041)يساويها ِبا.

 من عمل ِبهه العَلمات األربع: هها هو سبيل النجاة وطريق الفَلح فإن أيها اإلخوة

 * عبد اهلل وحده دون شريك معه.

 ألحد معه. * وأطاعه فيما أحل وحرم دون مساع يف ذلك

 من الشرك وأهله فلم يشرك أحًدا معه. تربأ* و 

 * وأحب اهلل خالًصا من قلبه دون شريك معه.

ف  هلك ه  و املس  لم امل  ؤمن املوح  د ال  هي أخل  ص التوحي  د وأ  مع  ىن ال إل  ه إال اهلل فاس  تحق م  ا يس  تحقه أهله  ا وح  رم من  ه م  ا 
يف ص  حيحه م  ن ح  ديث ط  ارق ب  ن أش  يم األش  جعي أن  ا  رم م  ن أهله  ا عل  ى أهله  ا كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم

ق  ال: م  ن ق  ال ال إل  ه إال اهلل وكف  ر مب  ا يعب  د م  ن دون اهلل: ح  رم مال  ه ودم  ه وحس  ابه  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–اْلبي  ب الن  يب 
 (040) على اهلل.

                                                                                                                                                                                                     
 (.710/  2وهو يف "الصحيحة" ) ،(00273( أخرجه الطربا ي يف" املعجم الكبري"  005)

 (.0745ومسلم ) ،(7004( أخرجه البخاري )009)

 (.55 ،53/ 0( القول املفيد )041)

 (.47( أخرجه مسلم )040)
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التوحي  د هلل وخَلص  ة ذل  ك  ،ه  ها ه  و الطري  ق، م  ن هن  ا تص  ل إىل اهلل وِب  هه العَلم  ات عل  ى ص  حة الس  ري واملس  ري تس  تدل
حق  ق ه  هين الش  يئني ق  ول ال إل  ه إال اهلل والكف  ر مب  ا يعب  د م  ن دون اهلل ص  ار ل  ه األم  ن  باإلمي  ان ب  ه والكف  ر مب  ا ع  داه، فم  ن

واألم  ان عل  ى دم  ه ومال  ه م  ن أه  ل اإلس  َلم ف  إن ك  ان باطن  ه ك  هلك ك  ان يف أم  ن يف ال  دنيا وايآخ  رة وإن ك  ان باطن  ه    َلف 
يف  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ك كان ل ه ذل ك يف ال دنيا دون ايآخ رة ول هلك ق ال رس ول اهلل فأظهر ذل ذلك بأن كان منافقاً 

 هناية اْلديث: "وحسابه على اهلل".

وهها اْلديث على اختصاره منهج عظ يم يب ني مع ىن ش هادة أن ال إل ه إال اهلل وأهن ا ليس ت جم رد لف   يق ال باللس ان وي ردد 
تضي وتتطلب منك أن تكفر مب ا يعب د م ن دون اهلل وأن تت ربأ م ن املش ركني ول و ك ان يف األذكار واألوراد وإمنا هي حقيقة تق

وكم ا أرش د اهلل إىل ذل ك نبي ه وامل ؤمنني مع ه   أقرب الناس إليك كما فعل اخلليل عليه السَلم يتربأ من أبيه وأقرب الناس إلي ه
َ َُلُ  مح أَن َُّه  مح : َم  ا َك  اَن لِلنَّ  يبِّ َوالَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا َأنح يَ -تع  اىل-ق  ال  كم  ا سح  تَ غحِفُروا لِلحُمشح  رِِكنَي َولَ  وح َك  انُوا أُوِل قُ   رحىَب ِم  نح بَ عح  ِد َم  ا تَ بَ   نيَّ

ِحيِم )  [007( ]التوبة: 007َأصحَحاُب اجلَح

حج  م املوض   وع الكب   ري وأ ي مل أس   تطع ش  فاء الص   دور مم   ا ي   بدد فيه  ا ايآن م   ن أس   ئلة أك   اد أمس   ع  أيه  ا اإلخ   وة أع   ي متام   اً 
ك  م ل  يس بالقلي  ل م  ن   ب  َل ش  ك التوس  ل والوس  يلة فعن  د حض  راتكمقض  ية  ت  دور جله  ا أو كله  ا ح  ول وال  يت أراه  ا  ص  داها

 وال يت تليه ا للح ديث ع ن ه ها املوض وع اخلط ري ولها فسوف أفرد اْلديث يف اخلطبة التالي ة ،التساؤالت حول هها املوضوع
 عف  واً ب  ل التس  اؤالت ح  ول املوض  وع ف  َل أح  ب أنيئة اهلل ألمج  ع ْلض  راتكم مجي  ع الش  بهات ال  يت تث  ار ح  ول املوض  وع مبش  
بانتظ ار  إن ش اء اهلل وأن ا حىت ن رى يف النهاي ة م ا س تكون أصادر من ايآن على التسمية فلنسمها تساؤالت وليس شبهات

-اهلل  أس   أل ،ع   ن ه  هه وتل  ك إن ق  در اهلل لن   ا اللق  اء والبق  اء ترتيبه   ا إىل م  ا عن  دي لنجي  بتس  اؤالتكم اخلاص  ة جلمعه  ا و 
 وأن جينبنا الزلل.... الدعاء. ،أن ينفعنا مبا مسعنا -تعاىل
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 [6تسا الت حول التوسل والوسيلة ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ، وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

إن أوىل م  ا أنفق  ت في  ه األعم  ار، ووص  ل يف س  بيل تعلم  ه اللي  ل بالنه  ار، ُل  و االعتق  اد الص  حيح يف العل  ي الغف  ار، عل  ى م  ا 
ألخي  ار، فه و االعتق اد الص حيح ال  هي أخ رب ب ه الن يب املخت ار، واعتق  ده الص حابة األب رار، وم ن ت  بعهم م ن الس لف الص احل ا

جي  ب أن ينث  ين علي  ه قل  ب املس  لم وينط  وي علي  ه ص  دره ال م  ا اخ  بع أه  ل الب  دع واأله  واء ب  آرائهم وعق  وُلم وإن كان  ت ه  هه 
الطريقة األخرية هي املنتشرة املشهورة حىت زع م الزاعم ون أهن ا عقي دة أه ل الس نة واجلماع ة وال يت ك ان عليه ا الص حابة وم ن 

بإحسان وهي اليت ُعلَّمها النيب صلى اهلل علية وسلم وعن ه أخ هت هك ها زعم وا زورًا وِبتانً ا فك ربت كلم ة خت رمل م ن  تبعهم
 إال كهبًا. -واهلل-أفواههم إن يقولون 

ا م  ن املس  لمني العل  م بأحكامه  ا   و  اض  طربوا اض  طراباً كب  رياً، واختلف  وا وم  ن مس  ائل العقي  دة املهم  ة ال  يت غ  اب ع  ن كث  ري ج  د 
ب  ني حمل  ل وحم  رم، ومغ  ال ومتس  اهل، مس  ألة التوس  ل وق  د بين  ا أن التوس  ل املش  روع ه  و التوس  ل  ،ختَلف  اً عظيم  اً يف ش  أهناا

وق د قام ت األدل ة م ن الكت اب والس نة  ،والتوسل بدعاء الصاْلني األحياء ،والتوسل باألعمال الصاْلة ،بأمساء اهلل وصفاته
وق د اعت اد مجه ور املس لمني من ه ق رون  ،فهو املشروع وأما ما سواه فممن وع على جواز بل استحباب هها النوع من التوسل

"الله م إ ي أن يقول وا: و  ،طويلة أن يقولوا يف دعائهم مثًَل: "اللهم   ق نبي ك أو جباه ه أو بق دره عن دك ع افين واع ف ع ين"
يقولوا: اللهم اغفر لنا وار نا  رمة وبركة و  "اللهم جباه األولياء والصاْلني،يقولوا: و  ،أسألك  ق البيت اْلرام أن تغفر ِل"

الله  م بكرام  ة رج  ال اهلل عن  دك، وجب  اه م  ن َن  ن يف حض  رته، وحت  ت يقول  وا: " أو ،مث  ل ف  َلن وف  َلن" ،ص  احب ه  ها املق  ام
"اللهم إنا قد بس طنا إلي ك أك ف الض راعة، متوس لني إلي ك بص احب الوس يلة يقولوا: و  مدده فرمل اُلم عنا وعن املهمومني"

اعت  اد بع  ض الن  اس إذا عرض  ت ُل  م حاج  ة، أو أمل  ت ِب  م ملم  ة، أن يق  رأوا ورد الش  فاعة أن تنص  ر اإلس  َلم واملس  لمني..بل و 
 "اخل ما نعرفه ونسمعه من ههه الكلمات والدعوات."يا شي  عبد القادر جيَل ي شيئا هلل"....... 

ع ض ايآي ات واألحادي ث ال يت تق ره وتش رعه، ب ل ت أمر ويسمون هها توسًَل، ويدَّعون أنه سائا ومش روع، وأن ه ق د ورد في ه ب
ببعض خملوقاته اليت مل تبلا من املكانة ما  -تعاىل-به وحتض عليه، وبعضهم غَل يف إباحة هها حىت أجاز التوسل إىل اهلل 

ه ا، زاعم ني أن م ا يؤهلها لرفعة الشأن، كقبور األولياء، واْلديد املبين على أضرحتهم، والباب واْلجارة والش جر القريب ة من
... إىل آخ ر ه هه املق والت ال يت ل يس عليه ا جاور العظيم فهو عظيم، وأن إكرام اهلل لساكن القرب يتع دى إىل الق رب نفس ه.

أن ذل ك يص ح  من كتاب اهلل وال من سنة رسوله   صلى اهلل عليه وسلم   دليل لكن إخواننا هؤالء هداهم اهلل غالوا وزعموا
 اهلل، بل قد أجاز بعض املتأخرين االستغاثة بغري اهلل أن يكون وسيلة إىل 
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ه مش  روعاً و وادع  وا أن ُل  م أدل  ة قرآني  ة وس  نية يس  تندون إليه  ا باخت  اذهم ه  ها الن  وع م  ن التوس  ل ال  هي دعون  اه ممنوع  اً واعت  رب 
إي اهم لعل ى ه دى أو يف فلعلهم يكون ون عل ى ح ق فلي دلوا ب أدلتهم وإن ا أو  ،فتعالوا بنا لنرىبالنسبة ملا افظون من األدلة 

 وسنورد أهم األدلة عندهم آملني ملن كان على اخلطأ أن يعود إىل الصواب ضَلل مبني.

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

 :تساؤالت حول التوسل والوسيلة

 زه:يقول دعاة التوسل والهين يرون جوا  

ِلُح وَن ): "يَا أَي َُّها الَِّهيَن َآَمُنوا ات َُّق وا اللَّ َه َواب حتَ غُ وا ِإلَيح ِه الحَوِس يَلَة َوَجاِه ُدوا يف َس ِبيِلِه َلَعلَُّك مح ت ُ -تعاىل-هل تنكرون قوله  (" 72فح
 [،72]املائدة: 

ُع وا الَّ ِهيَن َزَعمح ُتمح ِم نح ُدونِ ِه فَ ََل مَيحلِ  ُعوَن 20ُك وَن َكشح َف الضُّ رِّ َع نحُكمح َواَل حَتح وِيًَل )وقوله سبحانه: "ُقِل ادح ( أُولَئِ َك الَّ ِهيَن يَ دح
َتَ  ُه َوخَيَ  اُفوَن َعَهابَ  ُه ِإنَّ َع  َهاَب َربِّ   ِ  ُم الحَوِس  يَلَة أَي ُُّه  مح أَق ح  َرُب َويَ رحُج  وَن َر ح ، 20(" ]اإلس  راء: 23َك َك  اَن حَمح  ُهورًا )يَ بحتَ غُ  وَن ِإىَل َرِبِّ

23.] 

إمن ا  ،ل يس امله م إي راد ايآي ات واألحادي ث إلثب ات ش رعية أم ر م ا جي ب أن نتنب ه إىل أن ه : -أيه ا اإلخ وة- البداية أق ول ويف
املهم أن تكون ههه ايآيات واألحاديث واردة يف حماُلا ويف مناسباهتا وخاصة منها األحاديث فمن املعل وم عن د أه ل العل م 

اً ففيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف واملوضوع واملكهوب والباطل الهي أنه ليس كل ما يرد من األحاديث صحيح
بل ليس كل حديث صحيح يسلم به ملن احتج به فقد اتج باْلديث يف غري موضعه فتكون حجت ه داحض ة  ،ال أصل له
 باطلة.

 ، ذاهت  ا ويف االستش  هاد ِب  اإذاً فمج  رد إي  راد األحادي  ث ال يق  دم يف املوض  وع وال ي  ؤخر في  ه ش  يئاً إال إذا كان  ت ص  حيحة يف
 عندها تصلح دليًَل وتثبت ِبا اْلجة.

مراع  اة س  بيله بالعم  ل والعب  ادة، وحت  ري مك  ارم ه  و : -تع  اىل-الوس  يلة إىل اهلل  مع  ىن إن  -أيه  ا اإلخ  وة-م  ا مع  ىن الوس  يلة؟ 
تدل ِب ا م ن جيي زون التوس ل ِب ها ، وأم ا ع ن ايآي ات ال يت يس -تع اىل-الشريعة، وهي كالُقرحبة، والواسل: هو الراغ ب إىل اهلل 

 النوع الهي ذكرنا. 

وقول  ه س  بحانه:  ،: ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا اتق  وا اهلل وابتغ  وا إلي  ه الوس  يلة وجاه  دا يف س  بيله لعلك  م تفلح  ون-تع  اىل-قول  ه وه  ي 
ِ  ُم الحَوِس  يَلَة أَي ُُّه  مح أَق ح  َرُب وَ  ُعوَن يَ بحتَ غُ  وَن ِإىَل َرِبِّ َتَ  ُه َوخَيَ  اُفوَن َعَهابَ  ُه ِإنَّ َع  َهاَب َربِّ  َك َك  اَن حَمح  ُهورًا "أُولَئِ  َك الَّ  ِهيَن يَ  دح يَ رحُج  وَن َر ح

 [.23(" ]اإلسراء: 23)

 فتعالوا بنا نتعرف إىل هاتني ايآيتني من أوثق كتب التفسري. 
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ص دَّقوا اهلل ورس وله فيم ا  يف تفسريها: يا أيها الهين -ر ه اهلل-فأما ايآية األوىل، فقد قال إمام املفسرين اْلاف  ابن جرير 
، بالطاع  ة ل  ه يف ذل  ك ،أخ  ربهم، ووع  د م  ن الث  واب، وأوع  د م  ن العق  اب. اتق  وا اهلل يق  ول: أجيب  وا اهلل فيم  ا أم  ركم وهن  اكم

 (044) وابتغوا إليه الوسيلة: يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل مبا يرضيه.

ونق ل مث ل ذل ك  أي الطاع ة، القرب ة ه هه ايآي ة ع ىن الوس يلة يفونقل اْلاف  ابن كثري عن اب ن عب اس رض ي اهلل عنهم ا أن م
عن جماهد وأَب وائل واْلسن وعبد اهلل بن كث ري والس دي واب ن زي د وغ ري واح د، ونق ل ع ن قت ادة قول ه فيه ا: أي تقرب وا إلي ه 

إذا   (047) ين في  ه...ُث ق  ال اب  ن كث  ري: وه  ها ال  هي قال  ه ه  ؤالء األئم  ة ال خ  َلف ب  ني املفس  ر  ،بطاعت  ه، والعم  ل مب  ا يرض  يه
 فليس ِف ايآية على صحة التوسل بأحد إمنا معناها التقرب بالطاعة والعبادة.

ََتُه َوخَيَافُ وأما ايآية الثانية ُم الحَوِسيَلَة أَي ُُّهمح أَق حَرُب َويَ رحُجوَن َر ح ُعوَن يَ بحتَ ُغوَن ِإىَل َرِبِِّ اَب َربِّ َك  وَن َعَهابَ ُه ِإنَّ َع هَ : "أُولَِئَك الَِّهيَن َيدح
رض ي -فقد بني الصحاَب اجلليل عب د اهلل ب ن مس عود  [: فليس فيها متعلق ُلهه املسألة23( "]اإلسراء: 23َكاَن حَمحُهورًا )

مناس  بة نزوُل  ا ال  يت توض  ح معناه  ا فق  ال: نزل  ت يف نف  ر م  ن الع  رب ك  انوا يعب  دون نف  راً م  ن اجل  ن، فأس  لم اجلني  ون،  -اهلل عن  ه
 (042)يعبدوهنم ال يشعرون.واإلنس الهين كانوا 

: أي اس   تمر اإلن   س ال   هين ك   انوا يعب   دون اجل   ن عل   ى عب   ادة اجل   ن، واجل   ن ال يرض   ون -ر    ه اهلل-ق   ال اْل   اف  اب   ن حج   ر 
 (042) بهلك، لكوهنم أسلموا، وهم الهين صاروا يبتغون إىل رِبم الوسيلة، وهها هو املعتمد يف تفسري ايآية.

 ، ولهلك قال:-تعاىل-يلة ما يتقرب به إىل اهلل وهي صراة يف أن املراد بالوس قلت:

م   ن األعم   ال الص   اْلة، وه   ي ك   هلك تش   ري إىل ه   هه الظ   اهرة الغريب   ة  -تع   اىل-يبتغ   ون أي يطلب   ون م   ا يتقرب   ون ب   ه إىل اهلل 
م ع املخالفة لك ل تفك ري س ليم، ظ اهرة أن يتوج ه بع ض الن اس بعب ادهتم ودع ائهم إىل بع ض عب اد اهلل، خي افوهنم ويرج وهنم، 

أن هؤالء العباد املعبودين ق د أعلن وا إس َلمهم، وأق روا هلل بعب وديتهم، وأخ هوا يتس ابقون يف التق رب إلي ه س بحانه، باألعم ال 
الص  اْلة ال  يت ابه  ا ويرض  اها، ويطمع  ون يف ر ت  ه، وخي  افون م  ن عقاب  ه، فه  و س  بحانه ُيَس  فه يف ه  هه ايآي  ة أح  َلم أولئ  ك 

مروا عل  ى عب  ادهتم م  ع أهن  م خملوق  ون عاب  دون ل  ه س  بحانه، وض  عفاء م  ثلهم، ال ميلك  ون اجل  اهلني ال  هين عب  دوا اجل  ن، واس  ت
، وه  و ال  هي ميل  ك وح  ده -تب  ارك وتع  اىل-اً، وينك  ر اهلل عل  يهم ع  دم ت  وجيههم بالعب  ادة إلي  ه وح  ده، ألنفس  هم نفع  اً وال ض  رّ 

 .الضر والنفع، وبيده وحده مقادير كل شيء وهو املهيمن على كل شيء

استدالل خ اطئ ال يص ح   ل ايآيت ني علي ه، ألن ه  أن االستدالل من ايآيتني على هها التوسل -أيها اإلخوة  -واخلَلصة 
مل يثب   ت ش   رعاً أن ه   ها التوس   ل مش   روع مرغ   وب في   ه، ول   هلك مل ي   هكر ه   ها االس   تدالل أح   د م   ن الس   لف الص   احل، وال 

                                                            
 (.459/  01) -( تفسري الطربي 044)

 (.017/  7) -( تفسري ابن كثري 047)

 .3324ومسلم  ،(2302، 2302( أخرجه البخاري )042)

 (.090/  07( فتح الباري )042)
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يأمرن ا ب التقرب إلي ه بك ل رغب ة، والتق دم إلي ه ب ك  -ع اىلتب ارك وت-استحبوا التوسل املهكور، بل الهي فهموه منهما أن اهلل 
 قربة، والتوصل إىل رضاه بكل سبيل.

عم ال الص اْلة ال يت ولكن اهلل سبحانه قد علمن ا يف نص وص أخ رى كث رية أن علين ا إذا أردن ا التق رب إلي ه أن نتق دم إلي ه باأل
ها إىل عقولن ا وأذواقن ا، ألهن ا حين هاك س تختلف وتتب اين، ابها ويرضاها، وهو مل يكل تل ك األعم ال إلين ا، ومل ي بك حتدي د

-وستضطرب وتتخاصم، بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه يف ذلك، ونتب ع إرش اده وتعليم ه في ه، ألن ه ال يعل م م ا يرض ي اهلل 
مس ألة إىل م ا  إال اهلل وحده، فلهها كان من الواجب علين ا ح ىت نع رف الوس ائل املقرب ة إىل اهلل أن نرج ع يف ك ل -عز وجل

ش  رعه اهلل س  بحانه، وبين  ه رس  ول اهلل، ويع  ين ذل  ك أن نرج  ع إىل كت  اب اهلل وس  نة رس  وله  وه  ها ه  و ال  هي وص  انا ب  ه رس  ولنا 
 (040) .حممد صلوات اهلل عليه وسَلمه حيث قال:  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ِبما: كتاب اهلل وسنة رسوله

 ايآيتني. إذاً فقد سقط االستدالل ِباتني

قال: "َوَما أَرحَسلحَنا ِمنح َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَ اَع بِ ِإذحِن اللَّ ِه َولَ وح أَن َُّه مح ِإذح ظََلُم وا أَن حُفَس ُهمح َج اُءوَك  -تبارك وتعاىل-: قالوا: إن اهلل ثانياً 
تَ غحَفَر َُلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تَ وَّابًا تَ غحَفُروا اللََّه َواسح  [ 02َرِحيًما  ]النساء:  فَاسح

إن ههه ايآية فيها إثبات جواز التوسل برسول اهلل صلى حىت بعد مماته وأوردوا على ذلك قص ة مكهوب ة ال أص ل ُل ا  قالوا:
وال خطام وال زمام عن رجل يقال له: الُعتحيب، قال: كنت جالساً عند ق رب الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم، فج اء أع راَب فق ال: 

تَ غحَفُروا اللَّ َه َواسح تَ غحَفرَ السَلم عل َُلُ ُم الرَُّس وُل  يك يا رسول اهلل، مسعت اهلل يقول: } َوَلوح أَن َُّهمح ِإذح ظََلُموا أَن حُفَسُهمح َجاُءوَك فَاسح
 َلَوَجُدوا اللََّه تَ وَّابًا َرِحيًما   وقد جئتك مستغفراً لهنيب مستشفعاً بك إىل رَب ُث أنشأ يقول:

 َنت بالقاع أعُظُمه... فطاب منح طيبهّن القاُع واألَكُم...يا خرَي من ُدف

 نَ فحسي الفداُء لقرٍب أنت ساكُنه...    فيه العفاُف وفيه اجلوُد والكرُم...

ُث انصرف األعراَب فغلبتين عيين، فرأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النوم فقال: يا ُعتحِب، اْلقح األعراَّب فبشره أن اهلل قد 
 له.غفر 

 وزاد بعضهم البيتني التاليني: 

 أنت الشفيع الهي ترجى شفاعته... على الصراط إذا ما زلت القدم

 (043) وصاحباك فَل أنسامها أبداً...   مين السَلم عليكم ما جرى القلم

                                                            
 «.، وصححه األلبا ي يف: "املشكاة 490واْلاكم  ،0045( أخرجه مالك 040)

 (.295( اإليضاح )ص5/403( ايموع )043)
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رد عليه ا حكاية باطلة، وقصة واهية، ال تدل عل ى ج واز التوس ل بالرس ول ص لى اهلل علي ه س لم، وال   -أيها اإلخوة-وههه 
 بأربعة أمور ذكرها الشي  الفاضل صاحل آل الشي  يف كتابه: "ههه مفاهيمنا" قال:

أواًل: ما دام أهنا ليست من سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال فعل خلفائه الراشدين، وصحابته املكرمني، وال م ن فع ل 
بس  ند ض  عيف، فكي  ف ا  تج ِب  ا يف عقي  دة التوحي  د، الت  ابعني، والق  رون املفض  لة، وإمن  ا ه  ي جم  رد حكاي  ة ع  ن جمه  ول نقل  ت 

الهي هو أصل األصول، وكيف اتج ِبا وهي تعارض األحاديث الصحيحة اليت هنُِي فيها ع ن الغل و يف القب ور، والغل و يف 
س نها الصاْلني عموماً، وعن الغلو يف قربه، والغلو فيه صلى اهلل عليه وسلم خصوصاً، وأما من نقلها م ن العلم اء أو استح

فليس ذل ك  ج ة تع اَرض ِب ا النص وص الص حيحة وخت اَلف م ن أجله ا عقي دة الس لف، فق د خيف ى عل ى بع ض العلم اء م ا 
 هو واضح لغريهم، وقد خيطئون يف نقلهم ورأيهم، وتكون اْلجة مع من خالفهم.

بنّياً عل ى اْلكاي ات واملنام ات، وما دمنا قد علمنا طريق الصواب، فَل شأن لنا مبا قاله فَلن أو حكاه فَلن، فليس ديننا م
 وإمنا هو مبين على الرباهني الصحيحة.

ثانياً: قد ختفى بعض املسائل واملعا ي على من خلع األنداد، وتربأ من الشرك وأهله، كم ا ق ال بع ض الص حابة: "اجع ل لن ا 
السنن، قلتم والهي نفس ي بي ده م ا  ذات أنواط كما ُلم ذات أنواط"فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اهلل أكرب، إهنا

َعلح لََنا ِإَُلًا َكَما َُلُمح َآُِلٌَة( ]األعراف:   (045)["075قاله أصحاب موسى: )اجح

واْلج   ة يف ه   ها: أن ه   ؤالء الص   حابة، وإن ك   انوا ح   ديثي عه   د بكف   ر، فه   م دخل   وا يف ال   دين ب   َل إل   ه إال اهلل، وه   ي ختل   ع 
فم  ع ذل  ك وم  ع معرف  ة قائليه  ا اْلق  ة مبع  ىن ال إل  ه إال اهلل، خف  ي عل  يهم بع  ض  األن  داد، وأص  ناف الش  رك، وتوح  د املعب  ود،

املسائل من أفرادها، وإمنا الش أن أن ه إذا وض ح ال دليل، وأبين ت اْلج ة، فيج ب الرج وع إليه ا والتزامه ا، واجلاه ل ق د يع هر،  
وىل باحتم ال أن خيف ى عل يهم بع ض كما ُع هر أولئ ك الص حابة يف ق وُلم: "اجع ل لن ا ذات أن واط"، وغ ريهم م ن العلم اء أ

 املسائل ولو يف التوحيد والشرك.

ثالثاً: كيف يتجاس ر أح د أن يع ارض نص وص كت اب اهلل وس نة رس وله ص لى اهلل علي ه وس لم بق ول حك اه ح اك مستحس ناً 
رِِه َأنح ُتِصيبَ ُهمح ِفت ح  َهِر الَِّهيَن خُيَاِلُفوَن َعنح أَمح  [.07َنٌة َأوح ُيِصيبَ ُهمح َعَهاٌب أَلِيٌم( ]النور: له، واهلل سبحانه يقول: )فَ لحَيحح

يق  ول: )فَ لحَيحح  َهِر الَّ  ِهيَن  -تع  اىل-ق  ال اإلم  ام أ   د: عجب  ت لق  وم عرف  وا اإلس  ناد وص  حته، ي  ههبون إىل رأي س  فيان، واهلل 
َنٌة( رِِه َأنح ُتِصيبَ ُهمح ِفت ح  ُث يقول: اإلمام أتدري ما الفتنة؟. ،خُيَاِلُفوَن َعنح أَمح

  (049) لفتنة: الشرك لعله إذا َردَّ بعَض قوِله أن يقع يف قلبه شيء من الزيا فيهلك.ا

                                                            
 .2215ة وصححه األلبا ي املشكا ،(405/  2(، وأ د )232/  2(، )4051( أخرجه البمهي )045)

 (.93اإلبانة الكربى")» ( أخرجه ابن بطة يف 049)
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فطاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن ك ان خ رَي ه هه األم ة أب ا بك ر وعم ر، ف األمر كم ا 
ى اهلل علي ه وس لم وتقول ون: ق ال أب و قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: ق ال رس ول اهلل ص ل

 (071) بكر وعمر.

فكيف لو رأى ابن عباس هؤالء الناس الهين يعارضون السنة الثابتة، واْلج ة الواض حة بق ول أع راَب جمه ول يف قص ة العت ِب 
 الضعيفة املنكرة.

مة، تل  ك املف  اهيم املبني  ة عل  ى إن الس  نة يف قل  وب حمبيه  ا أعظ  م وأغل  ى م  ن تل  ك اْلج  ج املتهافت  ة، واملف  اهيم البدعي  ة الس  قي
املنامات واملنكرات، فاعجب ُلها، وجرد املتابعة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وس لم، وح هار ُث ح هار م ن أن ت رد األحادي ث 

 الصحيحة وتؤمن باألخبار الباطلة الواهية، فيوشك من فعل ذلك أن يقع يف قلبه فتنة فيهلك.

يف مسائل اختارها إما عن رأي، أو ع ن ض عف حج ة، وه م مع هورون قب ل إيض اح احملج ة رابعاً: ما من عامل إال ويرد عليه 
ب  دالئلها، ول  و تتب  ع الن  اس ش  هوذات ايته  دين ورخص  هم، خلرج  وا ع  ن دي  ن اإلس  َلم إىل دي  ن آخ  ر، كم  ا قي  ل: م  ن تتب  ع 

ق  ي ب  ه إىل ش  هواته لك  ان ال  رخص تزن  دق، ول  و أراد مبت  ا الفس  اد والع  دول ع  ن الص  راط أن يتخ  ه ل  ه م  ن رخص  هم س  لماً يرت
 الواجب على اْلاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور يف فقه األئمة األربعة وغريهم.

   (070) وما ذكر ففيه أن من أحال لتربير جرمه على قول عامل، ُعلم خطؤه فيه أنه يقبل منه وال يؤخه بالعتاب.

 أيها اإلخوة  إن اْلكايات ال يثبت ِبا دين.

... ه و الت واب ال رحيم -س بحانه وتع اىل-وإمن ا تب ني: "أن اهلل  ،دل مطلقاً على شيء من ذل ك ال هي ذهب وا إلي هوايآية ال ت
ومهما اقبف عب اده م ن ال هنوب واخلطاي ا... ُث رجع وا إلي ه وأن ابوا... فإن ه يت وب عل يهم ويغف ر ُل م ذن وِبم عل ى أن يعزم وا 

ه ي  دُلم عل  ى الطري  ق ال  هي إذا س  لكوه... يوص  لهم إىل عف  وه ومغفرت  ه، عل  ى ع  دم الع  ودة إىل ال  هنب. وم  ن ر ت  ه بعب  اده أن  
خي  رب يف حمك  م آيات  ه أن  ه مل يرس  ل إىل  -تع  اىل-ألن لك  ل ش  يء س  بباً فف  ي ه  هه ايآي  ة ي  دُلم عل  ى ه  هه األس  باب... فإن  ه 

ال درجات العل ى، وم ن  -تع اىل-الناس من رسول إال ليط اع ويس تجيبوا لرس الته ال يت أرس لها إل يهم، فم ن أط اع ل ه عن د اهلل 
، إمن ا ه ها الطري ق ل ه س بل ت ؤدي إلي ه ف دُلم -تع اىل-ظلم نفسه باإلعراض... أو املعصية... فقد فتح له ب اب الع ودة إلي ه 

ُهمح َج  اُءوَك فَاسح  تَ غحَفُروا اللَّ  َه عليه  ا بقول  ه ج  ل وع  َل: )َوَم  ا أَرحَس  لحَنا ِم  نح َرُس  وٍل ِإالَّ لُِيطَ  اَع بِ  ِإذحِن اللَّ  ِه َولَ  وح أَن َُّه  مح ِإذح ظََلُم  وا أَن حُفَس  
تَ غحَفَر َُلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تَ وَّابًا َرِحيًما( ]النساء:   [.02َواسح

                                                            
 (.7040( أخرجه أ د )071)

 دار طيبة للنشر والتوزيع. ،(725/  4انظر: ) ،نقًَل عن حتقيق: سامي بن حممد سَلمة لتفسري ابن كثري ،(30( ههه مفاهيمنا )ص070)
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ف  إن اس  تغفارهم  ،وذل  ك ب  أن اض  روا إىل الرس  ول األعظ  م ويس  تغفروا اهلل يف جملس  ه ُث يس  ألوه أن يس  تغفر ُل  م أيض  اً وهك  ها
أرش   دهم إىل  -تع   اىل-فثب   ت أن اهلل  ،عل   يهم ور ت   ه ِب   م -تع   اىل-يكون   ان س   بباً يف توبت   ه  ،مرِب   م ُث اس   تغفار الرس   ول ُل   

 توسلني يستمطرون ِبما توبة اهلل ور ته.

 األول: استغفارهم اهلل ألنفسهم يف جملس رسول اهلل.

س  تغفارهم اهلل ال  هي ه  و عم  ل الث  ا ي: س  ؤاُلم الرس  ول أن يس  تغفر اهلل ُل  م ف  األول ك  ان توس  ًَل باألعم  ال الص  اْلة... وه  و ا
فه ل م ن دلي ل عل ى مش روعية  -تع اىل-صاحل، والثا ي كان توسًَل بدعاء املؤمن ألخي ه وك َل التوس لني كان ا بإرش اد م ن اهلل 
فه  ها غ  ري   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -ه  هين التوس  لني أدل م  ن دالل  ة اهلل عليهم  ا يف ه  هه ايآي  ة؟ أم  ا التوس  ل ب  هات الن  يب 

 ن أن يدل على مشروعية التوسل بهوات الصاْلني وِبها سقط االستدالل ِبهه ايآية أيضاً.مشروع فضًَل ع

: ق  الوا: إن مم  ا ي  دل لص  حة م  ا ذهبن  ا إلي  ه قص  ة استس  قاء عم  ر بالعب  اس رض  ي اهلل عنهم  ا: ففيه  ا ج  واز التوس  ل جب  اه ثالث  اً 
ك ان إذا َقَحط وا استس قى بالعب اس   -عن هرضي اهلل -قال: إن عمر بن اخلطاب  األشخاص وحرمتهم وحقهم وهو أن أنساً 

 بن عبد املطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون.

إمن   ا ك   ان جب   اه العب   اس رض   ي اهلل عن   ه، ومكانت   ه عن   د اهلل  -رض   ي اهلل عن   ه-فيفهم   ون م   ن ه   ها اْل   ديث أن توس   ل عم   ر 
ن توسله كأنه جم رد ذك ر من ه للعب اس يف دعائ ه، وطل ب من ه هلل أن يس قيهم م ن أجل ه، وق د أق ره الص حابة عل ى سبحانه، وأ

 عون.ذلك، فأفاد بزعمهم ما يدّ 

وتوس  له ب  داًل من  ه بالعب  اس رض  ي اهلل عن  ه،  -ب  زعمهم  -ع  ن التوس  ل بالرس  ول   -رض  ي اهلل عن  ه-وأم  ا س  بب ع  دول عم  ر 
 املفضول مع وجود الفاضل ليس غري.فإمنا كان لبيان جواز التوسل ب

واجلواب: إن فهمهم هها خاطئ، وتفسريهم هها مردود فليس املعىن كما فهموه: كنا نتوسل ب جاه نبينا، وإنا نتوس ل إلي ك 
 ب جاه عم نبينا،إمنا املعىن: كنا نتوسل إليك ب دعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك ب دعاء عم نبينا على رأينا َنن.

إذا أج دبوا وقَحط وا قب ع ك ل م نهم يف  ك انوا  إىل السنة، لتبني لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنيب فه ل ي ا ت رىوإذا جلأنا 
داره، أو مك   ان آخ   ر، أو اجتمع   وا دون أن يك   ون معه   م رس   ول اهلل، ُث دع   وا رِب   م ق   ائلني: الله   م بنبي   ك حمم   د، وحرمت   ه 

وجود له إطَلقاً يف الس نة النبوي ة الش ريفة، ويف عم ل الص حابة رض وان  وهها ال ،عندك، ومكانته لديك اسقنا الغيث. مثَلً 
 -تع  اىل-ذات  ه فع  ًَل، ويطلب  ون من  ه أن ي  دعو اهلل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -عل  يهم، أم أهن  م ك  انوا ي  أتون الن  يب  -تع اىل-اهلل 

-ايآي ات واألحادي ث والس رية م ا ال هي دل ت علي ه  ُلم، فيحقق  طلحبتهم، ويدعو ربه س بحانه، ويتض رع إلي ه ح ىت يس قوا؟
إمنا كانوا إذا رغب وا يف قض اء حاج ة، أو كش ف نازل ة أن ي ههبوا إلي ه، ويطلب وا من ه الواضح من هها كله أهنم  ؟-أيها اإلخوة

 بدعاء الرسول الكرمي ليس غري. -تعاىل-مباشرة أن يدعو ُلم ربه، أي أهنم كانوا يتوسلون إىل اهلل 
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: ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم ج اؤوك فاس تغفروا اهلل واس تغفر ُل م الرس ول لوج دوا اهلل -وتعاىل تبارك-ويرشد إىل ذلك قوله 
 [.02تواباً رحيماً ]النساء:

ومن أمثلة ذلك م ا روت ه الس يدة عائش ة رض ي اهلل عنه ا حي ث قال ت: ش كا الن اس إىل رس ول اهلل قح وط املط ر، ف أمر مبن رب 
خيرج  ون في  ه. قال  ت: فخ  رمل رس  ول اهلل  ح  ني ب  دا حاج  ب الش  مس، فقع  د عل  ى فوض  ع ل  ه يف املص  لى، ووع  د الن  اس يوم  اً 

املن  رب، فك  رب و   د اهلل، ُث ق  ال:  إنك  م ش  كو  ج  دب دي  اركم، واس  تئخار املط  ر ع  ن إب  ان زمان  ه ع  نكم، وق  د أم  ركم اهلل أن 
ال إل ه إال اهلل يفع ل م ا  ،نتدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم ُث قال: اْلمد هلل رب الع املني ال ر ن ال رحيم مل ك ي وم ال دي

اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت الغين وَنن الفقراء أنزل علين ا الغي ث واجع ل م ا أنزل ت لن ا ق وة وبَلًغ ا إىل ح ني ُث رف ع  ،يريد
ُث ح ول إىل الن اس ظه ره وقل ب أو ح ول رداءه وه و راف ع يدي ه ُث أقب ل عل ى  ،يديه فلم يزل يف الرفع ح ىت ب دا بي اض إبطي ه

فل   م ي   أت مس   جده ح   ىت س   الت  ،فأنش   أ اهلل س   حابة فرع   دت وبرق   ت ُث أمط   رت ب   إذن اهلل ،اس ون   زل فص   لى ركعت   نيالن   
فق  ال: أش  هد أن اهلل عل  ى ك  ل  ،فلم  ا رأى س  رعتهم إىل الك  ن ض  حك ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ح  ىت ب  دت نواج  هه ،الس  يول

 (074شيء قدير وأ ي عبد اهلل ورسوله.)

ة أن ام  ن الن  يب وزم  ن أص  حابه الك  رام رض  وان اهلل عل  يهم تُب  ني مب  ا ال يقب  ل اجل  دال أو املم  ار فه  هه الواقع  ة وأمثاُل  ا مم  ا وق  ع ز 
ل به، وعرضه حاله ل ه، وطلب ه من ه ل إىل املتوسَّ التوسل بالنيب أو بالصاْلني الهي كان عليه السلف الصاحل هو جميء املتوسِّ 

 .-سبحانه وتعاىل-جيب من ُث اهلل أن يدعو له اهلل سبحانه، ليحقق طلبه، فيستجيب هها له، ويست

لقد فس رت بع ض رواي ات اْل ديث الص حيحة ك َلم عم ر امل هكور ِف قص ة التوس ل وقص ده، إذ نقل ت دع اء و أيها اإلخوة: 
 -ر     ه اهلل-اس    تجابة لطل    ب عم    ر رض    ي اهلل عن    ه، فم    ن ذل    ك م    ا نقل    ه اْل    اف  العس    قَل ي  -رض    ي اهلل عن    ه-العب    اس 
 الزبري بن بكار يف"األنساب"صفة ما دعا به العباس يف ههه الواقعة، والوق ت ال هي وق ع حيث قال: قد بني(077)يف"الفتح"

فيه ذلك، فأخرمل بإسناد له أن العباس ملا استسقى به عمر قال: اللهم إنه مل ين زل ب َلء إال ب هنب، ومل يكش ف إال بتوب ة، 
، ونواص  ينا إلي  ك بالتوب  ة، فاس  قنا الغي  ث، ق  ال: أي  دينا إلي  ك بال  هنوب هوق  د توّج  ه الق  وم َب إلي  ك ملك  ا ي م  ن نبي  ك، وه  ه

 فأرخت السماء مثل اجلبال حىت أخصبت األرض، وعاش الناس.

ال بهاته كم ا بين ه ال زبري ب ن بك ار وغ ريه، ويف ه ها رد  -رضي اهلل عنه-يف هها اْلديث: أن التوسل بدعاء العباس واضح و 
ال بدعائه، إذ ل و ك ان األم ر ك هلك مل ا ك ان مث ة حاج ة ليق وم  واضح على الهين يزعمون أن توسل عمر كان بهات العباس

 العباس، فيدعو بعد عمر دعاًء جديداً.

                                                            
 (.070/  7وحسنه األلبا ي يف إرواء الغليل ) ،(745/  0واْلاكم أيضا ) (729/  7( والبيهقي )094/  0( والطحاوي )0037( أخرجه أبو داود )074)

 .7/021("الفتح" 077)
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ثانياً: إن عمر صرح ب أهنم ك انوا يتوس لون بنبين ا  يف حيات ه، وأن ه يف ه هه اْلادث ة توس ل بعم ه العب اس، ومم ا ال ش ك في ه أن 
إمن ا ك ان   -صلى اهلل علي ه وس لم -باس، وإذ تبني أن توسلهم بهالتوسلنيح من نوع واحد: توسلهم بالرسول  وتوسلهم بالع

 توسَلً بدعائه  فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إمنا هو توسل بدعائه أيضاً، بضرورة أن التوسلنيح من نوع واحد.

م ن عم ر إىل العب اس وب ها نعل م أن التوس ل ال هي ح د  إذا تبني هها: علمنا أن قوله كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعائه، 
أنه طلب من العباس أن يدعو اهلل أن يسقي الناس فدعا العباس وهها ال يدل على التوسل بهوات الصاْلني وِبها يس قط 

 االستدالل ِبها األثر أيضاً.

أو    -ص لى اهلل علي ه وس لم -: حديث الضرير: يرون أن ه ها اْل ديث ي دل عل ى ج واز التوس ل يف ال دعاء جب اه الن يبرابعاً 
 غريه من الصاْلني، إذ فيه أن النيب  علم األعمى أن يتوسل به يف دعائه، وقد فعل األعمى ذلك فعاد بصرياً.

وحديث الضرير هو ما أخرمل أ د وغريه بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجًَل ضرير البصر أتى الن يب، فق ال: ادع 
رُت ذاك، فه و خ ري، ويف رواي ة:  وإن ش ئَت ص ربَت فه و خ ري اهلل أن يعافيين. قال:  إن شئت دعوت ل ك، وإن ش ئت أّخ 

لك، فقال: ادعُه. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتني، ويدعو ِبها الدعاء: اللهم إ ي أسألك، وأتوجه إليك 
 [.وش ّفعين في ه] بنبيك حممد نيب الر ة، يا حمم د إ ي توجه ُت ب ك إىل رَب يف ح اجيت ه هه، فتقض ى ِل، الله م فش ّفعه يفَّ 

 (072)قال: ففعل الرجل فربأ.

واجل واب: إن ه ها اْل ديث ال حج ة  -صلى اهلل عليه وس لم -يقولون: فهها دليل وحجة على جواز التوسل بهات الرسول
ُل  م في  ه عل  ى التوس  ل بال  هات، ب  ل ه  و دلي  ل التوس  ل املش  روع، ألن توس  ل األعم  ى إمن  ا ك  ان بدعائ  ه ص  لى اهلل علي  ه وس  لم 

 ه وذاته. وليس جباه

 واألدلة على ما نقول من اْلديث نفسه كثرية، وأمهها:

دُع اهلل أن يع  افيين فه  و توس  ل إىل الي  دعو ل  ه، وذل  ك قول  ه:  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -أواًل: أن األعم  ى إمن  ا ج  اء إىل الن  يب 
ك  ان قص  د األعم  ى التوس  ل بدعائ  ه، ألن  ه يعل  م أن دع  اءه  أرج  ى للقب  ول عن  د اهلل    َلف دع  اء غ  ريه، ول  و   -تع  اىل-اهلل 

ب  هات الن  يب  أو جاه  ه أو حق  ه مل  ا ك  ان مث  ة حاج  ة ب  ه إىل أن ي  أحم الن  يب، ويطل  ب من  ه ال  دعاء ل  ه، ب  ل ك  ان يقع  د يف بيت  ه، 
اللهم إ ي أس ألك جب اه نبي ك ومنزلت ه عن دك أن تش فيين، وجتعل ين بص رياً. ولكن ه مل يفع ل، مل اذا؟  ويدعو ربه بأن يقول مثًَل:

ه  م مع  ىن التوس  ل يف لغ  ة الع  رب ح  ق الفه  م، ويع  رف أن  ه ل  يس كلم  ة يقوُل  ا ص  احب اْلاج  ة، ي  هكر فيه  ا اس  م ألن ه ع  رَب يف
املتوسَّل به، بل البد أن يشتمل على اييء إىل من يعتقد فيه الص َلح والعل م بالكت اب والس نة، وطل ب ال دعاء من ه ل ه ه ا 

 هو ذا قد فعل فأتى رسول اهلل ليدعو له.

 وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو األفضل له، وهو قوله:  ثانياً: أن النيب
                                                            

 (.209/  0واْلاكم وصححه ووافقه الههيب ) ،(0752( وابن ماجه )075/  2(، وأ د )7235( أخرجه البمهي )072)
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البخاري  إن شئت دعوُت، وإن شئت صربت فهو خري لك. وهها األمر الثا ي هو ما أشار إليه  يف اْلديث الهي أخرجه
فص رب،  -أي عيني ه  -أنه قال:  إذا ابتليُت عبدي  بيبتيه  -تبارك وتعاىل-عن ربه  عن رسول اهلل   صلى اهلل عليه وسلم  

 (072) عوضته منهما اجلنة.

ثالث  ًا: إص  رار األعم  ى عل  ى ال  دعاء وه  و قول  ه: ف  ادع فه  ها يقتض  ي أن الرس  ول  دع  ا ل  ه، ألن  ه  خ  ري م  ن وِف مب  ا وع  د، وق  د 
 - وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن ال بد أنه  دعا له، فثب ت امل راد، وق د وج ه الن يب

دعاءه فيه، وجهه إىل الن وع الث ا ي  -تعاىل-األعمى بدافع من ر ته، و رص منه أن يستجيب اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
م  ن التوس  ل املش  روع، وه  و التوس  ل بالعم  ل الص  احل، ليجم  ع ل  ه اخل  ري م  ن أطراف  ه، ف  أمره أن يتوض  أ ويص  لي ركعت  ني ُث ي  دعو 

ل ه، وه ي ت دخل  -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  يقدمها بني يدي دعاء -وتعاىلسبحانه -لنفسه وههه األعمال طاعة هلل 
 : وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق.-تعاىل-يف قوله 

-طاع ة هلل  بدعائه لألعمى ال هي وع ده ب ه، ب ل ش غله بأعم ال فيه ا -صلى اهلل عليه وسلم -وهكها فلم يكتف الرسول 
، -س بحانه وتع اىل-مكتمًَل من مجيع نواحيه، وأقرب إىل القب ول والرض ا م ن اهلل  وقربة إليه، ليكون األمر -سبحانه وتعاىل

 وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. -كما هو ظاهر   -وعلى هها، فاْلادثة كلها تدور حول الدعاء 

اخل   وارق  وم   ا أظه   ره اهلل بربك   ة دعائ   ه م   ن ول   هلك ف   إن ه   ها اْل   ديث ذك   ره العلم   اء يف معج   زات الن   يب ودعائ   ه املس   تجاب،
واإلبراء من العاهات، فإنه بدعائه  ُلها األعمى أع اد اهلل علي ه بص ره، ول هلك أخرج ه املص نفون يف"دالئ ل النبوة"ك البيهقي 

ن السر يف شفاء األعمى إمنا هو دع اء الن يب فق ول األعم ى يف دعائ ه: الله م إ ي أس ألك، وأتوس ل أوغريه، فهها يدل على 
اد به: أتوسل إليك بدعاء نبي ك، أي عل ى ح هف املض اف، وه ها أم ر مع روف يف اللغ ة، كقول ه إليك بنبيك حممد  إمنا املر 

َأِل الحَقرحيََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها َوالحِعرَي الَّيِت أَق حبَ لحَنا ِفيَها". ]يوسف: -تعاىل-  أهَل القرية وأصحاَب العري.  :[ أي54: "َواسح

ا املوض  وع، وه  ي أنن  ا حينم  ا ننف  ي التوس  ل جب  اه الن  يب، وج  اه غ  ريه م  ن األنبي  اء ه  ها وال ب  د م  ن بي  ان ناحي  ة هام  ة تتعل  ق ِب  ه
والصاْلني فليس ذلك ألننا ننكر أن يكون ُلم جاه، أو قدر أو مكانة عند اهلل، كما أنه ليس ذلك ألننا نبغضهم، وننكر 

م  د م  ن أش  د الن  اس تق  ديراً لرس  ول اهلل، وال تش  عر أفئ  دتنا مبحب  تهم، ك  َل ُث ك  َل، ف  نحن وهلل اْل ق  درهم ومن  زلتهم عن  د اهلل،
وَن  ن ك  هلك م  ن أع  رف الن  اس بأق  دار الص  اْلني م  ن األول  ني وايآخ  رين مب  ا عرفن  ا اهلل يف   وأكث  رهم حب  اً ل  ه، واعباف  اً بفض  له.

 .كتابه وما عرفنا رسوله يف سنته نسأل اهلل أن اشرنا مع نبيه والصديقني والشهداء والصاْلني وحسن أولئك رفيقاً 

 قول قوِل هها وأستغفر اهلل ِل ولكم. أ

                                                            
 (.2027( أخرجه البخاري )072)
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 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 : األحاديث الضعيفة يف التوسل:خامساً 

 -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -ا  تج جمي  زو التوس  ل املبت  دع بأحادي  ث كث  رية، إذا تأملناه  ا جن  دها غ  ري ثابت  ة النس  بة إىل رس  ول اهلل 
 وههه األحاديث كثرية، فأكتفي بهكر ما اشتهر منها، فأقول:

 اْلديث األول:

اخلدري مرفوعاً: من خرمل من بيته إىل الصَلة، فقال: اللهم إ ي أسألك  ق السائلني علي ك، وأس ألك   ق عن أَب سعيد 
 (070) ممشاي هها، فإ ي مل أخرمل أشراً وال بطراً...أقبل اهلل عليه بوجهه.

 أخرجه أ د واللف  له، وابن ماجه، وإسناده ضعيف فهها اْلديث 

 اْلديث الثا ي:

وي عن ه أن ه ق ال:  ك ان رس ول اهلل  إذا خ رمل إىل الص َلة ق ال: بس م اهلل، آمن ت ب اهلل، توكل ت عل ى حديث بَلل وهو ما رُ 
 (073)اهلل، ال حول وال قوة إال باهلل. اللهم  ق السائلني عليك، و ق خمرجي هها، فإ ي مل أخرمل أشراً وال بطراً.. 

ع ب ن ن افع العقيل ي ع ن أَب س لمة ب ن عب د ال ر ن ع ن م ن طري ق ال واز  -واْلديث أخرجه ابن الس ين يف"عم ل الي وم والليل ة"
 جابر بن عبد اهلل عنه.

 اً، وآفته الوازع هها، فإنه مل يكن عنده وازع مينعه من الكهب.وهها سند ضعيف جدّ 

 اْلديث الثالث:

حق م ن عب د.. عن أَب أمامة قال:  كان رسول اهلل  إذا أصبح، وإذا أمسى دعا ِبها الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر، وأ
 (075) أسألك بنور وجهك الهي أشرقت له السموات واألرض، وبكل حق هو لك، و ق السائلني عليك....

                                                            
 . 42ر خترجيه مفصَلً يف"سلسلة األحاديث الضعيفة" رقم واللف  له، وابن ماجه، وانظ 7/40( أخرجه أ د 070)

 وإسناده ضعيف.

 .54رقم  –( أخرجه ابن السين يف"عمل اليوم والليلة 073)
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 ع على ضعفه.مَ اُليثمي يف"جممع الزوائد": أخرجه الطربا ي، وفيه فضال بن جبري، وهو ضعيف جُمح  عنه قالواْلديث 

مسع أبا أمامة، يروي عن ه م ا ل يس م ن حديث ه. وق ال أيض اً: ال اً، اهتمه ابن حبان فقال: شي  يزعم أنه بل هو ضعيف جدّ 
 ا.جيوز االحتجامل به  ال، يروي أحاديث ال أصل ُل

وهنا وقفة لطيفة عن أهل اْلديث وهي أهنم يقولون: توثيق ابن حبان وحتسني البمهي ال يعتد ِبما كث رياً، ألن اب ن حب ان 
ني ف  إذا ك  ان اب  ن حب  ان يتس  اهل يف التوثي  ق وه  ها قول  ه يف اب  ن جني  د ه  ها متس  اهل يف التوثي  ق والبم  هي متس  اهل يف التحس  

 فماذا يكون حاله ليكون قول ابن حبان فيه هكها ال شك أنه ساقط كهاب فاْلديث ال يصح.

 اْلديث الرابع:

ي  وب ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ق  ال: مل  ا مات  ت فاطم  ة بن  ت أس  د ب  ن هاش  م أم عل  ي رض  ي اهلل عنهم  ا دع  ا أس  امة ب  ن زي  د وأب  ا أ
فلم   ا ف   رغ دخ   ل رس   ول اهلل، فاض   طجع في   ه فق   ال: اهلل ال   هي اي   ي  ،األنص   اري وعم   ر ب   ن اخلط   اب وغَلم   اً أس   ود اف   رون

أسد، ولقنها حجته ا، ووس ع م دخلها   ق نبي ك، واألنبي اء ال هين م ن  نتال ميوت، اغفر ألمي فاطمة ب ومييت، وهو حي
 (079)قبلي، فإنك أرحم الرا ني......

 فاْلديث إًذا ال تقوم به حجة يف"جممع الزوائد":  أيضاً  اُليثمي هعن قالواْلديث 

 اْلديث اخلامس:

 (021) عن أمية بن عبد اهلل بن خالد بن أسيد قال:  كان رسول اهلل  يستفتح بصعاليك املهاجرين.

ديث مرس ل ض عيف، مداره على أمية بن خالد يرفعه، ومل تثب ت ص حبته، فاْل و واْلديث أخرجه الطربا ي يف"املعجم الكبري"
 ال تقوم به حجة. 

 اْلديث السادس:

وكي ف   عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً:  ملا اقبف آدم اخلطيئة قال: يا رب أسألك   ق حمم د مل ا غف رت ِل، فق ال: ي ا آدم
عرف ت حمم  داً ومل أخلق  ه؟ ق  ال: ي  ا رب مل  ا خلقت  ين بي  دك، ونفخ ت يف م  ن روح  ك رفع  ت رأس  ي، فرأي  ت عل  ى ق  وائم الع  رش 

                                                                                                                                                                                                     
 .01/003( جممع الزوائد"075)

 .9/423("جممع الزوائد"079)

 .0/50/4( أخرجه الطربا ي يف"املعجم الكبري"021)
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ِضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك، فقال: غف رت ل ك، ول وال كتوباً: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، فعلمت أنك مل تُ م
 (020) حممد ما خلقُتك.

ومما يؤي د ك هب ه ها اْل ديث  ،أخرجه اْلاكم يف"املستدرك" وقال الههيب عن هها اْلديث: هو حديث موضوعواْلديث 
 لكرمي يف موضعني منه:وبطَلنه أنه خيالف القرآن ا

يق  ول: "فَ تَ َلقَّ  ى َآَدُم ِم  نح َربِّ  ِه َكِلَم  اٍت  -ع  ز وج  ل-غف  ر يآدم بس  بب توس  له ب  ه، واهلل  -تع  اىل-األول: أن  ه تض  من أن اهلل 
ب اس رض ي اهلل [ وقد جاء تفسري ههه الكلمات ع ن ترمج ان الق رآن اب ن ع73فَ َتاَب َعَليحِه ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم". ]البقرة: 
ق ال:  أمل ختلقين بي دك؟  عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي رب(024)عنهما مما خيالف هها اْلديث، فأخرمل اْلاكم
أمل تس  كيّن جنت  ك؟ ق  ال: بل  ى. ق  ال: أمل تس  بق ر ت  ك   بل  ى. ق  ال: أي رب بل  ى. ق  ال: أمل ت  نف  يفَّ م  ن روح  ك؟ ق  ال:
فه  و قول  ه:  اب  ن عب  اس: أص  لحت، أراجع  ي أن  ت إىل اجلن  ة؟ ق  ال: بل  ى. ق  الغض  بك؟ ق  ال: بل  ى. ق  ال: أرأي  ت إن تب  ُت و 

 فتلقى آدم من ربه كلمات وقال اْلاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الههيب، وهو كما قاال.

 وقول ابن عباس هها يف حكم املرفوع من وجهني:

 األول: أنه أمر غييب ال يقال من جمرد الرأي.

ية، وما كان كهلك فهو يف حك م املرف وع، وال س يما إذا ك ان م ن ق ول إم ام املفس رين عب د اهلل الثا ي: أنه ورد يف تفسري ايآو 
 (027) بن عباس رضي اهلل عنهما الهي دعا له رسول اهلل  بقوله: اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل.

نا، وإن مل تغف ر لن ا وتر ن ا لنك ونن قي ل يف تفس ري ه هه الكلم ات: إهن ا م ا يف ايآي ة األخ رى ق اال: ربن ا ظلمن ا أنفس  أما م او 
 . (022)وِبها جزم  بعض املفسرين من اخلاسرين.

وال مناف اة ب ني الق ولني، ب ل أح دمها ي تمم ايآخ ر، فح ديث اب ن عب اس مل يتع رض لبي ان م ا قال ه آدم علي ه فهو مقبول أيض اً 
ثب ت خمالف ة اْل ديث ِب ها فاة واْلم د هلل، و ، فَل مناالكلماتالسَلم بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهها القول يبني 

 .وهها هو املوضع األول للقرآن، فكان باطَلً 

املوضع الثا ي: قوله يف آخره:  ولوال حمم د م ا خلقت ك،  ف إن ه ها أم ر عظ يم يتعل ق بالعقائ د ال يت ال تثب ت إال ب نص مت واتر 
والس نة الص حيحة، واف باض ص حته يف الواق ع م ع اتفاقاً، أو صحيح عند آخرين، ولو كان ذلك صحيحاً ل ورد يف الكت اب 

َر َوِإنَّ  ا لَ  ُه َْلَ  اِفظُوَن )-تب  ارك وتع  اىل-ض  ياع ال  نص ال  هي تق  وم ب  ه اْلج  ة ين  ايف قول  ه  [ 9( ]اْلج  ر: 9: ِإنَّ  ا ََنح  ُن نَ زَّلحنَ  ا ال  هِّكح
                                                            

 .4/002( أخرجه اْلاكم يف"املستدرك"020)

(024 )7/222. 

 (.32( رواه البخاري )027)

 (.0/439( انظر تفسري املنار)022)
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ق د أخربن ا ع ن  -تبارك وتعاىل-اهلل والهكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة، كما قرره ابن حزم يف"اإلحكام"وأيضاً فإن 
: وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعب دون، فك ل م ا خ الف ه هه -عز وجل-اْلكمة اليت من أجلها خلق آدم وذريته، فقال 

اْلكمة أو زاد عليها ال يقبل إال بنص ص حيح ع ن املعص وم  كمخالف ة ه ها اْل ديث الباط ل. ومثل ه م ا اش تهر عل ى ألس نة 
فإنه كهب و موضوع كما قاله الص نعا ي ووافق ه الش وكا ي يف"الفوائ د ايموع ة يف  ،الك ما خلقت األفَلكالناس:  لوالك لو 

 . (022)األحاديث املوضوعة"

وم  ن الطرائ  ف أن املتن  يب م  ريزا غ  َلم أ   د القادي  ا ي الك  افر س  رق ه  ها اْل  ديث املوض  وع املك  هوب ف  ادعى أن اهلل خاطب  ه 
  وه  ها ش  يء يع  بف ب  ه أتباع  ه القادي  انيون، ل  وروده يف كت  اب متنبئهم"حقيق  ة ال  وحي"  بقول  ه: ل  والك مل  ا خلق  ت األف  َلك

 .(020)فسبحان اهلل الهي وفق بني مكهوب وكهاب

وبعض  هم يروي  ه بلف   :  إذا س  ألتم اهلل فاس  ألوه جب  اهي، ف  إن  ،اْل  ديث الس  ابع: توس  لوا جب  اهي ف  إن ج  اهي عن  د اهلل عظ  يم
 جاهي عند اهلل عظيم.

لبتة، وإمنا يرويه بعض اجلهال بالسنة كما نبَّه على ذلك ش ي  اإلس َلم أأصل له يف شيء من كتب اْلديث هها باطل ال و 
قال: م ع أن جاه ه عن د اهلل أعظ م م ن ج اه مجي ع األنبي اء واملرس لني، ولك ن (023)يف"القاعدة اجلليلة" -ر ه اهلل-ابن تيمية 

ق فإن  ه ال يش  فع عن  ده أح  د إال بإذن  ه، واملخل  وق يش  فع عن  د ج  اه املخل  وق عن  د اخل  الق ل  يس كج  اه املخل  وق عن  د املخل  و 
ُع  وا الَّ  ِهيَن  ال ش  ريك ل  ه -تع  اىل-املخل  وق بغ  ري إذن  ه، فه  و ش  ريك ل  ه يف حص  ول املطل  وب، واهلل  كم  ا ق  ال س  بحانه: قُ  ِل ادح

ُهمح ِم  نح َظِه  رٍي َزَعمح  ُتمح ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه اَل مَيحِلُك  وَن ِمث حَق  اَل َذرٍَّة يف الس  موات َواَل يف األحَ  رحِض َوَم  ا َُلُ  مح ِفيِهَم  ا ِم  نح ِش  رحٍك َوَم  ا لَ  ُه ِم  ن ح
َفُع الشََّفاَعُة ِعنحَدُه ِإالَّ ِلَمنح أَِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا فُ زَِّع َعنح قُ ُلوِِبِمح قَ اُلوا َم اَذا قَ اَل رَ 44) َ قَّ َوُه َو الحَعلِ يُّ الحَكبِ رُي ( َواَل تَ ن ح بُُّك مح قَ اُلوا اْلح
، لع دم ثب وت -تع اىل-فَل يلزم إذن من كون جاهه عند ربه عظيماً، أن نتوسل به إىل اهلل  ،[47-44( ]سورة سبأ: 47)

األمر به عنه، ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس، فقد كانوا وم ا ي زال بعض هم 
ص لى اهلل علي ه  -م ل ديهم، وم ن املتف ق علي ه ب ني املس لمني أن حمم داً يقومون ويركعون ويس جدون ملل يكهم ورئيس هم واملعظ 

ه  و أعظ  م الن  اس ل  ديهم، وأرفعه  م عن  دهم. ت  رى فه  ل جي  وز ُل  م أن يقوم  وا ويركع  وا ويس  جدوا ل  ه يف حيات  ه وبع  د   -وس  لم
 مماته؟

ود والرك وع ال جي وزان إال ل ه اجلواب: إنه ال بد ملن جيوز ذل ك، م ن أن يثب ت وروده يف الش رع، وق د نظرن ا فوج دنا أن الس ج
، وقد هنى النيب  أن يسجد أو يركع أحد ألحد، كما أننا رأينا يف السنة كراهية النيب  للقيام، ف دل ذل ك -سبحانه وتعاىل-

 على عدم مشروعيته.

                                                            
 .021، 074( ص022)

 .99( ص020)

 .000( ص023)
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م ن ه ها  فظه ر ،ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حني مننع السجود لرس ول اهلل: إنن ا ننك ر جاه ه  وق دره؟ ك َل ُث ك َل
 أنه ال تَلزم بني ثبوت جاه النيب  وبني تعظيمه بالتوسل جباهه ما دام أنه مل يرد يف الشرع. -تعاىل-جبَلء إن شاء اهلل 

هها، وإن مما يغفل عنه هؤالء أن من جاهه أنه جيب علينا اتباعه وإطاعته كما جيب إطاعة ربه، وقد ثبت عنه أنه قال: ما 
 (025 إال أمرتكم به.)تركت شيئاً يقربكم إىل اهلل

فإذ مل يأمرنا ِبها التوس ل   ول و أم َر اس تحباب   فل يس عب ادة، فيج ب علين ا اتباع ه يف ذل ك وأن ن دع العواط ف جانب اً، وال 
نفسح ُلا ايال حىت ندخل يف دين اهلل ما ليس منه بدعوى حبه، فاْلب الص ادق إمن ا ه و باالتب اع، ول يس باالبت داع كم ا 

( ]آل عم ران: 70يٌم )ُقلح ِإنح ُكنحُتمح حتُِبُّوَن اللَّ َه فَ اتَِّبُعو ي ُاحبِ بحُكُم اللَّ ُه َويَ غحِف رح َلُك مح ُذنُ وَبُكمح َواللَّ ُه َغُف وٌر َرِح : -عز وجل-قال 
70 ] 

 ومنه قول الشاعر: 

ُرك يف القياس بديع  تعصى اإللَه وأنت تظهر حبَّه هها َلَعمح

 حملب ِلمن اب مطيعلو كان حبك صادقاً ألطعَته إن ا

أيه  ا اإلخ  وة  وهك  ها يتب  ني لن  ا أن م  ن جيي  زون التوس  ل املبت  دع اتج  ون بأحادي  ث إذا تأملناه  ا جن  دها تن  درمل حت  ت ن  وعني 
اثن   ني: األول ثاب   ت النس   بة إىل رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ولكن   ه ال ي   دل عل   ى م   رادهم وال يؤي   د رأيهم،فق   د فهم   وه 

 خطأ.

 فهو إما مكهوب أو ضعيف. ثابت النسبة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموالنوع الثا ي غري 

، وبق ي وال ب األموات م ن األولي اء والص اْلني -ص لى اهلل علي ه وس لم -على التوس ل ب هات الن يب وهها وذاك ال يصح دليَلً 
دينن  ا م  ا ينفعن  ا، و أن يأخ  ه بأي  دينا نس  أل اهلل أن يعلمن  ا م  ن  معن  ا بع  ض التس  اؤالت نرجئه  ا إىل اللق  اء الق  ادم مبش  يئة اهلل،

 إليه أخه الكرام عليه............. الدعاء.

                                                            
 كما يف"   -(: رواه الطربا ي بإسناد صحيح 924/  7) -( قال يف أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 025)

 .-اإلبداع" 
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 [3شب ات حول التوسل والوسيلة ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ، اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

نتح د  ع ن ه ها املوض وع     -تع اىل-بفض ل اهلل   وال زلن ا  ،كان لقاؤنا املاض ي بعن وان: تس اؤالت ح ول التوس ل والوس يلة
دع اتج ون بآي ات يف غ ري حمله ا وبأحادي ث إذا بعد أن تبني لن ا أن م ن جيي زون التوس ل املبت    أيها اإلخوة   لكن امسحوا ِل

ثاب  ت النس  بة إىل رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ولكن  ه ال ي  دل عل  ى  :تأملناه  ا جن  دها تن  درمل حت  ت ن  وعني اثن  ني: األول
 مرادهم وال يؤيد رأيهم فقد فهموه خطأ. 

  بع د أن امسح وا ِل  ،أو مك هوب اً ض عيف ج دّ فه و  ،غري ثاب ت النس بة إىل رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم :والنوع الثا ي
أن أعدل بعنوان اخلطبة من تساؤالت حول التوسل والوسيلة إىل شبهات حول التوسل والوسيلة فههه تبني لنا هها جبَلء   

وأهنا ما هي إال شبهات والعجب أن أصحاب ه هه الش بهات  ،أدلة ما يسمونههي التسمية الصحيحة بعدما تبينا حقيقة 
م  ع  يرمونن ا بالتش دد والتنط  ع والتزم ت ،نن ا َن ن ال  هين ن دعوهم إىل التوحي د اخل  الص ب إفراد املعب  ود س بحانه مب ا يس  تحقهيرمو 

أننا نستضيء بنور الوحي واُلدى والق رآن الك رمي والس نة النبوي ة ومنش ي عل ى خط ا اْلبي ب العملي ة وه م يعيش ون ب ني قص ة 
 ما قيل:وما مثلنا معهم إال ك وحكاية ومنام وظَلم

 (029)يا هؤالء بتسرع وتنطع وتشدد ال تلزمونا ال تلمزونا

 ال تقهفونا بالشهوذ فإننا سرنا على هنج اخلليل حممد

 ولكل قول نستدل بآية أو باْلديث املستقيم املسند

 وإننا متفطنون ملطلق ومقيد نعرف والعمومَ  والنس َ 

  -أيها اإلخوة-لشبه فمن هها أيها اإلخوة ونكمل يف هها اللقاء اْلديث عن بعض ههه ا

كث   رياً م  ا يوردمه   ا ايي   زون ُل  ها التوس   ل املبت   دع، فلنب   ني ه  هان األث   ران  وه  ي الش   بهة السادس   ة: اس  تدالُلم ب   أثرين ض   عيفني، 
 حاُلما من صحة أو ضعف، وهل ُلما عَلقة مبا َنن فيه أم ال؟

 األثر األول: أثر االستسقاء بالرسول بعد وفاته:

                                                            
 ا هو مثبت ملا يقتضيه مقام الدعوة باْلسىن. فعدلت عنها إىل م ،( األصل: "ال تلمزونا يا خفافي  الدجى"029)
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قال: أصاب الناس قحط يف زمن عمر، فجاء رج ل إىل  -وكان خازن عمر  -ن أَب شيبه عن مالك الدار وهو ما روى اب
 حم الرج  ُل يف املن  ام، فقي  ل ل  ه: ائ  ت عم  ر.. اْل  ديث.أُ استس  ق ألمت  ك، ف  إهنم ق  د هلك  وا، فَ    ق  رب الن  يب  فق  ال: ي  ا رس  ول اهلل

(021) 

  أحد الصحابة.وقيل الهي رأى املنام املهكور هو بَلل بن اْلار  املز ي

  العدال   ة  قل   ت: واجل   واب أن ه   هه القص   ة غ   ري مس   لم بص   حتها، ألن مال   ك ال   دار غ   ري مع   روف العدال   ة والض   بط، وه   هان
 شرطان أساسيان يف كل سند صحيح كما تقرر يف علم املصطلح. والضبط  

لغيث من السماء، كما ورد ذلك ُث إن اْلديث خمالف ملا ثبت يف الشرع من استحباب إقامة صَلة االستسقاء الستنزال ا
يف  -تع اىل-يف أحاديث كثرية، وأخه به مجاهري األئمة، بل ه ي خمالف ة مل ا أفادت ه ايآي ة م ن ال دعاء واالس تغفار، وه ي قول ه 

وه ها م ا فعل ه عم ر ب ن اخلط اب ح ني  "فقل ت اس تغفروا ربك م إن ه ك ان غف اراً، يرس ل الس ماء عل يكم م دراراً.."سورة ن وح: 
س   ل ب   دعاء العب   اس كم   ا س   بق بيان   ه، وهك   ها كان   ت ع   ادة الس   لف الص   احل كلم   ا أص   اِبم القح   ط أن يص   لوا استس   قى وتو 

ويدعوا، ومل ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إىل قرب النيب، وطلب من ه ال دعاء للس قيا، ول و ك ان ذل ك مش روعاً لفعل وه 
 ء يف القصة.ولو مرة واحدة، فإذ مل يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جا

ب ل وال أح د م ن األنبي اء قبل ه    ص لى اهلل علي ه وس لم   مل يك ن الن يب(020)قال شي  اإلسَلم ابن تيمية يف"القاعدة اجلليلة":
ش   رعوا للن   اس أن ي   دعوا املَلئك   ة واألنبي   اء والص   اْلني، ويستش   فعوا ِب   م، ال بع   د مم   اهتم، وال يف مغي   بهم...... كم   ا يفعل   ه 

 عن  د قب  ور األنبي  اء والص  اْلني أو يف مغي  بهم، فه  ها مم  ا عل  م باالض  طرار م  ن دي  ن اإلس  َلم، وبالنق  ل املبت  دعون م  ن املس  لمني
ح د أاملتواتر وبإمجاع املسلمني أن الن يب مل يش رع ه ها ألمت ه، وك هلك األنبي اء قبل ه مل يش رعوا ش يئاً م ن ذل ك، وال فع ل ه ها 

ن أئم  ة املس  لمني، ال األئم  ة األربع  ة وال غ  ريهم، وال ذك  ر م  ن أص  حابه والت  ابعني ُل  م بإحس  ان، وال اس  تحب ذل  ك أح  د م  
عن  د ق  ربه أن    ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  أح  د م  ن األئم  ة ال يف مناس  ك اْل  ج وال غريه  ا أن  ه يس  تحب ألح  د أن يس  أل الن  يب 

ع ال بَلء بع د يشفع له أو يدعو ألمته، أو يشكو إلي ه م ا ن زل بأمت ه م ن مص ائب ال دنيا وال دين، وك ان أص حابه يبتل ون ب أنوا 
موته، فت ارة باجل دب، وت ارة ب نقص ال رزق، وت ارة ب اخلوف وق وة الع دو، وت ارة بال هنوب واملعاص ي، ومل يك ن أح د م نهم ي أحم 

كث رة ال هنوب   وإىل قرب الرسول وال قرب اخلليل وال قرب أحد من األنبي اء فيق ول: نش كوا إلي ك ج دب الزم ان أو ق وة الع دو، أ
أو ألمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر ُلم، بل هها وما يشبهه من البدع احملدثة اليت مل يس تحبها وال يقول: سل اهلل لنا 

أح  د م  ن أئم  ة املس  لمني، فليس  ت واجب  ة وال مس  تحبة باتف  اق أئم  ة املس  لمني، وك  ل بدع  ة ليس  ت واجب  ة وال مس  تحبة فه  ي 
 بدعة سيئة وضَللة باتفاق املسلمني.

 فوق قرب الرسول  إىل السماء:األثر الثا ي: أثر فتح الكوى 

                                                            
 .4/793( فتح الباري 021)

 .27( القاعدة اجلليلة صحيح: 020)
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روى ال  دارمي ع  ن أَب اجل  وزاء أوس ب  ن عب  د اهلل ق  ال: قَح  ط أه  ل املدين  ة قحط  اً ش  ديداً، فش  كوا إىل عائش  ة، فقال  ت: فق  د 
ف  اجعلوا من  ه ك  وى إىل الس  ماء ح  ىت ال يك  ون بين  ه وب  ني الس  ماء س  قف، ق  ال:     ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   انظ  روا ق  رب الن  يب
 (024) مطراً حىت نبت العشب، ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. ففعلوا، فمطرنا

وه  و غ  ري مقب  ول، ف  َل ا  تج ب  ه، وق  د ق  ال عن  ه ش  ي  اإلس  َلم اب  ن تيمي  ة  ،وه  ها اْل  ديث س  نده ض  عيف ال تق  وم ب  ه حج  ة
حي  اة عائش  ة مل يك  ن : فل  يس بص  حيح، وال يثب  ت إس  ناده، ومم  ا يب  ني ك  هب ه  ها أن  ه يف م  دة (027)يف"ال  رد عل  ى البك  ري"

، بعض ه مس قوف وبعض ه مكش وف، وكان ت -ص لى اهلل علي ه وس لم  -للبيت كوة، بل كان باقياً كما كان على عهد النيب
الشمس تنزل فيه، كما ثبت يف"الصحيحني"عن عائشة أن النيب  كان يصلي العصر والشمس يف حجرهتا، مل يظهر الف يء 

ح  ول حج  رة  ب  ىن دخل  ت اْلج  رة النبوي  ة يف املس  جد ح  نييف مس  جد الرس  ول.. و  ومل ت  زل اْلج  رة النبوي  ة ك  هلك ،(022) بع  د
عائش  ة ال  يت فيه  ا الق  رب ج  دار ع  ال، وبع  د ذل  ك جعل  ت الك  وة لين  زل منه  ا م  ن ين  زل إذا احت  يج إىل ذل  ك ألج  ل ك  نس أو 

مل يكون   وا عل   ى أن الق   وم  ،ل   و ص   ح ذل   ك لك   ان حج   ة ودل   يَلً  ،نّي تنظيف.وأم   ا وج   ود الك   وة يف حي   اة عائش   ة فك   هب بَ    
 .يقسمون على اهلل مبخلوق وال يتوسلون يف دعائهم مبيت، وال يسألون اهلل به

العب  ادات  و  ش  رع لن  ا العب  ادات لنتق  رب ِب  ا إلي  ه وفيه  ا كفاي  ة مل  ن أراد أن يتق  رب إلي  ه س  بحانه -تع  اىل-أيه  ا اإلخ  وة  إن اهلل 
الدين ما مل يأذن ب ه اهلل، فل يس ألح د أن يص لي إىل  كلها مبناها على االتباع ال على االبتداع، فليس ألحد أن يشرع من

يف الص حيح أن ه ق ال: "ال جتلس وا   -ص لى اهلل علي ه وس لم  -قرب ويقول هو أحق بالصَلة إليه م ن الكعب ة، وق د ثب ت عن ه
ويص لون  مع أن طائفة من غَلة العباد يصلون إىل قبور شيوخهم، بل يستدبرون القبل ة، (022)".على القبور وال تصلوا إليها

وطائفة أخرى يرون الصَلة عن د قب ور ش يوخهم أفض ل م ن   إىل قرب الشي  ويقولون: ههه قبلة اخلاصة، والكعبة قبلة العامة
 الصَلة يف املساجد حىت املسجد اْلرام والنبوي واألقصى. 

أه ل العل م  ه مما قد علم مجيعُ وكثري من الناس يرى أن الدعاء عند قبور األنبياء والصاْلني أفضل منه يف املساجد، وهها كل
بديانة اإلسَلم أنه مناف لشريعة اإلسَلم. ومن مل يعتصم يف هها الباب وغريه بالكتاب والسنة فقد َضل وأضل، ووق ع يف 

 مهواة من التلف. 

وتعطي ل  فعلى العبد أن يسلم للشريعة احملمدية الكاملة البيضاء الواضحة، ويسلم أهنا ج اءت بتحص يل املص احل وتكميله ا،
املفاس  د وتقليله  ا، وإذا رأى م  ن العب  ادات والتقش  فات وغريه  ا ال  يت يظنه  ا حس  نة ونافع  ة م  ا ل  يس مبش  روع عل  م أن ض  ررها 

وال    دعاء م    ن أج    ل  ...راج    ح عل    ى نفعه    ا، ومفس    دهتا راجح    ة عل    ى مص    لحتها، إذ الش    ارع اْلك    يم ال يهم    ل املص    احل.

                                                            
اظر: مشكاة املصابيح ( وفيه أبو النعمان وهو حممد بن الفضل املعروف بعارم وقد كان اختلط يف آخر عمره كما قال العقيلي وغريه من أهل اْلديث. و 22 - 27/  0( ال يصح، أخرجه الدارمي يف سننه )024)

2921. 

 .32-05( ص027( الرد على البكري")027)

 .0207ومسلم  ،220( أخرجه البخاري 022)

 (.934( أخرجه مسلم )022)
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وعة فإهنا معصومة كما يتحرى يف سائر عبادته الصور املش روعة، ف إن ه ها العبادات، فينبغي ل نسان أن يلزم األدعية املشر 
 يوفقنا وسائر إخواننا املؤمنني. -تعاىل-هو الصراط املستقيم.واهلل 

 الشبهة السابعة: قياس اخلالق على املخلوقني:

: إن التوس ل ني يقول ونومن أعجب ما ذهب إلي ه جمي زو التوس ل بالص اْلني ه و قياس هم اخل الق ج ل يف ع َله عل ى املخل وق
ب  هوات الص  اْلني وأق  دارهم أم  ر مطل  وب وج  ائز، ألن  ه مب  ين عل  ى منط  ق الواق  ع ومتطلبات  ه، ذل  ك أن أح  دنا إذا كان  ت ل  ه 
حاجة عند ملك أو وزير أو مس ؤول كب ري فه و ال ي ههب إلي ه مباش رة، ألن ه يش عر أن ه رمب ا ال يلتف ت إلي ه، ه ها إذا مل ي رده 

طبيع  ي إذا أردن  ا حاج ة م  ن كب  ري فإنن ا نبح  ث عم  ن يعرف ه، ويك  ون مقرب  اً إلي ه أث  رياً عن  ده، وجنعل  ه أص ًَل، ول  هلك ك  ان م ن ال
بزعمهم  -واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا، وقضيت حاجتنا، وهكها األمر نفسه يف عَلقتنا باهلل سبحانه 

عصاة، وبعيدون لهلك عن جناب اهلل، ليس م ن الَلئ ق  عظيم العظماء، وكبري الكرباء، وَنن مهنبون -عز وجل-فاهلل  -
بن  ا أن ن  دعوه مباش  رة، ألنن  ا إن فعلن  ا ذل  ك خفن  ا أن يردن  ا عل  ى أعقابن  ا خ  ائبني، أو ال يلتف  ت إلين  ا فنرج  ع  ف  ي حن  ني، 

ذا ش فعوا وهناك ناس صاْلون كاألنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه، يس تجيب ُل م إذا دع وه، ويقب ل ش فاعتهم إ
 -تع اىل-ن ينظ ر اهلل أن نتوسل إليه جباههم، ونقدم بني يدي دعائنا ذكرهم، عسى أرى حلديه، أفَل يكون األوىل بنا واأل

إلينا إكراماً ُلم، وجييب دعاءنا مراعاة خلاطرهم، فلماذا متنعون هها النوع من التوسل، والبش ر يس تعملونه فيم ا بي نهم، فل م 
 ومعبودهم؟ال يستعملونه مع رِبم 

ونق  ول جواب  اً عل  ى ه  هه الش  بهة: إنك  م ي  ا ه  ؤالء إذن تقيس  ون اخل  الق عل  ى املخل  وق، وتش  بهون قي  وم الس  موات واألرض، 
أحكم اْلاكمني، وأعدل العادلني، الرؤوف الرحيم بأولئ ك اْلك ام الظ املني، واملتس لطني املتج ربين ال هين ال ي أِبون ملص احل 

عي ة ُحُجب اً وأس تاراً، ف  َل ميكنه ا أن تص ل إل يهم إال بوس ائط ووس ائل، ترض ي ه هه الوس  ائط الرعي ة، وجيعل ون بي نهم وب ني الر 
إليها، فهل خطر ببالكم أيها املساكني أنكم ح ني تفعل ون ذل ك  وتتقرب بالرشاوي واُلبات، وختضع ُلا وتتهلل، وتبضاها

 وما يكرهه؟ تهمون ربكم، وتطعنون به، وتؤذونه، وتصفونه مبا ميقته

بأبش  ع الص  فات ح  ني تقيس  ونه عل  ى اْلك  ام الظلم  ة،  -تع  اىل-نك  م تص  فون اهلل أه  ل خط  ر بب  الكم   ن اهلل العظ  يمس  بحا
غ هها لكم دينكم، وكيف يتفق هها مع ما جيب عليكم من تعظيمكم لربكم، ومتجي دكم واملتسلطني الفجرة، فكيف يسوِّ 

 خلالقكم؟

لوج  ه، ويكلم  ه دون واس  طة أو حج  اب أيك  ون ذل  ك أكم  ل  ت  رى ل  و ك  ان ميك  ن ألح  د الن  اس أن خياط  ب اْل  اكم وجه  اً 
 وأمدح له، أم حني ال يتمكن من خماطبته إال من خَلل وسائط قد تطول وقد تقصر؟

ومتجدون ه وتش يدون ب ه وتبين ون للن اس أن ه ك ان  -رض ي اهلل عن ه-يا هؤالء إنكم تفخرون يف أح اديثكم بعم ر ب ن اخلط اب 
ك ان قريب اً م ن الن اس، ي تمكن أض عفهم م ن لقائ ه وخماطبت ه، وأن ه ك ان يأتي ه األع راَب اجلاه ل متواضعاً ال يتكرب وال يتج رب، و 
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اً. ت رى ه ل ه ها الن وع م ن أو حجاب، فينظر يف حاجته ويقض يها ل ه إن كان ت حّق  الف  من البادية، فيكلمه دون واسطة
 اْلكام خري وأفضل، أم ذاك النوع الهي تضربون لربكم به األمثال؟

باملل ك  -تع اىل-كيف حتكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت، وما لتفكريكم أين غاب، وكيف ساغ لك م تش بيه اهلل   فما لكم
 الظامل، أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس اهلل سبحانه على األمري الغاشم؟

وق  د ش  بهتموه ب  أظلم بأع  دل الن  اس وأتق  ى الن  اس، وأص  لح الن  اس لكف  ر ، فكي  ف  -تع  اىل-ي  ا ه  ؤالء إنك  م ل  و ش  بهتم اهلل 
 الناس، وأفجر الناس، وأخبث الناس؟

يا هؤالء إنكم لو قستم ربكم اجلليل على عمر بن اخلطاب التقي العادل لوقعتم يف الشرك، فكي ف ت ردى بك م الش يطان، 
 فلم ترضوا بهلك حىت أوقعكم يف قياس ربكم على أهل اجلور والفساد من امللوك واألمراء والوزراء؟

ح  هر من  ه س  بحانه حي  ث ق  ال: "َويَ عحبُ  ُدوَن ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه َم  ا اَل مَيحلِ  ُك َُلُ  مح رِزحقً  ا ِم  َن  ، لق  ه كف  ر كل  ه -تع  اىل-هلل إن تش  بيه ا
َرحِض َش  يحًئا َواَل َيسح  َتِطيُعوَن ) ثَ  اَل ِإنَّ اللَّ  َه يَ عحلَ  ُم َوأَن ح  ُتمح اَل تَ عح 37الس  موات َواألح َمح (".  ]النح  ل: 32َلُم  وَن )( فَ  ََل َتضح  رِبُوا لِلَّ  ِه األح

[ كم   ا نف   ى س   بحانه أي مش   اِبة بين   ه وب   ني أي خل   ق م   ن خملوقات   ه فق   ال: "ل   يس كمثل   ه ش   يء وه   و الس   ميع 32 - 37
(. ولكن شر تشبيه أن يشبهه املرء باألش رار والفج ار والفس اق م ن ال والة، وه و يظ ن أن ه 00البصري")سورة الشورى: ايآية 

م  ل بع  ض العلم  اء واحملقق  ني عل  ى املبالغ  ة يف إنك  ار التوس  ل ب  هوات األنبي  اء، واعتب  اره إن ه  ها ه  و ال  هي ا  اس  ن ص  نعاً 
دى فع   ًَل بأولئ   ك ال   هين يعت   هرون أن ي   ؤدي إىل الش   رك، وق   د أش   ركاً، وإن ك   ان ه   و نفس   ه ل   يس ش   ركاً عن   دنا، ب   ل خيش   ى 

 لتوسلهم بهلك التشبيه السابق الهي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون.

: ومن أثبت األنبياء وسواهم من مشاي  العلم والدين وسائط ب ني (020)م العز بن عبد السَلم يف رسالة"الواسطة"قال اإلما
-ح وائج خلق ه، وأن اهلل  -تع اىل-اهلل وبني خلقه كاْلّج اب ال هين ب ني املل ك ورعيت ه،  ي ث يكون ون ه م يرفع ون إىل اهلل 

كم ا أن الوس ائط عن د   ،مبع ىن أن اخلل ق يس ألوهنم، وه م يس ألون اهلل إمنا يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، -تعاىل
املل  وك يس  ألون املل  ك ح  وائج الن  اس لق  رِبم م  نهم، والن  اس يس  ألوهنم أدب  اً م  نهم أن يباش  روا س  ؤال املل  ك، وألن طل  بهم م  ن 

عل ى ه هه الوج ه فه و   ل ب، فم ن أثب تهم وس ائطاالوسائط أنفع ُلم من طلبهم من املل ك، لك وهنم أق رب إىل املل ك م ن الط
 هون هلل، شبهوا اخلالق باملخلوق، وجعلوا هلل أنداداً....كافر مشرك جيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل، وهؤالء مشبِّ 

                                                            
 .2( الواسطة ص020)
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 الشبهة الثامنة: قياس التوسل بالهات على التوسل بالعمل الصاحل:

م إياها حيث يقول ون: ق د ق دمتم أن م ن التوس ل ههه شبهة أخرى يثريها بعض أولئك املبتدعني زينها ُلم الشيطان، ولقنه
بالعمل الصاحل، فإذا ك ان التوس ل ِب ها ج ائزاً فالتوس ل بالرج ل الص احل ال هي ص در  -تعاىل-املشروع اتفاقاً التوسل إىل اهلل 

 منه هها العمل أوىل باجلواز، وأحرى باملشروعية، فَل ينبغي إنكاره.

 من وجهني: على ههه الشبهة واجلواب

ج  ه األول: أن ه  ها قي  اس، والقي  اس يف العب  ادات باط  ل، وم  ا مث  ل م  ن يق  ول ه  ها الق  ول إال كمث  ل م  ن يق  ول: إذا ج  از الو 
ج از أن يتوس ل بعم ل الن يب وال وِل، وه ها وم ا ل زم  -وهو بَل ش ك دون عم ل ال وِل والن يب  -توسل املتوسل بعمله الصاحل 

 منه باطل فهو باطل.

أن ه جي وز للمس لم أن يتوس ل  -كما مل يقل أحد م ن الس لف قبلن ا   -كشوفة، ألننا مل نقل الوجه الثا ي: أن ههه مغالطة م
بعم  ل غ  ريه الص  احل، وإمن  ا التوس  ل املش  ار إلي  ه إمن  ا ه  و التوس  ل بعم  ل املتوس  ل الص  احل نفس  ه، ف  إذا تب  ني ه  ها قلبن  ا عل  يهم  

من غري الداعي ف أوىل ُث أوىل أال جي وز التوس ل كَلمهم السابق فقلنا: إذا كان ال جيوز التوسل بالعمل الصاحل الهي صدر 
 بهاته، وهها بني ال خيفى.

فالتوسل بالعمل الصاحل معناه التوسل الهي يقوم به العبد بعد فراغه من عمل عمل ه عل ى وجه ه املش روع ُث إن ه يقص د اهلل 
نه ى وتبص روا ي ا أوِل األلب اب واعت ربوا بعده بالدعاء مقدماً هها العمل بني يدي دعائه وحاجته ف اعقلوا ي ا أوِل ال -تعاىل-

 هها وأستغفر اهلل ِل ولكم. ،يا أهل التوحيد، وللحديث صلة بعد جلسة االسباحة

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى. الورى، وما ضل وما غوى، وما

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 -الشبهة التاسعة: قالوا: إنه قد قال بع ض العلم اء واألئم ة جب واز بع ض ه ها التوس ل، فأج از اإلم ام أ  د التوس ل بالرس ول
 إلمام الشوكا ي التوسل به وبغريه من األنبياء والصاْلني.وحده فقط، وأجاز غريه كا -صلى اهلل عليه وسلم 

 -به أن هها غري جائز، وال مشروع، ألنه مل يرد فيه دلي ل، تق وم ب ه اْلج ة  -تعاىل-واجلواب: إن الهي نعتقده وندين اهلل 
كش أننا يف مجي ع األم ور   - وقد أنكره العلماء احملققون يف العصور اإلسَلمية املتعاقبة، وإن قال ببعضه بعض األئمة، ولكن ا
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ندور مع الدليل حيث دار وال نتعصب للرج ال، وال ننح از ألح د إال للح ق كم ا ن راه ونعتق ده، وق د رأين ا اْل ق  -اخلَلفية 
مع الهين حظروا التوسل مبخلوق، ومل نر ييزيه دليًَل صحيحاً يعتد به، وَنن نطالبهم بأن يأتون ا ب نص ص حيح ص ريح م ن 

نة فيه التوسل مبخلوق، وهيهات أن جيدوا شيئاً يؤيد ما يههبون إليه، أو يس ند م ا يدعون ه، الله م إال ش بهاً الكتاب أو الس
 واحتماالت.

فههه األدعية الواردة يف القرآن الكرمي وهي كثرية، ال جند يف شيء منها التوس ل باجل اه أو اْلرم ة أو اْل ق أو املكان ة لش يء 
ة الكرمية على سبيل املثال: يقول ربنا ج ل ش أنه معلم اً إيان ا م ا ن دعو ب ه ومرش داً: َرب َّنَ ا من املخلوقات، وهاك بعض األدعي

رًا َكَما َ َلحَتُه َعَلى الَِّهيَن مِ  َنا ِإصح طَأحنَا َرب ََّنا َواَل حَتحِملح َعَلي ح نَا ِإنح َنِسيَنا َأوح َأخح لحنَ ا َم ااَل تُ َؤاِخهح اَل طَاقَ َة لَنَ ا بِ ِه  نح قَ بحِلَنا َرب ََّنا َواَل حُتَمِّ
 [ 450(  ]البقرة: 450َواعحُف َعنَّا َواغحِفرح لََنا َوارحَ حَنا أَنحَت َموحاَلنَا فَانحُصرحنَا َعَلى الحَقوحِم الحَكاِفرِيَن )

َِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَهاَب النَّاِر ) ن حَيا َحَسَنًة َويف ايآح  [410]البقرة:  (410ويقول: َرب ََّنا َآتَِنا يف الدُّ

نَ ًة لِلحَق وحِم الظَّ اِلِمنَي ) َتِ َك ِم َن الحَق وحِم الحَك اِفرِيَن )52ويقول: فَ َقاُلوا َعَلى اللَِّه تَ وَكَّلحنَ ا َرب َّنَ ا اَل جَتحَعلحنَ ا ِفت ح ( ]ي ونس: 50( َوجَنِّنَ ا ِبَر ح
52 ،50] 

َعلح َهَها الحبَ لَ  َناَم )ويقول: َوِإذح قَاَل ِإب حرَاِهيُم َربِّ اجح َصح نُبحيِن َوَبيِنَّ َأنح نَ عحُبَد األح ( َربِّ ِإن َُّه نَّ َأضح َللحَن َكثِ ريًا ِم َن النَّ اِس 72َد َآِمًنا َواجح
َكنحُت ِمنح ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغريحِ 70َفَمنح تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمنح َعَصا ي فَِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم ) ِذي َزرحٍع ِعنحَد بَ يحِتَك الحُمَحرَِّم  ( َرب ََّنا ِإ يِّ َأسح

َع لح أَفحئِ َدًة ِم َن النَّ اِس تَ هح ِوي ِإلَ يحِهمح َوارحزُق حُه مح ِم َن الثََّم رَاِت َلَعلَّ  ( َرب َّنَ ا ِإنَّ َك تَ عحلَ ُم َم ا 73ُه مح َيشح ُكُروَن )َرب ََّنا لُِيِقيُم وا الصَّ ََلَة فَاجح
َرحِض َواَل يف السَّ   َماِء )خُنحِف   ي َوَم   ا نُ عحلِ   ُن َوَم   ا خَيحَف   ى عَ  ٍء يف األح مح   ُد لِلَّ   ِه الَّ   ِهي َوَه   َب ِل َعلَ   ى الحِك   رَبِ 75لَ   ى اللَّ   ِه ِم   نح َش   يح ( اْلَح

َعاِء ) َحاَق ِإنَّ َرَبِّ َلَسِميُع الدُّ َاِعيَل َوِإسح َعلحيِن ُمِقيَم الصَََّلِة َوِمنح ُذرِّيَّيِت َرب ََّنا َوتَ َقبَّلح 79ِإمسح ( َرب َّنَ ا اغحِف رح ِل 21ُدَعاِء ) ( َربِّ اجح
َساُب ) ِمِننَي يَ وحَم يَ ُقوُم اْلِح  [20 - 72( ]إبراهيم: 20َوِلَواِلَديَّ َولِلحُمؤح

رِي ) لُ لح ُعقح َدًة ِم نح ِلَس  ا ي 40( َوَيسِّ رح ِل أَمح رِي )42ويق ول عل ى لس ان موس ى علي ه الس َلم: قَ اَل َربِّ اشح رَحح ِل َص دح ( َواحح
َقُه  وا قَ   وحِل )( ي َ 43) لِ   ي )45فح َع  لح ِل َوزِي  رًا ِم  نح َأهح ُه يف أَمح   رِي 70( اشح  ُددح بِ  ِه أَزحرِي )71( َه  اُروَن َأِخ  ي )49( َواجح ( َوَأشح  رِكح
 [ 72 - 42( ]طه: 72( ِإنََّك ُكنحَت بَِنا َبِصريًا )72( َوَنهحُكَرَك َكِثريًا )77( َكيح ُنَسبَِّحَك َكِثريًا )74)

( ِإن ََّه  ا َس  اَءتح ُمسح  تَ َقر ا َوُمَقاًم  ا 02انه: َوالَّ  ِهيَن يَ ُقولُ  وَن َرب َّنَ  ا اصح  ِرفح َعنَّ  ا َع  َهاَب َجَه  نََّم ِإنَّ َع  َهابَ َها َك  اَن َغرَاًم  ا )ويق  ول س  بح
 [ 00، 02( ]الفرقان: 00)

ب  ه ابت  داء، وبعض  ها مم  ا اكي  ه  أن ن  دعو -تع  اىل-إىل آخ  ر م  ا هنال  ك م  ن األدعي  ة القرآني  ة الكرمي  ة، وبعض  ها مم  ا يعلمن  ا اهلل 
س   بحانه ع   ن بع   ض أنبيائ   ه ورس   له، أو بع   ض عب   اده وأوليائ   ه، وواض   ح أن   ه ل   يس يف ش   يء منه   ا ذاك التوس   ل املبت   دع ال   هي 

 يدندن حوله املتعصبون، وخياصم فيه املخالفون.
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ل  ه، وعلم  ه  -تع  اىل-ارتض  اها اهلل  ال  يت ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وإذا انتقلن  ا إىل الس  نة الش  ريفة لنطل  ع منه  ا عل  ى أدعي  ة الن  يب
إياها، وأرشدنا إىل فضلها وحسنها، نراها مطابقة ملا يف أدعية القرآن الس الفة م ن حي ث خلوه ا م ن التوس ل املبت دع املش ار 

 إليه، وهاك بعض تلك األدعية النبوية املختارة:

كم  ا ك  ان    إذا مه  وا ب  أمر   يعلم  ه أص  حابه   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -فمنه  ا دع  اء االس  تخارة املش  هور ال  هي ك  ان الن  يب
يعلمه  م الق  رآن، وه  و: الله   م إ ي أس  تخريك بعلم  ك، وأس   تقدرك بق  درتك، وأس  ألك م  ن فض   لك العظ  يم فإن  ك تَ قح   ِدُر وال 
أق  در، وتعل  م وال أعل  م، وأن  ت ع  َلم الغي  وب، الله  م إن كن  ت تعل  م أن ه  ها األم  ر خ  ري ِل يف دي  ين ومعاش  ي وعاقب  ة أم  ري، 

قدره ِل ويسره ِل، ُث بارك ِل فيه، وإن كنت تعلم أن هها األمر شر ِل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، اجله، فوعاجله وآ
 (023) وعاجله وآجله، فاصرفه عين، واصرفين عنه، واقدر ِل اخلري حيث كان، ُث رضين به.

ي، وأص لح ِل آخ رحم ال يت فيه ا ومنها: "الله م أص لح ِل دي ين، ال هي ه و عص مة أم ري، وأص لح ِل دني اي ال يت فيه ا معاش 
و" اللهم بعلم ك الغي ب، وق درتك  (025)معادي، واجعل اْلياة زيادة ِل يف كل خري، واجعل املوت راحة ِل من كل شر".
 (029)على اخللق أحيين ما علمت اْلياة خرياً ِل، وتوفين إذا علمت الوفاة خرياً ِل".

و: "الله   م اقس   م لن   ا م   ن خش   يتك م   ا حت   ول ب   ه بينن   ا وب   ني   (001)و"الله   م إ ي أس   ألك اُل   دى والتق   ى والعف   اف والغ   ىن".
و: "الله   م رب جربي   ل وميكائي   ل وإس   رافيل وحمم   د نع   وذ ب   ك م   ن  (000)معاص   يك، وم   ن طاعت   ك م   ا تبلغن   ا ب   ه جنت   ك".

يس تعمله ومثل ههه األدعية يف السنة كثري، وال جند فيها دعاء واحداً ثابتاً فيه ش يء م ن التوس ل املبت دع ال هي  ،(004)النار"
 املخالفون.

 نرى هؤالء يعرضون عن أنواع التوسل املشروعة السابقة، نااً أنومن الغريب حقّ   أيها اإلخوة

مج اع األم ة عليه ا، وت راهم إفَل يكادون يستعلمون شيئاً منها يف دعائهم أو تعليمهم الن اس م ع ثبوهت ا يف الكت اب والس نة و 
، ومل يس   تعملها رس   وله -ع   ز وج   ل-وتوس   َلت ابت   دعوها مل يش   رعها اهلل  ب   داًل م   ن ذل   ك يعم   دون إىل أدعي   ة اخبعوه   ا،

ومل تنقل عن سلف ههه األمة م ن أص حاب الق رون الثَلث ة الفاض لة، وأق ل م ا يق ال فيه ا:  صلى اهلل عليه وسلم، املصطفى
َتبحِدُلوَن الَِّهي ُهَو أَدحِّنَ -تبارك وتعاىل-إهنا خمتلف فيها، فما أجدرهم بقوله  ٌر". ]البقرة: : "أََتسح  [00 بِالَِّهي ُهَو َخي ح

                                                            
 (.0004( أخرجه البخاري )023)

 .3135( أخرجه مسلم 025)

 .450/  0و  451/  0وصححه األلبا ي يف صحيح النسائي ،702/  2وأ د  ،22، 22/  7(أخرجه النسائي 029)

 .3139(أخرجه مسلم 001)

 (.442 -( رواه البمهي وحسنه وهو كما قال وانظره بتمامه مع خترجيه يف )ختريج الكلم 000)

 [.20] ،(0222 -( رواه اْلاكم والطربا ي وإسناده حسن لغريه كما بينه يف )الصحيحة 004)
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ه  ها ومل ننف  رد َن  ن بإنك  ار تل  ك التوس  َلت املبتدع  ة، ب  ل س  بقنا إىل إنكاره  ا كب  ار األئم  ة والعلم  اء، وتق  رر ذل  ك يف بع  ض 
وه و م ن أش هر كت ب اْلنفي ة  -(007)، فق د ج اء يف"ال در املخت ار"-ر  ه اهلل-املهاهب املتبعة، أال وهو م ههب أَب حنيف ة 

 ا نصه:م -

: "َولِلَّ ِه -تع اىل-عن أَب حنيفة: ال ينبغي ألح د أن ي دعو اهلل إال ب ه، وال دعاء امل أذون في ه، امل أمور ب ه م ا اس تفيد م ن قول ه 
ىَن فَادحُعوُه ِِبَا". ]األعراف:  سح َاُء اْلُح َمسح  [.051األح

مى ب "شرح الكرخي"يف ب اب الكراه ة: ق ال بش ر وقال الُقدوري يف كتابه الكبري يف الفقه املس(002)وَنوه يف"الفتاوى اُلندية"
بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: ال ينبغي ألحد أن يدعو اهلل إال به، وأكره أن يقول: مبعاقد العز من عرش ك، 
أو    ق خلق  ك، وه  و ق  ول أَب يوس  ف، ق  ال:....... وأك  ره أن يق  ول:    ق ف  َلن، أو    ق أنبيائ  ك ورس  لك، و   ق البي  ت 

نقل ه وه ها ق د رام واملشعر اْلرام، قال الُقدوري: املسألة  لقه ال جتوز ألنه ال حق للخل ق عل ى اخل الق، ف َل جت وز وفاق اً. اْل
: كره أب و حنيف ة وص احباه أن يق ول الرج ل: أس ألك (002)شي  اإلسَلم يف"القاعدة اجلليلة"وقال الزبيدي يف"شرح اإلحياء"

    ق البي   ت اْل   رام واملش   عر اْل   رام، وَن   و ذل   ك، إذ ل   يس ألح   د عل   ى اهلل ح   ق،      ق ف   َلن، أو     ق أنبيائ   ك ورس   لك، أو
 وكهلك كره أبو حنيفة وحممد أن يقول الداعي: اللهم إ ي أسألك مبعاقد العز من عرشك.

خيش ى  أيها اإلخوة  إن من استبان له الدليل يف املسألة عن اهلل ورسوله ومل ينقد ْلكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس هها
عليه الفتنة عند امل وت والزي ا عن د الش هادة ب اْلق يف امل وت ويف الق رب، واُل َلك ي وم اْلش ر والس ؤال واْلس اب، وه ها ك َلم 

 ليس من عندي وال من عند أَب ولكنه قول اهلل العظيم يف قرآنه.

-ون إىل رأي س  فيان، واهلل يق  ول: )عجب  ت لق  وٍم عرف  وا اإلس  ناد وص  حته، ي  ههب -تع  اىل- -ر   ه اهلل-ك  ان اإلم  ام أ   د 
َنٌة َأوح ُيِصيبَ ُهمح َعَهاٌب أَلِيٌم". ]النور -تعاىل رِِه َأنح ُتِصيبَ ُهمح ِفت ح َهِر الَِّهيَن خُيَاِلُفوَن َعنح أَمح ُث قال: أتدري  ،[07: يقول: " فَ لحَيحح

 (000) هلك(.الفتنة: الشرك، لعله إذا رّد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيا في ؟ما الفتنة

ورس  وله عل  ى ق  ول أح  د وإمن  ا ي  وزن بق  ول اهلل وبق  ول رس  ول اهلل ق  ول ك  ل أح  د، كم  ا ق  ال  -تع  اىل-نع  م، ف  َل ي  وزن ق  ول اهلل 
فم ا وافقه ا فه و اْل ق  ه و املي زان األك رب ال هي ت وزن علي ه األش ياء عل ى س نته وس ريته وهدي ه  الزهري: إن رس ول اهلل 
 ..وما خالفها فهو الباطل

ر ه  م اهلل مل يقص  روا يف البي  ان، ب  ل هن  وا ع  ن تقلي  دهم إذا اس  تبانت الس  نة، لعلمه  م أن م  ن العل  م ش  يئاً مل يعلم  وه  فاألئم  ة
 وقد يبلا غريهم.

                                                            
 .4/071( الدر املختار  007)

 .2/451( الفتاوى اُلندية  002)

 .4/452رح اإلحياء"  ( ش002)

 (.7/0722(، وانظر مسائل عبد اهلل )93رقم  0/401( أخرجه ابن بطة يف اإلبانة )000)
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 (003) قال اإلمام أبو حنيفة: "إذا صح اْلديث فهو مههيب".

س  نة فخ  هوه، وك  ل م  ا مل وق  ال اإلم  ام مال  ك ب  ن أن  س: "إمن  ا أن  ا بش  ر أخط  ئ وأص  يب يف رأي  ي، فك  ل م  ا واف  ق الكت  اب وال
 (005) يوافق الكتاب والسنة فاتركوه".

 (009) وقال: "ما بنا إال رادٌّ ومردود عليه إال صاحب هها القرب".

وق  ال اإلم  ام الش  افعي: "إذا وج  د  يف كت  اَب خ  َلف س  نة رس  ول اهلل )فقول  وا بس  نة رس  ول اهلل ودع  وا م  ا قل  ت   ويف رواي  ة   
 (031) حد".فاتبعوها وال تلتفتوا إىل قول أ

وق   ال اإلم   ام أ    د ب   ن حنب   ل: "ال تقل   دو ي وال تقل   دوا مالك   اً وال الش   افعي وال األوزاع   ي وال الث   وري، وخ   هوا م   ن حي   ث 
 (030) أخهوا".

 (034)وقال: "رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي أَب حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإمنا اْلجة يف ايآثار".

 ورحم اهلل الهي قال: 

 ُل                        دى ال يعم                        لوق                        ول أع                        َلم ا
 ق                                ال أب                                و حنيف                                ة اإلم                                ام
 أخ                             هاً بق                             وِل ح                             ىت ُتع                             رضَ 
 ومال                                       ك إم                                        ام دار اُلج                                        رة
 ك                              ل ك                              َلم من                              ه ذو قب                              ول
 وأ                             د ق                             ال ُل                             م ال تكتب                             وا
 ف                        امسع مق                        االت اُل                        داة األربع                        ة
 لقمعه                                    ا لك                                    ل ذى تعص                                    ب

 

 بقولن                                              ا دون ن                                              ص يقب                                              ل 
 ال ينبغ                                  ي مل                                  ن ل                                  ه إس                                  َلم
 عل                       ى اْل                       ديث والكت                       اب املرتض                       ى

 (037)اْلج                   رة ق                   ال وق                   د أش                   ار َن                   و
 وم                                              ردود س                                              وى الرس                                              ول
 ع                              ين ب                              ل أص                              ل ذاك ف                              اطلبوا
 واعم                       ل ِب                       ا ف                        إن فيه                       ا منفع                        ة
 واملنص                                         فون يكتف                                         ون ب                                         النيب

 

                                                            
 (.0/07( ابن عابدين يف"اْلاشية"003)

 (.4/74( ابن عبد الرب يف اجلامع 005)

 (. 0900ه . و أورده العجلو ي يف"كشف اخلفاء": )0217(، ط. املكتب اإلسَلمي 7ية )( حاش40"لأللبا ي )ص /-صلى اهلل عليه وسلم  -( راجع ختريج هها األثر يف كتاب: "صفة صَلة النيب 009)

 (. 0/07( النووي يف ايموع )031)

 (. 4/714( ابن القيم يف إعَلم املوقعني 030)

 .757تح اييد( ص،و)ف030/ 4، و)إعَلم املوقعني( 074/ 4( وعموًما انظر )جامع بيان العلم وفضله( 4/029( ابن عبد الرب يف اجلامع 034)

 ( أي: حجرة النيب 037)
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صلى اهلل وسلم على اْلبيب املصطفى ورضي اهلل عن أصحابه الكرام أمجعني ورحم اهلل األئمة والعلم اء ال هين س اروا عل ى 
 النهج النبوي املبارك.

م  ن  ل  زم الن  اس ِب  ا الي  وم م  ن ال يفق  ه وال يعل  م ش  يئاً وت  ربءوا م  ن األخط  اء ال  يت يُ  اخل  ري أحي  اء وأموات  اً ف  ر هم اهلل دلون  ا عل  ى 
  جة أهنا من مههبهم حىت بعد ظهور الدليل  َلفها فهم منها برآء. أدعياء العلم

 الشبهة العاشرة: التعويل على املنامات واْلكايات واألباطيل والكهب:

ينطلق ون م  ن م نهج مت  ني أص يل يف التلق  ي واالس تدالل، ف  إن القب وريني يعّول  ون يف تلق يهم واس  تدالُلم إذا ك  ان أه ل الس  نة ف 
 على املنامات واألحاديث املكهوبة واْلكايات املزعومة.

وم ن  وه ها ش يء مثب وت يف كت بهم ال نف بي عل يهم، فيحتجون بأحَلم شيطانية على جت ويز ش ركهم وكف رهم ب اهلل   تع اىل  
، ق  ال ِل: إذا كان  ت ل  ك حاج  ة وأردت -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-أب  ا املواه  ب الش  اذِل يق  ول: )رأي  ت رس  ول اهلل ذل  ك أن 
وه  ها م  ا قال  ه الش  عرا ي يف كتاب  ه طبق  ات الص  وفية  (032)ن  هر لنفيس  ة الط  اهرة ول  و فلس  اً؛ ف  إن حاجت  ك تقض  ى(اقض  اءها ف

 الهي يعتربونه كتاِبم األول املقدس.

ص لى اهلل - ، ونق ض للتوحي د، وت نّقص ملق ام س يد املرس لني  -ع ز وج ل-ص راة للش رك ب اهلل   فهها حلم ش يطا ي، ودع وة 
 الهي مكث ثَلثة وعشرين عاماً يدعو إىل إفراد اهلل   تعاىل   بالعبادة، ويسد كل طريق يفضي إىل الشرك. -عليه وسلم

ُث ف َل يعتم د عليه ا؛ فكي ف إذا كان ت حلم اً  اً معص وماً، وم نوعلى ك ّل؛ فاملنام ات ال ميك ن ض بطها، وص احبها ل يس نبيّ 
 اً وخالف األحكام الشرعية، بل وخالفت األصل األصيل وهو إفراد اهلل   تعاىل   جبميع أنواع العبادة؟شيطانيّ 

يقول شي  اإلسَلم: )وكهلك مشاهد تضاف إىل بعض األنبياء أو الصاْلني بناء على أنه رُِئَي يف املنام هناك؛ ورؤية الن يب 
 ، ه هاأو الرجل الصاحل يف املنام ببقعة ال يوج ب ُل ا فض يلة تقص د البقع ة ألجله ا، وتتخ ه مص لى -صلى اهلل عليه وسلم-

 (032)بإمجاع املسلمني، وإمنا يفعل هها وأمثاله أهل الكتاب(

 واملخرفون من املسلمني سلكوا مسلك أهل الكتاب يف هها 

 مور فعليكم بأصحاب القبور(.واتجون بأحاديث مكهوبة مثل: )إذا أعيتكم األ

، بإمج اع الع ارفني  ديث ه مل ي روه أح د م ن العلم اء ب هلك، -صلى اهلل عليه وسلم-)فهها اْلديث كهب مفبى على النيب 
 (030)وال يوجد يف شيء من كتب اْلديث املعتمدة(

                                                            
 (.4/32( طبقات الشعرا ي )032)

 (.4/021( اقتضاء الصراط املستقيم )032)
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ها أشباه عّباد األصنام م ن املقابري ة عل ى وأشار ابن القيم   ر ه اهلل   إىل أن هها اْلديث من األحاديث املختَلقة اليت وضع
 (033)    صلى اهلل عليه وسلم   رسول اهلل

فمجي    زو التوس    ل املبت    دع يعتم    دون عل    ى أحادي    ث مكهوب    ة  كم    ا يعتم    دون عل    ى حكاي    ات يف جت    ويز الغل    و يف القب    ور 
 واالستغاثة ِبا، وأن الدعاء عندها هو البياق ايّرب..

ق الدّجالني األفاكني الهين ال يهمهم إال أكل أموال الناس بالباطل والصّد ع ن دي ن اهلل وغالب ههه اْلكايات من اختَل
 (035)وبعضهم مسكني جاهل قد يدعو عند قرب  اجة ويستجيبها اهلل فيظن أن ذلك بسبب القرب   تعاىل  

وق د يك ون أم راً قض اه اهلل ال وإجابة الدعاء، قد يك ون س ببه اض طرار ال داعي وص دقه، وق د يك ون س ببه جم رد ر  ة اهلل ل ه، 
لك  ن ل  يس م  ن ض  منها الق  رب وص  احبه حتم  اً، وهك  ها يعتم  د ه  ؤالء عل  ى  (039)ألج  ل دعائ  ه، وق  د يك  ون ل  ه أس  باب أخ  رى

 حكايات ومنامات خرافية.

وقد تكون تلك اْلكايات كهبًا ممن رأوها وق د تك ون ص حيحة، ولكنه ا م ن الش يطان، فإن ه ق د ي باءى لبعض هم يف ص ورة 
 تقد فيه، ويتسمى بامسه، وقد تقضي الشياطني بعض حوائج من استغا  باألموات..من يع

يق  ول اب  ن تيمي  ة: )وهك  ها كث  ري م  ن أه  ل الب  دع والض  َلل والش  رك املنتس  بني إىل ه  هه األم  ة؛ ف  إن أح  دهم ي  دعو ويس  تغيث 
، أو كّلم  ه ب  بعض م  ا بش  يخه ال  هي يعظم  ه وه  و مي  ت.. وي  رى ذل  ك الش  خص ق  د أت  اه يف اُل  واء ودف  ع عن  ه بع  ض م  ا يك  ره

سأله عنه.. وهو ال يعرف أن تلك شياطني تصّورت على صورته لتض له، وتض ل أتباع ه، فتحّس ن ُل م اإلش راك ب اهلل ودع اء 
نك   ون ق   د ه   دمنا فس   طاط اخلراف   ة وبين   ا حقيق   ة القبوري   ة وأظهرن   ا ع   وار أدلته   ا عل   ى   -أيه   ا اإلخ   وة-وِب   ها  (051)غ   ري اهلل(

ن أراد الوس يلة إال أن يتوس ل إىل اهلل بأمسائ ه اْلس ىن وص فاته العل ى وبالعم ل الص احل وأن يطل ب التوسل املمنوع فل م يب ق مل 
 من الصاْلني األحياء أن يدعوا له

أيها اإلخ وة  يتع ني عل ى أه ل العل م كش ف ع وار مس لك القب وريني وبي ان هتافت ه، وفس اد التعوي ل عل ى املنام ات واألح َلم، 
ات املزعوم  ة، م  ع تقري  ر امل  نهج الص  حيح يف التلق  ي واالس  تدالل كاالعتم  اد عل  ى الكت  اب واألحادي  ث املوض  وعة، واْلكاي  

 (050) والسنة الصحيحة، واعتبار فهم السلف الصاحل.

                                                                                                                                                                                                     
 (. 004/  0(  جمموع الفتاوى )030)

 (.0/774( انظر: إغاثة اللهفان )033)

 (.0/777(، وإغاثة اللهفان، 4/024( اقتضاء الصراط املستقيم )035)

 .(.772، 777وانظر: إغاثة اللهفان ) ،(4/270( اقتضاء الصراط املستقيم )039)

 .4/504، 0/223، باختصار، وانظر: الدعاء جليَل ي خضر العروسي، 30/220( انظر: جمموع الفتاوى، 051)

 لفضيلة الشي  حممد نسيب الرفاعي". ،حقيقة التوسل وعلى كتاب: "التوصل إىل ،و"شبهات" اعتمدت فيهما على كتاب: "التوسل أنواعه وأحكامه" للعَلمة األلبا ي ،( هاتان اخلطبتان "تساؤالت"050)
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أن يعلمن ا م ن دينن ا م ا ينفعن ا وأن ينفعن ا مب ا علمن ا وأن يزي دنا علم ا إن ه بك ل مجي ل كفي ل وه و حس بنا  -تع اىل-نسأل اهلل 
إنَّا نسأُلك الثباَت يف األم ر، والعزمي َة عل ى الرُّشح د، واإلتَق ان يف الَعَم ل، َواإلحس اَن فيم ا ن أحم وم ا نَ هر. اللُهم  ،ونعم الوكيل

أَُلَك منح خري ما تَ عحلم، ونعوُذ بك من َشّر م ا تَ عحل م. َونس أُلك قَ لحب ا َس ِليَما، ولس انًا ص ادقًا، وعم ًَل ص اْلًا، وَس داداً  يف  َونسح
 ِمنح ات ََّبع اُلَُدى. اخلري. والسَلُم على
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 يوم في سما  العقيدة الصافيةغ

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 له.وأشهد أن حممًدا عبده ورسو  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

 ومن اعتمد  على عقله اختل. ،ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد على الناس مل ،من اعتمد على ماله قل

ذكر ص احُب )الف رمِل بع د الش دِة(: أنَّ اح َد اْلكم اِء ابُتل َي مبص يبٍة، ، ومن اعتمد على اهلل ال قل وال ذل وال مل وال اختل
ق ال: اخلل ُط األوُل: الثق ُة  ؟ه يعزُّونَُه يف املصاِب، فقال: إ ي عملُت دواًء م ن س تِة أخ َلٍط. ق الوا: م ا ه يفدخَل عليه إخوانُ 

ش يء  ما استعملُه املمتحُنون. والرابُع: إنح مل أصربح أنا فأيَّ  باهلِل. والثا ي: علمي بأنَّ كلَّ مقدور كائٌن. والثالُث: الصرُب خريُ 
ل  ى نفس  ي ب  اجلزع. واخل  امُس: ق  د ميك  ُن أن أك  ون يف ش  رٍّ مم  ا أن  ا في  ه. والس  ادُس: م  ن س  اعٍة إىل   ومل أك  نح أُع  ني ع؟أعم  ل

 (054) ساعٍة فَ رمٌَل.

وم  ن الن  اس م  ن يس  قط ويرس  ب بس  بب ك  دوره تل  ك ي  وم تك  ون يف التوحي  د  ،ر علي  هدِّ ر ُك  دَّ ي ل  ه وم  ن َك  فِّ ى ُص  فم  ن ص  فَّ 
م   ن تل   ك الك   دور ال   يت ال زال   ت تتعل   ق باملوح   دين أو يتعل   ق ِب   ا وب   ني أي   دينا الي   وم قض   ية مهم   ة وخط   رية ه   ي  ،والعقي   دة
وم ا خطره ا؟ وم ا  ؟فم ا ه هه القض ية ،ع ن أن وار التوحي د وظَلل ه فتمسك ِبم يف ظلمات الش رك وأوحال ه بعي داً  ،املوحدون
 واجلواب: يف ههه النقاط السريعة التالية: ؟وما حلوُلا العلمية والعملية الشرعية ؟دوافعها

 لتعلق بغري اهلل خطره وصوره.: اأوالً 

 : أسباب التعلق بغري اهلل ودوافعه.ثانياً 

 : األسباب الشرعية العملية لدفع البَلء ورفعه.ثالثاً 

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

 : التعلق بغري اهلل خطره وصوره:أوالً 

فيعطيه ا  ،لش ر اً  ري أو دفع أن فيها نفعا ً  زعماً  ،خوة  من الناس من يتوكل على أشياء ال فائدة على اإلطَلق فيهاأيها اإل
ورمبا تعلق قلبه ِبهه األشياء فظ ن أهن ا تنف ع ب هاهتا  ،فيكهب بهلك على اهلل ورسوله ،بهلك ما مل جيعل الشرع العظيم فيها

وإن مل يتعل ق قلب ه  ،-س بحانه وتع اىل-إذ ذل ك م ن خص ائص الربوبي ة لل رب  ،ربوتضر بنفسها فيقع بهلك يف الش رك األك 

                                                            
 (. 22نقًَل عن ال حتزن )ص  ،التنوخي ،(23( الفرمل بعد الشدة )ص 054)
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النف ع والض ر  اعتق اده أن ِبا تعلق ما ينفع أو يضر لكنه نظ ر إليه ا عل ى أهن ا احتياط ات وحت رزات وحتفظ ات فحس ب لك ن
ًُ فه  ها ش  رك أص  غر، وال يس  تهان ب  ه ل  هلك أى ألن  ه أص  غر ف  إن الش  رك األص  غر أ -تع  اىل-بي  د اهلل  م  ن  وض  رراً  عظ  م خط  رًا
 من الزنا والعقوق وشرب اخلمر وغريها من املوبقات. وأشد ضرراً  أعظم خطراً نعم الشرك األصغر  الكبائر

رض ي اهلل -روى اإلم ام أ  د يف مس نده م ن ح ديث عقب ة ب ن ع امر  ،خط ري وش ره مس تطري -تع اىل-فأمر التعل ق بغ ري اهلل 
يف رواي ة: و ال: "من تعلق متيمة ف َل أ  اهلل ل ه، وم ن تعل ق ودع ة ف َل ودع اهلل ل ه، ق -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -عنه

 (057)"من تعلق متيمة فقد أشرك".

، إن خط ر التعل ق عل ى غ ري اهلل (052)وك ل إلي ه". "م ن تعل ق ش يئاً  :وروى أ د وغريه من حديث عبد اهلل بن عكيم مرفوع اً 
 يف: يتمثل واالعتماد على ما سواه

 متاًما ويبكه إىل ذلك الشيء. العبد الهي تعلق بشيء يتخلى عن -تعاىل-اهلل  أن :أوالً 

 ؟ومل ال ،ا وخ هالناً يتم اهلل عليه وأن ال يدع اهلل له وكفى ِبها خزيً  ال أنبدعا عليه  -صلى اهلل عليه وسلم–ثانًيا: أن النيب 
أن النف ع والض ر وجل ب اخل ري ودف ع الش ر بي ده ن عارفً ا و ح ني يك  -ع ز وج ل-فإن الهي يعتم د عل ى غ ري اهلل ين تقص رب ه 

 ،أو م ا س وى ذل ك ب زعم أهن ا تنف ع وتض ر ورمب ا عل ى ف ردة ح هاء ة أو ودع ةبسبحانه ُث ي ههب فيعتم د يف ذل ك عل ى خش 
 بعض الصور ملا يتعلق به الناس وهى من الواقع وال نفبي عليهم شيئا فمن ههه الصور:  -أيها اإلخوة- وههه

عل   ى الب   دن أو عل   ى الداب   ة أو عل   ى الس   يارة أو عل   ى أب   واب البي   وت أو املت   اجر وال   دكاكني وعل   ى أجس   ام  عل   ق: م   ا يُ أوالً 
األطف ال وغريه  ا م  ن خش  ب أو بَلس  تيك أو فض  ة أو حدي  د أو ذه  ب أحيانً ا عل  ى هيئ  ة اخلمس  ة ومخيس  ة عل  ى م  ا يقول  ون 

 وههه صورة من صور األفعال.

ليت ال ختطئ واألخرى اليت مثله ا مث ل الرص اص وغ ري ذل ك، وه هه ص ورة م ن ص ور ثانًيا: ما يعتقدونه من نظرة عني فَلن ا
 االعتقاد بالقلب واجلنان.

ثالثً  ا: م  ا يقول  ه بع  ض الن  اس يظ  ن أن في  ه  اي  ة م  ن مث  ل ق  وُلم "النه  ارده اخلم  يس ي  وم اخلم  يس م  ن ش  هر مخس  ة أو يق  ول: 
 امسك اخلشب،أو غري هها وههه صورة من صور األقوال.

  إنَّ أكث ر م ا جيل ُب اُلم وم ؟القل قو قح بغ رِي اهلِل حبي يب فإن ه"إذا ك ان احملي ي واملمي ُت وال رزاُق ه و اهللُ، فلم اذا اخل وُف فَل تتعل
والغموم التعلُُّق بغري اهلل من الناِس وغريهم، وطلُب رضاهمح، والتق رُب م نهم، واْل رُص عل ى ثن ائِهم، والتض رُّر ب همِّهمح، وه ها 

 من ضعِف التوحيِد.

                                                            
 (.294وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،203/  2واْلاكم  ،020/  2( أخرجه أ د 057)

 .4/415بمهي وحسنه األلبا ي يف صحيح ال ،(4137والبمهي ) ،700و 701/  2( أخرجه أ د 052)
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 لكن شأن املوحدين وهجرياهم: 

 فليتك حتلو واْلياُة مريرٌة وليتك ترحضى واألناُم ِغضابُ 

 إذا صحَّ منك الودُّ فالُكلُّ هنيٌِّ وكلُّ الهي فوق الباِب ترابُ 

 ومن مجيل ما اطلعت عليه:

طبي ُب املس لُم: اعل مح أنَّ الع امل ق دح أن أحد املرضى باُلواجِس واُلموِم سأل طبيباً مسلماً عن القلِق واالضطراِب، فقال ل ه ال
"إنَّ اهلل كت ب مق ادير اخلَلئ ِق قب ل أنح  فرَغ م نح خلِق ِه وت دبريِه، وال يق ُع في ِه حرك ٌة وال مَهح ٌس إال ب إذن اهلِل، فلِ م اُل مُّ والغ مُّ؟ 

 .(052)خَيحُلَق اخللحق  مسني ألف سنٍة"

 وقد قال املتنيب على هها:

 (050) صغاُرها وتصغُر يف عنِي العظيِم العظاِئُم. وتعحُظُم يف عنِي الصغريِ 

توسَّ  د س  فياُن الث  وريُّ كومح  ًة م  ن ال  باِب يف مزدلف  ة وه  و ح  املٌّ، فق  ال ل  ه الن  اُس: أيف مث  ِل ه  ها امل  وطِن تتوسَّ  ُد ال  باَب وأن  ت 
 فقال: ملخدَّحم ههِه أعظُم منح خمدِة أَب جعفٍر املنصوِر اخلليفِة. ؟حُمدُِّ  الدنيا

 (053) ن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب الّلُه لًَنا.ُقل لَّ 

الن: أنح يكل   ك اهللُ إىل نفِس   ك، وخُيلِّ   ي بين   ك وبينه   ا. والتوفي   ُق أنح ال  ق   ال اب   ُن الق   يِّم: "أمج   ع الع   ارفون ب   اهلل عل   ى أنَّ اخلِ   هح
س  اعِة الواح  دِة ين  اُل نص  يبه م  نح ه  ها وه  ها، فالعبي  ُد متقلِّب  ون ب  ني توفيق  ِه وخهالنِ  ِه، ب  ِل العب  ُد يف ال ،يِكل  ك اهللُ إىل نفِس  ك

 هالنِ  ِه ل  ه، فه  و دائ  ٌر ب  ني توفيِق  ه  فيطيع  ه ويُرض  يِه، وي  هكرُه ويش  كرُه بتوفيِق  ه ل  ه، ُث يعص  يِه وخيالُف  ه، وُيسح  ِخطُه ويغف  ُل عن  ه
النِِه.  وِخهح

ٍ، فمىت شِهد العب ُد ه ها املش هد وأعط اُه حقَّ ه، علِ م ِش دَّة ض رورتِه وحاجتِ ه إىل الت وفي ق يف ك لِّ نَ َف ٍس وك لِّ ْلظ ٍة وطرحف ِة ع نيح
، ل   و ختلَّ   ى عن   ه طرف   ة ع   نٍي لَثُ   لَّ َع   رحُش توحي   ِده، وخلَ   رَّتح مس   اُء إميانِ   ِه عل   ى األرِض، وأنَّ -تع   اىل-وأنَّ إميان   ه وتوحي   ده بي   ِدِه 

 (055)املمسك له: هو منح ميسك السماء أنح تقع على األرِض إال بإذنِِه"

 عن عنصر اللقاء األول وهو: "التعلق بغري اهلل خطره وصوره".  -ا اإلخوةأيه-هها باختصار 
                                                            

 (.4027( أخرجه مسلم: )052)

 (. بتصرف421( ال حتزن للقر ي )ص 050)

 (.420(ال حتزن للقر ي )ص 053)

 (.207/  0( مدارمل السالكني )055)
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 : أسباب التعلق بغري اهلل ودوافعه:ثانياً 

فإذا ذهبنا نستقصي عن األسباب والدوافع اليت جتعل بعض الناس ي ههب إىل ه هه االعتق ادات واألفع ال   -أيها اإلخوة-
النف ع واخل ري وتره ب الش ر والض ر فل هلك ه م يق دمون ه هه األش ياء ألج ل رف ع متعلق ة ترجت ي  واألقوال وجدنا وراءه ا قلوب اً 

 البَلء ودفعه وجلب اخلري ونفعه.

و أفهم يعتقدون يف ههه األشياء من اخليوط واْللقات واخلمسة ومخيسة وغريه ا أهن ا ت دفع ع ني اْلاس د وأهن ا حت رس الب دن 
املتج ر م ن الش رور واحمل اذير، وه هه ع ادة جاهلي ة ال ت زال يف بع ض  حترس الدابة أو حترس السيارة أو حترس البيت أو حترس

ب   ل تتزاي   د بس   بب اجله   ل، ف   إهنم يعلق   ون ه   هه األش   ياء عل   ى أجس   امهم وعل   ى أجس   ام األطف   ال، وعل   ى  ،الن   اس إىل الي   وم
خط  ره  ك    ب  َل ش   الس  يارات وال  دكاكني والبي  وت قص  دهم م  ن ذل  ك أن ه  هه األش  ياء ت  دفع ع  نهم الش  رور واحمل  اذير وه  ها

 . -أيها اإلخوة-عظيم 

ألن اهلل جل وعَل هو الهي يدفع الشر وهو الهي إذا أراد بعب ده  ،-سبحانه وتعاىل-ألنه تعلق بغري اهلل  ،فهها من الشرك
لَّ  ُه ف  َل أح  د يدفع  ه وإذا من  ع ش  يًئا ف  َل أح  د ينزل  ه: "َم  ا يَ فح  َتِح ال ،إم  ا يف نفس  ه أو يف مال  ه أو يف أهل  ه ،فَلب  د أن يق  ع ش  يئاً 

ِكيُم )  [4(". ]فاطر: 4لِلنَّاِس ِمنح َر حٍَة َفََل مُمحِسَك َُلَا َوَما مُيحِسكح َفََل ُمرحِسَل َلُه ِمنح بَ عحِدِه َوُهَو الحَعزِيُز اْلَح

، وأن ال -ع  ز وج  ل-، وأن ختل  ص العب  ادة هلل -ع  ز وج  ل-األم  ر كل  ه بي  د اهلل ج  ل وع  َل فيج  ب أن تتعل  ق القل  وب ب  اهلل 
أم  ا  ،-س  بحانه وتع  اىل-، فم  ن تعل  ق قلب  ه ب  اهلل ووح  د اهلل فإن  ه ال يض  ره ش  يء إال ب  إذن اهلل -ع  ز وج  ل-م  ن اهلل خت  اف إال 

 من تعلق قلبه بغري اهلل فاعتقد يف خشبة أو حلقة أو خيط أو غريه فإن اهلل يكله إىل ما تعلق به، ويبتليه.

مهم وقل  وِبم أم  ام األص  نام واألوث  ان وأخ  رب أهن  ا ال ت  نفعهم وال املش  ركني ال  هين ألق  وا بأنفس  هم ومه  و  -تع  اىل-وُل  ها ق  رع اهلل 
وم ن ُث  ،وكف ى ِب ها دالل ة عل ى عجزه ا ،تضرهم ألهنا ال تنفع وال تضر وُلها فهي ال تضر شامتها ومقبحها وس اِبا بش يء

 :-تعاىل-وجوب قطع التعلق ِبا قال 

ُعوَن ِمنح ُدوِن اللَِّه إِ  َتِ ِه " ُقلح أَفَ َرأَي حُتمح َما َتدح َ ٍة َه لح ُه نَّ مُمحِس َكاُت َر ح نح أَرَاَد يَ اللَّ ُه ِبُض رٍّ َه لح ُه نَّ َكاِش َفاُت ُض رِِّه َأوح أَرَاَد ي ِبَر ح
لُ  وَن ) وه  ها اس  تفهام إنك  اري في  ه ت  وبي  وتقري  ع ألن ه  ؤالء ترك  وا  ،[75(". ]الزم  ر: 75قُ  لح َحسح  يبَ اللَّ  ُه َعَليح  ِه يَ تَ وَكَّ  ُل الحُمتَ وَكِّ

وال  ال هي بي ده ملك وت ك ل ش يء وتعلق وا بال هي ه و ممل وك مقه ور م دبر ال ميل ك لنفس ه نفع اً  مالبارك الرازق امل نعم عل يه
 .وال حياة وال نشوراً  وال ميلك موتاً  ّضراً 

رَب إذ وص  دق  ،أمل يعلم  وا أن اهلل ه  و مال  ك املل  ك ،وال تع  ي الس  نة إذا م  رت عليه  ا ،لعق  ول ال تفه  م الق  رآن إن قرأت  ه فتبّ  اً 
 يقول:

ٌر أَمَّا ُيشح رُِكوَن )] ُد لِلَِّه َوَسََلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّهيَن اصحَطَفى َآللَُّه َخي ح مح َرحَض َوأَن ح َزَل َلُك مح 29"ُقِل اْلَح (أَمح َم نح َخلَ َق الس موات َواألح
َجٍة َما َكاَن َلكُ  َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بَ هح (أَمح َم نح 01مح َأنح تُ نحِبُتوا َشَجَرَها أَئَِلٌه َمَع اللَِّه بَ لح ُه مح قَ  وحٌم يَ عح ِدُلوَن )ِمَن السََّماِء َماًء فَأَن حَبت ح
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َ الحَبحح َريحِن َح اِجزًا أَئِ  َرحَض قَ رَارًا َوَجَع َل ِخََلَُلَ ا أَن حَه ارًا َوَجَع َل َُلَ ا َرَواِس َي َوَجَع َل بَ  نيح ثَ  ُرُهمح َجَعَل األح اَل يَ عحَلُم وَن لَ ٌه َم َع اللَّ ِه بَ لح َأكح
َرحِض أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه قَ 00) ِشُف السُّ وَء َوجَيحَعُلُك مح ُخَلَف اَء األح (أَمح َم نح 04لِ يًَل َم ا تَ هَكَُّروَن )(أَمح َمنح جيُِيُب الحُمضحَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيكح

ِر َوَمنح يُ رحِسُل الرِّيَاَح  ِديُكمح يف ظُُلَماِت الحبَ رِّ َوالحَبحح َِتِه أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه تَ َع اىَل اللَّ ُه َعمَّ ا ُيشح رُِكوَن )يَ هح َ َيَديح َر ح رًا بَ نيح (أَمح َم نح 07ُبشح
َرحِض أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه قُ لح َه اُتوا بُ رحَه ا َلحَق ُُثَّ يُِعيُدُه َوَمنح يَ رحزُُقُكمح ِمَن السَّ َماِء َواألح (قُ لح اَل يَ عحلَ ُم 02ِقنَي )َنُكمح ِإنح ُكنح ُتمح َص ادِ يَ بحَدأُ اخلح

َعُثوَن ) ُعُروَن أَيَّاَن يُ ب ح َرحِض الحَغيحَب ِإالَّ اللَُّه َوَما َيشح َه ا 02َمنح يف السموات َواألح َِخَرِة َبلح ُهمح يف َشكٍّ ِمن ح (َبِل ادَّاَرَك ِعلحُمُهمح يف ايآح
َها َعُموَن )  ("[00َبلح ُهمح ِمن ح

ل  يهم أبع  د الن  اس م  ن ه  هه اخلراف  ات واألباطي  ل روى أ   د والبم  هي وس  نده حس  ن م  ن وُل  ها ك  ان الس  لف رض  وان اهلل ع
وبه  ى فقلت: أال تعلق متيمة؟ قال: نعوذ  -رضي اهلل عنه-دخلت على عبد اهلل بن عكيم :حديث عيسى بن  زة قال

 (059)وكل إليه" من تعلق شيئاً  -صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل  ،باهلل من ذلك

  ال. هل تراها تنفعه؟ سبحان رَب، قطعاً  -صلى اهلل عليه وسلم–وحبييب  فمن علق متيمة بعد هها البيان من النيب أخي 

  َلف  وخ وراَ  وض عفاً  اً ومهّ  أن من يعلقون اْللقة أو اخليط أو اْلظاظة من أكثر الناس خوف اً  -أخي اْلبيب–وهكها جتد 
بينما غريهم ممن  الناس عزمية، ينعمون بانشراح الصدور بتعلقهم بالعزيز الغفور أهل التوحيد املعتمدين على اهلل فإهنم أقوى
 .يف الضَلالت عزائمهم ألقل شيء ختور

وأث  ره يف النف  وس  -ع  ز وج  ل-حك  م ل  بس اْللق  ة واخلي  وط أن  ه ش  رك ب  اهلل واجل  واب:  ؟فم  ا ه  و حك  م ل  بس اْللق  ة واخلي  وط
س  امع لبي  ب فيق  ول: ه  ل ل  بس اْللق  ة واخلي  وط م  ن الش  رك األك  رب أو اخل  ور والض  عف ورمب  ا يس  أل ايآن مبت  ا عل  م جني  ب و 

 الشرك األصغر؟

 

 :-يف تفصيل -واجلواب 

مع رض ملص يبتني: مص يبة دع وة الرس ول ص احُبه فإن كان يعتقد يف ههه األشياء أهنا تنفع أو تدفع بهاهتا فهها شرك أك رب و 
 (091) أ  اهلل له"."اليت قال فيها: "من تعلق متيمة فَل-صلى اهلل عليه وسلم–

ألن اهلل مل جيع ل ه هه األش ياء  ،-تع اىل-وأما املصيبة الثانية فهي يف عقيدته وذلك أنه باختاذ ه هه األش ياء ق د أش رك ب اهلل 
 سبباً. قد كهب على القدر ألنه جعل ما ليس سبباً  وأيضاً  ،سبباً 

                                                            
 .7220وحسنه األلبا ي صحيح البغيب  ،(2/700وأ د ) ،(4137( أخرجه البمهي )059)

(: رجاله موثقون، وقال املنهري يف 002قال اْلاف  ابن حجر يف "تعجيل املنفعة" ) ،203/  2( واْلاكم 0329(: "رجاله ثقات". وأبو يعلى )2/713وقال املنهري يف البغيب ) 022/  2( أخرجه أ د 091)

 .0400(: إسناده جيد. وضعفه األلبا ي يف السلسلة الضعيفة  2/710البغيب والبهيب )
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ا حتققت أي اُل دف ال هي ك ان ألجل ه ص نع ه هه اْللق ة فإذا نظرنا إىل الغاية اليت كان يبغى صاحبنا هها حتقيقها جندها م
عل  ى  بض  د قص  ده فيزي  ده وهن  اً  -ع  ز وج  ل-واخل  يط أو اْلظاظ  ة وه  و دف  ع ال  بَلء أو رفع  ه فإن  ه ال يتحق  ق ب  ل يعامل  ه اهلل أ

 وهنه.

س د والع ني ونف ر ونتق ي اْل ،ون رده ِب ا ،وهنا يسأل الفطن اللبيب العاقل: فأين ه ي األس باب الش رعية ال يت ن دفع ِب ا ال بَلء
 من قدرها؟

 واجلواب يف نقاط:

 وواقعاً. أما يف البداية فنؤصل فيه أن العني واْلسد حق شرعاً 

 اً وُل ها َنت امل إىل ه ها التأص يل والتقعي د ردّ  ،فإن بعض من مل يطلع عل ى الق رآن والس نة وخف ي علي ه الواق ع ت راه ي دفع ذل ك
 على املنكرين واجلاحدين على سواء.

 من األدلة القرآنية وكهلك النبوية بالهكر حىت ال أطيل وفيها الكفاية. األدلة بعض وسأخص 

أما القرآن الكرمي فقد جاءت اإلشارة إىل العني فيه على لسان يعقوب عليه السَلم حني خاف على أبنائه فقال: َوقَ اَل يَ ا 
ُخُلوا ِمنح بَاٍب َواِحٍد َوادحُخُلوا ِمنح أَب حَوابٍ  كح ُم ِإالَّ لِلَّ ِه َعَليح ِه تَ وَكَّلح ُت  َبيِنَّ اَل َتدح ٍء ِإِن اْلُح ُمتَ َفرَِّقٍة َوَما أُغحيِن َعنحُكمح ِمَن اللَِّه ِم نح َش يح

ُهمح ِم َن اللَّ ِه ِم 03َوَعَليحِه فَ لحَيتَ وَكَِّل الحُمتَ وَكُِّلوَن ) ٍء ِإالَّ َحاَج ًة يف ( َوَلمَّا َدَخلُ وا ِم نح َحيح ُث أََم َرُهمح أَبُ وُهمح َم ا َك اَن يُ غح يِن َع ن ح نح َش يح
ثَ َر النَّاِس اَل يَ عحَلُموَن ) َناُه َوَلِكنَّ َأكح  [05، 03( ]يوسف: 05نَ فحِس يَ عحُقوَب َقَضاَها َوِإنَُّه َلُهو ِعلحٍم ِلَما َعلَّمح

اْليط   ة واْل   هر، ، فه   م يأخ   هون بص   ادقاً  ، ومعتق   داً آمن   اً  هك   ها يفع   ل املؤمن   ون باألس   باب، ويبق   ى التوك   ل عل   ى اهلل م   َلذاً 
 وما أغىن عنكم من اهلل من شيء. ،ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويثقون بقدرة الواحد األحد

 وج  اء ِف الق  رآن أيًض  ا إخب  ار م  ن اهلل إىل رس  وله ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ع  ن حس  د الك  افرين ل  ه، وحماول  ة إنف  اذه بأبص  ارهم
نُ وٌن )" َوِإنح َيَكاُد الَِّهيَن كَ -تعاىل-وذلك يف قول اهلل  َر َويَ ُقولُ وَن ِإنَّ ُه َلَمجح ُع وا ال هِّكح ( َوَم ا 20َفُروا لَيُ زحِلُقوَنَك بِأَبحَصارِِهمح َلمَّا مسَِ

ٌر لِلحَعاَلِمنَي )  [.24، 20(". ]القلم: 24ُهَو ِإالَّ ِذكح

لُقونَ  َك   لينف  هونك بأبص  ارهم، أي: ليعينون  ك بأبص  ا ُِ رهم، مبع  ىن: اس  دونك ق  ال اب  ن عب  اس، وجماه  د، وغريمه  ا: } لَيُ زح
لبغض  هم إي  اك ل  وال وقاي  ة اهلل ل  ك، و ايت  ه إي  اك م  نهم. ق  ال اْل  اف  اب  ن كث  ري:ويف ه  هه ايآي  ة دلي  ل عل  ى أن الع  ني إص  ابتها 

 (090) ، كما وردت بهلك األحاديث املروية من طرق متعددة كثرية.-عز وجل-وتأثريها حق، بأمر اهلل، 

                                                            
 وقد استفدت منها يف مواضع من ههه اخلطبة. ،لعودة: خطبة بعنوان: آفة العني وطرق الوقاية والعَلملوانظر: سليمان  د ا ،(410/  5) -( تفسري ابن كثري 090)
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  َوِم ن َش رِّ الن َّفَّاثَ اِت 7  َوِمن َش رِّ َغاِس ٍق ِإَذا َوقَ َب}4  ِمن َشرِّ َما َخَلَق}0َربِّ الحَفَلِق}"ُقلح َأُعوُذ بِ  :-تعاىل-وكها قوله 
  "2  َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد}2يف الحُعَقِد}

اْلس د  يف نفس ه م ن اأن يس تعيه ب ه م ن ش ر اْلاس د إذا حس د أي: وم ن ش ر حاس د إذا أظه ر م  نبي هي أمر  -تعاىل-فاهلل 
 ،وعمل مبقتضاه ببتيب مقدمات الشر ومن ذلك النظر إىل احملس ود وتوجي ه اْلاس د نفس ه اخلبيث ة َن وه عل ى وج ه الغض ب

ق د يص ل إىل ح د  اً فإن نفس اْلاسد حينئه تتكيف بكيفية خبيثة مبا تؤثر يف احملسود  سب ضعفه وقوة نفس اْلاس د ش رّ 
 (094) ده َنو ما يؤذي بعض اْليات.حاسد يؤذي بنظرة بعني حس بَّ ورُ  ،اُلَلك

وحس د  -علي ه الس َلم–آدم  ، حس د إبل يسُ ص ى ب ه يف األرضصي اهلل به يف الس ماء، وأول ذن ب عُ ذنب عُ  لواْلسد أو  
 قابيل هابيل، واْلاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال:

 وكأنه مظلوم. قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظاملاً 

 (097)"وجعل خامتة ذلك: اْلسد ِمن َشرِّ َما َخَلقَ : "-تعاىل-شيء يف اخللق كله كما قال واْلسد من شر 

يف الس نة النبوي ة م ا ي دل عل ى اْلس د والع ني فم ن ذل ك م ا روى  ورد وك هلك ،ذكر اْلسد يف الق رآن الك رمي -تعاىل- فاهلل
 (092)أن يسبقي من العني". -وسلم صلى اهلل عليه–البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "أمر رسول اهلل 

س لم م ن ح ديث عب د مبا علم ه رب ه م ن جم يء أق وام جيح دون ه ها ق ال فيم ا أخرج ه م -صلى اهلل عليه وسلم–ولعلم النيب 
ق   ال: "الع   ني َح   ّق، ول   و ك   ان ش   يء َس   اِبَق الق   در لس   بقته  -ص   لى اهلل علي   ه س   لم–أن   ه  -رض   ي اهلل عن   ه-اهلل ب   ن عب   اس 

 (092)العني"

ني   أيه  ا اإلخ  وة   ق  د تك  ون إنس  ية وق  د تك  ون جني  ة، فه  ي كم  ا تص  يب م  ن اإلن  س  تص  يب م  ن اجل  ن، فع  ن أم ب  ل إن الع  
سلمة   رضى اهلل عنها   أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال جلارية ِف بيتها، رأى ِف وجهها سفعة: "ِِبَا َنظح َرٌة فَاسح تَ رحُقوا 

 (090)«َُلَا

ه.والسفعة عَلمة من الشيطان، وقي  (093) ل: ِهَي َلوحن خُيَاِلف َلوحن الحَوجح

                                                            
 ( األلوسي يف تفسريها.094)

 بتصرف. ،( القرطيب يف تفسريها097)

 .2375( أخرجه البخاري 092)

 ( من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه.4055( أخرجه مسلم )092)

 (.93ومسلم ) ،2379( أخرجه البخارى 090)

 .400/ 00والفتح  ،732/  4( النهاية 093)
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 (095)واملعىن: ِبا عني أصابتها نظرة من اجلن أنفه من أسنة الرماح

وُلها )كان صلى اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان، وم ن ع ني اإلنس ان ح ىت إذا نزل ت املعوذت ان أخ ه ِبم ا، وت رك م ا س وى 
 (099) ذلك(.

وال ش   ك أن حض   راتكم  ،ثب   ت ُل   ؤالء املنك   رين اجلاح   دين أن اْلس   د والع   ني ح   قم   ا ي أيض   اً  ومن الوق   ائعه   ها ع   ن الش   رع،
ولكن ين ل ن أح د  الي وم مب ا ميك ن أن يق ال عن ه خراف ة أو أس طورة، وإمن ا  ،حتفظون من الوقائع وتعرف ون مثلم ا أع رف ويزي د

ص لى –ارك واق ع أص حاب الن يب نت زع م ن الواق ع املب أل هلك  -صلى اهلل علي ه وس لم–أحدثكم بقول اهلل أو قول رسول اهلل 
 دان.و حادثة حقيقة واقعية تدل على أن اْلسد والعني موج -اهلل عليه وسلم

ان يف صحيحه وصححها العَلمة األلبا ي يف السلسلة الص حيحة م ن ح ديث بوتلك اْلادثة أخرجها اإلمام مالك وابن ح
كان ت علي ه وع امر ب ن   ة س هل ب ن حني ف فن زع جب حممد بن أَب أمامة بن سهل بن حنيف أنه مسع أباه يق ول: اغتس ل أَب

فق ال ل ه ع امر ب ن ربيع ة: م ا رأي ت ك اليوم وال جل د ع هراء  ق ال:  :ق ال ،أب يض حس ن اجلل د وكان سهل رج َلً  ،ربيعة ينظر
وع ك وأن ه غ ري  ف أخرب أن س هَلً  -صلى اهلل علي ه وس لم–ى رسول اهلل تِ واشتد وعكه فأُ  -أي مرض–فوعك سهل مكانه 

فق ال رس ول اهلل  ،بالهي ك ان م ن أم ر ع امر فأخرب سهلٌ  -صلى اهلل عليه وسلم-ك يا رسول اهلل فأتاه رسول اهلل رائح مع
 :-صلى اهلل عليه وسلم–

ت  ُل أح  دُكم أخ  اه  َأاَل بَ رَّكح  َت؟ إن الع  ني ح  ق َلمَ "َع   ُث ق  ال: "إذا رأى أح  دكم م  ن  ،ويف رواي  ة: "اغتس  ل ل  ه" "توض  أ ل  ه يَ قح
 وليس به بأس". -صلى اهلل عليه وسلم–فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول اهلل  ،دع له بالربكةأخيه ما يعجبه فلي

 ويف رواية: ُُث دعا مباء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني، وركبتيه، وَداِخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه.

 (411)إلناء من خلفه"قال سفيان: قال َمعحَمر، عن الزهري: وأمر أن يكَفأ ا

ص لى –فوقع على األرض حىت إن بعض الروايات تهكر أن الهي أتى الن يب  خيهكلمة قاُلا الرجل يف أ    أيها اإلخوة   فههه
: -ص لى اهلل علي ه وس لم–يا رسول اهلل أدرك سهل بن حنيف فإنه واهلل ما يرفع رأسه فقال الن يب  :قال له -اهلل عليه وسلم

فيم  ا روى  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وا:ع  امر ب  ن ربيع  ة، نع  م ف  املنظور ك  اد أن مي  وت، وه  ها ذك  ره الن  يب "م  ن تتهم  ون ب  ه" قال
ق  ال: "الع  ني تُ  دخل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–اب  ن ع  دي وأب  و نع  يم م  ن ح  ديث ج  ابر وأَب ذر رض  ي اهلل عنهم  ا أن الن  يب 

 (410)الرجل القرب، واجلمل القدر"

                                                            
 (.007/  04( شرح السنة )095)

 (.2207وصححه األلبا ي املشكاة )  ،(5/430والنسائي ) ،(4129( أخرجه البمهى )099)

 .404/  0وغريه وهو يف صحيح اجلامع الصغري  ،(7219( أخرجه ابن ماجة )411)

 .0429( وحسنه األلبا ي يف الصحيحة 3/91أبو نعيم يف اْللية )( و 0/215( أخرجه ابن عدى يف الكامل )410)
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نكرين ألثر الع ني بقول ه: )أبطل ت طائف ة مم ن ق ل نص يبهم م ن الس مع والعق ل أم ر الع ني على امل -ر ه اهلل-ويرد ابن القيم 
وق الوا: إمن ا ذل ك أوه ام ال حقيق ة ُل ا، وه ؤالء م ن أجه ل الن اس بالس مع والعق ل، وم ن أغلظه م حجاب اً، وأك ثفهم طباًع  ا، 

م م عل ى اخ تَلف ملله م وَنله م، ال ت دفع أم ر وأبعدهم معرفة عن األرواح والنفوس وصفاهتا وأفعاُلا وتأثرياهتا، وعق َلء األ
 (414)العني وال تنكره، وإن اختلفوا ِف سببه، وجهة تأثري العني(.

ُل   ها اْل   ديث ال   هي أخرج   ه أب   و يعل   ى وص   ححه العَلم   ة األلب   ا ي وفي   ه ق   ال علي   ه الص   َلة   -أيه   ا اإلخ   وة-ب   ل تعجب   ون 
 (417) بالعني". والسَلم: "أكثر من ميوت من أمىت   بعد قضاء اهلل وقدره  

 إذا عاد مريًضا رقاه وهها مما ترك الناس من سنة رسول اهلل. -صلى اهلل عليه وسلم  -ولهلك كان املصطفي 

ولهلك يتحرز الناس منه ا ويتحرس ون والش رع ي أمر ب هلك ويرش د  ،وخطرها كبري وشرها مستطري   أيها اإلخوة  فالعني حق 
وإمن   ا بوس   ائل نافع   ة ص   حيحة مفي   دة  ،خلي   وط واخلمس   ة ومخيس   ة واْلظاظ   اتلك   ن ل   يس بالش   ركيات م   ن اْللق   ات وا ،إلي   ه

االقت داء واالئتس اء بس يد األنبي اء فيه ا و  ،معقولة فيها االستعانة ب رب الع املني واالعتم اد والتوك ل عل ى إل ه املخل وقني أمجع ني
 ؟-أيها اإلخوة-واملرسلني فما ههه الوسائل 

 .-تعاىل-اهلل واجلواب بعد جلسة االسباحة إن شاء 

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

أرشد الشرع اْلنيف إىل عَلمل العني واْلسد بل إىل األسباب ال يت تق ي الع ني واْلس د ومتن ع   -خوةأيها اإل-فيا  ،أما بعد
 وقوعهما، فأما األسباب اليت تقي العني واْلسد ومتنع وقوعهما فهي:

 مسيع ملن استعاذ به وعليم مبا يستعيه العبد منه. -تعاىل-األول: التعوذ باهلل وحده من شر اْلسد: فإن اهلل 

: َوِإنح َتصح  ربُوا -تع  اىل-اهلل، ت  وىل اهلل حفظ  ه ومل يكل  ه إىل غ  ريه. ق  ال  لث  ا ي: تق  وى اهلل وحفظ  ه عن  د أم  ره وهني  ه: فم  ن اتق  ىا
 [041( ]آل عمران: 041َوتَ ت َُّقوا اَل َيُضرُُّكمح َكيحُدُهمح َشيحًئا ِإنَّ اللََّه مبَا يَ عحَمُلوَن حمُِيٌط )

                                                            
 .002/  2( زاد املعاد 414)

 .404/  0انظر صحيح اجلامع الصغري  ،( أخرجه أبو يعلى ِف مسنده، والطرباِّن ِف الكبري، واْلاكم ِف مستدركه وصححه األلبا ي417)
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يقاتله وال يشكوه وال ُاَدِّ  نفسه بأذاه أصًَل، فم ا ُنص ر عل ى حاس ده وع دوه مبث ل الص رب الثالث: الصرب على عدوه: فَل 
 عليه.

 وهلل در من قال:

 اصرب على كيد اْلسود فإن صربك قاتُله

 فالنار تأكل بعضها إن مل جتد ما تأكُله.

ا ال يطي   ق م   ن أذى اخلَلح   ق وظلمه   م الراب   ع: التوك   ل عل   ى اهلل: فإن   ه م   ن أق   وى األس   باب ال   يت ي   دفع ِب   ا العب   د ع   ن نفس   ه م   
ُبُه ]الطَلق: -تعاىل-وعداوهتم. قال  [، أي: كافي ه، أحب ىت  وم ن ك ان اهلل كافي ه وواقي ه 7: َوَمنح يَ تَ وَكَّلح َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحسح

 فَل مطمع لعدوه فيه.

ه كلم ا َخطَ َر ل ه، وال يلتف ت إلي ه م ن قلب  اخلامس: فراغ القلب من االشتغال باْلسد: فيجب على املس لم أن ميح و اْلس د
 وال خيافه وال ميأل قلبه بالفكر فيه.

 -تع اىل-السادس: اإلقبال على اهلل وإخَلص العمل له: فاإلخَلص ه و س بب انتص ار العب د عل ى الش يطان ال رجيم، ق ال 
َلِص نَي )( ِإالَّ ِعبَ  54حكاي ة ع ن الش يطان: قَ  اَل فَِبِعزَّتِ َك أَلُغح ِويَ ن َُّهمح َأمجحَعِ نَي ) ُهُم الحُمخح [، فم  ن 57، 54( ]ص: 57اَدَك ِم ن ح

 دخل يف حصن اإلخَلص، مل خيحُلص إليه أحد من اجلن واإلنس.

إمنا ه و م ن ذنوب ه، ق ال س بحانه ألص حاب نبي ه ص لى  السابع: جتريد التوبة إىل اهلل من الهنوب: وليعلم العبد أن ما يصيبه
َه ا قُ لح ُتمح َأِّنَّ َه َها قُ لح ُه َو ِم نح ِعنح ِد أَن حُفِس ُكمح ِإنَّ اللَّ َه َعلَ ى ُك لِّ َش وسلم: َأَوَلمَّا َأَصابَ تحكُ  اهلل عليه ٍء مح ُمِصيَبٌة قَ دح َأَص بحُتمح ِمث حَلي ح يح
  فكلما تاب العبد من ذنوبه، كلما كان ذلك سبًبا لتجنبه اْلسد من الناس. ،[002( ]آل عمران: 002َقِديٌر )

: اجتن اب ال هنوب واملعاص ي فينبغ ى أال ننس ى أن لل هنوب أث راً ِف وق وع املص ائب، كي ف ال؟ فمن وسائل الوقاية من العني
 يقول: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري". -تبارك وتعاىل-واْلق 

وال نكب ة حج ر  قال اْلسن: ملا نزلت ههه ايآية قال النِب صلى اهلل عليه وسلم: "وما من اختَلمل ع رق، وال خ دش ع ود،
 (412) إال بهنب، وملا يعفو اهلل عنه أكثر(.

وق   ال عكرم   ة: )م   ا م   ن نكب   ة أص   ابت عب   داً فم   ا فوقه   ا إال ب   هنب مل يك   ن اهلل ليغف   ره ل   ه إال ِب   ا، أو لين   ال درج   ة مل يك   ن 
 (412) ليوصله إليها إال ِبا(.

                                                            
 .70/  00( تفسري القرطِب 412)

 .70/  00( تفسري القرطِب 412)
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 : "من يعمل سوًءا جيز به".-تعاىل-ويقول  

ة، رضى اهلل عنه، قال: ملا نزلت ههه ايآية بلغت من املسلمني مبلغ اً ش ديداً، فق ال رس ول روى اإلمام مسلم، عن أىب هرير 
اهلل، ص   لى اهلل علي   ه وس   لم: "ق   اربوا وس   ددوا، فف   ى ك   ل م   ا يص   اب ب   ه اإلنس   ان كف   ارة، ح   ىت النكب   ة ينكبه   ا، أو الش   وكة 

 (410)يشاكها"

 (413) الم، واألمراض واألسقام، وهها أمر جممع عليه(.: )الهنوب تكفرها املصائب وايآ-ر ه اهلل-قال ابن عبد الرب، 

أيه  ا اإلخ  وة: وال يق  ف األم  ر ِف املص  ائب ال  ىت يبتل  ى اهلل ِب  ا عب  اده عن  د ح  دود تكف  ري الس  يئات، ب  ل فيه  ا زي  ادة حس  نات 
ا ض رب ورفعة درجات، فعن أم املؤمنني، عائشة رضى اهلل عنها قالت: "مسعت رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم يق ول: "م 

 (415) على مؤمن عرق قط إال حط اهلل به من خطيئته، وكتب له حسنة، ورفع له درجة".

 أال فاحتسبوا ما يقدر اهلل عليكم من املصائب واألسقام.. وأملوا من وراء ذلك خريًا.

العَلني  ة، الث  امن: الص  دقة واإلحس  ان إىل الن  اس: لك  ي يتجن  ب املس  لم اْلس  د ينبغ  ي ل  ه أن يكث  ر م  ن الص  دقات يف الس  ر و 
واسن إىل الناس، فإن لهلك تأثريًا عجيًبا يف دف ع ال بَلء ع ن امل ؤمن ودف ع اْلس د ك هلك، وه ها واق ع ملم وس فم ن الن ادر 

وإن أص  ابه ش  يء م  ن اْلاس  د ف  إن اهلل يَ لحط  ف ب  ه  ،-تع  اىل-أن يتس  لط األذى واْلس  د عل  ى ص  احب ص  دقة خالص  ة هلل 
 جزاء ما قدَّم هلل وحده.

ل  دفع اْلس  د، وال  يت ال يوف  ق إليه  ا إال م  ن وفق  ه اهلل، إطف  اء ن  ار  إىل اْلاس  د: إن م  ن أعظ  م األس  باب التاس  ع: اإلحس  ان
الس يئة ادف ع ب اليت ه ي أحس ن ف إذا ال هي  : وال تس توي اْلس نة وال-تع اىل-اْلاسد والباغي وامل ؤذي باإلحس ان إلي ه، ق ال 

[ 72، 72ص ربوا وم ا يلقاه  ا إال ذو ح   عظ يم ]فص  لت:  ال هين ( وم ا يلقاه  ا إال72وبين ه ع داوة كأن  ه وِل   يم ) بين ك
 وقد قيل: اإلحسان يدق العنق ويأسر اإلنسان.

فه  و وح  ده مس  بب األس  باب، وال ا  د   -تع  اىل-العاش  ر: جتري  د التوحي  د: جي  ب عل  ى العب  د أن يش  غل فك  ره دائًم  ا ب  اهلل 
ي ردك   ري ف َل   بض ر ف َل كاش ف ل ه إال ه و وإن: وإن ميسس ك اهلل-تع اىل-شيئ يف هها الكون إال بإرادته ومشيئته، قال 

فق  د خ  رمل م  ن قلب  ه خ  وف م  ا س  واه، وك  ان ع  دوه أه  ون  -تع  اىل-التوحي  د هلل  [، ف  إذا ج  رد العب  د013راد لفض  له]يونس: 
 (419)عليه من أن خيافه مع اهلل؛ فالتوحيد حصن اهلل األعظم من دخله كان من ايآمنني.

                                                            
 (.4232( أخرجه مسلم: )410)

 .40/  47( التمهيد 413)

 وصححه وأقره الههِب، وحسن سنده املنهرى يف  ،023/  0، واْلاكم 4222(  أخرجه الطرباِّن ِف األوسط 415)

 واْلاف  يف الفتح.  ،(200/  0( واُليثمي يف جممع الزوائد)021/  2البغيب )

 رف وزيادة.( بتص422، 475/ 4( بدائع الفوائد البن القيم )419)
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ر على الشيئ ويقول م ا ش اء اهلل الق وة اال ب اهلل الله م ب ارك فيس لم الش يئ ب إذن اهلل ومث ة أيها اإلخوة  وينبغى أن يربك الناظ
وقاي ة م  ن الع ني، ب  إذن اهلل، يغف  ل عنه ا كث  ري م ن الن  اس، أال وه  ى: س ب حماس  ن م ن خي  اف علي  ه الع ني مب  ا يرده ا عن  ه، فق  د 

ُث ش رحه  ،، فق ال: )دمس وا نونت ه ك يَل تص يبه الع ني(ذكر البغوي ِف شرح السنة أن عثمان رضى اهلل عنه، رأى ص بّياً مليح اً 
 (401) البغوي بقوله: ومعىن دمسوا: أى سودوا، والنونة: الثقبة أو النقرة الىت تكون ِف ذقن الصيب الصغري.

 وأما العَلمل فيكون بثَلثة أمور: ،ههه وسائل اتقاء العني واْلسد

 (400)إذن اهلل من العني، كما يف اْلديث: "ال رقية إال من عني أو  ة".أواًل: الرقية، وهها أمر واقع؛ فإن الرُّقى تنفع ب
ثانًيا: االستغسال، وهي أن يؤحم بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ُث يؤخه ما تناثر من املاء من أعضائه، ويصب على 

 املصاب، ويشرب منه، ويربأ بإذن اهلل.
سمه من الثياب، كالثوب، والطاقية، والسروال، وغريها، أو الباب ثالثًا: أن يؤخه شيء من شعار العائن، أي: ما يلي ج

 (404) إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به املصاب أو يشربه، قال العَلمة ابن عثيمني: وهو جمرب.

اء يص ب عل ى املع ني أيها اإلخ وة  وإذا ك ان التربي ك س بباً واقي اً ب إذن اهلل ع ن وق وع الع ني، ف إن اغتس ال الع ائن ووض وءه مب 
شفاء له بإذن اهلل كما مسعتم بقصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيع ة، رض ى اهلل عنهم ا، وه و مفس ر لقول ه ص لى اهلل علي ه 

 (407)وسلم،"وإذا استُ غحسلتم فاغتسلوا"

عِ ني، أو أح س ه و م ن نفس ه أن ه ع ان أح داً 
َ
م ن املس لمني،  ولها، فينبغي للمسلم أال ميتنع عن االغتس ال إذا اهتم ه أه ل امل

وهها اتامل اليوم إىل حكمة يف التعامل فإن الطلب مثل ه ها بينن ا يص بح املطل وب من ه هتم ة ش نيعة ال تغتف ر فاْلكم ة هن ا 
 واجبة.

وعموما"فَمن خاف حاس داً فعلي ه ب املعوِّذات م ع األذك اِر وال دعاِء عموم اً: َوِم ن َش رِّ َحاِس ٍد ِإَذا َحَس َد". وِكتم ان أم رِه ع ِن 
ِمنُ  ا ُخُلواح ِم  ن بَ  اٍب َواِح  ٍد َوادحُخلُ  واح ِم  نح أَب ح  َواٍب مُّتَ َفرِّقَ  ٍة؟. واالبتع  اد عن  ه: "َوِإنح ملَّح تُ ؤح وا ِل فَ  اعحَتزُِلوِن". واإلحس  ان ْلاِس  ِد: اَل تَ  دح

َسنُ   (402) ".؟إليه ِلكفِّ أذاُه: ادحَفعح بِالَّيِت ِهَي َأحح

 وه و أن بع ض الناس"يس رفون ب أمر الع ني فتط اردهم األوه ام، وااص رهم القل ق، وينبغي يف النهاية أن ننبه إىل أم ر مه م أال
ويض  عف عن  دهم اليق  ني، وخيت  ل مي  زان التوك  ل. أولئ  ك يعظم  ون البس  يط، وينس  بون ك  ل إخف  اق أو فش  ل إىل الع  ني، وإن مل 

عل  ة، ذلك  م ألن نس  بة يك ن ِب  م ع  ني، ورمب  ا اس  تدرجهم الش  يطان فأمرض هم وم  ا ِب  م م  رض، وأقع  دهم ع  ن العم ل وم  ا ِب  م 
                                                            

 .037/  2، زاد املعاد 000/  04( شرح السنة 401)

 (.441ومسلم ) ،(2324(  أخرجه البخاري )400)

 (.25 ،23/ 0(  القول املفيد )404)

 .2570( أخرجه مسلم 407)

 ( ال حتزن.402)
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فالن   اس يف أم   ر الع   ني طرف   ان ووس   ط  (402)العج   ز والكس   ل إىل ايآخ   رين أس   هل م   ن االع   باف ب   ه وحتم   ل ل   وم ايآخ   رين."
، ت  ؤمن ب  العني وتص  دق وس  طاً  منك  رون جف  اة وموهوم  ون غ  َلة وب  ني ه  ؤالء اجلف  اة والغ  َلة تق  ف طائف  ة م  ن الن  اس موقف  اً 

بع  د  س  ب ك  ل ش  ىء إليه  ا، تتق  ى الع  ني قب  ل وقوعه  ا، وتفع  ل األس  باب امل  أذون ِب  ا ش  رعاً ، وال تغ  اىل فتنوعق  َلً  بآثاره  ا نق  َلً 
فَل ينبغي على اإلطَلق للمسلم إال هها التوسط بني الطرفني فَل هو مع املنكرين لألمر الثاب ت ش رعاً وعق ًَل وال  وقوعها.

 هو من املفرطني يف نسبة كل شيء إىل العني واْلسد. 

وإذا رأى أح  دكم م  ن نفس  ه أو مال  ه أو م  ن أخي  ه م  ا  تق  وا اهلل، وال يض  ر أح  دُكم أخ  اه، وإي  اكم واْلس  دَ في  ا أيه  ا اإلخ  وة  ا
 يعجبه فليدع له بالربكة، فإن العني حق.

ف يهم: أَمح َاحُس ُدوَن  -تع اىل-واعلم أن فضل اهلل يؤتيه من يشاء كما يشاء ولن يههبه عنه حسدك له، فَل تكن كمن ق ال 
فاْلس د"كاألكلِة املِلَح ِة  ،وابتع د م ا ق درت عل ى اإلف َلت م ن ه هه اُل وة ه وة اْلس د ؟َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفضح ِلهِ النَّاَس َعَلى 

تنخ  ُر العظ  َم خنح  راً، إنَّ اْلس  د م  رٌض م  زمٌن يعي  ُث يف اجلس  م فس  اداً، وق  د قي  ل: ال راح  ة ْلس  ود فه  و ظ  املٌ يف ث  وِب مظل  وم، 
 بدأ بصاحبِه فقتَ َلَه. الوا: هلل درُّ اْلسِد ما أعحَدَلهح،وعدوٌّ يف ِجلحباِب صديٍق. وقد ق

إنين أهنى نفسي ونفسك عن اْلسِد ر ًة َب وبك، قبل أنح نرحم ايآخرين ؛ ألنن ا  س ِدنا ُل مح نُطع ُم اُل مَّ ْلومن ا، ونس قي 
 الغمَّ دماَءنا، ونوزُِّع نوم جفوننا على ايآخرين.

ُث يق  تحُم في  ه. التنغ  يُص والك  دُر واُل  مُّ اْلاض  ُر أم  راٌض يولّ  دها اْلس  ُد لتقض  ي عل  ى الراح  ِة إنَّ اْلاس  د ُيشح  ِعُل فرن  اً س  اخناً 
ِل، وأساء األدب مع الشَّرعح، وخالف ص احبَ   واْلياِة الطيبِة اجلميلِة. بِليَُّة اْلاِسِد أنُه خاصَم القضاَء، واهتم الباري يف العدح

 (400) املنحهِج صلى اهلل عليه وسلم.

 معافاته......... الدعاء -تعاىل-هلِل من شرِّ حاسد إذا حسدح ونسأل اهلل نعوُذ با

 

 

                                                            
 ( آفة العني وطرق الوقاية والعَلمل سليمان  د العودة.402)

 ( ال حتزن.400)
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 الرقي وأخوات ا

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،ك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

إن الس  بيل الوحي  د إىل حري  ة اإلنس  ان حري  ة ص  حيحة وكامل  ة ه  و االنض  مام إىل قافل  ة التوحي  د واالنض  واء حت  ت ل  واء عب  ادة 
وهناي  ة حتقي  ق  ،وانش  رف وتك  رمي م  ن ال  ر ن، أم  ا عبودي  ة غ  ري اهلل ف  رق وذل وه   -ع  ز وج  ل-فعبودي  ة اهلل  ،العزي  ز اْلمي  د

يف كل شأن كبري وصغري وقطع األمل مما عداه، فإنه من توكل على  -تعاىل-هو التوكل على اهلل  -أحبيت يف اهلل–التوحيد 
 (403)وكل إليه". من تعلق شيئاً  -صلى اهلل عليه وسلم–اهلل كفاه، ومن توكل على غريه عراه، قال رسول اهلل 

ظن أنه ينفع ويضر من خيط أو حلقة أو خرز أو وِل م ن األولي اء أو ق رب م ن القب ور أو فمن تعلق بقلبه وفعله بأي شيء ي
 ضريح من األضرحة وكله اهلل إىل ما تعلق به.

إذا ختل ى ع ن إنس ان ووكل ه  -تع اىل-ألن اهلل  أي إهان ة  ، وإهان ة من ه س بحانهأي عقوبة -عز وجل-وههه عقوبة من اهلل 
 يف اْلقيق ة ألن ه ال ينف ع ،يت وىل أم ره -س بحانه وتع اىل-وحده ف إن اهلل  -عز وجل-اهلل  أما من توكل على ،إىل غريه هلك

نع  م فم  ا لن  ا أال نتوك  ل  ،وال مين  ع إال اهلل ،وال يعط  ي إال اهلل ،وال ي  رزق إال اهلل ،وال يش  في إال اهلل ،وال يض  ر إال اهلل ،إال اهلل
 .؟على اهلل

َفظُ ُه " روى اإلمام أ د عن عطاء اخلراسا ي قال: ثحيِن َح ِدي حثًا َأحح َب ب َن ُمَنبِّ ٍه َوُه َو َيطُ وُف بِالبَ يح ِت، فَ ُقلح ُت لَ ُه: َح دِّ َلِقيحُت َوهح
، قَاَل: نَ َعمح، َأوحَحى اهللُ   إىَل َداُوَد: "يَ ا َداُوُد، أَم ا َوِع زِّحم َوَعَظَم يِت ال يَ عحَتص مح َب  -تبارك وتع اىل-َعنحَك يف مَقاِمي َهَها َوَأوحِجزح

رحُض  وَن الَّس  بحُع َوَم  نح فح  ِيهنَّ إالَّ َعبح  ٌد ِم  نح َعِبيح  ِدي ُدوَن َخلحِق  ي َأعح  ِرُف َذلِ  َك ِم  نح نِيَّتِ  ِه فَتِكيح  ُدُه السَّ  َمَواُت السَّ  بحُع َوَم  نح فِ  يحِهنَّ َواألَ 
لُ   وِق ُدو ي َأعح   ِرُف َذلِ   َك ِم   نح نِيَّتِ   ِه، إالَّ  َجَعلح   ُت لَ   ُه ِم   نح بَ يح   ِنهنَّ خَمحرًج   ا، أََم   ا َوِع   زَّحم َوَعَظَم   يِت ال يَ عحَتِص   ُم َعبح   دٌ  ِم   نح َعِبيح   ِدي مبَخح

ُت اأَلرحَض ِمنح حَتحِت َقَدَميحِه، ُُثَّ ال أُباِل بَِأيِّ َواٍد َهَلَك" َباَب السََّماِء ِمنح َيِدِه، َوَأَسخح  (405).َقَطعحُت َأسح

اعتمد وتوكل على سيده وم واله فه ها ه و الس بب الن افع والن اجح  لها فاْلزم كل اْلزم والنجاة كل النجاة ال حتصل إال ملن
: "اح رص عل ى م ا ينفع ك واس تعن -ص لى اهلل علي ه وس لم–كما قال رسول اهلل   ، وهو طريق النجاة،مع األخه باألسباب

 .(409)باهلل"

                                                            
 (.4/415(، وحسنه األلبا ي يف صحيح سنن البمهي )2/217مهي: )(، والب 2/701( أخرجه أ د: )403)

 071-( موسوعة توحيد رب العبيد ص 405)

 (.4002( أخرجه مسلم )409)

 



 136 

ول  ها ك  ان  -لي  ه وس  لمص  لى اهلل ع–وم  ن قب  ل رس  وله  -تع  اىل-واألس  باب هن  ا ه  ي األس  باب الش  رعية املباح  ة م  ن قب  ل اهلل 
ول  يس اخت  اذ م  ا مل عل  ى ك  ل مس  لم ح  ريص عل  ى نق  اء توحي  ده وص  فاء عقيدت  ه،  اً ش  رعيّ  الوق  وف عل  ى ه  هه األس  باب واجب  اً 

 يف اللق اء الس ابق جيعله اهلل سبباً كما يفع ل كث ري م ن الن اس يوق ع نفس ه يف الش رك ب هلك ويف الك هب عل ى الق در كم ا بين ا
 وبين ا قيمته ا يف الش رعوه ي اْللق ة واخلي وط واخل رز  األسباب املتخ هة ل دفع ال بَلء ورفع هعن سبب من ههه وَنن نتحد  

 .وقدمنا البديل الشرعي ُلا وأهنا ليست بشيء وليس ُلا قيمة إذ تعرفنا على حرمتها بل شركيتها،

ورفع  ه أال وه  ي: الرق  ى  ويف ه  ها اللق  اء نتح  د  ع  ن ن  وع آخ  ر م  ن أن  واع الش  فاء والوق  اء ال  يت يتخ  هها ال  بعض ل  دفع ال  بَلء
وه   ي أم   ور ومهي   ة تن   ايف التوك   ل عل   ى اهلل وال ت   أثري ُل   ا يف حقيق   ة األم   ر، وه   ي م   ن الص   نائع ال   يت يص   نعها  ،والتم   ائم والتول   ة

 ليضلوا ِبا العباد عن سواء السبيل. باشراف وتوجيه من الشيطان األكرب السحرة واملشعوذون

أن يعلمن   ا ويرش   دنا ويه   دينا، وكم   ا تعودن   ا  -تع   اىل- ه   هه ال   دقائق س   ائلني اهلل فتع   الوا بن   ا نتع   رف إليه   ا وإىل أحكامه   ا يف
 أيدينا. بنيفسوف ننظم سلك موضوعنا يف نقاط حىت ال ينسحب بساط الوقت من 

 : تعريف الرقى وأحكامها.أوالً 

 : تعريف التمائم وأحكامها.ثانياً 

 : تعريف التولة وحكمها.ثالثاً 

 قة.: وقفة صادوأخرياً  رابعاً 

 أسأل اهلل أن اشرنا موحدين حتت لواء سيد النبيني.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

 تعريف الرقى وأحكامها: :أوالً 

ه هه ه ي  ،أيها اإلخوة  الرَُّقى مجع رُق حَية والرقية هي ما يقرأ على املريض من ايآيات القرآنية أو األدعي ة املش روعة أو املباح ة
ول  ها ف  الرقى  ع  ن املع  ىن الش  رعي إىل ن  وع آخ  ر ب  دعي رفوه  احولك  ن الن  اس ابت  دعوا م  ن عن  د أنفس  هم فيه  ا ف ،يةالرقي  ة الش  رع

 نوعان:

 خالية من املخالفات الشرعية شرعية وهي ما كان من آيات اهلل وأدعية رسوله أو أدعية مباحة جمربة رقى 

 و رقى بدعية ورمبا صارت شركية وهي ما كانت  َلف ذلك.

 ؟مىت تكون الرقية شرعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة ية قد تكون شرعية وقد تكون بدعية والسؤال:فالرق
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ن ك ل رقي ة ليس ت بالض رورة أن تك ون ص حيحة ب ل م ن الرق ى م ا ه و غ ري ذل ك وم ن ُث أ : لق د أرش دنا الش رع إىلواجلواب
 (441) ما مل يكن فيه شرك". عرضوا على رقاكم ال بأس بالرقىا: "-صلى اهلل عليه وسلم–قال النيب 

عرض وا عل ي رق اكم، اقال هها ملا قال له أصحابه: إنا كنا نرقى يف اجلاهلية فقلن ا ي ا رس ول اهلل كي ف ت رى يف ذل ك؟ فق ال: 
 واْلديث أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي اهلل عنه.

ين ا أن نع رض رقان ا عل ى الش رع اْلني ف م ن وكهلك ينبغ ي عل ،أن تعرض عليه الرقى -صلى اهلل عليه وسلم–فأمر الرسول 
وق د  فنع ود إىل الق رءان وإىل س نة الن يب الع دنان علي ه الص َلة والس َلم، فالش رع ق ائم مقام ه، -صلى اهلل عليه وس لم–بعده 

 .استقرأ العلماء الشريعة املطهرة فاستخرجوا منها الشروط اليت إن اجتمعت صارت الرقية صحيحة شرعاً 

 

 ية البد أن تكون:فالرقية الشرع

 وصفاته، أو بأدعية مشروعة مباحة. -سبحانه وتعاىل-بأمسائه  بشيء من كَلم اهلل، أو توسَلً أواًل: 

كم ا   ال يع رف معن اه اتم ل أن يك ون ش ركاً  ف معناه من أية لغة أخ رى، ألن م اعرَ أن تكون باللسان العرَب، أو مبا يُ ثانياً: 
رباني   ة وه   هه س   ريانية أو ه   هه عفريتي   ة أو جني   ة ال ش   أن لك   م امله   م أن يش   فى نس   مع م   ن كث   ري م   ن الن   اس فيق   ول ه   هه ع

 فماذا يفعل من شفي بدنه ومرض دينه؟ . ،بل سَلمة الدين أوىل ، -أيها اإلخوة-مريضكم، ال 

يعتق د ف َل  -س بحانه وتع اىل-أن يكون فعلها صادرًا عن عقيدة صحيحة ب أن الش ايف ه و اهلل وأن ه ه و الض ار الن افع ثالثاً: 
فم  ن  ،-تع  اىل-ألن  ه نس  ب إىل ش  يء م  ا ه  و م  ن خص  ائص اهلل  ،أك  رب أن الرقي  ة تش  في ب  هاهتا ف  إذا اعتق  د ذل  ك ك  ان ش  ركاً 

وإن اعتق د مقارنته ا للش فاء وأهن ا الب د أن تك ون موج ودة ليحص ل الش فاء ك ان  ،خصائص الربوبية تدبري حالة اخللق كلهم
 (440) أصغر. ذلك شركاً 

لشروط اليت ِبا تصح الرقية وتكون ش رعية كم ا دل ت عليه ا ايآي ات القرآني ة واألحادي ث النبوي ة ع ن ا  -أيها اإلخوة-ههه 
يض  يء  ن ور ال  وحي أنألن العق ل ال يس  تقل مبعرف ة اخل  ري م ن الش  ر ب ل الب  د  ،ليس ت املس  ألة ب الرأي وال بالعق  ل ،خ ري الربي  ة

 وصدق من قال: للعقل الطريق فيبصر

 وال تفصيَل بالوحي تأصيَلً   ال يستقل العقل دون هداية

                                                            
 (.4411( أخرجه مسلم )441)

 وعون العلي اْلميد  ،072وفتح اييد ص4/752، وفتاوى العَلمة عبد العزيز بن باز 01/092( انظر فتح الباري 440)

 (.0/412يد )شرح كتاب التوح
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 حىت يراه بكرة وأصيَل كالطرف دون النور ليس مبدرك

 للعني البصرية فاختهه دليَل  نور الشمس نور النبوة مثلُ 

 سبيَل فالعقل ال يهديك قطُّ   فإذا النبوة مل ينلك ضياؤها

 هها الوحي والتنزيَل من أمّ   طرق اُلدى حمدودة إال على

 فاعلم بأنك ما أردت وصوال  تعمدا فإذا عدلت عن الطريق

 النقل لن تلق لهاك دليَل درك اُلدى بالعقل دون يا طالباً 

واألسلم واألوىل أن ال نرقى إال بآية أو حديث ف إن النف ع فيهم ا حمق ق   َلف غريمه ا  ، -أيها اإلخوة-فلنلتزم بشريعة ربنا 
يرق  ى برق  ي كث  رية فلم  ا نزل  ت املعوذت  ان  -لى اهلل علي  ه وس  لمص  –ول  ها ك  ان الن  يب  ،لكن  ه ق  د يتخل  ف نافع  اً  وإن ك  ان جمرب  اً 

فعن أَب سعيد اخلدري قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتعوذ م ن اجل ان وع ني اإلنس ان  ،أخهمها وترك ما سوامها
 يح.واْلديث أخرجه البمهي وابن ماجه بسند صح (444)حىت نزلت املعوذتان فلما نزلت أخه ِبما وترك سوامها

 فاحهروا لدينكم ر كم اهلل:

 اجتنبوا الرقى احملرمة من رقى السحرة واملشعوذين فإن الههاب إليهم ذهاب للدين واإلميان بل والعقل. -

 وما كان كهلك ارم تعاطيه. اجتنبوا الرقى بعبارات غامضة غري واضحة وال مفهومة فإهنا ال يؤمن أن تكون شركاً  -

ها ما حرم اهلل من الهبح لغريه والسب واللعن والشتم والق هف والفح   وال تفح  وتن اول احملرم ات اجتنبوا الرقى اليت في -
هو العزيز اْلكيم بارك الربيات فاضرعوا إليه أن يكشف كربكم ويزي ل  اً وكشف السوءات والعورات واعلموا أن الشايف حقّ 

 مهكم ويشفى مريضكم وليكن رجاؤكم يف اهلل عظيم.

 وبت أشكو إىل موالي ما أجد  والناس قد رقدوا مددت يد الرجاء

 يا من عليه لكشف الضر أعتمد   وقلت يا أملي يف كل نائبة

 ماِل على  لها صرب وال جلد   أنت تعلمها أشكو إليك أموراً 

 إليك يا خري من مدت إليه يد   لقد مددت يدي بالهل مفتقراً 

                                                            
 يف صحيح اجلامع. 2914وصححه األلبا ي انظر حديث رقم:  ،(5/430( والنسائي )4125( والبمهي )7200( أخرجه ابن ماجة )444)
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 يرد فبحر جودك يروي كل من   ا يارب خائبةفَل تردهنّ 

  ؟كيف نعاجل أنفسنا بالرقى الشرعية   -أيها اإلخوة-والسؤال 
واجلواب: أن يقرأ وينفث على املريض أو يقرأ يف ماء ويسقاه املريض بآيات القرآن كالفاحتة واملعوذتني وغريها من آيات 

وبهلك يزول الداء إن شاء اهلل وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب املريض منه ثَل  مرات ويغتسل بالباقي  ،القرآن العظيم
 وإن دعت اْلاجة إىل إعادة ذلك مرتني أو أكثر فَل بأس حىت يزول املرض وقد جرب كثريًا فنفع اهلل به. -تعاىل-

وكها تقرأ سورة الفاحتة، وآية الكرسي، وايآيتني األخريتني من سورة البقرة، وسورة اإلخَلص، واملعوذتني ثَل  مرات أو 
 ومسح الوجع باليد اليمىن. أكثر مع النفث

ومنه ا أن  ،العظيم أن يشفيك )سبع مرات(ومنها التعوذات والرقى والدعوات اجلامعة كدعاء أسأل اهلل العظيم رب العرش 
يضع املريض يده على الهي يؤمله من جسده ويقول: "بسم اهلل" ثَل  مرات، ويقول: "أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أج د 

اللهم رب الناس أذهب الب أس واش ف أن ت الش ايف ال ش فاء إال ش فاؤك ش فاء ال يغ ادر س قما » و ،(وأحاذر )سبع مرات
" أع  وذ بكلم  ات اهلل التام  ات م  ن ش  ر م  ا ،«أع  وذ بكلم  ات اهلل التام  ة م  ن ك  ل ش  يطان وهام  ة وم  ن ك  ل ع  ني الم  ة » و ،«

س اجل  ان، ومجي  ع األم  راض ؛ فإهن  ا رق  ى وه  هه التع  وذات، وال  دعوات، والرق  ى يع  اجل ِب  ا م  ن الس  حر، والع  ني، وم   ،«خل  ق 
 (447) .-تعاىل-جامعة نافعة بإذن اهلل 

 أيها اإلخوة هها عن الرقى تعريفها وحكمها فماذا عن التمائم وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء:

 تعريف التمائم وأحكامها.

يتخهونه من َخَرزَات أو ما أشبهها ويض عوهنا يف  أيها اإلخوة: التمائم مجع متيمة: وهي اليت يسميها الناس اليوم "حجاب"
و أجل   د أو ورق أو قم   اش وخييطون   ه ُث يعلقون   ه عل   ى ص   در امل   ريض أو الطف   ل الص   غري بغ   رض الوقاي   ة م   ن الع   ني واْلس   د 

 الشفاء من مرض وقع.

ال  رأس ك  انوا يف  وه  ي م  ن موروث  ات اجلاهلي  ة ق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر: والتم  ائم: مج  ع متيم  ة، وه  ي خ  رز أو ق  َلدة تعل  ق يف
 (442) اجلاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع ايآفات.

وق ال العَلم ة اب ن األث ري: التم ائم مج  ع متيم ة وه ي َخ َرزات كان ت الع رب تُعّلقه  ا عل ى أوالده م يَ ت َُّق ون ِب ا الع ني يف زعحمه  م 
 (442) فأبحطلها اإلسَلم.

                                                            
 (.21( الدعاء ويليه العَلمل بالرقى من الكتاب والسنة )ص / 447)

 (.425/  00( فتح الباري )442)

 (.270/  0( النهاية يف غريب األثر )442)
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عن ه  ة واْلظاظ ات ح ىت ل يظن أهن ا ه ي ال يت تنفع ه وت دفعفالعجب أن كثرياً من املسلمني يتعل ق قلب ه ِب هه التم ائم واألحجب 
 .ونسى أولئك أن الشايف هو اهلل والشفاء بيده ،الضر وجتلب له الشفاء

ٍء قَ ُديرٌ -تعاىل-قال اهلل   (03  ): }َوِإن مَيحَسسح َك اللّ ُه ِبُض رٍّ فَ ََل َكاِش َف لَ ُه ِإالَّ ُه َو َوِإن مَيحَسسح َك ِ َ ريحٍ فَ ُه َو َعلَ ى ُك لِّ َش يح
َك الّلُه ِبُضرٍّ َفََل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن يُرِدحَك ِ َريحٍ َفََل َرآدَّ  ِلِه ُيَص يُب بِ ِه َم ن سورة األنعام. وقال سبحانه: }َوِإن مَيحَسسح  ِلَفضح

 (سورة يونس. 013َيَشاء ِمنح ِعَباِدِه َوُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم  )

 (سورة النحل. 27م مِّن ن ِّعحَمٍة َفِمَن الّلِه ُُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَيحِه جَتحَأُروَن  )وقال سبحانه: }َوَما ِبكُ 

يلج  أ إلي  ه  جي  ب أن فف  ي ه  هه ايآي  ات الكرمي  ات دالل  ة واض  حة عل  ى أن  ه ال يكش  ف الض  ر إال اهلل، وأن  ه س  بحانه ه  و ال  هي
 وهو القادر على ذلك بسبب أو بغري سبب. هاوإىل األسباب اليت شرع العباد جللب اخلري ودفع الشر

 قال: إذا رقى مريضاً  -صلى اهلل عليه وسلم–وكان املصطفى 

، فالش  ايف ه  و اهلل (440)" "الله  م رب الن  اس أذه  ب الب  اس واش  ف أن  ت الش  ايف ال ش  فاء إال ش  فاؤك ش  فاًء ال يغ  ادر س  قماً 
 .-عز وجل-والشفاء كله بيد اهلل 

فرأى عليها   -أي من أهله -على امرأة  -رضي اهلل عنه-: دخل عبد اهلل بن مسعود وعن قيس بن السكن األسدي قال
ص لى اهلل -من اْلمرة فقطعه قطعاً عنيفاً، ُث قال: إن آل عبد اهلل عن الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظن ا ع ن الن يب  خرزاً 

 (443) : )إن الرُّقى والتمائم والتِّولة شرك(.-عليه وسلم

د الر ن قال: دخلنا على عبد اهلل بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئاً  فقال: أتعلق وعن عيسى بن عب
  ؟(445)وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من تعلق شيئاً وكل إليه( شيئاً 

 (449) ودع اهلل له(: )من تعلق متيمة فَل أ  اهلل له، ومن تعلق ودعة فَلمرفوعاً  -رضي اهلل عنه-وعن عقبة بن عامر 

وُل ها اْل ديث قص ة   (471) أن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال: )م ن عل ق متيم ة فق د أش رك(. -رض ي اهلل عن ه-وعنه 
كما يف مسند اإلمام أ د عن عقبة ب ن ع امر اجله ين: "أن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم أقب ل إلي ه ره ط، فب ايع تس عة، 

                                                            
 .2570، ومسلم 2327لبخاري ( أخرجه ا440)

 (.2224وحسنه األلبا ي، انظر مشكاة املصابيح ) ،(7557( أخرجه أبو داود )443)

 (، وهو حسن لغريه، كما ذكر األرناؤوط يف التعليق على املسند.4134(، والبمهي )2/701( أخرجه أ د )445)

 .(4102( وصححه األلبا ي يف السلسلة الصحيحة )2/022( أخرجه أ د )449)

 .492الصحيحة  ،(2755( وصححه األلبا ي يف صحيح اجلامع )020/ 2( أخرجه أ د )471)
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ق  ال: إن علي  ه متيم  ة، فأدخ  ل ي  ده فقطعه  ا، فبايع  ه  ؟س  ول اهلل بايع  ت تس  عة وترك  ت ه  هاوأمس  ك ع  ن واح  د، فق  الوا: ي  ا ر 
 وقال: "من علق متيمة فقد أشرك".

: وال تزال ههه الضَللة فاشية بني الب دو والفَلح ني وبع ض امل دنيني، ومثله ا اخل رزات ال يت -ر ه اهلل-قال العَلمة األلبا ي 
  ارة يعلقوهنا على املرآةيضعها بعض السائقني أمامهم يف السي

ك  ل ذل  ك    وغ  ريهم يعلق  ون نع  ل ف  رس يف واجه  ة ال  دار أو ال  دكان  وبعض  هم يعل  ق نع  ًَل يف مقدم  ة الس  يارة أو يف مؤخرهت  ا
ل  دفع الع  ني زعم  وا، و غ  ري ذل  ك مم  ا ع  م وط  م بس  بب اجله  ل بالتوحي  د، وم  ا ينافي  ه م  ن الش  ركيات والوثني  ات ال  يت م  ا بعث  ت 

ال م  ن أج  ل إبطاُل  ا والقض  اء عليه  ا، ف  إىل اهلل املش  تكى م  ن جه  ل املس  لمني الي  وم، وبع  دهم ع  ن الرس  ل وأنزل  ت الكت  ب إ
 الدين.

فه  ها الش  ي  اجل  زوِل ص  احب"   -تع  اىل-ومل يق  ف األم  ر ببعض  هم عن  د جم  رد املخالف  ة، ب  ل تع  داه إىل التق  رب ِب  ا إىل اهلل 
ع ب والق(: "الله م ص ل عل ى حمم د وعل ى آل حمم د، طب  000دالئل اخلريات" يقول يف اْلزب السابع يف ي وم األح د )ص 

  ما سجعت اْلمائم، و ت اْلوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم"

 فاْلهر اْلهر أن تتعلق قلوبنا ِبهه التما  واألحجبة فإهنا ال تضر وال تنفع فانفضها مجيعها من قلبك يا عبد اهلل.

فهن  اك واْلم  د هلل موح  دون وموقن  ون  ،ن ذل  ك أنف  ا فقل  ت بع  ض الن  اساعتق  اد ك  ل الن  اس كم  ا ع  ربت ع   ب  الطبع ول  يس ه  ها
ال يص  نعوهنا م  ثًَل  ول  هلك ف  إهنم إذا عم  دوا إىل ه  هه التم  ائم يص  نعوهنا ألوالده  م ف  إهنم ،-تع  اىل-ب  أن الش  فاء م  ن عن  د اهلل 

رة خالية من أي شرك أو طَلس م جيعلوهنا من شيء من القرآن الكرمي أو السنة النبوية املطه من خرز وال نعل وال َنوه وإمنا
 بأنه ال جيلب اخلري وال يدفع الشر إال اهلل. مؤكدة غري مفهومة وهم على عقيدة صافية

 ؟فهل هها العمل   أيها اإلخوة   صحيح يف دين اهلل

ل  د الص  غري أو مته  ان م  ن قب  ل الو ض ه  ها اْلج  اب املكت  وب في  ه الق  رآن أو الس  نة إىل االع  رَّ ألن  ه ق  د يُ  ،األوىل ترك  ه واجل  واب:
 .خاصة إذا دخل به دورات املياه، أو كان جنباً  ،إمهال الرجل الكبري

 أهل العلم مبنع التعليق ُلهه التمائم واستدلوا مبا يلي: بعض قالوُلها 

عم  وم النه  ي ال  وارد يف حت  رمي التم  ائم ومل ي  أت م  ا خيص  ص ه  ها العم  وم. والقاع  دة األص  ولية تق  ول: إن الع  ام يبق  ى عل  ى  -0
: )من علق متيمة فق د أش رك(. وق ال: )إن الرق ى والتم ائم -صلى اهلل عليه وسلم-مه حىت يرد دليٌل بالتخصيص. قال عمو 

والتولة شرك(. قالوا: فههه األحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقاً، ومل ي رد م ا خيص ص التم ائم ال يت م ن الق رآن، 
 ومها.مأو غريه فالواجب  لها على ع
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ألمت  ه إذ البي  ان ال ي  ؤخر ع  ن وق  ت اْلاج  ة،  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ن ه  ها العم  ل مش  روعاً لبين  ه رس  ول اهلل ل  و ك  ا -4
واملتتبع للسنة يرى أن مجيع األحاديث الواردة يف األذكار والدعوات وردت بلف  من ق ال: ك ها، أو م ن ق رأ ك ها ومل ي رد يف 

 حديث واحد من كتب كها أو علق كها.

 العرَب: وتعليق القرآن ليس من السنة، وإمنا السنة فيه الهكر دون التعليق. ويف ذلك قال ابن

سد الهرائع، وهها أمر عظيم يف الشريعة، ومعلوم أنا إذا قلنا جبواز تعلي ق التم ائم ال يت م ن ايآي ات القرآني ة، وال دعوات  -7
ميي  ز بينهم  ا إال مبش  قة عظيم  ة، والس  تغل ه  ها النبوي  ة انف  تح ب  اب الش  رك، واش  تبهت التميم  ة اجل  ائزة باملمنوع  ة، وتع  هر الت

الب  اب دع  اة الض  َلل واخلراف  ات، وأيض  اً ف  إن ه  هه التم  ائم تع  رض الق  رآن للنجاس  ات واألم  اكن ال  يت جي  ب أن ين  زه الق  رآن 
 (470) عنها، ومن علقه يتعهر عليه احملافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على األطفال.

به املرء نفسه وماله وول ده ف َل تق ع ل ه الش رور، ووس ائل أخ رى لع َلمل ذل ك إن وق ع  وهناك من األذكار واألدعية ما اصن
 وكلها شرعية.
 قبل ذلك يف خطبة: "غيوم يف مساء العقيدة الصافية". وقد أشرنا إليها

 ألمه  اتوا الفض  َلء وباملناس  بة أق  ول: إنن  ا ننتظ  ر م  ن ايآب  اءوالش  يء بالش  يء ي  هكر  للتم  ائم م  ن أراد الب  ديل افلريج  ع إليه  
ال بالتم   ائم والع   زائم  ،وعم   َلً  واعتق   اداً  أن اص   نوا قل   وب أوالده   م ب   القرآن والس   نة والعقي   دة الص   حيحة حفظ   اً  الفض   ليات

وأمنوا من كل م ا ي ؤذيهم،   ف  اهلل ظوافِ واألحجبة فإهنم مىت حتصنوا بالقرآن يف قلوِبم وبالسنة يف جوارحهم وسلوكهم حُ 
 ورحم اهلل من قال:

 نت رعاك اهلل ُعّدتنا   خللق جيل قوّي غري مشبوهيا أخُت أ

و له   كاملنهل العهب ما ينفّك يرويه  فلّقين طفلك اإلسَلم فَ هح

 وأبعديه عن الشيطان يفتنه   جبنده الُكثحِر يف الدنيا ويُ غحويه

 وسّلحيه مبا يف الدين من أدب   ومن حمّبته البيضاء فاسقيه

ى الكتاب   ومن آي  (474)اته الغّر يا أختاه غّهيهونشئيه على َهدح

 فلنّرب أوالدنا على هدى من القرءان والسنة وليحفظهم اهلل الهي اف  القرءان والسنة.  

                                                            
 ( التمائم يف ميزان العقيدة.470)

 (.34/  4) -شعراء الدعوة -حممد صيام  -( إىل األمهات املسلمات 474)
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واْلظاظ   ات  أيه   ا اإلخ   وة  أم   ا التم   ائم احملرم   ة ال   يت يتخ   هها الن   اس م   ن اخل   رز أو األوت   ار أو اْلل   ق م   ن اْلدي   د كاألس   اور
 ي ليست من األسباب املباحة واألدوية املعروفة.فإن تعليقها حمرم بَل ريب فهوالسَلسل 

 وع ن فع ل ه ؤالء نتس اءل: عقيدة بع ض الن اس وال ح ول وال ق وة إال ب اهللفَل ينبغي أن نعتقد فيها شيئاً من النفع كما هي 
َرحَض لَيَ ُقوُلنَّ -تعاىل-أو ما مسع هؤالء قول اهلل  ُعوَن ِمنح ُدوِن  : "َولَِئنح َسأَلحتَ ُهمح َمنح َخَلَق السموات َواألح اللَُّه ُقلح أَفَ َرأَي حُتمح َما َتدح

َ   ٍة َه   لح ُه   نَّ مُمحِس   َكاُت َر حَ  تِ   ِه قُ   لح َحسح   يبَ اللَّ   ُه َعَليح   ِه يَ تَ وَكَّ   ُل اللَّ   ِه ِإنح أَرَاَد يَ اللَّ   ُه ِبُض   رٍّ َه   لح ُه   نَّ َكاِش   َفاُت ُض   رِِّه َأوح أَرَاَد ي ِبَر ح
 (.75الحُمتَ وَكُِّلوَن )

 نافع الضار الكايف الشايف املعايف هو اهلل رب العاملني ال السَلسل وال اْلظاظات وال التمائم وال األحجبة.فال

َركَ »  -صلى اهلل عليه وسلم–أو ما مسع هؤالء قول رسول اهلل   (477) «.َمنح َعلََّق مَتِيَمًة فَ َقدح َأشح

وس  يأحم معن  ا ايآن  (472) «.الرُّقَ  ى َوالتََّم  اِئَم َوالت َِّولَ  َة ِش  رحٌك  ِإنَّ »  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–أو م  ا مس  ع ه  ؤالء ق  ول رس  ول اهلل 
 تفسري التولة وحكمها.

عل ى ال هين يعلق ون التم ائم يري دون أن يكم ل ُل م الش فاء وت تم ُل م الص حة  -صلى اهلل علي ه وس لم–وُلها دعا رسول اهلل 
أن يعاملهم اهلل بضد قصدهم فقال: "م ن تعل ق متيم ة  -سلمصلى اهلل عليه و –دعا عليهم املصطفى  ،عوجاً  فاختهوا طريقاً 
 .(472)فَل أ  اهلل له"

أو  فانتب  ه أيه  ا اْلبي  ب ي  ا م  ن تض  ع عل  ى ب  اب بيت  ك أو يف س  يارتك أو يف متج  رك أو يف رقب  ة ول  دك أو يف رقبت  ك حجاب  اً 
ش يء بس ببها فه ي ال ت أحم ب اْل  وال  ع كوال ينف ألهن ا ال ت رد م ن ق در اهلل ش يئاً  ،قَلدة لدفع الع ني أو لرف ع ال بَلء والض رر
 بيد اهلل. الهي تأمل كله بل تضرك، وإمنا هها تأحم بالرزق وال متنع العني وال ترد اْلسد

–أن  ه ك  ان م  ع الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه–كم  ا يف الص  حيح ع ن أَب بش  ري األنص  اري   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وه ا ه  و الن  يب 
فأرس  ل الن  يب رس  واًل أن ال يبق  ني يف رقب  ة بع  ري ق  َلدة م  ن وت  ر أو ق  َلدة إال  ق  ال: يف بع  ض أس  فاره -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم

 (470)".قطعت

من قبله ينفه ذلك ويعلنه  بقطعها وأرسل رسوالً  -صلى اهلل عليه وسلم–، فأمر النيب فتأمل حبييب اهتمام النيب ألمر دينك
 على الناس.

                                                            
 (.294وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،203/  2واْلاكم  ،(020/  2( أخرجه أ د )477)

 (.770وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(7557أبو داود )( أخرجه 472)

 .4/415وحسنه األلبا ي يف صحيح سنن البمهي  ،(4137( أخرجه البمهي )472)

 (.4002ومسلم ) ،(7112( أخرجه البخاري )470)
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مب ا مسع وا من ه  دعاة والعلماء، ورثته   صلى اهلل علي ه وس لم   يقوم ونمن ال -صلى اهلل عليه وسلم–رسل رسول اهلل ال زال و 
ي  رى عل  ى امرأت  ه  -رض  ي اهلل عن  ه-فه  ا ه  و الص  حاَب اجللي  ل عب  د اهلل ب  ن مس  عود  وم  ا بلغه  م عن  ه  علي  ه الص  َلة والس  َلم
 خيطًا يف عنقها فقال:

ق  ال  ،ب إىل ف  َلن اليه  ودي فريقاه  ا فتس  كنف فأذه  ر ألن  تم ي  ا آل عب  د اهلل أغني  اء ع  ن الش  رك قال  ت: إن عي  ين كان  ت تط  
يق ول:  -ص لى اهلل علي ه وس لم–رضي اهلل عنه: إمنا ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقى كف، ُث قال: مسعت رسول اهلل 

 (473)"إن الرقى والتمائم والتولة شرك"

ع ث وبع ث علي ه رس ول اهلل عل ى م ا بُ  فينبعث  -صلى اهلل عليه وسلم–لرسول اهلل  ا رسوالً أيها اإلخوة  من يقوم اليوم منّ  
؟ نع م ف ت  يف أهل ك ومن أهله ثانياً  يقطع األوتار والقَلئد واخلرزات واْلظاظات من نفسه أوالً ف -صلى اهلل عليه وسلم–

التوحيد ونبه الشرك وإال وقعت ووقعوا يف هاوية الشرك البعي دة وص دق ب التمسك فإنك ستسأل عنهم إن مل تنشئهم على
 قول:رَب إذ ي

َه  ا َمََلِئَك   َج  اَرُة َعَلي ح لِ  يُكمح نَ  ارًا َوُقوُدَه  ا النَّ  اُس َواْلِح ٌة ِغ  ََلٌش ِش  َداٌد اَل يَ عحُص  وَن اللَّ  َه َم  ا "يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا قُ  وا أَن حُفَس  ُكمح َوَأهح
َعُلوَن َما يُ ؤحَمُروَن )  [.0التحرمي:-("]ايآية0أََمَرُهمح َويَ فح

 لناس باملعروف واْلكمة واملوعظة اْلسنة وجادُلم بايآي ات واألحادي ث ب اليت ه ي أحس ن، وذاك واج بفادع أهلك وادع ا
 أوضحناه حني حتدثنا يف خطبة"عاملية التوحيد". على كل مسلم ومسلمة

خرب ِبا قد نبأنا بأمر ههه اْلظاظات اليت يلبسها الناس وأ -صلى اهلل عليه وسلم–أيها اإلخوة: هل تعرفون أن رسول اهلل 
؟ نعم ففي اْلديث الهي أخرجه أبو داود وصححه العَلمة األلبا ي يف صحيح أَب داود وصحيح النس ائي م ن صرااً  خرباً 

 قال: -رضي اهلل عنه-حديث رويفع 

 ،أو تقلد وت راً  ،يا رويفع لعل اْلياة ستطول بك فأخرب الناس أن من عقد ْليته -صلى اهلل عليه وسلم–قال ِل رسول اهلل 
 (475)بريء منه". فإن حممداً  ،عظم أو استنجى برجيع دابة أو

علي ه فيق ع كم ا  -تع اىل-اهلل  ع هبش يء مس تقبل أطل -صلى اهلل عليه وسلم–اهلل  هها علم من أعَلم النبوة، أن خيرب النيب 
فص لى اهلل عل ى  وق د ك ان بل وخيرب النيب ب أن اْلي اة س تطول ِب ها الص حاَب فيعم ر ح ىت ي رى ذل ك وهي ههه األمور، أخرب

 . الهي علمه ربه واصطفاه

                                                            
 ( اْلديث قبل السابق.473)

 (.0/01(، وصححه األلبا ي يف صحيح أىب داود )72-0/72( أخرجه أبو داود )475)
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أس بابا م ن عن د  التوحيد اخلالص ويعرضوا عن األسباب الشرعية للش فاء وال دواء فيتخ هواً  أخرب املصطفى بأن الناس ينسون
 .-عز وجل-من دون اهلل  وضراً  أنفسهم وينسبوا إليها نفعاً 

 ال زالت مستمرة فينا إىل اليوم. تلك الشركيات اليت وبالفعل عمر ذلك الصحاَب وطالت به اْلياة حىت رأى مبادك

ص  لى اهلل علي  ه –س  ائل يبع  ث إلين  ا ِب  ا الن  يب ر "ي  ا رويف  ع لع  ل اْلي  اة س  تطول ب  ك ف  أخرب الن  اس أن"ثَلث  ة أش  ياء أو ث  َل  
 وسلم:

 الرسالة األوىل: "من عقد ْليته"

، أو كم  ا ئهمِب  ا الظف  ر والنص  ر عل  ى أع  دا ون ْل  اهم ي  رونديف ح  رب كم  ا ك  انوا يعق   س  واء وذل  ك عل  ى ص  ورة م  ن الص  ور
 بأع  داء اهلل الف  رس نها يقص  دون ِب  ا اجلم  ال أو لبدع  نهم الع  ني وت  دفع املك  اره، أو تش  بهاً ييعق  دها املبف  ون واألغني  اء لتحس  

ي  دي اهلل واس  تعَلء عل  ى خل  ق اهلل أو املقص  ود ب  هلك يف الص  َلة ب  ني  وام  اً  وجت  رباً  ال  هين ك  انوا يفعل  ون ذل  ك تك  رباً  وغ  ريهم
 ميسكها أو يربطها.

أو أي ص   ورة م   ن ص   ور عق   د اللحي   ة وه   ها ب   الطبع أي   ام كان   ت للمس   لمني ْل   ى ف   نحن ايآن ولألس   ف تفرجنن   ا وتغربن   ا ع   ن 
خياط  ب ال  هين ُل  م ْل  ى نس  أل اهلل أن يه  دي  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ف  النيب  وه  دينا النب  وي احملم  دي ش  كلنا اإلس  َلمي

 مني.املسلمني إىل سنة النيب األ

 الرسالة الثانية: "أو تقلد وتراً"

 يف ك  ان الع  رَب  ، فق  دوه  ها ه  و م  ا حت  دثنا عن  ه م  ن التم  ائم فتعلي  ق األوت  ار وتقلي  دها اإلب  ل والبق  ر وغريه  ا م  ن أن  واع التم  ائم
نعل ق  ب اهلل وال ح ول وال ق وة إال وَن ن نفع ل ذل ك ،للعني عنها ودفعاً  بعريه تربكاً  بةعه يف رقضإذا اخلق وتر قوسه ي اجلاهلية

فردة من حهاء يف السيارة ويف رقبة البقر واجلاموس وعلى أبواب املتاجر، في ا هلل األس ف والعج ب وض عنا اعتقادن ا يف ف ردة 
جزم   ه وق   ل يف ذل   ك م   ا تش   اء ف   َل يق   ف األم   ر عل   ى ف   ردة اْل   هاء ه   هه ب   ل ه   ي أه   ون م   ن حب   ات الربس   يم أو القم   ح يف 

د ساحر لعني أو مدعي العَلمل بالقرآن وهو يع اجل باجل ان والش يطان، أفيق وا ي ا حجاب، أو القرآن يكتب باملقلوب على ي
ال ىت جاءن ا ِب ا اإلس َلم وم ن املف روض أن نس عى  عباد اهلل فهل هربنا من رق اجلاهلية إىل عبادة الر ن إال م ن أج ل اْلري ة

 الفاس دين نش طني س اعني ين ادون يف ِبا بني العاملني لكننا كساىل يف سبيل ذل ك ا د  ه ها يف ح ني أن بع ض الفاس قني
 أم إنه كما قيل:  عصرنا بالتحرر من الدين واالنفَلت من هديه

 هربوا من الرق الهي له خلقوا وقبلوا برق النفس واُلوى والشيطان

 



 146 

 الرسالة الثالثة: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم"

 يف امل رة ال يت لق يهم فيه ا فق رأ عل يهم -ى اهلل علي ه وس لمص ل–وهها ح رام ألن ه طع ام اجل ن ودواِب م ال هي س ألوه رس ول اهلل 
ب رو   أي: ع ن االس تنجاء ِبم ا القرءان فاسلموا وآمنوا فكان ذلك زادهم وزاد دواِبم فل هلك هن ى الن يب   ص لى اهلل علي ه  

 ام بأسرها.عظالدواب وال

أو عظ  م: ف  إن حمم  داً ب  ريء من  ه"، ي  ا اهلل ي  ا و اس  تنجى برجي  ع داب  ة أ ،أو تقل  د وت  راً  ،ه  هه رس  ائل ثَلث  ة: "م  ن عق  د ْليت  ه
اللهم إننا براء من هها كل ه فاكت ب لن ا والء  ،يربأ النيب ويتربأ من الهين يفعلون هها ،حفي  من هها الوعيد الشديد العظيم

 نبيك وحبه.

وم ن ال هل إال  ،عل ى باب ك وم ن الص رب إال ،اللهم إنا نربأ إليك من ههه األفعال واألقوال واألعمال، ن ربأ م ن الثق ة إال ب ك
وم  ن الرج  اء إال مل  ا يف ي  ديك الك  رميتني، وم  ن التوك  ل  ،وم  ن الرهب  ة إال جلَلل  ك العظ  يم ،وم  ن الرغب  ة إال ل  ك ،يف طاعت  ك

 والتفويض واالعتماد إال عليك

 أيها اإلخوة ومن أنواع التمائم: التولة وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء:

 التولة وحكمها.

 قي به بعد جلسة االسباحة وأستغفر اهلل ِل ولكم.ونلت

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 جه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هن

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 ثالثًا: التولة وحكمها.

هي شيء يصنعه بعض الناس ممن ال يتقي اهلل عند السحرة واملشعوذين ويكهبون على القدر وعلى   -أيها اإلخوة-التولة 
لس حر، س  حر التفري  ق أنفس هم أهن  ا حتب ب الرج  ل إىل امرأت ه وحتب  ب امل رأة إىل زوجه  ا ويس  مونه الص رف والعط  ف وه ها م  ن ا

َ الحَمرحِء َوَزوحِجِه". ]البقرة: -عز وجل-واجلمع كما قال  ُهَما َما يُ َفرُِّقوَن ِبِه بَ نيح  [014: "فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ح
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أشياء تنفر اإلنسان من اإلنسان أو الرجل من زوجت ه،  الساحر ذلك يف فهو سحر يفرق وجيمع ألنه عمل شيطا ي، يعمل
 جها وهو من عمل الشياطني.أو الزوجة من زو 

 فالسحرة  ملا تقربوا من الشياطني وخدموهم وأشركوا باهلل، فالشياطني يف مقابل ذلك ساعدهتم يف ههه األمور.

عقي  دة م  ن قب  ل اْلكوم  ات حرف  ة ومهن  ة يف بع  ض ال  بَلد ال  يت ال يعت  ين فيه  ا ب  أمر ال وق  د اخت  ه وه  ها كث  ري يف الن  اس خصوص  اً 
وهكها اخته الكفر ب اهلل حرف ة ووظيف ة ابفه ا وميتهنه ا م ن ال يؤمن ون، وأم ا حك م ه هه  ئات والرعية،والعلماء والدعاة واُلي

وه  م الس  حرة واملش عوذين وك  هلك مم ن اعتق  د فيه  ا  اكف ر م  ن الفاع ل املباش  ر ُل ب  ل ه  ي   ح رام بإمج  اع املس لمني  فه  يالتول ة 
 ودبرها من األزوامل والزوجات أو غريهم.

: "التولة"، شيء يعلقونه على ال زومل، يزعم ون أن ه اب ب الزوج ة إىل زوجه ا -تعاىل- -ر ه اهلل-يمني وقال العَلمة ابن عث
 والزومل إىل امرأته، وهها شرك، ألنه ليس بسبب شرعي وال سبب فطري طبيعي للحب.

ب حَلة، والدبلة: خا  يشبى عند الزوامل يوضع يف يد الزومل، وإذا ألق اه ال زومل، قال  ت امل رأة: إن ه ال ابه ا، فه م ومثل ذلك الدُّ
يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: إنه م ا دام يف ي د ال زومل، فإن ه يع ين أن العَلق ة بينهم ا ثابت ة، والعك س ب العكس، ف إذا 

وه ي بعي دة أال تص حبها  ، ففي ه تش به بالنص ارى،  -وجدت ههه النية، فإن ه م ن الش رك األص غر، وإن مل توج د ه هه الني ة 
وإن كان  ت م  ن ال  ههب، فه  ي بالنس  بة للرج  ل فيه  ا حم  هور ثال  ث، وه  و ل  بس ال  ههب، فه  ي إم  ا م  ن  ،خوذة م  نهمفإهن  ا م  أ

 الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو حترمي النوع إن كان ت للرج ال، ف إن خل ت م ن ذل ك، فه ي ج ائزة ألهن ا خ ا  م ن اخل وا .
(479) 

: ويرج  ع ذل  ك إىل ع  ادة قدمي  ة ُل  م عن  دما ك  ان الع  روس يض  ع ويب  ني العَلم  ة األلب  ا ي وج  ه التش  به بالنص  ارى يف ذل  ك فيق  ول
اخلا  على رأس إِبام العروس اليسرى ويقول: باسم األب ُث ينقله واضًعا له على رأس السبابة ويقول: االبن ُث يضع عل ى 

 (421) رأس الوسطى ويقول: الروح القدس وعندما يقول آمني يضعه أخريًا يف البنصر حيث يستقر.

ع ز -والس حر كف ر ب اهلل  ، أيها املؤمنون وحافظوا على دينكم فهلك العطف والصرف والتولة الىت تس ببهما س حرفاتقوا اهلل
 وصدق رَب إذ يقول: والساحر كافر -وجل

لُ  و الشَّ  َياِطنُي َعلَ  ى ُملح  ِك ُس  َليحَماَن َوَم  ا َكَف  َر ُس  َليحَماُن َوَلِك  نَّ الشَّ  َياِطنَي َكَف  رُ  َر َوَم  ا أُنح  زَِل ]َوات َّبَ ُع  وا َم  ا تَ ت ح وا يُ َعلُِّم  وَن النَّ  اَس السِّ  حح
نَ ٌة فَ ََل  َا ََنح ُن ِفت ح ِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَِّماِن ِمنح َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقواَل ِإمنَّ ُهَم ا َم ا يُ َفرِّقُ وَن َعَلى الحَمَلَكنيح ُف رح فَ َيتَ َعلَُّم وَن ِمن ح  َتكح

َ الحَمرحِء َوزَ  َفُعُهمح وَ ِبِه بَ نيح تَ رَاُه َم ا وحِجِه َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنح َأَحٍد ِإالَّ بِِإذحِن اللَِّه َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّهمح َواَل يَ ن ح َلَقدح َعِلُموا َلَمِن اشح
َِخ  َرِة ِم  نح َخ  ََلٍق َولَبِ  ئحَس َم  ا َش  َروحا بِ  ِه أَن حُفَس  ُهمح لَ  وح َك  انُوا يَ عح  (َولَ  وح أَن َُّه  مح َآَمنُ  وا َوات ََّق  وحا َلَمُثوبَ  ٌة ِم  نح ِعنح  ِد اللَّ  ِه 014َلُم  وَن )لَ  ُه يف ايآح

ٌر َلوح َكانُوا يَ عحَلُموَن )  البقرة. –(017َخي ح
                                                            

 (.017/ 0لقول املفيد )( ا479)

 (.079( آداب الزفاف )ص 421)
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، وه و أث ر غري ب عجي ب، ق ال اإلم ام أب و -ر  ه اهلل-ب ن كث ري ا ويف اْلديث الهي أخرجه ابن جرير وجود إسناده اْلاف 
: بسنده عن عائشة زومل النيب صلى اهلل عليه وس لم ]رض ي اهلل عنه ا وع ن أبيه ا[ أهن ا قال ت: -اهللر ه -جعفر بن جرير، 

قدمت امرأة عليَّ من أهل دومة اجلندل، جاءت تبتغي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد موته َحَداث ة ذل ك، تس أله ع ن 
عنها، لُعرحَوة: يا ابن أخ يت، فرأيته ا تبك ي ح ني مل  شيء دخلت فيه من أمر السحر، ومل تعمل به. قالت عائشة، رضي اهلل

جت  د رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فيش  فيها كان  ت تبك  ي ح  ىت إ ي ألر ه  ا، وتق  ول: إ ي أخ  اف أن أك  ون ق  د هلك  ت.  
كان ِل زومل فغاب عين، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليه ا، فقال ت: إن فعل ت م ا آم رك ب ه فأجعل ه يأتي ك. فلم ا  

يل جاءتين بكلبني أسودين، فركبُت أحدمها وركبت ايآخر، فلم يكن كشيء حىت وقفنا ببابل، وإذا برجلني معلق ني كان الل
إمن ا َن ن فتن ة ف َل تكف ري، ف ارجعي. فأبي ت وقل ت: ال. ق اال  :بأرجلهما. فقاال ما ج اء ب ك؟ فقل ُت: أتعل م الس حر. فق اال

ه  ل  :ومل أفع  ل، فرجع  ت إليهم  ا، فق  اال أفعل  ت؟ فقل  ت: نع  م. فق  االف  اذهيب إىل ذل  ك التن  ور، فب  وِل في  ه. ف  ههبت ففزع  ُت 
[. فأرحبَ بحت وأبي ت. كمل تفعلي، ارجعي إىل بَلدك وال تكفري ]فإنك على رأس أمر  :رأيت شيًئا؟ فقلت: مل أر شيًئا. فقاال

فم  ا  :عل  ت. فق  االفق  اال: اذه  يب إىل ذل  ك التن  ور فب  وِل في  ه. ف  ههبت فاقش  عررت ]وخف  ت[ ُث رجع  ت إليهم  ا فقل  ت: ق  د ف
ك   هبت، مل تفعل   ي، ارجع   ي إىل ب   َلدك وال تكف   ري؛ فإن   ك عل   ى رأس أم   رك. فأربب   ُت   :رأي   ت؟ فقل   ت: مل أر ش   يًئا. فق   اال

اذهيب إىل ذلك التنور، فبوِل فيه. فههبت إليه فبلت فيه، فرأي ت فارًس ا مقنًع ا  دي د َخ رمل م ين، ف ههب يف  :وأبيُت. فقاال
فم  ا رأي  ت؟ قل  ت: رأي  ت فارًس  ا مقنًع  ا خ  رمل م  ين  :أراه، فجئتهم  ا فقل  ت: ق  د فعل  ت. فق  اال الس  ماء وغ  اب ]ع  ين[ ح  ىت م  ا

صدقت، ذل ك إميان ك خ رمل من ك، اذه يب. فقل ت للم رأة: واهلل م ا أعل م ش يًئا وم ا  :فههب يف السماء، حىت ما أراه. فقاال
، فبهرت، وقل ت: أطلع ي فأطلع ت وقل ت: قاال ِل شيًئا. فقالت: بلى، مل تريدي شيًئا إال كان، خهي هها القمح فابهري

. ُث قل   ت: أيبس   ي فأيبس   ت. ُث قل   ت: أطح   ين فأطحن   ت. ُث قل   ت: أخب   زي  أحقل   ي فأحقل   ت ُث قل   ت: أفحرك   ي فأفرََك   تح
يا أم املؤمنني واهلل ما فعلت ش يًئا ق ط وال  -واهلل -فأخبزت. فلما رأيُت أ ي ال أريد شيًئا إال كان، سقط يف يدي وندمت 

 .أفعله أبًدا

قال   ت: فس   ألت أص   حاب رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم حداث   ة وف   اة رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم، وه   م يومئ   ه 
أو بع ض -متوافرون، فم ا َدَروا م ا يقول ون ُل ا، وكله م ه اب وخ اف أن يفتيه ا مب ا ال يعلم ه، إال أن ه ق د ق ال ُل ا اب ن عب اس 

 انا يكفيانك[.: لو كان أبواك حيني أو أحدمها ]لك-من كان عنده

قال ابن أَب الزناد: وكان هشام يقول: إهنم كانوا أهل الورع واخلشية م ن اهلل. ُث  ،قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان
ق ال اْل اف  اب ن كث ري: فه ها إس ناد جي د  ،يقول هشام: لو جاءتن ا مثله ا الي وم لوج دت ن وكى أه ل   ق وتكل ف بغ ري عل م

 (420) ها.إىل عائشة، رضي اهلل عن

                                                            
 (.700/  0) -( تفسري ابن كثري 420)
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واملش   عوذون في   ه ه   م ال   هين يش   ريون الي   وم عل   يهم افعل   وا، ال  في   ا لض   ياع اإلمي   ان وال   دين ل   دى املس   لمني يف ع   امل الس   حرةُ 
أن يرس م ل ه الس  حرة حيات ه وف ق م  نهج مس طور ال يغ  ادر  يع  و ر تفعلوا،امش وا، قف وا اركب  وا، ب ل هن اك م  ن املس لمني م ن ال ي

 .ال خيرمل عنه ألبتة اهوه خطوة  طوة إال أحصاها العامةصغرية وال كبرية من شئونه اخلاصة و 

فه ل  ،فباهلل عليكم أهؤالء مس لمون؟  أو ه ها إس َلم؟ إنن ا َنت امل إىل وقف ة ص ادقة م ع أنفس نا لنعي د مراجع ة وق راءة حياتن ا
 وهها هو عنصرنا الرابع واألخري من عناصر اللقاء: وقفة صادقة. ؟بالفعل َنن متوكلون على اهلل

وتقدير إلمياننا وإمياهنم كهلك فإن بعضنا إن مل  ،إهنا وقفة تقييم ملوقفنا من الشركيات يف أنفسنا ويف أهلينا ومن حولنا نعم
ص لى اهلل –يكن كلنا يزعم نفسه على إميان جربيل وميكائيل اسب نفسه أبعد ما يكون عن الشرك ونسى أن رس ول اهلل 

ول ها ك ان يس أل  ،ن وسيد العابدين القانتني املتوكلني ك ان ا هر الش رك عل ى نفس هقدوة احملقني وإمام املوحدي -عليه وسلم
فق د ك ان م ن دع اء الن يب  وه و ال ي دري كل يوم أن يعيهه من الشرك وأن يغفر له ما عساه أن يكون وقع فيه  -تعاىل-اهلل 
 كل صباح ومساء:  -صلى اهلل عليه وسلم–

 ،بس ند ص حيح ،واْل ديث أخرج ه أ  د وغ ريه (424)م، وأس تغفرك مل ا ال أعل م""اللهم إ ي أعوذ بك أن أش رك ب ك وأن ا أعل 
ص  لى اهلل علي ه وس لم؟ أم ق د س بق لن  ا عن د اهلل عه د ب أن ال نق  ع –عل ى نفس ه رس ول اهلل  هُ رَ هِ فه ل أن ا وأن ت مبنج ى مم  ا َح 

 فيه؟

 .ال هها وال ذلك فاللهم غفراً  ب:واجلوا

ههه الوقفة الصادقة م ع أنفس نا األول:أن نت وب إىل اهلل م ن غرورن ا بأنفس نا وتكربن ا أيها اإلخوة  إن علينا واجبني اثنني يف 
 تمس ُلا األعهار.أن نرجع إىل أنفسنا لنقرأها قراءة املتهم ال قراءة امللالثا ي: على االعباف  قيقتنا،و  نعزميف أنفسنا و 

 وى والدنيا والشيطان:وأن َناسبها حماسبة الشريك الشحيح حىت نعتق من رق ههه النفس واُل

 إ ي ابتليت بأربع ما سلطوا علي إال لشقوحم وعنائي

 ؟إبليس والدنيا ونفسي واُلوى، كيف اخلَلص وكلهم أعدائي

ومس اًء: "الله م إ ي أع وذ ب ك أن أش رك ب ك وأن ا أعل م،  نردد يف تواض ع ق ول الص ادق ال هي ال ينط ق ع ن اُل وى ص باحاً ول
 .وأستغفرك ملا ال أعلم"

 

                                                            
 .09/  0وصحيح البغيب والبهيب  477/  7وانظر صحيح اجلامع  ،وغريه ،(217/  2( أخرجه أ د )424)
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 برو بين المشروع والممنوعالت

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

له  ا وجع  ل فيه  ا أقواهت  ا وق  درُلا م  ا ب  ه ت  ؤدي وت  ؤدى ُلا وكمّ ى األرض وع  دّ مل  ا أراد خل  ق اخلل  ق س  وّ  -تب  ارك وتع  اىل-هلل إن ا
عليها الوظيفة اليت خلقت من أجلها، ومتت نعمة ربنا على ههه األرض كاملة يوم ب ارك فيه ا س بحانه بربكت ه ال يت ل يس ُل ا 

ْلظ ة أو أق ل م ن ذل ك وال يت س يظل اخلل ق  ول وع شيئ من اخلل ق املعيش ة ب دوهنا تطيتلك الربكة اليت ال يس ى،حد وال منته
م ن اخلل ق ال  يتمتعون ِبا إىل أن تزول األرض ويف ىن م ن عليه ا وإىل اهلل رِب م يرجع ون ولك ن ص نفاً و  يفتقرون إليها بأسرهم

مو ً ا ومنك ًرا عل ى  -تع اىل-ق ال اهلل  ،اسبون أن الكون خلق صدفة وأهن م أوج دوا عبث اً ومه َلً  من ذلك كله يدركون شيئاً 
َرحضَ  ُف  ُروَن بِالَّ  ِهي َخلَ  َق األح  يف الك  افرين ال  هين جح  دوا نعم  ة اهلل وفض  له عل  يهم وكف  روا برس  له مل  ا ج  اءهتم: "قُ  لح أَئِ  نَُّكمح لََتكح

ِ َوجَتحَعُلوَن َلُه أَنحَداًدا َذِلَك َربُّ الحَعاَلِمنَي ) َر ِفيَها أَق حَواتَ َه ا يف أَرحبَ َع ِة أَيَّ اٍم  ( َوَجَعَل ِفيَها9يَ وحَمنيح ِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ َرَواِسَي ِمنح فَ وح
نَ ا01َسَواًء لِلسَّائِِلنَي ) ًع ا َأوح َكرحًه ا قَالَتَ ا أَتَ ي ح َرحِض اِئحِتيَ ا َطوح تَ َوى ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخ اٌن فَ َق اَل َُلَ ا َولِ ألح (" 00نَي )طَ ائِعِ  ( ُُثَّ اسح

 [.00 - 9]فصلت: 

يف األرض أن جع ل يف ك ل س بب تق وم ب ه اْلي اة خاص يته ال يت ِب ا  -تع اىل-ومن ههه الربكة اليت وض عها اهلل   أيها اإلخوة
، وه هه واألك ل خاص يته اإلش باع وهك ها ،خاص يته اإلرواء، والن ار خاص يتها اإلنض امل واإلح راق تتأدى وظيفته، فاملاء م ثَلً 

 ملؤمن وغريه.ينتفع ِبا ا

تش  ريفاً وتكرمي  اً  ولك  ن اهلل س  بحانه ق  د جع  ل يف أش  ياء خاص  ة برك  ة م  ن لدن  ه زائ  دة ع  ن اْل  د ال  هي ب  ه تت  أدى وظيف  ة مثل  ه.
 .-عز وجل-خاّصاً ال اصل إال ألهل اإلميان به 

ي  داوي م  ن وجعل  ه ك  هلك  ،كم  ا وض  ع اهلل يف م  اء زم  زم الربك  ة يف أن يش  بع م  ن ج  وع وليس  ت ه  هه ص  فة مثل  ه م  ن امل  اء
 األمراض ويشفى من األدواء وليست ههه كهلك صفة مثله.

 بركة خاصة ليست ملا سواها من األشياء من حجر أو غريه. وتشريفاً  اهلل تعظيماً  اوكما جعل اهلل يف الكعبة املعظمة زاده

وغريه ا الكث ري مم ا وه ب اهلل وكهلك ما يف اْلجر األسود األسعد، وكهلك ما يف ريق النيب   صلى اهلل عليه وس لم   وغريه ا 
 من بركته.

فجعله ا تض ر وال تنف ع وت ؤذي وال جتل ب  أش ياء الربك ة واملنفع ة مع اً  -تعاىل-بينما سلب اهلل ههه هبة اهلل يف بعض خلقه، 
مل وأمره وإرادته وحمبت ه وم ا ش اء اهلل ك ان وم ا مل يش أ  -سبحانه وتعاىل-وهكها تنوعت خملوقات اهلل حسب مشيئته  ،خرياً 
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ومعىن ذلك أن طلب نف ع األش ياء والتم اس  ،باملشيئة اإلُلية ويرجع إىل اهلل يف كل جزئياته كامَلً   فاألمر يتعلق تعلقاً  ،يكن
بركته  ا ال يك  ون إال  س  ب الش  رع الك  رمي م  ن طريقي  ه املع  روفني الق  رآن الك  رمي والس  نة النبوي  ة املطه  رة عل  ى ص  احبها أزك  ى 

ليستمس كوا ب ه؟  فه ل امتث ل العب اد ذل ك؟ وه ل   ث الن اس يف ذل ك أص َلً   -أيه ا اإلخ وة- والس ؤال الصَلة وأ  التس ليم
وق  د  ،كت  رب يف ه  هه اللحظ  ة قض  ية م  ن أخط  ر القض  ايا أال وه  ي ال ق ه  ها م  ا جتي  ب علي  ه ال  دقائق القريب  ة التالي  ة وَن  ن نن  ا

 -ص لى اهلل علي ه وس لم–ورس وله  -اىلتب ارك وتع -اعتدنا أن نؤصل وال نش تت وأن نفص ل وال جنم ل وأن نس تدل ع ن اهلل 
 :فقط األمساع والقلوب وسأركز اْلديث يف العنصرين التاليني  -أيها اإلخوة-فأعريو ي  لها وال نلقى الكَلم جزافاً 

 : التربك تعريفه وأقسامه.أوالً 

 : األسباب الشرعية لنزول الربكة.ثانياً 

والب د أن نؤص ل  -تع اىل-العب د رغب ة يف حص ول اخل ري ونزول ه م ن اهلل التربك ه و طل ب الربك ة بواس طة يلزمه ا   أيها اإلخوة
وح ده، ألن ه ه و  -تب ارك وتع اىل-مما سبق أن قدمنا قاعدة تستمر معنا إىل آخر لقائنا هها وهي أن الربكة إمنا ه ي م ن اهلل 

الدليل عل ى أن ه مب ارك وليجتن ب ، فمن آمن ِبها فليلتزم ما دل -عز وجل-مالكها وواهبها، فمن أراد الربكة فليطلبها منه 
 ما ليس كهلك، فإن األول ينفعه والثا ي يضره.

 وهها يدفعنا إىل بيان أقسام التربك وهو ينقسم إىل: تربك مشروع وتربك ممنوع.

ك ان وبهات ه املش رفة وبآث اره اْلس ية املنفص لة عن ه كم ا   -ص لى اهلل علي ه وس لم–أما التربك املشروع: فهو مثل التربك بأفعاله 
ص لى اهلل –نكر عليهم ذلك، روى اب ن إس حاق أن رس ول اهلل يبه وال  -صلى اهلل عليه وسلم–يفعل ذلك أصحاب النيب 

أوجعت ين ي ا رس  ول اهلل  :يف ي ده ق دح فم  ر بس واد ب ن غزي  ة فطع ن يف بطن ه فق  الو ع  دل الص فوف يف ي وم ب  در  -علي ه وس لم
وقبل  ه ف  دعا ل  ه  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–واد بط  ن رس  ول اهلل فكش  ف ع  ن بطن  ه ف  اعتنق س   أي اجعل  ين أق  تص من  ك فأق  د ي

 ؟مالك :وقال ، ري -صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل 

ك فيح  رمين اهلل عل  ى  -أي القت  ال–ق  د حض  ر م  ا رأي  ت  :ق  ال ُُ َُ م  ا م  س جل  دي جل  َد ف  إن أقت  ل أح  ب أن يك  ون آخ  ُر
يكفن فيها واْل ديث أخرج ه اب ن ماج ه بس ند ص حيح  وكما أخه الصحاَب من النيب الشملة لتكون كفنه يف قربه (427)النار

)أي  عن سهل بن سعد الساعدي أن ام رأة ج اءت إىل رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ب ربدة ق ال وم ا ال ربدة ق ال الش ملة
إليه  ا فخ  رمل  قال  ت ي  ا رس  ول اهلل نس  جت ه  هه بي  دي ألكس  وكها فأخ  هها رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم حمتاج  اً  العب  اءة(

 :ق ال ؟ي ا رس ول اهلل م ا أحس ن ه هه ال ربدة اكس نيها :فجاء فَلن ب ن ف َلن رج ل مس اه يومئ ه فق ال ،وإهنا إلزاره ،ينا فيهاعل
إليه ا ُث  واهلل ما أحسنت كسيها الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم حمتاج اً  :فقال له القوم ،فلما دخل طواها وأرسل ِبا إليه ،نعم

                                                            
 حابة" سرية ابن هشام( ومن طريقه أبو نعيم يف"معرفة الص - 400/  4( أخرجه ابن إسحاق يف"السرية")427)

 .515/  0( وحسنه األلبا ي يف"الصحيحة"774/  4( و ابن األثري يف "أسد الغابة" )0/  717)ق 
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إ ي واهلل م  ا س  ألته إياه  ا أللبس  ها ولك  ن س  ألته إياه  ا لتك  ون كف  ين فق  ال  :فق  ال  ائَلً س  ألته إياه  ا وق  د علم  ت أن  ه ال ي  رد س  
 .(422)فكانت كفنه يوم مات :سهل

املشركني حرص الصحابة على اتباع ه كم ا يف اْل ديث يف  يَ رِ أن يُ  -صلى اهلل عليه وسلم–ويف صلح اْلديبية ملا أراد النيب 
نَ يح ِه. قَ الَ  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -يَ رحُم ُق َأصح َحاَب النَّ ِبِّ  البخاري: "ُُثَّ ِإنَّ ُعرحَوَة َجَع لَ   -فَ َواللَّ ِه َم ا تَ  َنخََّم َرُس وُل اللَّ ِه  :ِبَعي ح

َهُه َوِجلحَدُه، َوِإَذا أََمَرُهُم اب حتَ َدرُ  -صلى اهلل عليه وسلم  ُهمح َفَدَلَك ِِبَا َوجح وا أَمح َرُه، َوِإَذا تَ َوضَّ َأ  خُنَاَمًة ِإالَّ َوقَ َعتح ِِف َكفِّ َرُجٍل ِمن ح
َتِتلُ   وَن َعلَ   ى َوُض   وئِِه، َوِإَذا َتَكلَّ   َم َخَفُض   وا َأصح   َواتَ ُهمح ِعنح   َدُه، َوَم   ا اُِ   دُّوَن ِإلَيح   ِه النَّظَ   رَ  تَ عحِظيًم   ا لَ   ُه، فَ َرَج   َع ُع   رحَوُة ِإىَل  َك   اُدوا يَ قح

ُت َعلَ  ى قَ يحَص  َر وَِكسح  َرى َوالنََّجاِش  ىِّ َواللَّ  ِه ِإنح رَأَيح  ُت َمِلًك  ا َأىح قَ   وحِم، َواللَّ  ِه َلَق  دح َوفَ  دح  :َأصح  َحاِبِه، فَ َق  الَ  ُت َعلَ  ى الحُملُ  وِك، َوَوفَ  دح
َحابُُه َما يُ َعظُِّم َأصحَحاُب حُمَمٍَّد  ِِف َك فِّ حُمَمًَّدا، َواللَِّه ِإنح تَ َنخََّم خُنَاَم ًة ِإالَّ َوقَ َع تح  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقطُّ، يُ َعظُِّمُه َأصح

تَ  َه ُه َوِجلح َدُه، َوِإَذا أََم َرُهُم اب حتَ َدُروا أَمح َرُه َوِإَذا تَ َوضَّ َأ َك اُدوا يَ قح ُهمح، فَ َدَلَك ِِبَ ا َوجح ِتلُ وَن َعلَ ى َوُض وئِِه، َوِإَذا َتَكلَّ َم َخَفُض وا َرُجٍل ِمن ح
َواتَ ُهمح ِعنحَدُه، َوَما اُِدُّوَن ِإلَيحِه النََّظَر تَ عحِظيمً  ٍد، فَاق حبَ ُلوَها.َأصح  (422) ا َلُه، َوِإنَُّه َقدح َعَرَض َعَليحُكمح ُخطََّة ُرشح

شعرات فكان ت عن ده واح تف  ِب ا أهل ه وانتقل ت م ن بع د إىل اب ن س ريين  -صلى اهلل عليه وسلم–وأصاب أنس من النيب 
اها م ن قب ل بع ض آل أن س م ا أص بن -ص لى اهلل علي ه وس لم–اإلمام العامل فكان يق ول: إن عن دنا ش عرات م ن ش عر الن يب 

 أود أن ِل ِبا الدنيا مجيعاً.

الص اْلني وخم الطتهم م ن العلم اء والزه اد وأه ل الفق ه  ةالت ربك مبجالس  وغري ذلك كثري: هها من التربك املشروع، ومن ه أيض اً 
 جليسهم.أبداً  ى ِبمقوالعبادة والورع فهؤالء القوم ال يش

وش افية واقي ة م ن األم راض واألس قام، كم ا ق ال الن يب  ،زم فإهن ا مطعم ة مش بعة م ن اجل وعومن التربك املشروع: التربك مباء زم
 (423) «.وكما قال:" ِإن ََّها ُمَبارََكٌة ِإن ََّها َطَعاُم طُعحٍم (420)" ماء زمزم ملا شرب له" -صلى اهلل عليه وسلم–

حج  ار واألش  جار وج  در القب  ور واألض  رحة عل  ى وأم  ا الت  ربك املمن  وع: فه  و م  ا ك  ان م  ن الت  ربك باأل ،ه  ها ه  و الت  ربك املش  روع
أن ه جيل ب ُل ا اخل ري  اً فيهل ك نفس ه بالش رك األك رب أو األص غر ظانّ  النحو الهي يفعله بعض م ن ال يع رف يف دي ن اهلل ش يئاً 

ي ه ص لى اهلل عل–املشركون والك افرون يف ج اهليتهم ال يت ج اء الرس ول  ههها عني ما كان يفعل أنويدفع عنها الضر وينسى 
 إلخراجهم من ظلماهتا إىل أنوار التوحيد. -وسلم

                                                            
 وصححه األلبا ي يف صحيحه. ،(7222( أخرجه ابن ماجه )422)

 .4374و 4370( أخرجه البخاري 422)

 (.0047وصححه األلبا ي يف اإلرواء ) ،(7104( وابن ماجه )734، 723/  7( أخرجه أ د )420)

 .0207( أخرجه مسلم 423)
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َت َوالحُعزَّى )-عز وجل-كانوا يتربكون باألحجار واألشجار واألصنام كما قال اهلل  َرى 09: "أَفَ َرأَي حُتُم الَلَّ ُخح (َوَمَناَة الثَّالَِثَة األح
ُن حثَ ى )41) َ اٌء مَسَّيحُتُموَه ا أَن ح ُتمح َوَآبَ اؤُُكمح َم ا أَن ح َزَل اللَّ ُه ِِبَ ا 44يَزى )(تِلح َك ِإًذا ِقسح َمٌة ِض 40(أََلُكُم الهََّكُر َولَ ُه األح (ِإنح ِه َي ِإالَّ َأمسح

َُدى ) ُم اُلح َن حُفُس َوَلَقدح َجاَءُهمح ِمنح َرِبِِّ َوى األح  (".47ِمنح ُسلحطَاٍن ِإنح يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ هح

 توبيخ  اً  ،م أيه ا املش  ركون ه هه ايآُل  ة املزعوم ة ه  ل نفع ت أو ض  رت؟ وه ها اس  تفهام إنك اري: "أف  رأيت-تع اىل-يق  ول واملع ىن 
 فماذا يكون جواِبم؟ ،وإنكارا ُلم على هها الفعل

ع  ن أن متلك  ه لغريه  ا:  ألهن  ا ليس  ت ك  هلك فإهن  ا ال متل  ك ذل  ك لنفس  ها فض  َلً  ،إهن  م ال يس  تطيعون أن يقول  وا: تنف  ع وتض  ر
 أح  د الص  حابة الفض  َلء العق  َلء الرش  داء يف الس  رية النبوي  ة ع  ن راش  د ب  ن عب  د رب  ه اف  اب  ن كث  ريي  هكر اْل  واس  تمع مع  ي مل  ا 

تدين له ههيل وبنو ظفر بن سليم، فأرس لت بن و ظف ر راش د ب ن  "باملعَلة من رهط"قال: كان الصنم الهى يقال له سواع 
 عبد ربه ِبدية من سليم إىل سواع.

م ن  ،ك ل العج ب  ،: العج بيق ول قب ل ص نم س واع، ف إذا ص ارخ يص رخ م ن جوف ه يت مع الفج ر إىل ص نمفقال راشد: فأل
ك   ل   ،ص   نام، وحرس   ت الس   ماء ورمين   ا بالش   هب، العج   بخ   رومل ن   ِب م   ن ب   ىن عب   د املطل   ب، ا   رم الزن   ا والرب   ا وال   هبح لأل

 العجب.

لزك  اة والص  يام، وال  رب عب  د، خ  رمل الن  يب أ   د، يص  لى الص  َلة وي  أمر باوك  ان يُ  رك الض  مارُ ُث هت  ف ص  نم آخ  ر م  ن جوف  ه: تُ  
 والصَلت لألرحام.

 ُث هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: 

 إن الهى ور  النبوة واُلدى * بعد ابن مرمي من قري  مهتدى 

 أو غد. اً نِب أتى خيرب مبا سبق، ومبا يكون اليوم حقّ 

ُث يعوج  ان علي  ه ببوُلم  ا، فعن  د م  ع الفج  ر وثعلب  ان يلحس  ان م  ا حول  ه، وي  أكَلن م  ا يه  دى ل  ه،  ق  ال راش  د: فألفي  ت س  واعاً 
 راشد بن عبد ربه:  قالذلك 

 أرب يبوُل الثعلباِن برأسه * لقد َذلَّ من بالت عليه الثعالب 

وذلك عند خمرمل النيب ص لى اهلل علي ه وس لم ومه اجره إىل املدين ة وتس امع الن اس ب ه، فخ رمل راش د ح ىت أت ى الن يب ص لى اهلل 
"م  ا : ، واس  م راش  د يومئ  ه ظ  امل، واس  م كلب  ه راش  د، فق  ال الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لماملدين  ة ومع  ه كل  ب ل  ه يفعلي  ه وس  لم 

 " قال: ظامل.؟امسك

 " وضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم. "امسك راشد، واسم كلبك ظامل: " قال: راشد، قال؟قال: "فما اسم كلبك
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 -اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم قطيع  ة بوه  اط  الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وأق  ام مبك  ة مع  ه، ُث طل  ب م  ن رس  ول راش  د وب  ايع
فأقطعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملعَلة من وه اط ش أو الف رس، ورميت ه ث َل  م رات  ج ر، وأعط اه  -ووصفها له 

 "فرغها يف أعلى القطيعة وال متنع الناس فضلها"ففعل.: إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له

إن وه اط كله ا تش رب من ه، فس ماها الن اس  :ويق ال ،جي رى إىل الي وم، فغ رس عليه ا النخ ل اء معيناً فجعل املقال ابن كثري: 
 وأهل وهاط يغتسلون ِبا. ،ماء الرسول صلى اهلل عليه وسلم

فلم مينعه الص نم ومل يدفع ه ألن ه  (425)وبلغت رمية راشد الركب الهى يقال له ركب اْلجر، وغدا راشد على سواع فكسره.
 لة إىل ذلك فهو حجارة.ليس له حي

فك ان مل ا ف تح اهلل علي ه مك ة وص ارت مك ة دار إس َلم  -ص لى اهلل علي ه وس لم–وههه األصنام هي هي اليت حطمها النيب 
َعنح َعبحِد اللَِّه وكانت ختر ساقطة على األرض لوجهها  جاء اْلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" :قائَلً   يضرِبا بعصاه
َمكَّ  َة َوَح  وحَل الحبَ يح  ِت ِس  تُّوَن َوَثََلمُثِائَ  ِة ُنُص  ٍب  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -قَ  اَل: َدَخ  َل النَّ  ِبُّ  -رض  ى اهلل عن  ه  - بح  ِن َمسح  ُعودٍ 

َ  قُّ َوَزَه  َق الحَباِط  ُل ِإنَّ الحَباِط  َل َك  اَن َزُهوقًا()َج  اَء  َ  َفَجَع  َل َيطحُعنُ َه  ا ِبُع  وٍد ِِف يَ  ِدِه َويَ ُق  وُل )َج  اَء اْلح قُّ َوَم  ا يُ بح  ِدُك الحَباِط  ُل َوَم   ا اْلح
 (429)يُِعيُد(.

"أف رأيتم ال َلت والع زى ومن اة الثالث ة األخ رى".  قرع املشركني يف شأن آُلتهم اليت كانوا يعب دوهنا ق ائًَل: -تبارك وتعاىل-اهلل 
أو ه ل نفع تكم مل ا  ؟اأي: هل أعطتكم ما كنتم تؤملون فيها من الربكة وحصول اخل ري ح ني س ألتموها ذل ك وطلبتم وه إليه 
أجيب   وا عب   اد اهلل: ه   ل  وس   طتموها إىل اهلل فجعلتموه   ا بين   ه وبي   نكم ترف   ع لك   م ح   وائجكم ب   زعمكم وتق   ربكم إلي   ه زلف   ى؟

 كَل ورَب.  ؟أعطتهم األصنام ما أملوا وهل حصلت ُلم ما أرادوا

ورغب  ة يف  باألض  رحة تربك  اً  ح  ديثاً  ونم  ن أص  نامهم ه  و ع  ني م  ا س  يأخهه القبوري  ون واملتمس  ح إن م  ا أخ  هه املش  ركون ق  دمياً و 
 فصنيع كصنيع ونتيجة كنتيجة. ،اخلري

 رآه  م عل ى أص  حابه مل  ا -ص لى اهلل علي  ه وس  لم–وق  د رد الن  يب  ،ف التربك ب  القبور واألض  رحة م ردود كل  ه عل  ى أص حابه ومل ال
وه ي  م املتربك ون ب القبور م ن الربك ةال هي يلتمس ه الي و  ه و ذل كو  سببأ ش رعّياً اللتماس ها وحص وُلافيما ليس  الربكة التمسوا

 ليست سبباً شرعّياً ْلصول الربكة.

وَن ن ح دثاء عه د بكف ر  -ص لى اهلل علي ه وس لم–روى البمهي بسند صحيح عن أَب واقد الليث ي ق ال: خرجن ا م ع الن يب 
جع ل اا: ي ا رس ول اهلل ِبا أسلحتهم، يقال ُلا: ذات أنواط، فمررن ا بس درة فقلن  وينوطونوللمشركني سدرة يعكفون عندها 
فق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: )اهلل أك رب  إهن ا الس نن، قل تم   وال هي نفس ي  ،لنا ذات أن واط كم ا ُل م ذات أن واط

                                                            
 (.732/  0) -( السرية النبوية البن كثري 425)

 . 2342ومسلم  ،2341( أخرجه البخاري 429)
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َع   لح لَنَ   ا ِإَُلً   ا َكَم   ا َُلُ   مح َآُِلَ   ٌة قَ   اَل ِإنَُّك   مح قَ    وحٌم جَتحَهلُ   وَن" نن م   ن ك   ان لبك   َب س    ،بي   ده   كم   ا قال   ت بن   و إس   رائيل ملوس   ى: "اجح
 (421)قبلكم(.

أغل   عل ى أص حابه واش تد نك ريه عل يهم وأك رب م ا ق الوه وأعظم ه أن خي رمل م نهم  -صلى اهلل عليه وسلم–فهها رسول اهلل 
ألن ه ال  وك ان األج در ِب م أال يقع وا يف ذل ك ذاك وبني ُلم أن ههه سبيل اليه ود والنص ارى وأهن م ش اِبوا اليه ود يف طل بهم

ص لى –ليس وا كب ار الص حابة وال ال هين رب اهم الن يب  الط البني وال ش ك أن ه ؤالء عل ه الش رع س بباً ُل ا،بركة تلتمس مما مل جي
 وهم مسلمة الفتح.اهلل عليه وسلم، بل هم كما قال راوي اْلديث: حدثاء عهد بشرك أو بكفر 

إلي  ه اُل  وى والش  يطان والعق  ل وال  نفس للربك  ة وإمن  ا ال  دافع  فمث  ل ه  ها يق  ال يف ك  ل م  ن ت  ربك مب  ا مل جيعل  ه الش  رع املطه  ر س  بباً 
 األمارة بالسوء.

الش يء للربك ة وه ي ال تق در عل ى م نح الربك ة طَلِب ا ف مل جيعل األحج ار واألش جار والقب ور واألض رحة س بباً  -تعاىل-فاهلل 
ا ه   و اهلل رب خيلقه    وال   هي ال خيلقه   ا وال يوج   دها م   ن تلق   اء نفس   ه وإمن   ا ال   هي يوج   د الربك   ةم   ن األش   ياء ال خي   رمل الربك   ة و 

ل يف ش  يء الربك  ة وال جيعله  ا يف آخ  ر ع  س  بب األس  باب الك  رمي الوه  اب ج  ل يف ع  َله، وبإرادت  ه ومش  يئته جيمالع  املني وه  و 
 فعلى العبد أن يلزم غرز الشرع الهي رسم وخطى الشرع اليت قدر وال ميشي مع هواه فإنه يضله.

َ َوى فَ ُيِض لََّك َع نح َس ِبيِل وصدق رَب إذ يقول: "يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعلحَناَك  قِّ َواَل تَ تَّبِ ِع اُلح َ النَّاِس بِاْلَح ُكمح بَ نيح َرحِض فَاحح َخِليَفًة يف األح
َساِب ]ص:   [".40اللَِّه ِإنَّ الَِّهيَن َيِضلُّوَن َعنح َسِبيِل اللَِّه َُلُمح َعَهاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ وحَم اْلِح

الت  ربك املوج  ود يف بع  ض الن  اس  ثل  هوم ،ومثل  ه الت  ربك باألض  رحة والقب  ور واجل  دران ممن  وع وح  رام ف  التربك باألحج  ار واألش  جار
أو  ع  رقهم أو من  ديلهم،أو التم  اس  ،الت  ربك بآث  ار الص  اْلني كش  رب املتبق  ي م  ن ش  راِبم عل  ى س  بيل الت  ربك وه  و ه  هه األي  ام
يك  ون ري  ق الص  احل أول م  ا ي  دخل يف فم  ه وه  ها  ام  ل الرج  ل مول  وده إىل ص  احل ليحنك  ه بتم  رة ح  ىت أن أو ،التمس  ح ِب  م

 -ص لى اهلل علي ه وس لم–ألن الناس قاسوا أفعاُلم ههه بالصاْلني على أفع ال الص حابة م ع الن يب  ،ممنوع كله ال جيوز  ال
وب  ني غ  ريه مهم  ا ك  ان فض  له فه  ها م  ن خصائص  ه علي  ه الص   َلة  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–فف  رق كب  ري ب  ني الن  يب  ه  اتوهي

 .م فقط وُلها مل يفعل الصحابة هها مع أَب بكر أو عمر أو عثمان أو علي مثَلً والسَل

 خاصة به عليه الصَلة والسَلم ليست لغريه.و فحسب  -صلى اهلل عليه وسلم–ذلك ألن الربكة يف ذات النيب 

 ني كله.فَل يتربك بهوات الصاْلني قياساً على النيب، ألنه ال يصح، وَنن ال ننفي بهلك التربك بالصاْل

                                                            
 وصححه األلبا ي يف ظَلل  ،(4051والبمهي ) ،(00052والنسائي يف السنن الكربى ) ،(2/405( أخرجه أ د )421)

 (.2709(، املشكاة )30اجلنة )
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هم اهن  اك ت  ربك ج  ائز بالص  اْلني أال وه  و الت  ربك بالعم  ل وذل  ك يك  ون باالقت  داء ِب  م يف ص  َلحهم وتق  واهم وورعه  م وه  دف
 -س بحانه وتع اىل-وقد حض الش رع الك رمي علي ه كم ا ق ال ربن ا  فهها هو املطلوب شرعاً  ،وعبادهتم واالستفادة من علمهم
َوةٌ   ".2َحَسَنٌة يف ِإب حرَاِهيَم َوالَِّهيَن َمَعُه"ايآية"املمتحنة/ يف كتابه: َقدح َكاَنتح َلُكمح ُأسح

َِخَر"املمتحنة /  َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنح َكاَن يَ رحُجو اللََّه َوالحيَ وحَم ايآح  .01وقال سبحانه: "َلَقدح َكاَن َلُكمح ِفيِهمح ُأسح

"اقت دوا بالل هين -ص لى اهلل علي ه وس لم–ل الن يب مستحب بنص القرآن الكرمي وكها بالسنة كما يف ق و  ِبم وهكها فاالقتداء
 (420)من بعدي أَب بكر وعمر".

وك     ها يف ح     ديث العرب     اض ب     ن س     ارية: "عل     يكم بس     نيت وس     نة اخللف     اء الراش     دين امله     ديني م     ن بع     دي، عض     وا عليه     ا 
 (424)بالنواجه".

علمه  م فه  م الق  وم ال يش  قى ِب  م وهن  اك أيًض  ا م  ن الت  ربك اجل  ائز بالص  اْلني جمالس  تهم ومص  احبتهم واالنض  واء يف جم  الس 
" ِإنَّ لِلَّ  ِه -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -جليس  هم كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري َع  نح َأىِب ُهَري ح  َرَة قَ  اَل قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه 

ًم    ا يَ    هحكُ  ِر، فَ    ِإَذا َوَج    ُدوا قَ وح ُروَن اللَّ    َه تَ نَ    اَدوحا َهُلمُّ    وا ِإىَل َح    اَجِتُكمح. قَ    اَل َمَلَِئَك    ًة َيطُوفُ    وَن ِِف الطُّ    ُرِق، يَ لحَتِمُس    وَن َأهح    َل ال    هِّكح
ُهمح َم ا ي َ  ن حَيا. قَ اَل فَ َيسح َأُُلُمح َرب ُُّه مح َوهح َو َأعحلَ ُم ِم ن ح ِنَحِتِهمح ِإىَل السَّ َماِء ال دُّ قَ اُلوا يَ ُقولُ وَن ُيَس بُِّحوَنَك، ُق وُل ِعبَ اِدى فَ َيُحفُّونَ ُهمح بَِأجح

 َاحَمُدوَنَك َومُيَجُِّدوَنَك.َوُيَكب ُِّروَنَك، وَ 

َك َك  انُوا َأَش  دَّ لَ  َك قَ  اَل فَ يَ ُق  وُل َه  لح رََأوحِِّن قَ  اَل فَ يَ ُقولُ  وَن اَل َواللَّ  ِه َم  ا رََأوحَك. قَ  اَل فَ يَ ُق  وُل وََكيح  َف لَ  وح رََأوحِِّن قَ  اَل ي َ  ُقولُ  وَن لَ  وح رََأوح
ثَ   َر لَ  َك  َنَّ  َة. قَ  اَل يَ ُق  وُل َوَه  لح رََأوحَه  ا قَ  اَل ِعبَ  اَدًة، َوَأَش  دَّ لَ  َك مَتحِجي  ًدا، َوَأكح َتسح  ِبيًحا. قَ  اَل يَ ُق  وُل َفَم  ا َيسح  أَُلوِِّن قَ  اَل َيسح  أَُلوَنَك اجلح

َه  ا ِحرحًص  ا، ُه  مح رََأوحَه  ا َك  يَ ُقولُ  وَن اَل َواللَّ  ِه يَ  ا َربِّ َم  ا رََأوحَه  ا. قَ  اَل يَ ُق  وُل َفَكيح  َف لَ  وح أَن َُّه  مح رََأوحَه  ا قَ  اَل يَ ُقولُ  وَن لَ  وح أَن َّ  انُوا َأَش  دَّ َعَلي ح
ُل َوَه لح رََأوحَه ا قَ اَل يَ ُقولُ وَن اَل َواللَّ ِه َم ا َوَأَشدَّ َُلَا طََلًبا، َوَأعحَظَم ِفيَها َرغحَبًة. قَاَل َفِممَّ يَ تَ َعوَُّذوَن قَاَل يَ ُقوُلوَن ِمَن النَّاِر. قَاَل يَ ُق و 

َه ا فِ رَارًا، َوَأَش دَّ َُلَ ا خَمَافَ ًة. قَ اَل فَ يَ ُق وُل فَُأشح ِهدُ رََأوحَها. قَاَل يَ ُقوُل َفَكيحَف َلوح رَأَ  ُكمح َأِّنِّ وحَها قَ اَل يَ ُقولُ وَن لَ وح رََأوحَه ا َك انُوا َأَش دَّ ِمن ح
َ  ا َج  اَء ِْلَاَج  ةٍ  ُهمح ِإمنَّ َُلَس  اُء اَل َيشح  َقى ِِبِ  مح قَ  دح َغَف  رحُت َُلُ  مح. قَ  اَل يَ ُق  وُل َملَ  ٌك ِم  َن الحَمَلَِئَك  ِة فِ  يِهمح فُ  ََلٌن لَ  يحَس ِم  ن ح . قَ  اَل ُه  ُم اجلح

 (427«)َجِليُسُهمح 

وال ش ك أن القل وب هتت ف ايآن م ن أعماقه ا تق ول: ف إذا مل تك ن  هو التربك وههه أقسامه وأحكام ه  -أيها اإلخوة- هها
 من عناصر اللقاء:فما هي األسباب الشرعية لنزول الربكة؟ وهها هو عنصرنا الثا ي  ههه كلها أسباباً شرعية للربكة

 األسباب الشرعية لنزول الربكة: -

                                                            
 ( وصححه األلبا ي فيهما.93ماجة ) وابن ،7004( أخرجه البمهي 420)

 .025/  4وصححه األلبا ي "الصحيحة"  ،(040/  2وأ د ) ،(27( أخرجه ابن ماجه )424)

 .3102ومسلم  ،0215( أخرجه البخاري 427)
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ص لى اهلل علي ه –أيها اإلخوة إذا كنا عرفنا حكم التربك املشروع منه واملمنوع وعرفنا أن املشروع منه ه و الت ربك ب هات الن يب 
ال  يت توج  د يف بع  ض ، وأم  ا ه  هه األش  ياء ل  يس ب  ني أي  دينا من  ه ايآن ش  يء هوآث  اره وأفعال  ه وأس  تطيع اجل  زم بيق  ني أن   -وس  لم

املساجد مما يسمى شعر النيب أو مَلبس النيب أو قدم النيب اليت أثرت يف اْلج ر والص خر كله ا خمبع ة ال ي دل عليه ا دلي ل 
وك ها عرفن ا املمن وع م ن الت ربك وه و الت ربك  وقد كانت وال تزال سبب فتنة عظيمة وغواي ة  وض َلل ع ن دي ن الكب ري، املتع ال

هها فعله متع هر لع دم وج وده وإمكان ه،  فهو حرام والسؤال فإذا كان اْلال كهلك:بهواهتم على السواء بآثار الصاْلني أو 
 ، فمن أين نلتمس الربكة؟ ومن أين نستنزُلا؟ وكيف جنتلبها؟وهها فعله متعهر ْلرمته وامتناعه شرعاً 

 .أن يباركنا وأن يبارك علينا -تعاىل-واجلواب بعد جلسة االسباحة أسأل اهلل 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 لتمس الربكة؟ ومن أين نستنزُلا؟ وكيف جنتلبها؟فيا أيها اإلخوة  من أين ن ،أما بعد

 إن الش   رع املطه   ر مل يب   ق العب   اد خل   وا ف   ارغني ع   ن ذل   ك ب   ل ب   ني لن   ا اهلل ورس   وله أس   باب اج   تَلب الربك   ة يف ال   رزق وغ   ريه
 الشرع. أوضحها لنااليت  والوسائل األسباب ههه وهها بيان لبعض ووسائل حصول الربكة ونزوُلا

نَ ا َعلَ يحِهم بَ رََك اٍت -تعاىل-: فهي مفتاح كل خري، قال -عز وجل-أواًل: تقوى اهلل  :}َولَ وح َأنَّ َأهح َل الحُق َرى آَمنُ واح َوات ََّق واح َلَفَتحح
:}َوَم       ن يَ تَّ       ِق اللَّ       َه جَيحَع       ل لَّ       ُه خَمحَرج       اً َويَ رحزُقح       ُه ِم       نح َحيح       ُث اَل -تع       اىل-، وق       ال 90مِّ       َن السَّ       َماِء َواأَلرحِض األع       راف:

، أي من جهة ال ختطر على باله. وعرف العلماء التقوى: بأن تعمل بطاعة اهلل، على نور م ن اهلل، 7،4ِسُب الطَلق:َاحتَ 
 ترجو ثواب اهلل، وأن تبك معصية اهلل، على نور من اهلل، ختاف عقاب اهلل.

تق  ي ق  ط. وقي  ل لرج  ل م  ن نزلوه  ا ب  التقوى. وق  د قي  ل: م  ا احت  امل أقي  ل ألح  د الص  اْلني: إن األس  عار ق  د ارتفع  ت. ق  ال: 
، فق  ال الفقي  ه: واهلل، إن  ه ليجع  ل لن  ا 7،4الفقه  اء:}َوَمن يَ تَّ  ِق اللَّ  َه جَيحَع  ل لَّ  ُه خَمحَرج  اً َويَ رحزُقح  ُه ِم  نح َحيح  ُث اَل َاحَتِس  ُب الطَلق:

تَّ  ِق اللَّ  َه ُيَكفِّ  رح َعنح  ُه َس  يَِّئاتِِه املخ  رمل، وم  ا بلغن  ا م  ن التق  وى م  ا ه  و أهل  ه، وإن  ه لريزقن  ا وم  ا اتقين  اه، وإن  ا لنرج  و الثالث  ة:}َوَمن ي َ 
رًا الطَلق:  .2َويُ عحِظمح َلُه َأجح

ثاني  اً: ق  راءة الق  رآن: فإن  ه كت  اب مب  ارك وه  و ش  فاء ألس  قام القل  وب ودواء ألم  راض األب  دان: }ِكتَ  اٌب أَنَزلحنَ  اُه ِإلَيح  َك ُمبَ  اَرٌك 
ُلوا األحَ  ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتهَكََّر أُوح  واألعمال الصاْلة جملبة للخري والربكة. 49لحَباِب ص:لَِّيدَّ
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ثالث  اً: ال  دعاء: فق  د ك  ان الن  يب يطل  ب الربك  ة يف أم  ور كث  رية، فق  د علمن  ا أن ن  دعو للمت  زومل فنقول:}ب  ارك اهلل ل  ك، وب  ارك 
، وار ه  م ، وك  هلك ال  دعاء مل  ن أطعمن  ا:}اللهم ب  ارك ُل  م فيم  ا رزق  تهم، واغف  ر ُل  م(422)علي  ك، ومج  ع بينكم  ا يف خ  ري   

 (422) 

رابعاً: عدم الشح والشره يف أخه املال: قال صلى اهلل عليه وسلم ْلكيم بن حزام رضي اهلل عنه: }يا حكيم إن هها امل ال 
خضرة حلوة فم ن أخ هه بس خاوة نف س ب ورك ل ه في ه، وم ن أخ هه بإش راف نف س مل يب ارك ل ه في ه، كال هي يأك ل وال يش بع 

 (420) 

ن ا ب ورك من بيع وشراء قال صلى اهلل عليه وس لم:}البيعان باخلي ار م ا مل يتفرق ا، ف إن ص دقا وبيّ  خامساً: الصدق يف املعاملة
 (423)ُلما يف بيعهما، وإن كتما وكهبا حمقت بركة بيعهما 

سادساً: إجناز األعمال يف أول النه ار؛ التماس اً ل دعاء الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم، فق د دع ا علي ه الص َلة والس َلم بالربك ة 
ق  ال بع  ض (425) ذل  ك: فع  ن ص  خر الغام  دي ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال:}اللهم ب  ارك ألم  يت يف بكوره  ا يف

وانظ ر ْل ال ه ها الص حاَب راوي اْل ديث فق د ك ان السلف: عجبت ملن يص لي الص بح بع د طل وع الش مس كي ف ي رزق؟  
 رجًَل تاجراً وكان يبعث جتارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.

ابعاً: اتباع السنة يف كل األمور: فإهنا ال تأحم إال  ري. ومن األحاديث يف ذل ك قول ه ص لى اهلل علي ه وس لم:}الربكة تن زل س
 (429)وسط الطعام فكلوا من حافتيه، وال تأكلوا من وسطه 

 (401)وأمر صلى اهلل عليه وسلم بلعق األصابع والصحفة، وقال:}إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة 

وق ال رس ول اهلل 7:}َوَم ن يَ تَ وَكَّ لح َعلَ ى اللَّ ِه فَ ُه َو َحسح ُبُه الطَلق:-تع اىل-ق ال  :-عز وجل-امناً: حسن التوكل على اهلل ث
:}ل    و أنك    م ت    وكلتم عل    ى اهلل ح    ق توكل    ه ل    رزقكم كم    ا ي    رزق الط    ري، تغ    دو مِخاص    اً وت    روح -ص    لى اهلل علي    ه وس    لم  -

 (400)ِبطانًا 

                                                            
 .0500وصححه األلبا ي يف صحيح أَب داود  ،4071( أخرجه أبو داود 422)

 .4124( أخرجه مسلم برقم422)

 .0700( أخرجه البخاري 420)

 0937( أخرجه البخاري برقم423)

 .0711وصححه األلبا ي يف صحيح اجلامع  ،0404والبمهي  ،4010وأبو داود  ،(02520( أخرجه أ د )425)

 .4047، وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب 0512( أخرجه البمهي 429)

 .4172( أخرجه مسلم 401)

 .7729ابن ماجه  ، وصححه األلبا ي يف صحيح2002( أخرجه ابن ماجة400)
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لعب ده  -ع ز وج ل-ن م ا خيت اره اهلل ف إ له بع د ذل ك يف األمور كلها، والتفويض والقبول -عز وجل-تاسعاً: استخارة املوىل 
خ ري مم  ا خيت  اره العب  د لنفس  ه يف ال دنيا وايآخ  رة، وق  د علمن  ا الن  يب ص  لى اهلل علي ه وس  لم االس  تخارة:}إذا ه  م أح  دكم ب  األمر 

علم ك، وأس تقدرك بق درتك، وأس ألك م ن فض لك العظ يم، اللهم إ ي أس تخريك ب :فلريكع ركعتني من غري الفريضة، ُث ليقل
فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عَلم الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن ه ها األم ر خ ري ِل يف دي ين، ودني اي 

ر ش ر ِل وآجله فاقدره ِل ويسره ِل، ُث بارك ِل فيه، وإن كنت تعل م أن ه ها األم  ،عاجله :أو قال ،ومعاشي وعاقبة أمري
يف ديين، ومعاشي وعاقبة أم ري، أو ق ال عاجل ه، وآجل ه فاص رفه ع ين واص رفين عن ه، واق در ِل اخل ري حي ث ك ان، ُث أرض ين 

 (404)به 

عاش  راً: ت  رك س  ؤال الن  اس؛ ق  ال ص  لى اهلل علي  ه وس  لم:}من ن  زل ب  ه حاج  ة فأنزُل  ا بالن  اس ك  ان قمن  اً أن ال تس  هل حاجت  ه، 
 (407)اهلل برزق عاجل أو مبوت آجل  أتاه -تعاىل-ومن أنزُلا باهلل 

ٍء فَ ُهَو خُيحِلُفُه  سبأ:-تعاىل-اْلادي عشر: اإلنفاق والصدقة؛ فإهنا جملبة للرزق كما قال  ُتم مِّن َشيح  79: }َوَما أَنَفقح

 (402):}يا ابن آدم أنفق، أُنفق عليك -تبارك وتعاىل-ويف اْلديث القدسي: قال اهلل 

-ْل  رام بش  ىت أش  كاله وص  وره: فإن  ه ال برك  ة في  ه وال بق  اء وايآي  ات يف ذل  ك كث  رية منه  ا قول  ه الث  ا ي عش  ر: البع  د ع  ن امل  ال ا
 ، وغريها كثري.430:}مَيحَحُق الّلُه الحرِّبَا َويُ رحَب الصََّدقَاِت البقرة:-تعاىل

زِي الّلُه الشَّاِكرِينَ -تعاىل-الثالث عشر: الشكر واْلمد هلل على عطائه ونعمه؛ قال  -، وق ال 022  آل عمران::}َوَسَيجح
 .3: }لَِئن َشَكرحُ ح أَلزِيَدنَُّكمح  إبراهيم:-تعاىل

َه   ا اَل َنسح   أَُلَك رِزحق   اً َنَّح   ُن نَ رحزُقُ   َك -تع   اىل-الراب   ع عش   ر: أداء الص   َلة املفروض   ة؛ ق   ال  لَ   َك بِالصَّ   ََلِة َواصح   َطربح َعَلي ح :}َوأحُم   رح َأهح
 .074َوالحَعاِقَبُة لِلت َّقحَوى  طه:

:}فَ ُقلح  ُت اسح  تَ غحِفُروا َربَُّك  مح ِإنَّ  ُه َك  اَن َغفَّ  اراً يُ رحِس  ِل السَّ  َماء َعلَ  يحُكم -تع  اىل-امس عش  ر: املداوم  ة عل  ى االس  تغفار؛ لقول  ه اخل  
َواٍل َوبَِننَي َوجَيحَعل لَُّكمح َجنَّاٍت َوجَيحَعل لَُّكمح أَن حَهارًا  نوح رَاراً َومُيحِددحُكمح بَِأمح  (402).04 ،01مِّدح

م ن اإلمج ال يف الطل ب واالقتص اد يف املعيش ة وع دم التب هير  يف الق رءان والس نة مثت أسباب للربكة كثرية يعرفه ا م ن تتبعه او 
لك  ل م  ا ج  اء عن  ه  حمب  ة ل  ه واتباع  اً  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ة اقت  داء بالرس  ول بواتب  اع الس  نة يف ك  ل األم  ور الواجب  ة واملس  تح

                                                            
 0019( أخرجه البخاري 404)

 وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن. 7090( أخرجه أ د 407)

 .997( أخرجه مسلم  402)

 خطبة من موقع املنرب. –( الربكة املفقودة 402)
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م  ن أس  باب اس  تجَلب اخل  ري  تب  اع يف ال  دنيا وايآخ  رة ف  إن ه  ها    د ذات  ه يع  د س  بباً الْلص  ول الربك  ة م  ن ذل  ك ا وذل  ك طلب  اً 
 والربكة يف الدنيا وايآخرة. 

 ،األش ياء ال يت جع ل فيه ا الربك ةه هه ه ي األسباب الشرعية ال يت ق دمها اإلس َلم الس تجَلب الربك ة و   -أيها اإلخوة-ههه 
أن الش رع مل جيع ل في  ه  ح نيبرك ة يف  م ن األش  ياء أن يف ش يء بع د ه ها وِبتان  اً  فل يس لك اذب عل ى اهلل ورس وله ي دعي زوراً 

 فليتق اهلل هؤالء الكاذبون وليتق اهلل الهين يتبعوهنم على كهِبم ذاك. ،ذلك

أن يبارك لنا ويبارك علينا وجيمعنا على م ا في ه الربك ة لن ا. الله م ب ارك لن ا فيم ا أعطيتن ا واجعل ه عون اً لن ا  -تعاىل-نسأل اهلل 
 الدعاء.........على طاعتك،
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 لعن اهلل من ذبح لغير اهلل

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 ورسوله.وأشهد أن حممًدا عبده  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 أحزان قليب ال تزول   حىت أبشر بالقبول

 وأرى كتاَب باليمني وتقر عيين بالرسول

س تطيع ع د بعض ها لكنن ا ل ن نس تطيع أن ننع م ق د  ،علين ا ال تع د وال حتص ى -تع اىل-أيها اإلخوة إن نع م اهلل يا أما بعد ف
َرحَض ه هه اْلقيق ة وس جلها يف الق رآن  -تع اىل-َنصيها كله ا وق د ذكرن ا اهلل  الك رمي فق ال: "اللَّ ُه الَّ ِهي َخلَ َق الس موات َواألح

َر َلُك  ُم الحُفلح  َك لَِتجح  رَِي يف ا رمََل بِ  ِه ِم  َن الثََّم  رَاِت رِزحقً  ا َلُك  مح َوَس  خَّ َن حَه  اَر َوأَن ح  َزَل ِم  َن السَّ  َماِء َم  اًء فَ  َأخح َر َلُك  ُم األح رِِه َوَس  خَّ لحَبحح  ِر بِ  َأمح
َر َلُك  ُم الشَّ  74) َر َلُك  ُم اللَّيح  َل َوالن ََّه  اَر )(َوَس  خَّ ِ َوَس  خَّ َس َوالحَقَم  َر َدائِبَ   نيح َوَآتَ  اُكمح ِم  نح ُك  لِّ َم  ا َس  أَلحُتُموُه َوِإنح تَ ُع  دُّوا نِعحَم  َة  (77مح

نحَس  اَن َلظَلُ  وٌم َكفَّ  اٌر ) ة اهلل ال حتص  وها وإن تع  دوا نعم  س  بحان اهلل  (72-74()إب  راهيم: ايآي  ات 72اللَّ  ِه اَل حُتحُص  وَها ِإنَّ اإلحِ
 وتأمل ما ذكر من نعم اهلل يف ههه ايآية وما حف ِبا من املعا ي 

ن ه أخ رب أُث  ،عش ر نع م ت دل عل ى وحدانيت ه وقدرت ه وعلم ه س بحانه دالل ة ظ اهرة واض حة -سبحانه وتعاىل-فقد عدد اهلل 
الن  اس مجي  ع م  ا ات  اجون إلي  ه يف ق  د أعط  ى  -تع  اىل-ن  ه أو  ،ه  و أنع  م ِب  هه ال  نعم كله  ا عل  ى اإلنس  ان ألجل  ه -ع  ز وج  ل-

مص  اْلهم عل  ى حس  ب حكمت  ه ومش  يئته ولك  ن الن  اس إال م  ن رح  م اهلل وعص  م ال يق  ابلون نعم  ه س  بحانه مب  ا تس  تحقه م  ن 
نحَس اَن َلظَلُ وٌم َكفَّ اٌر"أي ش ديد الظل م  -تعاىل-شكر لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم ولهلك ختم اهلل  ايآي ات بقول ه: "ِإنَّ اإلحِ

 به بل جاحد ُلا ومنكر يف بعض األحيان.ر ل عن شكر نعم لنفسه غاف

يرض ى من ا بالقلي ل  -تع اىل-علين ا فإنن ا ل ن نس تطيع لك ن اهلل  مجيعه ا أننا لو أردنا شكر نعم ربنا  -أيها اإلخوة-واْلقيقة 
ه م ن ح ديث ب ل جم رد االع باف ب العجز ع ن الش كر ش كر يف نفس ه روى البخ اري يف ص حيح ،ويثيبنا علي ه األج ر اجلزي ل
في ه غ ري مكف ي وال  مبارك اً  طيب اً  كان إذا رفع مائدته ق ال: )اْلم د هلل كث رياً   -صلى اهلل عليه وسلم-أَب أمامة أن رسول اهلل 

 (400)مودع وال مستغىن عنه ربنا(

ين وال م  ودع أي م  بوك    ده، وال مس  تغ -ه ب  ل ه  و س  بحانه يكف  ي غ  ريَهأي مل يكف  ه غ  ريُ  -ومعن  اه ل  ك اْلم  د غ  ري مكف  ي
 (403) أي هو الهي اتامل إليه اخللق. –عنه ربنا 

                                                            
 (.2225( أخرجه البخاري )400)

 (.733/  02( فتح الباري )403)
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ورد يف األث  ر أن داوود علي  ه الس  َلم ق  ال: ي  ا رب كي  ف أش  كرك وش  كري ل  ك نعم  ة من  ك وم  ن أمج  ل م  ا اطلع  ت علي  ه م  ا 
 : "ايآن شكرتين يا داود"، ويف خرب آخر: "إذا عرفت أن النعمة مين رضيت من ك ب هلك ش كراً".-تعاىل-فقال اهلل  ؟علي

وق  د   س  بحانه تك  ون ب هلك ق  د ش  كرته، بالتقص  ري ع  ن أداء ش كر امل  نعم ب  أن التعم  ة م ن اهلل وأق  ررت ي ح ني اعبف  تأ(405)
يق  ول: إن ح  ق اهلل أثق  ل م  ن أن يق  وم ب  ه العب  اد وإن نع  م اهلل  -تع  اىل- -ر   ه اهلل-ك  ان الت  ابعى اجللي  ل طل  ق ب  ن حبي  ب 

 تائبني.أكثر من أن اصيها العباد ولكن أصبحوا تائبني وأمسوا 

 وكان الشافعي يقول: اْلمد هلل الهي ال يؤدى شكر نعمة من نعمه إال بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره ِبا.

 وصدق من قال:

 تثىن عليك مبا أوليت من حسن لو كل جارحة مين ُلا لغة         

 ننإليك أبلا يف اإلحسان وامل                  لكان ما زاد شكري إذ شكرت به     

فيارب نش كرك عل ى آالئ ك وَنم دك عل ى نعمائ ك ونق ر ل ك بأنن ا قص رنا يف حق ك وال نق در عل ى مكاف أة نعم ك إال أن 
 نعلن أننا تائبون عن معصيتك مقرون بهنوبنا يف حقك، اللهم لك اْلمد  داً كثرياً يوايف نعمك ويكايفء مزيدك.

املش  ركون أم  ا م  ن ال يعرف  ون اهلل ف  إهنم ال يعبف  ون  م  اايرم  ون أأم  ا  ،-س  بحانه وتع  اىل-رِب  م  نع  مح  ال امل  ؤمنني م  ع  هه  ه
ُف ُروَن بِالَّ ِهي   للشكر بل استحقاقه أن تنسب إليه النعم سبحانه بنعمه وجيحدون استحقاقه كما ق ال ربن ا  }قُ لح أَئِ نَُّكمح لََتكح

ِ َوجَتحَعلُ  وَن لَ  ُه أَن  َداداً َذلِ  َك َربُّ  َرحَض يف يَ   وحَمنيح وب  ني فه  ؤالء م  ا عرف  وا امل  نعم وال نعم  ه ش  كروا،  9الحَع  اَلِمنَي  فص  لت  َخلَ  َق األح
 يعرف  ون نع  م اهلل وأهن  ا من  ه لك  نهم يؤدوهن  ا إىل غ  ريه، ويعرف  ون ش  كرها –لمون لك  نهم ب  رِبم يش  ركون س  ه  ؤالء وه  ؤالء ق  وم م

وتفض   ل ِب   ا ي   ه وهنا لغ   ريه  ورباه   ا -ع   ز وج   ل-لس   واه، وم   ن ه   ؤالء ال   هين ن   راهم ي   ه ون ال   هبائح ال   يت خلقه   ا اهلل  لك   ن
يف هها اللقاء: ال هبح لغ ري اهلل    -أيها اإلخوة-سبحانه من األولياء واألضرحة والقبور واملشاهد وهها هو موضوع حديثنا 

 سوف أنظم سلك هها املوضوع يف العناصر التالية:كما تعودنا و  -تعاىل-

 : وجوب إخَلص العمل كله هلل.أوالً 

 ذبح لغري اهلل. : لعن اهلل منثانياً 

 : أحكام وتنبيهات.ثالثاً 

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

                                                            
 (.052/  7( إحياء علوم الدين )405)
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 : وجوب إخَلص العمل كله هلل.أوالً 

 أحبيت يف اهلل: 

وابتغ  ى ب  ه  م  ا ك  ان خالص  اً  إال ن العم  لم   اهلل ف  َل يقب  ل أب  داً  يف عم  ل م  ن األعم  ال ال يرض  ى ل  ه ش  ريكاً  -تع  اىل-إن اهلل 
تُ  وا -تع اىل-ب ها أم ر العب اد وع رفهم ق ال  ،وجه ه يَن ُحنَ َف اَء َويُِقيُم وا الصَّ ََلَة َويُ ؤح : "َوَم ا أُِم  ُروا ِإالَّ لِيَ عحبُ ُدوا اللَّ َه خُمحِلِص نَي لَ ُه ال دِّ

يَن  ]الزمر: ["، وقال عز من ق2الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن الحَقيَِّمِة ]البينة:   [4ائل: فَاعحُبِد اللََّه خُمحِلًصا َلُه الدِّ

ع  ن أم  ري ِب  ها علمن  ا رس  ول اهلل   ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   أع  رف الن  اس مب  ا يرض  ي رب  ه وم  ا يس  خطه فأرش  دنا إىل ذل  ك، و 
ع ُت َرُس وَل اهلِل - -رض ي اهلل عن ه- -املؤِمنني أَب َحفحٍص عمَر بِن اخلطاِب  ، يُق وُل: -هلل علي ه وس لم ص لى ا -، ق اَل: مسَِ

َا ِلُكلِّ امرِىٍء َما نَ َوى، َفَمنح َكاَنتح هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرته إىل اهلل  ورسوله، ومن كانت "إمّنَا اأَلعحَماُل بالن ِّّياِت، َوِإمنَّ
َرتُ  ُه ِإىل َم  ا َه  اَجرَ  َرتُ  ُه لِ  ُدن حَيا ُيص  يبُ َها، َأوح امح  َرأٍَة يَ نحَكُحَه  ا، َفِهجح ف  اهلل ال يقب  ل م  ن العم  ل إال م  ا ك  ان خالص  اً  (409)ِإلَيح  ه". ِهجح

فمن خالف هها وَقِدم على اهلل بعمل قد أش رك في ه م ع اهلل غ ريه ف إن عمل ه ح ابط غ ري مقب ول ، -سبحانه وتعاىل-لوجهه 
لحيَ عحَم  لح َعَم  ًَل َص  اِْلًا َواَل ُيشح  رِكح : َفَم  نح َك  اَن يَ رحُج  و ِلَق  اَء َربِّ  ِه ف َ -ع  ز وج  ل-ق  ال  وه  و م  ردود علي  ه كل  ه ال يقب  ل اهلل من  ه ش  يئاً 

 [ 001ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا  ]الكهف: 

فق ال: َوَلَق  دح أُوِح  َي ِإلَيح  َك َوِإىَل  املص  طفى واألنبي  اء واملرس لني م  ن قبل  ه. ب ل خاط  ب اهلل الص  فوة م ن أوليائ  ه وخاص  َة أص فيائه
َت لََيحح  رَكح َاِسرِيَن )الَِّهيَن ِمنح قَ بحِلَك لَِئنح َأشح ، 02(َبِل اللََّه فَاعحُبدح وَُكنح ِمَن الشَّاِكرِيَن  ]الزم ر: 02َبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخلح

00] 

رسول اهلل   ص لى اهلل علي ه  مسعت :قال -رضي اهلل عنه-وروى البمهي بسند حسن من حديث أَب سعيد بن أَب فضالة 
م   ن ك   ان أش   رك يف عمل   ه هلل أح   ًدا  :من   اد ل   ني وايآخ   رين لي   وم القيام   ة ال ري   ب في   ه ن   ادىوس   لم   يق   ول: "إذا مج   ع اهلل األو 

 (431)فليطلب ثوابه من عنده فإن اهلل أغىن الشركاء عن الشرك".

: -ع ز وج ل-ق ال اهلل  -ص لى اهلل علي ه وس لم-وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث أَب هريرة قال: قال رس ول اهلل 
 (430)أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للهي أشرك". فمن عمل ِل عمَلً  ،الشرك "أنا أغىن الشركاء عن

 ، ينبغ ي أن يك ون ه ها ش أن ك ل مس لم،عن الش رك ك ل البع د كل اإلخَلص بعيداً   ومن هنا فَلبد أن يكون العامل خملصاً 
ه و عب ادة هلل  ي ههب فيعم ل عم َلً لق ي بنفس ه يف أودي ة الش رك املهلك ة بي ده ح ني غري أننا نرى من إخواننا املسلمني م ن يُ 

صورة  :من ههه الصور ،خالصة ال يصح صرفها لغريه فيصرف هها األخ الطيب عبادته تلك لغري اهلل وذلك يف صور شىت

                                                            
 (.0ي )( أخرجه البخار 409)

 (.7وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب ) ،(2417وابن ماجه ) ،7022( أخرجه البمهي 431)

 (.72وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب ) ،وغريه ،(2414( أخرجه ابن ماجه )430)
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أو بق  رة أو جاموس ة مليح  ة وراح ِب  ا ي ه ها عن  د ق رب وِل اهلل ف  َلن وف  اًء  مسين اً  ذل ك الرج  ل ال هي    ل عل ى س  يارته خروف  اً 
أو ش كراً  عل ى مجي ل امل ه يف عنق ه لص احب املق ام أو ع ادة لوال ده املت وِف ال يري د ه و أن يقطعه ا  هكان ن هر  هيبنهره ال

الهبح عبادة ال يصح ص رفها لغ ري  ، ذلك ألن-عز وجل-أنه قد أشرك ِبها مع اهلل وما علم هها املسكني  ،من بعد وفاته
 صرفها لغري العزيز اْلميد جل وعَل. بل ورد العقاب الشديد والوعيد األكيد يف حق من ،اهلل

ب ل  -ص لى اهلل علي ه وس لم–دل ت عل ى ذل ك آي ات الكت اب الك رمي وأحادي ث الرس ول  -تع اىل-الهبح والنحر عبادة هلل ف
 نتعرف إىل ذلك تفصيًَل. قية اليت مل تتلو  بالشرك وتعالوا بنا سريعاً نوشهدت بهلك الفطرة السوية ال

منه ا قول ه  ،يف غ ري م ا موض ع -تع اىل-القرآن العظيم فدلت عل ى أن ال هبح أو النح ر عب ادة هلل أما آيات الكتاب الكرمي و 
(اَل َش رِيَك لَ ُه َوبِ َهِلَك أُِم رحُت َوأَنَ ا َأوَُّل الحُمسح ِلِمنَي 004: ُقلح ِإنَّ َصََلحم َوُنُسِكي َوحَمحيَ اَي َومَمَ احم لِلَّ ِه َربِّ الحَع اَلِمنَي )-تعاىل-
َه  ا َواَل تَ  زُِر َوازَِرةٌ  (قُ  لح 007) ِس  ُب ُك  لُّ نَ فح  ٍس ِإالَّ َعَلي ح ٍء َواَل َتكح ِوزحَر ُأخح  َرى ُُثَّ ِإىَل َربُِّك  مح  َأَغي ح  َر اللَّ  ِه أَبحغِ  ي َرب   ا َوُه  َو َربُّ ُك  لِّ َش  يح

َرحِض َوَرفَ  َع بَ عحَض  ُكمح فَ   وحَق بَ عح  ٍض َدَرَج  اٍت (َوُه  َو الَّ  ِهي َجَعَلُك  002َم  رحِجُعُكمح فَ يُ َنبِّ  ُئُكمح مبَ  ا ُكنح  ُتمح ِفي  ِه خَتحَتِلُف  وَن ) مح َخََلئِ  َف األح
ُلوَُكمح يف َما َآتَاُكمح ِإنَّ َربََّك َسرِيُع الحِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم )  [002 - 004(]األنعام: 002لَِيب ح

يعبدون غري اهلل وي ه ون لغ ري امس ه أن ه خم الف ُل م يف  نبيَّه أن خيرب املشركني الهين -تعاىل-قال اْلاف  ابن كثري: يأمر اهلل 
ثَ َر )-تعاىل-وهها كقوله  ،ذلك فإن صَلته ونسكه على امسه وحده ال شريك له َناَك الحَكوح َ رح 0: "ِإنَّا َأعحطَي ح (َفَصلِّ ِلَربِّ َك َواَنح

َب حتَ   ُر )4) ف  أمره  ،كني ك  انوا يعب  دون األص  نام وي  ه ون ُل  ا(أي أخل  ص ل  ه ص  َلتك وذبيحت  ك ف  إن املش  ر 7(ِإنَّ َش  انَِئَك ُه  َو األح
 .فيما هو فيه -تعاىل-مبخالفتهم واالَنراف عما هم فيه، واإلقبال والقصد والنية والعزم على اإلخَلص هلل  -تعاىل-اهلل 

 (434) قال جماهد: النسك: الهبح وعن سعيد بن جبري قال: َوُنُسِكي: وذ ي.

: "ق  ل إن ص  َلحم ونس  كي"، وقوله"فص  ل لرب  ك واَن  ر"، -س  بحانه وتع  اىل-إن قول  ه –خ  وة أيه  ا اإل  ق  ال العلم  اء: وانتبه  وا 
 يشمل: 

 إىل غري اهلل من األولياء وأصحاب املشاهد وغريها. : ما ذبح تقرباً أوالً 

 اهلل. غريِ  : ما ذبح للحم وذكر عليه اسمُ ثانياً 

 : ما قصد به ه تعظيم خملوق ميت أو حي.ثالثاً 

 للربكة يف مكان مل ادده الشرع أو عند قرب. ستنزاالً : ما ذبح ارابعاً 

                                                            
 بتصرف. ،دار طيبة ،حتقيق سامي بن حممد سَلمة ،(750/  7) -( تفسري ابن كثري 434)
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 لنف  ع أو دف  ع ض  ر م  ن اجل  ن كم  ا يفعل  ه الس  حرة. م  ن اجل  ن أن تص  يبه أو طلب  اً  : م  ا ي  هبح عن  د ن  زول البي  وت خوف  اً خامس  اً 
(437) 

 ألنه ذبح لغري اهلل. ،كما دلت عليه هاتان ايآيتان  -تعاىل-فكل هها شرك باهلل 

 على هها اْلكم كهلك. -ى اهلل عليه وسلمصل–ودلت أحاديث الرسول 

ٍء َأَسرَُّه ِإلَيحَك َرُسولُ  ربحنَا ِبَشىح  -صلى اهلل عليه وسلم- اللَِّه فقد روى مسلم َعنح َأىِب الطَُّفيحِل قَاَل قُ لحَنا ِلَعِلىِّ بحِن َأىِب طَاِلٍب َأخح
عحتُ ُه يَ ُق وُل فَ َقاَل َما َأَسرَّ ِإىَلَّ َش يحًئا َكَتَم ُه النَّ اَس َوَلِك ىنِّ  َلَع َن اللَّ ُه َم نح َذبَ َح ِلغَ ريحِ اللَّ ِه َوَلَع َن اللَّ ُه َم نح آَوى حُمح ِدثًا َوَلَع َن اللَّ ُه »  مسَِ
 (432)«.َمنح َلَعَن َواِلَديحِه َوَلَعَن اللَُّه َمنح َغي ََّر الحَمَناَر 

دخ ل اجلن ة رج ل يف ذب اب، ودخ ل الن ار رج ل يف يف األثر الهي أخرجه أ  د وأب و نع يم ع ن س لمان الفارس ي أن ه ق ال: "و 
، فق  الوا ألح  دمها: ق  ال: "م  ر رج  َلن عل  ى ق  وم ُل  م ص  نم ال جي  وزه أح  د ح  ىت يق  رب ل  ه ش  يئاً  ؟ذب  اب". ق  الوا: وكي  ف ذل  ك

فخل  وا س  بيله، ف  دخل الن  ار. وق  الوا ل خ  ر:  ، فق  رب ذباب  اً ق  رب، ق  ال: ل  يس عن  دي ش  يء أق  رب، ق  الوا ل  ه: ق  رب ول  و ذباب  اً 
 (432)«.، فضربوا عنقه، فدخل اجلنة-ز وجلع-ال: ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون اهلل قرب، ق

 عمله وأدخله النار وبئس عند اهلل عظيم فأحبط اهلل شرك والشرك لكنه -تعاىل-تافها لغري اهلل  حقرياً  فهها رجل قدم شيئاً 
إن طري ق التوحي د مل يء بالعقب ات والعراقي ل  ،وأما من ثب ت عل ى توحي ده وض حى يف س بيله  يات ه فكان ت ل ه اجلن ة ،القرار
فيطعم ه  ه ب ل مث ارهويزه ر مث ر  ه بل حدائقهشجر  غرسفمن انتكس فإمنا ينتكس على نفسه ومن ثبت فإمنا ي واختباراً  امتحاناً 

م  ع وتك  ون يف اجلن  ة  ف  إن جعلته  ا طاع  ة وص  ربت انته  ت وانقض  ت فتس  عد يف اجلن  ة وإمن  ا ال  دنيا ص  رب س  اعة اً ب  إذن اهلل ش  هيّ 
 خري رفيق  -صلى اهلل عليه وسلم–املصطفى 

 (املراحَل)فحيهَل إن كنت ذا مهة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو 

 )وقل ملنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كوامَل( 

 )وال تنظر األطَلل من دوهنم فإن... نظرت إىل األطَلل عدن حوائَل( 

 ودعه فإن الشوق يكفيك حامَل( )وال تنتظر بالسري رفقة قاعد... 

 إليهم وسرعلى... طريق اُلدى واْلب تصبح واصَل( )وخه منهم زاداً  

                                                            
 (.127/  0( إعانة املستفيد )437)

 .2421( أخرجه مسلم 432)

 موقوفا على سلمان. 417/  0« اْللية » ( وأبو نعيم يف 44( أخرجه أ د يف الزهد )432)
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 )وأحي بهكراهم شراك إذا دنت... ركابك فالهكرى تعيدك عامَل( 

 ما ختافن الكَلل فقل ُلا... أمامك ورد الوصل فابغي املناهَل(إ)و  

 ك ليس املشاعَل(من نورهم ُث سر به... فنورهم يهدي )وخه قبساً  

 إن كنت قائَل( )وحى على وادي األراك فقل به... عساك تراهم َُثَّ  

 )وإال ففي نعمان عندي معرف ال ... أحبة فاطلبهم إذا كنت سائَل( 

 )وإال ففي مجع بليلته فإن... تفت فمىن يا ويح من كان غافَل( 

 )وحي على جنات عدن فإهنا... منازلك األوىل ِبا كنت نازال( 

 )ولكن سباك الكاشحون ألجل ذا... وقفت على األطَلل تبكي املنازال( 

 )وحي على يوم املزيد جبنة ال ... خلود فجد بالنفس إن كنت باذال( 

 دارسات فما ِبا... مقيل وجاوزها فليست منازال( )فدعها رسوماً  

 عفت ينتاِبا اخللق كم ِبا... قتيل وكم فيها لها اخللق قاتَل( )رسوماً  

 )وخه مينة عنها على املنهج الهي... عليه سرى وفد األحبة آهَل( 

 نفس بالصرب ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائَل( )وقل ساعدي يا 

 (430))فما هي إال ساعة ُث تنقضي... ويصبح ذو األحزان فرحان جاذال( 

 عب ادات لغ ري اهلل فإهن ا تع ود وب ااًل عل ى ص احبهاهها هو التوحيد الهي يوصل إىل رضا العزيز اْلميد وأما بهل األعم ال وال
 وال ربح أخراه فيا ُلا من خسارة هي اخلسران املبني. هفَل هو ربح دنيا وخسراناً يف الدنيا قبل ايآخرة

 ،والفطرة السوية النقية ش اهدة ناطق ة ب أن ال هبح عب ادة خت تص   الق الس موات واألرض ليس ت ألح د غ ريه عل ى اإلط َلق
، ح  ني هدت  ه فطرت  ه الس  وية النقي  ة وعقل  ه وقلب  ه الط  اهر الص  ايف إىل التوحي  د -تع  اىل-ل م  ن اْلنف  اء ع  رف اهلل فه  ا ه  و رج  

مليئ  ة بالش  رك والوثني  ة إن  ه زي  د ب  ن عم  رو ب  ن نفي  ل ال  هي ع  اش وم  ات قب  ل أن يبع  ث الن  يب بالرس  الة وال  هي  بيئ  ةيف  وذل  ك 
و عن  د النص  ارى وال يف قوم  ه املش  ركني فع  اد أدراج  ه إىل الكعب  ة    ث ع  ن دي  ن اهلل يف األرض كله  ا فل  م جي  ده عن  د اليه  ود أ

                                                            
 (. 7/5ومدارمل السالكني ) ،(7/02( من شعر ابن القيم طيب اهلل ثراه انظر: زاد املعاد )430)
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ويف طواف  ه بالكعب  ة ك  ان ي  رى  ،الله  م إ ي أش  هدك أ ي حنيف  ي عل  ي دي  ن إب  راهيم اخللي  ل :عن  دها ق  ائَلً  -تع  اىل-يش  هد اهلل 
كم ا نس مع ب نفس العب ارة م ن    مام األصنام من دون اهلل يزعم ون أواألبقار واإلبل ليه وها  هاملشركني يأتون بالهبائح الشيا

فيق ول الرج ل ال هي م ا  -وتزلفهم إلي ه وترف ع إلي ه ح وائجهم -تعاىل-أهنا تقرِبم من اهلل –أصحاب القبور واألضرحة اليوم 
طلع على كتاب أو وحي وإمنا فطرته السوية هي اليت تنطق باْلق يقول وهو يصرخ ف يهم: "ي ا أه ل اتعلم قرآنا وال سنة وال 

خلقها اهلل وأنزل ُلا املاء من السماء وأنبت ُلا العش ب م ن األرض، وأن تم ت ه وهنا لغريه"فك انوا يعرض ون عن ه الشاة   مكة
 ويقول: اً ري وال يسمعون لقوله فكان يرفع صوته جه

 إذا تقسمت األمور أدينُ         أربٌّ واحد أم ألف ربٍّ 

 البصري كهلك يفعل الرجل              تركت اّلَلت والُعّزى مجيعاً 

 وال َصَنَمي بين عمرو أزور   فَل العزى أديُن وال ابَنتَ يحها

 ليغفر ذنيَب الربُّ الغفور               ولكن أعبد الر َن رَب

 وأطع  م  وك  رّب ال  هي خل  ق ورىّب  -تع  اىل-لغ  ري اهلل  الس  وية  رم  ة م  ا يص  نعون م  ن ال  هبح والنح  ر تقرب  اً  طرت  هوهك  ها نطق  ت ف
 ؟-تع اىل-ل ه م ن دون اهلل  إلي ه وتزلف اً  عن د ق رب وِل أو ن يب تقرب اً  ها يقول م ن ي ه ون مئ ات الش ياوسقى وغهى ونفع فماذ
 وماذا نقول ُلم َنن؟

تل ك الكلم ة ال يت ص دع ِب ا الن يب  (433)"ال إل ه إال اهلل تفلح وا"قول وا:  -صلى اهلل عليه وس لم–إننا نقول ما قال رسول اهلل 
م  ن املع  ا ي وم  ا وراءه  ا م  ن  وه  م ع  رب خل  ص يعرف  ون م  ا حتته  ا ففهم  وا م  راده م  ن ذل  ك ط  البهم ِب  اب  ني ظه  را ي املش  ركني ي

أن يبكوا تلك األصنام وما يه ون عندها فلهها هاجوا وماجوا وأرع دوا  اومن ضمنه الواجبات وما تقتضيه من املقتضيات
ألص نام ال يت ي ه ون ُل ا آالف الن وق ع ن  قه مدافعني ع ن ا -تعاىل-وأزبدوا ودقوا طبول اْلرب وأوعدوا ضانني على اهلل 

فليحموا ويدافعوا ما ي ه ون  واحدة طيب خاطر ومل ال وهم الهين كانت تقوم فيهم اْلرب فتستمر أربعني سنة ألجل ناقة
إىل التوحي  د ح  ني عقل  وا  بعض  هم ، ه  ؤالء ال  هين ح  ارِبم الن  يب باللس  ان والس  نان ح  ىت ردول  هلك مل يس  لموا ل  ه آالف الن  وق

، فها َنن نعيد عليكم أيها القبوري ون قول ة الن يب اخلال دة: قول وا: "ال على ظهورهم يف النار حني أبوا إال الكفران غريهم ورد
 إله إال اهلل تفلحوا" ومن ضمن ذلك أن تبكوا الهبح عند األولياء.

على لسان رسوله الكرمي فف ي  -عاىلت-وَنهر الها ني عند القبور واملشاهد الوعيد الشديد الصارم الهي توعدهم إياه اهلل 
ص لى اهلل علي  ه –ق ال: ح  دثين رس ول اهلل  -رض  ي اهلل عن ه-اْل ديث ال هي أخرج ه مس  لم م ن ح ديث عل  ى ب ن أَب طال ب 

                                                            
 جال الصحيح.: رجاله ر 44/ 0وقال اُليثمي يف جممع الزوائد  ،(2/720( أخرجه أ د )433)
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بأربع كلمات: لعن اهلل من ذبح لغري اهلل لعن اهلل من لعن والديه، لعن اهلل من آوى حمدثا، لع ن اهلل م ن غ ري من ار   -وسلم
 (435)األرض"

ه ها حك م  لعن اهلل من ذبح لغري اهلل   أيه ا اإلخ وة   عن اهلل من ذبح لغري اهلل"وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء،"ل
 صلى اهلل عليه وسلم ب أَب ه و وأم ي علي ه الص َلة والس َلم يق ول: "لع ن اهلل م ن ذب ح لغ ري اهلل"–الهي ال ينطق عن اُلوى 

عل ى خط ورة ال هبح لغ ري اهلل  ك افٍ   دلي ل بهات ه وه ها -تع اىل-ه: الط رد م ن ر  ة اهلل اللع ن معن اهل تدرون ما هو اللع ن؟ و 
وما يفعل ه ايآن اجل اهلون س واء ك ان املتق رب  ،من األصنام واألولياء والسادة وآل البيت على َنو ما كان اجلاهليون يفعلون

 .أو حقرياً  عظيماً  أو صغرياً  به كبرياً 

 ،ل  ه وألمت  ه ق ال: "فص  ل لرب  ك واَنر"ف  أمر نبي ه أن يص  لي وينح  ر ل ه حكم  اً  -تع  اىل-إن اهلل أيه ا اإلخ  وة  ق  ال أه ل العل  م: 
و ال هبح معط وف عل ى أألن النح ر  ،لو صلى أحد لغري اهلل كف ر؛ فك هلك م ن َن ر أو ذب ح لغ ري اهلل أيض ا يكف ر هفكما أن

 الصَلة وحكم املعطوف حكم املعطوف عليه سواء بسواء.

تع  اىل: "نص  وص الكت  اب والس  نة ص  راة يف األم  ر بال  هبح هلل وإخ  َلص ذل  ك لوجه  ه،   -   ه اهللر -ق  ال العَلم  ة الس  عدي 
  كما هي صراة بهلك يف الصَلة، فقد قرن اهلل الهبح بالصَلة يف عدة مواضع من كتابه.

 ائرة اإلسَلم.العبادات وأكرب الطاعات، فالهبح لغري اهلل شرك أكرب خمرمل عن د وإذا ثبت أن الهبح هلل من أجلِّ قال: 

 (439)من أفراد العبادة لغري اهلل(.. فإن حد الشرك األكرب وتفسريه الهي جيمع أنواعه وأفراده: )أن يصرف العبد نوعاً 

وه ي جرمي ة ش ديدة وش نيعة م ن فاعليه ا إن مل يتوب وا إىل  -ع ز وج ل-إس اءة يف ح ق اهلل   -أيها اإلخ وة-فالهبح لغري اهلل 
 سوأ املآل ومصريهم بئس املصري، نعوذ باهلل من اخلهالن.أم عنده يوم القيامة رِبم ويرجعوا إليه كان مآُل

 لق ي عليه ا يف عجال ة بع ض البي انهو حكم من ذبح لغري اهلل ويف اْل ديث كلم ات غ ري واض حات ن  -أيها اإلخوة-هها 
 عند مستفهم: حىت ال تبقى استفهاماً 

 م ن لع ن والدي ه" اللع ن م ن البش ر اإلي هاء والس ب والش تم فم ن س ب : "لع ن اهلل-صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل 
ق د حك م علي ه الن يب  وه ها س بهما، يكون االبن بهلك ق دوالديه أو تسبب يف ذلك بأن سب أبا رجل فسب أبا الساب ف

الرج ل والدي ه إن م ن أك رب الكب ائر أن يش تم  -صلى اهلل عليه وس لم–قال النيب  هها كماباللعن و  -صلى اهلل عليه وسلم–
وعن دنا  ما يتصورون وقوع هها أب داً  يتعجب الصحابة من رجل يشتم والديه ؟وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول اهلل :قيل

 فر اك رَب من هها الكرب العظيم.    من يشتم والديه ويضرب والديه بل ويقتل والديه :يف ههه األيام

                                                            
 (.0935( أخرجه مسلم )435)

 (.22)ص  -( القول السديد شرح كتاب التوحيد 439)
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 (451)يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه"." :ه؟ قاليا رسول اهلل وكيف يشتم الرجل والدي :قالوا

 .أيضاً  -تعاىل-ودعا عليه الرسول أن يلعنه اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم–هها ملعون من رسول اهلل 

 ُث قال   صلى اهلل عليه وسلم  :

ول بين ه وب ني إقام ة اْل د يس تحق علي ه اْل د وإي واؤه يع ين  ايت ه ا  : احملد  هو الهي فع ل جرم اً "لعن اهلل من آوى حمدثًا"
 عليه إما جباهه أو بسلطانه أو بشفاعته اجلائرة الظاملة حىت خيلصه مما استحق عليه من العقاب.

ويف بع ض الرواي ات بف تح ال دال"لعن اهلل م ن آوى حمَدثاً"واحمل َد  معن اه: البدع ة، ومع ىن آوى احمل َد  أي: رض ي ب ه. فم  ن 
ر فق  د آواه  ا، يع  ين: م  ن رأى الب  دع وس  كت ومل ي  تكلم يف إنكاره  ا والبي  ان للن  اس أهن  ا رض  ي بالبدع  ة، ومل يُنكره  ا وه  و يق  د

-والعي اذ ب اهلل -بدع، فقد آواها، يعين  اها بسكوته وتَ رحِكه ُلا، فيك ون مس توجباً للعن ة، فكي ف إذا دع ا إليه ا وداف ع عنه ا
.(450) 

 فتمنع بشفاعتك أن ينزل عليه العقاب فضَلً  ق عقاباً فمن رضي بالبدعة ملعون، فاحهر عبد اهلل أن تشفع يف جمرم استح 
م ن الرض ا بالبدع ة و اي ة   عب د اهلل     ك هلك  واح هر ،عن الهين يدافعون عن ه وا امون عن ه فليح هروا غض ب اهلل وس خطه

 يف اجلنة. صاحب السنة أسأل اهلل أن جيعلنا رفقة نبيه ،املبتدعة والزم طريق السنة وأحب أهلها

 لعن اهلل من غري منار األرض".اهلل عليه وسلم  : " ُث قال   صلى

بني اجلريان أو اليت ترشد الناس إىل طريقهم ومواص َلهتم، وأول ذل ك عَلم ات  فاصَلً  واملنار هي العَلمات اليت جتعل حّداً 
ا فه و ملع ون وحوُل ا ع ن مكاهن  ش يئاً م ن ه هه العَلم ات واْل دود اْلرم اليت تدل عليه وتعرف الن اس مناس كهم، فم ن غ ري

 فاحهر عبد اهلل من ذلك وال جتورن على جارك. -تعاىل-مطرود من ر ة اهلل 

م    ن األرض بغ    ري ح    ق طُوِّقَ    ُه م    ن س    بع أَرض    ني ي    وم  م    ن اقتط    ع ش    رباً  –ص    لى اهلل علي    ه وس    لم –ق    د ق    ال رس    ول اهلل ف
م ن ه ها، اح هروا ال هبح لغ ري اهلل،  اد اهللهلل يكلف أن ينقلها على ظهره امل تراِبا ذرة ذرة فاحهروا عبأ، يا (454)القيامة"

 من هؤالء األربع. احهروا التسبب يف لعن ايآباء، احهروا إيواء احملدثني واحملدثات، احهروا تغيري منار األرض احهروا

ومفس دة  جرم كبري أنهوبدأ بأخطرها فجعله يف أوُلا ملا  لعن هؤالء األربع مجيعاً  -صلى اهلل عليه وسلم–والشاهد أن النيب 
 : لعن اهلل من ذبح لغري اهللفقال عظيمة على عقيدة املسلم ومصريه فحهر من جرمه أوالً 

                                                            
 .437ومسلم  ،2937( أخرجه البخارى  451)

 (.710/  0( إعانة املستفيد )450)

 .2444ومسلم  ،4224( أخرجه البخارى 454)
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 حىت ال أطيل على حضراتكم: أحكام وتنبيهات:  -أيها اإلخوة-: ثالثاً 

 .وأال جيعل يف أعمالنا لغريه نصيباً  لهونلتقي معها بعد جلسة االسباحة أسأل اهلل أن خيلصنا 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 كام وتنبيهات:أح  -أيها اإلخوة-ثالثا: 

 أول ههه األحكام: ال يهبح هلل مبكان يهبح فيه لغري اهلل.و 

ال تهبح عند ههه املشاهد واملقابر واألضرحة  :الهين يه ون عند األولياء واملشاهد من إذا قلت له بعض أحبيت يف اهلل إن
أذب  ح هن  اك هلل ول  يس ُل  ها ال  وِل والق  رب  وم  ن ق  ال ل  ك إ ي أذب  ح لغ  ري اهلل إمن  ا :ف  إن م  ن ذب  ح لغ  ري اهلل فق  د أش  رك يق  ول ل  ك

فما هناك وبيتك إال سواء فاذبح يف بيت ك يق ول ل ك: أن ا أقص د املك ان  :فإن قلت له ،والضريح وإمنا أذبح هناك هلل وحده
وه  هه حج  ة رمب  ا ت  رومل عل  ى  ،ال  هي جيتم  ع في  ه أك  رب ع  دد م  ن املس  اكني واحملت  اجني بص  نوفهم ف  أذبح ِب  ها املك  ان ألعط  يهم

زواي ا األم ر كل ه واحت اط ل دين الن اس مب ا يعلم ه  هها األمر من بُعد، نظر إىل  صدق ِبا لكن الشرع نظر إىليالناس و بعض 
اهلل م ن حاض رهم ومس  تقبلهم ومم ا خيف ى عل  يهم، فح رم ال  هبح باملك ان ال هي ق  د ي هبح في  ه لغ ري اهلل ول و ك  ان ص احبنا ه  ها 

 الهابح يهبح هلل.

فه  ل ذل  ك ألن الن  يب   ينه  اه ع  ن اإلقام  ة مبس  جد الض  رار ال  هي أقام  ه املن  افقون ال تق  م في  ه أب  دا لنبي  ه -تع  اىل-كم  ا ق  ال اهلل 
 اهلل نبي ه لغ ري اهلل فمن ع أص َلً  الش يءألن  ،ألن ذل ك يل بس عل ى الن اس دي نهم قطعاً ال، ولكن ؟كان سيصلي فيه لغري اهلل

فقط ع ج هور الش ك وهن ى ع ن  ،م ؤازرة للمن افقني أم ال ه ل ه هه مش اركة أو :من الصَلة فيه ألنه ذريع ة إىل الش ك والريب ة
ول و كان ت ني ة ال هي ي هبح أن ه  ،-تع اىل-ي ي هبح في ه لغ ري اهلل هالصَلة فيه، فكهلك هن ى الش رع ع ن ال هبح يف املك ان ال 

ثاب ت فيما روى أبو داود بسند صحيح م ن ح ديث  -صلى اهلل عليه وسلم–وهها ما قاله نبينا املختار  -تعاىل-يهبح هلل 
ببوان ة، فس أل الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم: فق ال: "ه ل ك ان  ق ال: ن هر رج ل أن ينح ر إب َلً  -رض ي اهلل عن ه-بن الضحاك 

فق  ال رس ول اهلل ص  لى  ،". ق الوا: ال؟"قالوا: ال ق ال: "فه  ل ك ان فيه  ا عي د م ن أعي  ادهم؟فيه ا وث ن م  ن أوث ان اجلاهلي  ة يعب د
 (457)«.فاء لنهر يف معصية اهلل، وال فيما ال ميلك ابن آدم اهلل عليه وسلم: أوف بنهرك، فإنه ال و 

                                                            
 (.7273وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،7707(، وأبو داود 7/209( أخرجه أ د )457)
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فس أله ه ل ك ان فيه ا وث ن م ن أوث ان   وه و يع رف أن ه موح د س يهبح هلل   فهها رجل أراد أن يهبح هلل فاستأذن النيب فسأله 
مل يكون  وا  ك  انس  يهبح يف م أن  ه الن  يب   ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   يتثب  ت ،عي  ادهمأاجلاهلي  ة يعب  د؟ ه  ل ك  ان فيه  ا عي  د م  ن 

 على شيئني: ا   أيها اإلخوة  نهرك وهها يدلنبقال أوف  شيء من ذلك فلما تيقن من أنه ال يوجد ،يه ون فيها

 األول: حرمة الهبح هلل يف مكان يهبح فيه لغري اهلل.

 .-تعاىل-اهلل الثا ي: خطورة الهبح لغري اهلل وعظم جرمه فهها ذبح هلل ومع ذلك منع منه فما بالنا بالهبح لغري 

 ال يهبح هلل يف مكان يهبح فيه لغري اهلل.واخلَلصة: 

 : من أحكام وتنبيهات: األكل من الهبيحة على هها الوجه حرام.ثانياً 

لربكت  ه أو ذ ه  ا  إىل الض  ريح أو ذ ه  ا اس  تجَلباً  ل  و ذب  ح إنس  ان ذبيح  ة ش  اة أو بق  رة أو غريه  ا ف  ه ها تقرب  اً   أيه  ا اإلخ  وة
يأك ل املس لم منه ا أم ا يف ك ل  ينبغ ي أن إل يهم أو ذ ه ا هلل يف مك ان ي هبح في ه لغ ري اهلل ف َل و ذ ها تقرباً أمن اجلن  خوفاً 

ل ه  للن اس م ن عمل ه وردع اً  ما سبق فإنه ح رام وأم ا ال هي ذب ح هلل يف مك ان ي هبح في ه لغ ري اهلل ف َل يؤك ل م ن ذبيحت ه تنف رياً 
ِنحزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغريحِ اللَّ ِه -حانه وتعاىلسب- اهلل على جرمه والدليل على األول ما قال ُم َوْلَحُم اخلح : "ُحرَِّمتح َعَليحُكُم الحَميحَتُة َوالدَّ

َزحاَلِم ُذبِ َح َعلَ ى النُُّص  ِبِه َوالحُمنحَخِنَقُة َوالحَموحقُ وَذُة َوالحُمتَ َردِّيَ ُة َوالنَِّطيَح ُة َوَم ا َأَك َل السَّ ُبُع ِإالَّ َم ا ذَكَّيح ُتمح َوَم ا ِس ُموا بِ األح تَ قح ِب َوَأنح َتسح
َملح  ُت َلُك  مح  َش  وحِن الحيَ   وحَم َأكح َمح  ُت َعلَ  يحُكمح نِعحَم  يِت  َذِلُك  مح ِفسح  ٌق الحيَ   وحَم يَ  ِئَس الَّ  ِهيَن َكَف  ُروا ِم  نح ِدي  ِنُكمح فَ  ََل خَتحَش  وحُهمح َواخح ِدي  َنُكمح َوأمتح

ََلَم ِديًنا َفَمِن ا ُثٍح فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  ]املائدة: َوَرِضيُت َلُكُم اإلحِسح َر ُمَتَجاِنٍف إِلِ  [".7ضحطُرَّ يف خَمحَمَصٍة َغي ح

 -ب  َل ش  ك -وأكتف  ي ِب  ها ح  ىت ال أطي  ل عل  ى حض  راتكم ويف النهاي  ة أمه  س مهس  ة رقيق  ة يف أذن ك  ل س  امع وأذن امل  تكلم 
اجلليل  ِة ويف أعطياتِ  ِه اجلزيل  ِة، واش  ُكرحُه عل  ى ه  هِه ال  نعِم، واعل  مح أن  َك أق  رب أذن س  امعة ف  أقول: ي  ا حبييب "فكِّ  رح يف نَِع  ِم اهلِل 

 : "َوِإن تَ ُعدُّواح نِعحَمَة الّلِه اَل حُتحُصوَها".-سبحانه وتعاىل-قال  مغموٌر بأعطياتِِه.

ن ِّعحَم  ٍة َفِم  َن اللّ  ِه". وق  ال س  بحانه   وه  و يق  رُر  وق  ال: "َوَأسح  َبَا َعلَ  يحُكمح نَِعَم  ُه ظَ  اِهَرًة َوبَاِطنَ  ًة ". وق  ال س  بحانه: "َوَم  ا ِبُك  م مِّ  ن
{ِ نَ نيح ِ}5العبَد بنعِمِه عليِه  : "َأملَح جَنحَعل لَُّه َعي ح َديحِن ".9  َوِلَساناً َوَشَفتَ نيح    َوَهَدي حَناُه النَّجح

، واملاِء واُلواِء، نَِعٌم تَ ت حَرى: نعمُة اْلياِة، ونعمُة العافيِة، ونعمُة السمِع، ونعمُة البصِر، واليديِن  والغهاِء، ومن أجلِّه ا والرجلنيح
أتري   ُد  ؟أتريُ  د بلي  ون دوالٍر يف أذني  ك ؟نعم  ُة اُلداي  ِة الرباني  ة: )اإلس  ََلُم(. يق   وُل أح  ُد الن  اِس: أتري  ُد بلي  ون دوالر يف عيني   ك

م  ن األم  واِل الطائل  ِة عن  دك وم  ا  ك  مح   ؟أتري  ُد بلي  ون دوالٍر يف قلب  ك ؟أتري  ُد بلي  ون دوالٍر يف ي  ديك ؟بلي  ون دوالر يف رجلي  ك
َرها  ".  (452) أديَت ُشكح

                                                            
 ( ال حتزن.452)
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وال تص رفن عب ادة  ،وهو وحده املستحق لشكرها ،ففكر يف نعم اهلل أخي واصرف شكرها إىل املنعم ِبا فإنه وحده معطيها
ان رَب ب ل إىل غري ربك فإنه الضَلل املبني ومن ع رف بك م تق در ه هه ال نعم س بحان رَب ب ل النعم ة م ن ه هه ال نعم س بح

اجلزء من النعمة من ه هه ال نعم م ن ع رف بك م يق در م ا عص ى اهلل بنعم ه طرف ة ع ني وم ن ال يع رف فليل ق القل ب والس مع 
َ  اِكُم َوَص  حََّحُه ع  ن ج  ابر ب  ن عب  د اهلل، رض  ي اهلل عنهم  ا: }  والبص  ر ب  ني ي  دي ه  ها اْل  ديث العظ  يم اجللي  ل ال  هي رواه اْلح

نَ  ا َرُس  وُل اللَّ  هِ  ِي  ُل آنًِف  ا فَ َق  اَل: يَ  ا حُمَمَّ  ُد َواَلَّ  ِهي ب َ  َخ  رمََل َعَلي ح َعثَ  ك َص  لَّى اللَّ  ُه َعَليح  ِه َوَس  لََّم فَ َق  اَل: َخ  رمََل ِم  نح ِعنح  ِدي َخِليلِ  ي ِجربح
قِّ إنَّ لِلَِّه  الحَبحح ِر َعرحُض ُه َوطُولُ ُه َثََلثُ وَن  مَخحَسِماَئِة َسَنٍة َعَلى رَأحِس َجَبٍل يف  -عز وجل-َعبحًدا ِمنح ِعَباِدِه َعَبَد اللََّه  -تعاىل-بِاْلَح

ُر حمُِيٌط ِبِه أَرحبَ َع ُة آاَلِف فَ رحَس ٍ  ِم نح ُك لِّ نَاِحيَ ٍة، َوَأخح رمََل لَ ُه عَ  ُصح ُبِع تَ ِبضُّ مبَ اٍء ِذرَاًعا يف َثََلِثنَي ِذرَاًعا َوالحَبحح بَ ًة ِبَع رحِض األح نً ا َعهح ي ح
تَ نحِقُع يف َأسح َفِل اجلحَ  ٍب فَ َيسح َس ى نَ  َزَل فََأَص اَب الحوُ َعهح َم ُه فَ ِإَذا أَمح لَ ٍة ُرمَّانَ ًة يَ تَ َعبَّ ُد يَ وح ُض وَء َوَأَخ َه بَ ِل َوَش َجَرَة ُرمَّ اٍن خُتح رمُِل يف ُك لِّ لَي ح

ِبَضُه َسا ِل َأنح يَ قح َجح ِس ُدُه تِلحَك الرُّمَّانََة فََأَكَلَها ُُثَّ قَاَم ِلَصََلتِِه، َفَسَأَل َربَُّه َعنح َوقحِت األح ٍء يُ فح َرحِض َواَل ِلَش يح ِجًدا َوَأنح اَل جَيحَع َل لِ ألح
نَ   ُن مَنُ  رُّ َعَليح  ِه إَذا َهَبطحنَ  ا َوِإَذا َعَرجح َعثَ  ُه َوُه  َو َس  اِجٌد، قَ  اَل: فَ َفَع  َل فَ   َنحح َع  ُث يَ   وحَم َعَليح  ِه َس  ِبيًَل َح  ىتَّ يَ ب ح ا فَ َنِج  ُد لَ  ُه يف الحِعلح  ِم أَنَّ  ُه يُ ب ح

َنَّ  َة بِ  َر حَيِت فَ يَ ُق  وُل: رَ الحِقَياَم  ِة ف َ  َ يَ  َديح اللَّ  ِه فَ يَ ُق  وُل لَ  ُه ال  رَّبُّ َج  لَّ َجََللُ  ُه أَدحِخلُ  وا َعبح  ِدي اجلح بِّ بَ  لح ِبَعَملِ  ي فَ يَ ُق  وُل: ُيوقَ  ُف بَ   نيح
َنََّة ِبَر حَيِت، فَ يَ ُقوُل: َربِّ َبلح ِبَعَمِلي، فَ يَ ُقوُل اللَُّه  قَاِيُس وا َعبح ِدي بِِنعحَم يِت َعَليح ِه َوِبَعَملِ ِه فَ ُتوَج ُد نِعحَم ُة  -تعاىل-أَدحِخُلوا َعبحِدي اجلح

َس  ِد َفضح  ًَل َعَليح  ِه، فَ يَ ُق  وُل: أَدحِخلُ   وا َعبح  ِدي النَّ  اَر فَ ُيَج  رُّ إىَل النَّ  اِر الحَبَص  ِر قَ  دح َأَحاطَ  تح ِبِعبَ  اَدِة مَخحِس  ِماَئِة َس  َنٍة َوبَِقيَ  تح نِعحَم  ُة اجلَح
َ َيَديح ِه فَ يَ ُق وُل: يَ ا َعبح ِدي َم نح َخَلَق ك وَ فَ يُ َناِدي: رَ  َنََّة، فَ يَ ُق وُل: ُردُّوُه، فَ ُيوقَ ُف بَ  نيح َِتك أَدحِخلحيِن اجلح فَ يَ ُق وُل  ؟ملَح تَ ُك َش يحًئابِّ ِبَر ح

، فَ يَ ُقوُل َمنح قَ وَّاك ِلِعَباَدِة مَخحِسِماَئِة َس َنةٍ  ، ؟أَنحَت يَا َربِّ فَ يَ ُق وُل َم نح أَن حَزلَ ك يف َجبَ ٍل َوَس ِط اللُّجَّ ِة َوَأخح رمََل  فَ يَ ُق وُل أَنح َت يَ ا َربِّ
َ ا خَتح رمُُل َم رًَّة يف السَّ  لَ ٍة ُرمَّانَ ًة َوِإمنَّ َب ِمنح الحَماِء الحِملحِح َوَأخح رمََل لَ ك ُك لَّ لَي ح ِبَض ك َس اِجًدا فَ َفَع لَ َلك الحَماَء الحَعهح  ؟َنِة َوَس أَلحته َأنح يَ قح

َنَّ َة، فَ ِنعحَم الحَعبح ُد كُ  فَ يَ ُقوُل أَنحتَ  َنََّة أَدحِخُلوا َعبحِدي اجلح ، قَاَل َفَهِلَك ِبَر حَيِت َوِبَر حَيِت أُدحِخُلك اجلح نح ت يَ ا َعبح ِدي فََأدحَخلَ ُه اللَّ ُه يَا َربِّ
َ  ِة اللَّ  ِه يَ  ا حُمَمَّ  ُد  .) َشح  َياُء ِبَر ح َ  ا األح ِي  ُل إمنَّ َنَّ  َة، قَ  اَل ِجربح ل اهلل أن يبص  رنا بق  دره وأن يعرفن  ا بنعم  ه وأن يوفقن  ا نس  أ ،(452اجلح

 وأن يعصمنا من أن يكون يف قلوبنا شيء من التأله لغريه. ،وأن جيزل لنا أجره ،لشكره

 أقول قوِل هها وأستغفر اهلل ِل ولكم، الدعاء.

 

 

 

                                                            
قال ابن القيم  ، 3322( واْلاكم 4 - 4/0/0( و ابن قدامة يف "الفوائد" )400/0 - 402/4ومتام يف" الفوائد" ) ،(002( و العقيلي يف" الضعفاء" )072 - 077( أخرجه اخلرائطي يف" فضيلة الشكر" )452)

وتعقبه الههيب « فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد ال يروي عن ايهولني  ،ال اْلاكم: صحيح اإلسنادوق ،(: واإلسناد صحيح ومعناه صحيح ال ريب فيه002/  0) -شفاء العليل 

من فضل اهلل علينا ومن نعمه ال  ول منا وال بقوة، فله اْلمد ولكن ال ينجي أحدا عمله من عهاب اهلل كما صح، بل أعمالنا الصاْلة هي  ،فقال: "مل يصح هها، و اهلل تعاىل يقول: )ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون(

 .0057وضعفه األلبا ي يف الضعيفة  ،على اْلمد له "
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 صنادي  النذور برينة

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ونع وذ ب اهلل م ن ش رور ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

ِر َوخَيَ   اُفوَن يَ وح  -تب   ارك وتع   اىل-أم   ا بع   د في   ا أيه   ا اإلخ   وة  أث   ىن اهلل  ًم   ا َك   اَن َش   رُُّه عل   ى أه   ل اإلمي   ان فق   ال: "يُوفُ   وَن بِالنَّ   هح
علمن  ا ه  ها أن الوف  اء بالن  هر م  ن ش  يم امل  ؤمنني وخص  ال اإلمي  ان [ فم  دحهم ألهن  م وف  وا مب  ا ن  هروا يُ 3ُمسح  َتِطريًا". ]اإلنس  ان: 

وال ينبغ ي مل ا ك ان ك هلك  -تعاىل-املتني، ويعلمنا كهلك أن النهر قرىب من القربات وعبادة من العبادات اليت يتعبد ِبا هلل 
 .-عز وجل-لغريه أن يصرف 

فم نهم م ن راح يب هُلا رخيص ة  -تع اىل-من املسلمني وليسوا بالقلة وإمنا ه م كث ريون ص رفوا ه هه العب ادة لغ ري اهلل  لكن نفراً 
فح  ادوا ب  هلك ع  ن س  واء الس  بيل ويف ه  ها  هس  هلة عن  د ق  رب أو ض  ريح أو مش  هد س  واء لص  احب الض  ريح أو س  دنته وخدم  

 ا فعلوا.ممن هها املوضوع ونتناوله من مجيع جوانبه حىت َنَهر وَُنهِّر نتحد  ع  -أيها اإلخوة-اللقاء 

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها املوضوع يف العناصر التالية:

 النهر عبادة؟ حّقاً  : هلأوالً 

 لغري اهلل. : حكم من نهر نهراً ثانياً 

 : بعض األحكام اليت تتعلق بالنهر.ثالثاً 

 .ومل يشرك بعبادة ربه أحداً  صاْلاً  عمل عمَلً  لقيه قد حبيت عسى اهلل أن جيعلنا ممنفأعريو ي القلوب واألمساع أ

 هل النهر عبادة؟ أوالً 

أن ال دعاء وال هكر واالس تغفار والتوب ة  ك هلك  عرفنو ،أن الصَلة والصوم والزكاة واْل ج عب ادة نعرف مجيعاً   -أيها اإلخوة-
وس نة  وذل ك ألن ه ثب ت عن دنا بال دليل م ن الش رع كتاب اً  ،رج اء واخل وف عب ادةونعرف أن التوكل واخلش ية واإلناب ة وال ،عبادة

 املدح لفاعليها وإعظام ثواِبم عليها لكن هل النهر عبادة؟

يف آي ات الق رآن  اً املشرفة ح ىت نعرف ه فتع الوا بن ا نط وف س ويّ  املطهرة جيب أن نبحث عنه يف القرآن الكرمي والسنة :واجلواب
 ا النهر وما يتصل به عسانا نعرف اجلواب السديد والقول الرشيد.الكرمي اليت ذكر فيه

صاحل كرمي وأم أنثى كرمي ة وج دة ن يب ك رمي  رجل زوملو عن سيدة كرمية  -تعاىل-فمن ههه ايآيات اليت تدلنا على ذلك قوله 
إهن  ا  ء مجيع  اً ه  م آل عم  رانوه  ؤال إهن  ا ام  رأة عم  ران أم م  رمي وج  دة عيس  ى اب  ن م  رمي ،الس  َلم م  ن العزي  ز الك  رمي عل  يهم مجيع  اً 
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: -تع اىل-ق ال فآل عم ران  ه ؤالء ايآل ال يت ق ص اهلل علين ا قص تها يف الق رآن الك رمي يف س ورة مساه ا باس م ذنة بنت فاقو ح
رَاَن َعَلى الحَعاَلِمنَي ) ي ٌع َعلِ يٌم ) (ُذرِّيًَّة بَ عحُضَها77"ِإنَّ اللََّه اصحَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإب حرَاِهيَم َوَآَل ِعمح (ِإذح 72ِمنح بَ عح ٍض َواللَّ ُه مسَِ

َها قَالَ  تح 72 الحَعلِ  يُم )قَالَ  ِت امح  َرأَُة ِعمح  رَاَن َربِّ ِإ يِّ نَ  َهرحُت لَ  َك َم  ا يف َبطح  يِن حُمَ  رَّرًا فَ تَ َقبَّ  لح ِم  ينِّ ِإنَّ  َك أَنح  َت السَّ  ِميعُ  (فَ َلمَّ  ا َوَض  َعت ح
ُن حَثى َوِإ يِّ مَسَّيحتُ َها َمرحمَيَ َوِإ يِّ أُِعيُهَها ِبَك َوُذرِّ َربِّ ِإ يِّ َوَضعحتُ َها أُن حَثى َوال ي َّتَ َها ِمَن الشَّ يحطَاِن لَُّه َأعحَلُم مبَا َوَضَعتح َولَيحَس الهََّكُر َكاألح

َه  ا زََكرِيَّ  ا الحِمحح  رَاَب َوَج  َد ِعنح  َدَها (فَ تَ َقب ََّلَه  ا َرب َُّه  ا ِبَقبُ  وٍل َحَس  ٍن َوأَن حَبتَ َه  ا نَ َباتً  ا َحَس  ًنا وََكفََّلَه  ا زَكَ 70ال  رَِّجيِم ) رِيَّ  ا ُكلََّم  ا َدَخ  َل َعَلي ح
 ["73-77(]آل عمران/73َساٍب )رِزحقًا قَاَل يَا َمرحمَيُ َأِّنَّ َلِك َهَها قَاَلتح ُهَو ِمنح ِعنحِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ رحُزُق َمنح َيَشاُء ِبَغريحِ حِ 

 فن هرت إن رزقه ا اهلل ب هكر أن جتعل ه خادم اً  -تع اىل-هر وعظمته وشأن التق رب ب ه إىل اهلل فههه امرأة صاْلة تعلم قدر الن
بيت املقدس املسجد األقصى نسأل اهلل أن يفك أسره ويرف ع األي ادي النجس ة عن ه وأن ا رره واملقصود  -تعاىل-لبيت اهلل 
 .ة حفدة القردة واخلنازيرمن سطو 

 ليفيد يف اخلدمة أكثر وأعظم. املقدس وكانت تتمىن أن يكون ذكراً فلما رزقها اهلل أنثى جعلتها لبيت 

لك ال يشغله شيء عنك فهها اهلل خيرب عن امرأة صاْلة تعرف  : أي خالصاً ؛ حمرراً وقوُلا: إ ي نهرت لك ما يف بطين حمرراً 
 ب من فعله فتقربت إليه مبا ابه وتلك هي العبادة.اب النهر وا -تعاىل-أن اهلل 

 من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة. -تعاىل-دة هي: كل ما ابه اهلل فالعبا

أن تك  ون  -تع  اىل-وص  ار ُل  ا ش  أن عظ  يم أراد اهلل  ال  يت ن  هرهتا أمه  ا خلدم  ة بي  ت املق  دس ومل  ا رىب اهلل ه  هه األنث  ى املبارك  ة
م عيس ى عليهم  ا الس  َلم كم  ا مص در آي  ة ب  ل وأن تك ون ه  ي ك  هلك أي ة م  ن آيات  ه س بحانه فكان  ت ه  هه األنث ى ه  ي م  رمي أ

أهن ا مل ا خاف ت قومه ا وأرادت أن ت دافع ع ن نفس ها ق ال ُل ا املل ك يلقنه ا موقفه ا وتص رفها:  فيه انعرف مجيعا م ن قص تها و 
 (.40ا )"فَِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن الحَبَشِر َأَحًدا فَ ُقوِل ِإ يِّ َنَهرحُت لِلرَّ حَِن َصوحًما فَ َلنح ُأَكلَِّم الحيَ وحَم ِإنحِسي  

عب  ادة قدمي  ة ش  رعها اهلل للتق  رب إلي  ه  إذاً عل  ى لس  ان ص  اْلة م  ن آل عم  ران فالن  هر  ذك  ره ي  أحم   م  رة أخ  رى  ه  ا ه  و الن  هر 
 سبحانه.

نفقتم من نفقة أو نهر  من نهر فإن اهلل يعلمه وم ا أ: "وما -تعاىل-ومن ههه ايآيات اليت تدلنا على أن النهر عبادة قوله 
 ر".للظاملني من أنصا

وتض  من جمازات  ه عل  ى ذل  ك  ،خي  رب بأن  ه ع  امل جبمي  ع م  ا يفعل  ه الع  املون م  ن اخل  ريات م  ن النفق  ات واملن  هورات -تع  اىل-ف  اهلل 
وتوعد من ال يعمل بطاعته بل خالف أمره وكهب خربه وعبد معه  ،أوفر اجلزاء للعاملني لهلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده

: "وما أنفقتم من نفقة أو ن هر  م ن نهر"فالص دقة والن هر كَلمه ا -تعاىل-يف قوله  غريه، والح  أخي الكرمي هها االرتباط
 لرِبم جل وعَل. به طاعة يتقرب ِبا العبد هلل فكما أن الصدقة عبادة فالنهر عبادة وكَلمها يتزلف ويتقرب العباد
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عل ى  -تع اىل-نه لغ ري اهلل فيتوع دهم اهلل أم ا ال هين يص رفو  ،يعملون ه نخيرب أنه يعلم ب هلك وجي ازي علي ه ال هي -تعاىل-واهلل 
جي  ازي  -تع اىل-ألن  ه  ،ُل م م  ن أنص ار وه  ها ي دل عل  ى أن الن هر كالص  دقة طاع ة ذل ك ب أن اهلل ينص  ر امل ؤمنني أم  ا ه م فم  ا

 تبني لنا أن النهر عبادة يتقرب ِبا إىل اهلل كالصوم والصَلة. عليه، فههه ايآية أيضاً 

 -تع اىل-: "وليوف وا ن هورهم" وذل ك أن اهلل -ع ز وج ل-قول ه   كهلك أيها اإلخوة    املعىن  ومن ايآيات اليت تدلنا على هها
-أم  ا من افع ايآخ رة فرض  وان اهلل  ،أخ رب أن م ن من افع اْل  ج ال يت تع ود عل ى أهل  ه والق ائمني ب ه من  افع دنيوي ة ومن افع أخروي ة

 واُل  دى وغريه ا م  ن أعم  ال اْل  ج -تع  اىل-ك  ر اهلل ال  هي اص  لونه بالطاع  ات ال يت يعملوهن  ا م  ن الط  واف بالبي ت وذ  -تع اىل
جِّ يَ أحُتوَك رَِج ااًل َوَعلَ ى ُك لِّ َض اِمٍر ومن ههه العب ادات الوف اء بالن هر ال هي ن هروه للبي ت ق ال س بحانه : "َوأَذِّنح يف النَّ اِس بِ اْلَح

َن حَع  اِم (لَِيشح  َهُدوا َمنَ  اِفَع َُلُ  مح َويَ  هحكُ 43يَ  أحِتنَي ِم  نح ُك  لِّ فَ  جٍّ َعِمي  ٍق ) ُروا اسح  َم اللَّ  ِه يف أَيَّ  اٍم َمعحُلوَم  اٍت َعلَ  ى َم  ا َرَزقَ ُه  مح ِم  نح َِبِيَم  ِة األح
َه   ا َوَأطحِعُم   وا الحبَ   اِئَس الحَفِق   رَي ) ُض   وا تَ َف   ثَ ُهمح َولحُيوفُ   وا نُ   ُهوَرُهمح َولحَيطَّوَّفُ   وا بِالحبَ يح   ِت الحَعِتي   ِق )45َفُكلُ   وا ِمن ح -43(]اْل   ج/49(ُُثَّ لحيَ قح

["فأخرب اهلل أن اْلج فرصة لوفاء الناذر ُلدي أو ذبح أو غريه عند البيت أن يفي بنهره يف هها املكان املب ارك وه ها ال 49
 هها اْلث الشديد إال إن كان عبادة من أجّل العبادات. -تعاىل-من اهلل  عليه يكون

يُوفُ وَن  : "-تع اىل-مناها يف ص در اخلطب ة وه ي قول ه ومن ههه ايآيات الىت تدلنا على أن النهر قرىب وعب ادة ايآي ة ال يت ق د 
ِر  مي  دح أص  حاِبا ويث  ىن عل  يهم  -س  بحانه وتع  اىل-" فق  د دل  ت عل  ى أن الن  هر طاع  ة وعب  ادة وق  رىب إىل رب الع  املني بِالنَّ  هح

َب ح   رَاَر : "ِإنَّ -تع   اىل-فق   د وردت ه   هه ايآي   ة يف س   ياق ص   فات األب   رار يف س   ورة اإلنس   ان ق   ال  ،ويع   دهم اجل   زاء اْلس   ن األح
َربُوَن ِمنح َكأحٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا ) ِج ريًا )2َيشح َرُب ِِبَا ِعَباُد اللَِّه يُ َفجُِّرونَ َها تَ فح ًنا َيشح ًم ا َك اَن  (0(َعي ح ِر َوخَيَ اُفوَن يَ وح يُوفُ وَن بِالنَّ هح

ُل    هه الص    فة يف ض    من م    دحهم وثن    ائهم [". وه    ها ب    َل ش    ك ثن    اء وم    دح وتعظ    يم 3، 2(]اإلنس    ان: 3َش    رُُّه ُمسح    َتِطريًا )
 ويرضاها. -تعاىل-على أهنا قرىب وعبادة ابها اهلل   بَل شك   وتعظيمهم وهو يدل 

ِر  رمََل َوقَ  دح َأخح   ،الطَّاَع  ةق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر: يُ ؤحَخ  ه ِمنح  ُه َأنَّ الحَوفَ  اء بِ  ِه قُ رحبَ  ٌة لِلث َّنَ  اِء َعلَ  ى فَاِعل  ه، َلِك  نَّ َذلِ  َك خَمحُص  وص بِنَ  هح
ل  ه  ر ِم  نح الحُعُق  ود  -تع  اىل-الطَّ  رَبِيُّ ِم  نح َطرِي  ق جُمَاِه  د يف قَ وح ِر(قَاَل: ِإَذا نَ  َهُروا يف طَاَع  ة اللَّ  ه، قَ  اَل الحُق  رحُطيبّ: النَّ  هح )يُوفُ  وَن بِالنَّ  هح

 (450)الحَمأحُمور بِالحَوفَاِء ِِبَا الحُمث حىَن َعَلى فَاِعلَها.

 .بض عليهم فسماهم اهلل أبراراً فاهلل من الصَلة والصيام والزكاة واْلج والعمرة وما ا قال قتادة: كانوا ينهرون طاعة

وج  دناها ه  ي  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–أحادي  ث الن  يب  ، ف  إذا م  ا ذهبن  ا نط  وف يفم  ن الق  رآن الك  رمي   أيه  ا اإلخ  وة   ه  ها
رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل صلى اهلل على أن النهر طاعة وعبادة هلل كهلك ففي الصحيح عن عائشة األخرى قد دلت 

 (453)«.عليه وسلم قال:" من نهر أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نهر أن يعصي اهلل فَل يَ عحِصه 

                                                            
 (.29/  09( فتح الباري )450)

 (.0311، 0090( أخرجه البخاري )453)
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ويف اْل ديث ال هي تق دم معن ا يف اللق اء الس ابق  -تع اىل-واْلديث صريح يف أن النهر طاعة وما كان طاعة فهو عبادة هلل 
قال:" نهر رج ل أن ينح ر إب َل ببوان ة، فس أل الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم: فق ال:  -عنهرضي اهلل -عن ثابت بن الضحاك 

". ق الوا: ال فق ال رس ول اهلل ؟"قالوا: ال قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد
 (455«. ) فيما ال ميلك ابن آدم صلى اهلل عليه وسلم: أوف بنهرك، فإنه ال وفاء لنهر يف معصية اهلل، وال

واْل   ديث أخرج   ه أب   و داود وإس   ناده عل   ى ش   رط  ،ا مل يك   ن ُث م   انعف   أمره الن   يب أن ميض   ي م   ا ن   وى م   ن اخل   ري والطاع   ة ملّ   
 الصحيحني. 

 ،وا  رم أن يص  رف لغ  ريه ،وح  ده -تع  اىل-أن الن  هر عب  ادة م  ن العب  ادات فإن  ه ال يص  رف إال هلل   -أيه  ا اإلخ  وة-ف  إذا ثب  ت 
 هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء: وهها

 ثانياً: حكم من نهر لغري اهلل.

أيها اإلخوة الكرام  ثبت لنا أن النهر عبادة وطاعة يتقرب ِب ا العب د إىل رب ه س بحانه وه ها ب الطبع إذا ك ان الن هر يف طاع ة 
فم  ن ن  هر  ن يعص  يه ف  َل يعص  ه"ول  يس يف معص  ية كم  ا مسعن  ا يف ح  ديث عائش  ة: م  ن ن  هر أن يطي  ع اهلل فليطع  ه وم  ن ن  هر أ

 نهر طاعة فليوف به وليفعله ومن نهر نهر معصية فَل يعمل به وال يأته وال يفعله.

وبعض الناس يفهم خطأ أن النهر كله غري مرغوب فيه يف الش رع املطه ر فهم اً م نهم ل بعض األحادي ث ال يت فيه ا أن الن هر 
 ال يأحم  ري وأنه إمنا يستخرمل به من البخيل

يلت زم في ه قرب ة م ن القرب ات يف  حقيق أن النهر نوعان: نهر جمازاة ونهر ابتداء فن هر اي ازاة ه و أن يق ول الش خص ش يئاً والت
أتص دق  ،كما نسمع من بعض الناس يقول: إن جن ح اب ين فعل ي هلل ك ها أذب ح خروفً ا  ،مقابل حدو  نعمة أو اندفاع نقمة

أو فلل  ه  ،أو إن عاف  ا ي اهلل م  ن ه  هه املص  يبة س  أحج إىل بيت  ه ،ي تص  دقتأو يق  ول: إن ش  فى اهلل مريض   وهك  ها مبائ  ة جني  ه
 فهها علق النهر على حصول شرط وهها معىن ايازاة. ،على أن أصوم كها يوم

 وهها النهر مكروه غري مستحب وترجع كراهته ألمور منها:

 .-وعَلجل -وههه سوء معاملة مع اهلل  -تعاىل-أهنا طاعة مشروطة على  اهلل أواًل: 

 أن فيه سوء ظن باهلل مع أنه الكرمي املنان الهي يعطي بغري حساب.ثانياً: 

                                                            
 (: إسناده على شرط الصحيحني.270وقال شي  اإلسَلم يف االقتضاء )ص  ،(7707( أخرجه أبو داود )455)
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أن ه  ها ح  ال البخي ل ال  هي ال يوق  ع الطاع ة إال عن  د اْلاج  ة واالض طرار ول  ها روى البخ  اري ومس لم م  ن ح  ديث أَب ثالث اً: 
    ري، وإمن  ا يس  تخرمل ب  ه م  ن البخي  ل". ف  إن الن  هر ال ي  أحم ،ق  ال: "ال تن  هروا -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–هري  رة أن رس  ول اهلل 

(459) 

ُم َش   يحًئا َواَل ي ُ   َؤخِّرُهُ : "أَنَّ   ُه قَ   الَ  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم-ويف مس   لم م   ن ح   ديث ابح   ِن ُعَم   َر َع   ِن النَّ   ِبِّ  ُر اَل يُ َق   دِّ َ   ا  ،النَّ   هح َوِإمنَّ
رمَُل ِبِه ِمَن الحَبِخيِل  َتخح  (491) «.ُيسح

الن  هر ابت  داًء غ  ري مرّغ  ب في  ه، والن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم هن  ى ع  ن الن  هر، ق  ال: "ال وق  ال بع  ض أه  ل العل  م: ال  دخول يف 
تنهروا" وذلك ألن اإلنسان يف َسَعة يف أمور الطاعة غري الواجبة، إن شاء فعله ا ول ه أج ر، وإن ش اء تركه ا وال ح رمل علي ه، 

ُه ِبُك ُم الحُيسح َر َوال يُرِي ُد ِبُك ُم الحُعسح َر ، وإدخ ال اإلنس ان واهلل ال اب لنا أن نكلف أنفس نا ش يئاً مل يوجب ه علين ا: }يُرِي ُد اللَّ 
نفس  ه يف ن  هر غ  ري واج  ب علي  ه يف األص  ل، ق  د يعج  ز، وق  د يش  ق علي  ه، وعل  ى ه  ها تُن  زَّل األدل  ة ال  يت مت  دح ال  هين يوف  ون 

ِر َوخَيَاُفوَن يَ وحماً َكاَن َش رُُّه ُمسح -تعاىل-بالنهر، قال  (  ه ها م دح ُل م، بع د أن ين هروا، ل يس م دحاً 3َتِطرياً ): }يُوُفوَن بِالنَّهح
لل  دخول يف الن  هر، وإمن  ا ه  و م  دح للوف  اء ب  ه بع  د لزوم  ه، فاإلنس  ان إذا الت  زم ش  يئاً هلل م  ن الطاع  ة وج  ب علي  ه الوف  اء، ق  ال 

 (.490«)صلى اهلل عليه وسلم: "اقحُضوا اللََّه، فَاللَُّه َأَحقُّ بِالحَوفَاِء 
 (494)  ذمة املسلم؛ جيب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم اهلل.ونهر الطاعة َدين يف

وُل  ها اس  تحب  ،ف  إذا ن  هر إنس  ان ه  ها الن  هر وج  ب علي  ه الوف  اء ب  ه كم  ا ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: "وأوف  وا بعه  د اهلل إذا عاه  د "
لش رط فيك ون الن هر ال هي ن هره عل ى نفس ه قب ل أن اص ل ا ال هي ن هر ن هر اي ازاة يق دم بعض العلماء أن يق دم الش خص

ِب ا  -تع اىل-من باب الصدقة اليت يتوسل ِبا إىل اهلل أن يقضي حاجته وههه وسيلة ش رعية مقبول ة إن ش اء اهلل يرض يه اهلل 
وال يسوءه ويسوق حمابه إليه هها نهر ايازاة أو املشارطة وه و كم ا رأين ا مك روه لك ن جي ب الوف اء ب ه عل ى م ن أوجب ه عل ى 

 نفسه.

يوجبه العب د عل ى نفس ه ابت داء م ن دون مش ارطة أو جم ازاة وه و م ا يلتزم ه اإلنس ان م ن غ ري تعلي ق عل ى وهناك النهر الهي 
ش   اء اهلل م   ن  ش   رط فيق   ول: هلل عل   ي أن أص   وم ك   ها أو أص   لي ك   ها أو أتص   دق بك   ها وه   ها مس   تحب وطاع   ة خالص   ة إن

نس ان م ن الطاع ات والقرب ات وم دح امل وفني ب ه أم ر بالوف اء بالن هر فيم ا ن هر اإل -تع اىل-الكراهة وجي ب الوف اء ب ه ف إن اهلل 
وهها دليل على أن النهر والوفاء به عبادة من العبادات ألن اهلل ال ميدح إال على فعل واجب أو مستحب أو ترك حم رم أو 

 مكروه.

                                                            
 (.427/ 0وانظر: عون العلي اْلميد ) ،2749ومسلم  ،0015( أخرجه البخاري 459)

 .2740( أخرجه مسلم 491)

 .0524( أخرجه البخاري 490)

 (.740/  0( إعانة املستفيد )494)
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 يأتيه ا كم ا أو غ ريه ف َل ي ويف ِب ا وال إذا ك ان ن هر طاع ة ف إذا ك ان  ن هر معص ية س واء كان ت ش ركاً  هها حكم النهر عموماً 
ن يب أو  مش هدن هر أن ي هبح عن د ق رب وِل أو  نكم  (497)ومن نهر أن يعصي اهلل ف َل يعص يه -صلى اهلل عليه وسلم–قال 

 عند عتبة ضراه أو نهر أن يضيء القرب بالشموع وغري هها من النهر الشركي.

فه  ها ال ي  وِف بن  هره ب  ل  ،ر املعص  يةأو يفط  ر رمض  ان أو يص  وم العي  دين أو غ  ري ذل  ك م  ن  ن  هو  وكم  ن ن  هر أن يش  رب مخ  راً 
 نهر املعصية ال جيب الوفاء به وال تستحب بل حمرم الوفاء به مطلقا نسأل اهلل معافاته.ف ،ينصرف عنه

فم ن ص رف ه هه العب ادة  -تع اىل-حك ام يف ش رع اهلل أمن هها التقسيم كله أن النهر عب ادة ُل ا   -أيها اإلخوة- والشاهد
 ك باهلل جل يف عَله.فقد أشر  -عز وجل-لغريه 

 و األولياء الصاْلني أو أصحاب املشاهد والقبور.أن ينهر لغري اهلل من اجلن أك  -عز وجل-فمن النهر ما هو شرك باهلل 

فه  و ش  رك وه  ها واق  ع يف ه  هه األم  ة بكث  رة م  ن ح  ني وج  دت األض  رحة وبني  ت عل  ى القب  ور  -تع  اىل-وه  ها عب  ادة لغ  ري اهلل 
 ألهنم قيل ُلم: ،ن إليهاوصار كثري من الناس يتجهو 

إن ه هه القب ور فيه  ا برك ة وفيه ا نف  ع وفيه ا دف ع ض  رر وإهن ا حمرم ة فم  ن ن هر للق رب الف  َل ي أو للش ي  الف َل ي فإن  ه اص ل ل  ه 
وإذا حص  ل بالن  اس  ،وإن كان  ت ام  رأة تري  د اْلم  ل فإهن  ا إذا ن  هرت للش  ي  الف  َل ي حتم  ل ،يش  فى مقص  وده، إن ك  ان مريض  اً 

ن  هروا ُل  هه القب  ور ن  زل املط  ر إىل غ  ري ذل  ك م  ن املغري  ات ال  يت قيل  ت للن  اس ألقاه  ا إل  يهم الش  يطان عل  ى  خ  ري وأت  أخر مط  ر 
 كثرهم.أاملنتفعني من وراء ذلك وما  ليائهألسنة أو 

أو ق د يك ون ه ها ق دره فص دف  -جل وعَل-منه  وقد يفعل بعض الناس ذلك واصل اهلل ُلم مقصودهم ابتَلء وامتحاناً 
 .-عز وجل-اجلهال أن الشي  أو الوِل هو الهي ساقه وهها جهل باهلل وقضائه وقدره أن حصل فيظن 

 النهر لغري اهلل شرك من وجوه:  -أيها اإلخوة-فالنهر 

 مدح املؤمنني ِبا فصرفها لغري اهلل شرك. -تعاىل-الوجه األول: أن النهر بالطاعات عبادة هلل 

اعتق  اد أن الض  ر والنف  ع يف ي  د ه  ها املن  هور ل  ه ول  يس يف ي  د اهلل وأن  ه يعل  م ح  ال  الوج  ه الث  ا ي: أن الن  هر لغ  ري اهلل مب  ين عل  ى
الن  اذر وأن  ه يتص  رف يف األم  ور ويقض  ي اْلاج  ات ويف  ك الكرب  ات واعتق  اد ذل  ك فيم  ا س  وى اهلل ش  رك أك  رب فإن  ه ال ميل  ك 

 .-سبحانه وتعاىل-ذلك إال هو 

                                                            
 : 239ويف السلسلة الصحيحة  ،(0202(، صحيح اجلامع )903( أخرجه األربعة وصححه األلبا ي انظر: اإلرواء )497)

 : فما كان هلل ؛ فكفارته الوفاء وما كان للشيطان ؛ فَل وفاء فيه وعليه كفارة ميني[.]النهر نهران
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ب ة ذل  ك الغ ري حب  ا مج   ا يس اوي أو يزي  د ع ن ح  ب اهلل وألج ل ه  ها الوج ه الثال ث: أن الن  هر لغ ري اهلل ي  دل بالض رورة عل  ى حم
 انصرف هها الناذر بنهره عن اهلل واجته إىل الهي له نهر من وِل أو جين وهها شرك يف احملبة مع اهلل.

فض ًَل ع ن  ينهرون لألموات وه ل املي ت ميل ك م ن أم ر نفس ه ش يًئا -تعاىل-الوجه الرابع: أن غالب الهين ينهرون لغري اهلل 
أن ميل  ك نف  ع غ  ريه أو ض  ره في  ا عق  ل ه  ها العاق  ل ال  هي يطل  ب مم  ن ال ميل  ك وال يق  در ب  ل وال يس  تحق ش  يئا ويطل  ب إلي  ه 
اْل  وائج واألش  ياء وه  ها ش  رك أن نطل  ب م  ن األم  وات أو األحي  اء م  ا ال يق  در علي  ه إال اهلل وص  دق رَب إذ يق  ول: "قُ  لح َم  نح 

َ يِّ يَ رحزُُقُكمح ِمَن السََّماِء َواألحَ  َ يَّ ِم َن الحَميِّ ِت َوخُيح رمُِل الحَميِّ َت ِم َن اْلح َبحَص اَر َوَم نح خُيح رمُِل اْلح َع َواألح  َوَم نح يُ َدب ُِّر رحِض أَمح َمنح مَيحِلُك السَّمح
َر َفَسيَ ُقوُلوَن اللَُّه فَ ُقلح أََفََل تَ ت َُّقوَن ]يونس:  َمح  [".70األح

 تَِّخ  ُه ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه أَنح  َداًدا اُِبُّ  ونَ ُهمح َكُح  بِّ اللَّ  ِه َوالَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا َأَش  دُّ ُحب   ا لِلَّ  ِه َولَ  وح يَ   َرىويق  ول ج  ل ش  أنه: "َوِم  َن النَّ  اِس َم  نح ي َ 
يًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد الحَعَهاِب ]البقرة:  َن الحَعَهاَب َأنَّ الحُقوََّة لِلَِّه مجَِ  (492)[.002الَِّهيَن ظََلُموا ِإذح يَ َروح

شرك ينبغي البفع واالبتعاد واالجتن اب ل ه نس أل اهلل أن  -تعاىل-كان النهر لغري اهلل    -أيها اإلخوة-ُلهه األسباب مجيعا 
يقينا الشرك كله دقه وجله عَلنيته وسره والبد وقد حتدثنا عن النهر أن نتن اول س ريًعا بع ض األحك ام ال َلزم للعب د معرفته ا 

م  ن عناص  ر اللق  اء: بع  ض األحك  ام ال  يت تتعل  ق بالن  هر، ونلتق  ي مع  ه بع  د جلس  ة االس  باحة  عن  ه وه  ها ه  و عنص  رنا الثال  ث
 ِل ولكم. -تعاىل-مبشيئة اهلل وأستغفر اهلل 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى. الورى، وما ضل وما

 فمن ههه األحكام: ،من عناصر اللقاء: بعض األحكام اليت تتعلق بالنهر ثالثاً   -أيها اإلخوة-فيا  ،أما بعد

ة يف مكان معني فقال: هلل على أن أصلي كها عباد -تعاىل-: نهر العبادة مبكان معني: أيها اإلخوة  من كان نهر هلل أوالً 
أو عل  ى هلل أن أص  وم ك  ها أو ك  ها يف مك  ان ك  ها. ينظ  ر ه  ل للمك  ان ال  هي ن  هر العب  ادة في  ه مزي  ة يف  ،وك  ها يف مك  ان ك  ها

ص لى اهلل –و مس جد الن يب أالشرع ختتص مبا قاله كأن يكون قال: هلل عل ى أن أص لي باملس جد اْل رام أو املس جد األقص ى 
غ ري ه ها فه ها تلزم ه الق رىب وه ي الص َلة والص وم فق ط  ن يك ون مكان اً أم ا أ ،فهها مشروع ويتع ني علي ه ذل ك -وسلم عليه

علي أن أصلي كها وكها يف مسجد كها يقصد مسجًدا غري املساجد الثَلث ة ه ها  -تعاىل-كأن قال: هلل   ،وال يلزمه املكان
 الهي نهره ال يتعني يف الشرع وليس له ميزة على غريه من املساجد.ألن املسجد  ،يلزمه أداء الصَلة ولكن يف أي مكان

                                                            
 (.بتصرف420 ،422/ 0نقَلً من عون العلي اْلميد ) 209ص  ،( "الشرك باهلل أنواعه وأحكامه" ملاجد شباله492)
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وقص د الن اذر الص دقة علي ه لفق ره وحاجت ه أثن اء حيات ه ك ان  اً ثانًيا: النهر لشي  معني: وم ن ن هر لش ي  مع ني ف إن ك ان حيّ 
قص د الن اذر االس تغاثة و  وهها من باب اإلحسان الهي حبب فيه اإلسَلم. ول و ك ان ه ها الش ي  ميت اً  ذلك النهر صحيحاً 

 طلب قضاء اْلاجات منه فإن هها نهر شرك ال جيوز الوفاء به.و به 

: كفارة النهر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نهره لزمته كفارة ميني بعتق رقبة أو  إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم ف إن ثالثاً 
 إال إن عجز عن العتق أواإلطعام أو الكسوة. ناسكما يفعله كثري من ال  مل جيد فصيام ثَلثة أيام وال يبدأ بالصيام

كفارة النهر  "قال:  -صلى اهلل عليه وسلم–والدليل على ذلك ما روى البمهي وغريه من حديث عقبة بن عامر أن النيب 
وق  د ق  ال بع  ض العلم  اء ه  ها اْل  ديث م  ن الن  يب   ص  لى اهلل علي  ه وس  لم   يش  مل ك  ل ن  هر ح  ىت ن  هر  (492) ."كف  ارة مي  ني

 ية وعليه فمن نهر معصية فيجب عليه االمتناع عن فعلها وأن ُيكفر كفارة ميني. املعص

أوليائه أن يصوموا عنه ذل ك  ىُث مات قبل أن يويف به وجب عل رابعا: من مات وعليه نهر صيام: إذا نهر شخص صياماً 
فقال  ت: "إن أم   ي  -علي  ه وس  لم ص  لى اهلل–وأولي  اؤه ه  م أق  رب الن  اس إلي  ه روى اب  ن ماج   ة أن ام  رأة س  ألت الن  يب  ،الن  هر

 (490)توفيت وعليها نهر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال ليصم عنها الوِل".

 وكها من نهر حج ا أو صدقة أو َنومها يصح النيابة عن الغري فيها جيب على األولياء أن يوفوا به. 

ه  هه األحك  ام وغريه  ا تفص  يًَل  فيه  ا تين  د بأيه  ا اإلخ  وة  ه  هه بع  ض أحك  ام الن  هر وم  ن أراد املزي  د فعلي  ه بكت  ب الفق  ه فق  
وب عل ى ال هين فعل وا م ا ت أتوج ه بال دعاء إىل اهلل أن ي وأخ رياً  ،تتم يم الفائ دة إىل ما ذكرنا ه و  -أيها اإلخوة-والهي بعثنا 

 اً اْل   ق ردّ الش   ياطني أو ح   ىت لألولي   اء والص   اْلني وأن ي   ردهم إىل  وأتقدمي   ه للقب   ور أو للج   ن و  ح   هرنا اهلل من   ه م   ن الن   هر 
 مجيًَل.

ب  اهلل الش  رك األك  رب  فه  هه الن  هور جي  ب أن يعلم  وا أهن  ا باطل  ة، ال جي  وز لناذره  ا الوف  اء ِب  ا ف  إن وِف ِب  ا ونف  هها ص  ار مش  ركاً 
فيجب عليه أن يتوب توبة نصوًحا فيها الندم الشديد والعزم على عدم الع ودة اىل ذل ك وه ها يف الن هر الواح د فكي ف مب ن 

 راح ينهر لألولياء والصاْلني؟ ور وضيع ماله بالنهور كلما أحس بشيء أو خاف من شيء أو رجا شيئاً أفىن عمره بالنه

أنت على خطر عظيم يا عبد اهلل  على حافة هاوية يوشك أن تنجرف بك إىل اُلاوية السحيقة فيكون مثواك النار وب ئس 
نع م يتقبل ك فمهم ا عم ل اإلنس ان  ،ف اهلل يتقبل ك ،تلق اه قبل موتك وترج ع إلي ه قب ل أن -تعاىل-القرار إن مل تتب إىل اهلل 

: "ُقلح يَا ِعبَ اِدَي الَّ ِهيَن َأسح َرُفوا َعلَ ى أَن حُفِس ِهمح اَل -عز وجل-من الشرك والكفر إذا تاب قبل املوت يتوب اهلل عليه قال اهلل 
يعً  َنطُوا ِمنح َر حَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ غحِفُر الهُّنُوَب مجَِ  [27(]الزمر/27ا ِإنَُّه ُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم )تَ قح

                                                            
 . 2724( أخرجه مسلم 492)

 (.4133ه )وصححه األلبا ي يف صحيح ابن ماج ،4077( أخرجه ابن ماجه 490)
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تُ ُلوَن الن َّفحَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ  ُعوَن َمَع اللَِّه ِإَُلًا َآَخَر َواَل يَ قح َع لح َذلِ َك وقال عز شأنه: "َوالَِّهيَن اَل َيدح قِّ َواَل يَ زحنُ وَن َوَم نح يَ فح  بِ اْلَح
(ِإالَّ َم  نح تَ  اَب َوَآَم  َن َوَعِم  َل َعَم  ًَل َص  اِْلًا فَُأولَئِ  َك 09َعفح لَ  ُه الحَع  َهاُب يَ   وحَم الحِقَياَم  ِة َوخَيحلُ  دح ِفي  ِه ُمَهانً  ا )(ُيَض  ا05يَ لح  َق أَثَاًم  ا )

ُل اللَّ     ُه َس     يَِّئاهِتِمح َحَس     َناٍت وََك     اَن اللَّ     ُه َغُف     ورًا َرِحيًم     ا ) يَ تُ     وُب ِإىَل اللَّ     ِه َمَتابً     ا  (َوَم     نح تَ     اَب َوَعِم     َل َص     اِْلًا فَِإنَّ     هُ 31يُ بَ     دِّ
 [.34-05(]الفرقان/30)

فق د ق ال: "ويت وب اهلل  -ص لى اهلل علي ه وس لم–فلو أن هؤالء القبوريني ت ابوا إىل اهلل لت اب اهلل عل يهم: وص دق رس ول اهلل 
 (493)على من تاب".

 اء.والرفعة عن املعصية... الدع ،والسَلمة من البدعة ،نسأل اهلل العافية من الشرك

 

 

                                                            
 .4204ومسلم  ،0270( أخرجه البخاري 493)
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 وحد) -تعالى-استعيذوا باهلل 

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

اس  م ج  امع لك  ل م  ا اب  ه اهلل ويرض  اه م  ن األق  وال  كم  ال اْل  ب م  ع مت  ام ال  هل وه  ي  اإلخ  وة  العب  ادة ه  يأم  ا بع  د في  ا أيه  ا 
عرفن ا أن ك ل م ا ه و عب ادة هلل ال ينبغ ي ص رفها لغ ري اهلل فم ن ص رف ش يًئا م ن العب ادة لغ ري ق د واألعمال الظاهرة والباطنة و 

 .فقد أشركاهلل 

عب   ادة يغف   ل عنه   ا وع   ن  ههفم   ن اس   تعاذ بغ   ري اهلل فق   د أش   رك وه    -تع   اىل-هلل وم   ن العب   ادات أيه   ا اإلخ   وة: االس   تعاذة ب   ا
لنب ني أمهيته ا وخطره ا وكم ا تعودن ا فس وف ن نظم  ،نسلط الضوء عليها يف هها اللقاء تعالوا بنا قواعدها كثري من الناس،لها

 سلك هها املوضوع يف عناصر حمددة:

 : معىن االستعاذة.أوالً 

 بادة؟: هل االستعاذة عثانياً 

 : حكم من استعاذ بغري اهلل.ثالثاً 

 : عودوا إىل خري اُلدي.رابعاً 

 وال يشرك بعبادة ربه أحداً. صاْلاً  واهلل أسأل أن جيعلنا ممن عمل عمَلً   أيها اإلخوة   فأعريو ي القلوب واألمساع 

 : ما معىن االستعاذة؟ أوالً 

 .-ج ل وع َل-ع ب الغري مم ا خيش اه فقول ك أع وذ ب اهلل أي أجل أ إلي ه أيها اإلخوة: االستعاذة لغ ة ه ي طل ب االلتج اء واالمتن ا 
(495) 

 (499)؛ ألنه وحده هو مَلذ املستعيه ايهود.-عز وجل-: هي االلتجاء واالعتصام باهلل وشرعاً 

 ؟فما معىن أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

                                                            
 مادة )َعَوَذ(  ،ومعجم مقاييس اللغة البن فارس ،( البن منظور295/  7) -( لسان العرب 495)

 ( 0/401( عون العلي اْلميد )499)
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اب اهلل م ن الش يطان ال رجيم أن يض ر ي يف دي ين قال اْلاف  ابن كثري: معىن أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أي أستجري جبن
-ي ت عن ه ف إن الش يطان ال يكف ه ع ن اإلنس ان إال اهلل رت به أو اث ين عل ى فع ل م ا هنُِ مِ أو دنياي أو يبعدِّن عن فعل ما أُ 

، ن األذىاجلمي ل إلي ه ل ريده طبع ه عم ا ه و في ه م  بإس داءمبصانعة شيطان اإلن س ومدارات ه،  -تعاىل-وُلها أمر اهلل  -تعاىل
 ألنه شرير بطبعه وال يكفه عنك إال الهي خلقه. ،أمر باالستعاذة من شيطان اجلن ألنه ال يقبل رشوة وال يؤثر فيه مجيلو 

َ اِهِلنَي )-تع اىل-قال اهلل  َزَغنَّ َك ِم َن الشَّ يحطَاِن نَ  زح 099: "ُخ ِه الحَعفح َو َوأحُم رح بِ الحُعرحِف َوَأعح ِرضح َع ِن اجلح ٌغ فَاسح َتِعهح بِاللَّ ِه ( َوِإمَّ ا يَ ن ح
يٌع َعِليٌم )  [411، 099(، ]األعراف: 411ِإنَُّه مسَِ

َس  ُن السَّ  يَِّئَة ََنح  ُن َأعحلَ  ُم مبَ  ا َيِص  ُفوَن )-تع  اىل-وق  ال  ( َوقُ  لح َربِّ َأُع  وُذ بِ  َك ِم  نح مَهَ  زَاِت الشَّ  َياِطنِي 90: "ادحفَ  عح بِ  الَّيِت ِه  َي َأحح
 [95 - 90(" ]املؤمنون: 95نح َاحُضُروِن )( َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ أَ 93)

يٌم )-تعاىل-وقال  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلٌّ  َِ َنَك َوبَ ي ح َسُن فَِإَذا الَِّهي بَ ي ح  [  72(]فصلت/72: ادحَفعح بِالَّيِت ِهَي َأحح

طبع  ه  عن  ه إلي  ه ل  ريده حس  ان واإل ي فه  هه ث  َل  آي  ات ل  يس ُل  ن رابع  ة يف معناه  ا وه  و أن اهلل ي  أمر مبص  انعة الع  دو اإلنس  
وال  الطي  ب األص  ل إىل امل  وادة واملص  افاة، وي  أمر باالس  تعاذة م  ن الع  دو الش  يطا ي ال حمال  ة، إذ ال يقب  ل مص  انعة وال إحس  اناً 

ِتنَ  نَُّكمُ -تع اىل-كم ا ق ال   ،يبتغي غري هَلك ابن آدم لشدة الع داوة بين ه وب ني أبي ه آدم م ن قب ل الشَّ يحطَاُن   : يَ ا بَ يِن َآَدَم اَل يَ فح
ُهَم ا لَِباَس ُهَما ِلرُيِيَ ُهَم  ا َس وحَآهِتَِما ِإنَّ  ُه يَ  رَاُكمح ُه وَ  َنَّ ِة يَ نح  زُِع َعن ح نَ ُهمح ِإنَّ ا َجَعلحنَ  ا َكَم ا َأخح رمََل أَبَ   َويحُكمح ِم َن اجلح  َوقَِبيلُ  ُه ِم نح َحيح ُث اَل تَ   َروح

لَِياَء لِلَِّهيَن اَل يُ ؤحِمُنوَن ) [ وقد أقسم للوالد أنه ملن الناصحني وكهب فكيف معاملته لنا وقد 43]األعراف/(43الشََّياِطنَي َأوح
 (711)قال: "فبعزتك ألغوينهم"

 ألنه هو مَلذ املستعيه وملجأ من التجأ إليه. ،وحده -عز وجل-فاالستعاذة هي: االلتجاء إىل اهلل واالعتصام به 

 طلب ويؤمل كما قال املتنيب:وتكون فيما يُ  ةُ ذَ ياَ لّ ذكرت الَ  ،وإذا ذكرت العياذة وهي تكون فيما خيشى واهر

 ومن أعوذ به فيما أحاذره                        يا من ألوذ به فيما أؤمله

 نت جابرهأ ون عظماً يضوال يه  أنت كاسره ال جيرب الناس عظماً 

اس وال يس  تطيعون  م  ن الن   ش  ئتع  هت ب  ك فأن  ت جت  رب م  ن  ل  هت ب  ك وإذا خش  يت ش  يئاً  طل  ب ش  يئاً أإذا كن  ت  :يق  ول
 ال يستطيعون جربه.و منهم  شئتوأنت تكسر من  ه،كسر 

م ا ذك ره اْل اف  اب ن كث ري يف كتاب ه البداي ة والنهاي ة يف ترمج ة املتن يب فق د أورد ل ه ه هين   أيه ا اإلخ وة   ومن لطيف ما قرأت 
-العَلمة شي  اإلسَلم أ  د ب ن تيمي ة وقد بلغين عن شيخنا  :البيتني وقد قاُلما يف سيف الدولة اْلمدا ي، قال ابن كثري

                                                            
 .57، 54/ 0( تفسري ابن كثري 711)
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خ رب ي أو  -س بحانه وتع اىل-اهلل  جلن ابنكر على املتنيب ههه املبالغة يف خملوق ويق ول: إمن ا يص لح ه ها أنه كان يُ  -ر ه اهلل
 يقول:  يعين شي  اإلسَلم ابن تيمية   أنه مسع الشي  تقي الدين  -ر ه اهلل-بن القيم االعَلمة اس الدين 

 (710)قلت ههين البيتني يف السجود أدعو اهلل مبا تضمناه من الهل واخلضوعرمبا 

"اهللُ: ه و االس م اجللي ُل العظ يُم، ه و فاملَلذ يكون باهلل، واملعاذ يكون باهلل فهو مفرمل الكرب حبي ب القل ب ش ديد الق رب 
، وحتبُّه، وتس كُن إلي ه، وترض ى ب ِه وت ركُن إلي ِه، أعرُف املعارِف، فيه معىًن لطيٌف، قيل: هو ِمنح أَلَه، وهو الهي تأُلُُه القلوبُ 

فاطم  ة ابنت  ُه  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -وال ميك  ُن للقل  ِب أب  داً أن يس  كن أو يرت  اح أو يطم  ئنَّ لغ  ريِه س  بحانه، ول  هلك علّ  م 
، "مح يَ لحَعبُ  وَن،" َوُه  َو الحَق  اِهُر فَ   وحَق ِعبَ  اِدهِ قُ  ِل اللّ  ُه ُُثَّ َذرحُه  مح يف َخوحِض  هِ ". (714)دع  اء الك  رحِب: "اهللُ، اهللُ رَب ال أش  رُك ب  ه ش  يئاً"

يع  اً قَ بحَض  ُتُه يَ   وحَم الحِقَياَم  ِة َوالس  موات َمطحِويَّ  اٌت بَِيِمينِ  "اللَّ  ُه َلِطي  ٌف ِبِعبَ  اِدهِ " َرحُض مجَِ رِِه َواألح ِه ُس  بحَحانَُه ،" َوَم  ا قَ  َدُروا اللَّ  َه َح  قَّ قَ  دح
رُِكوَن  َرحَض َأن تَ  ُزواَل " لِلحُكتُ ِب "،" يوحَم َنطحِوي السََّماء َكَطيِّ السِِّجلِّ ،"َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيشح  (717)" ِإنَّ اللَّ َه مُيحِس ُك الس موات َواألح

أفرأي   ت ه   هه ايآي   ات إهن   ا تلق   ي ج   َلل اهلل يف القل   وب ح   ىت ال ت   رى س   واه وال تع   رف إاله وال تس   تعيه مب   ن ع   داه وال تل   وذ 
 وتؤمل وترجوا خَله.

وقبل أن ننتهي من هها العنصر نهكر فائدة مجيلة ذكرها ابن كثري يف التفسري عن    أيها اإلخوة  عريف االستعاذة هها عن ت
 :-ر ه اهلل-فوائد االستعاذة قال 

وهي استعانة  ،اللغو والرفث وتطييب له وهتيؤ لتَلوة كَلم اهلل من"ومن لطائف االستعاذة أهنا طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
ال هي ال يق در عل ى منع ه  واعباف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة ه ها الع دو املب ني الب اطين -تعاىل- باهلل

: "إن -تع  اىل-وال يقب  ل مص  انعة وال ي  داري باإلحس  ان    َلف الع  دو م  ن ن  وع اإلنس  ان ق  ال  ،ودفع  ه إال اهلل ال  هي خلق  ه
 ".عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيَلً 

 ومن قتل ه الع دو الب اطين ك ان طري داً  ومن قتله العدو البشري كان شهيداً  ،وقد نزلت املَلئكة ملقاتلة العدو البشري يوم بدر
ومل ا ك ان الش يطان ي رى اإلنس ان م ن  ،و موزوراً أ كان مفتوناً   ومن قهره العدو الباطين جوراً أومن غلبه العدو الظاهري كان م
 (712) الهي يراه وال يراه الشيطان"حيث ال يراه استعاذ منه باهلل

يعلم  ه  ل ه ق در ع داوة الش يطان و  أراد أن يع رف تلمي هاً  امل ربني وم ن لطي ف م ا ق رأت م ا ذك ره اب ن اجل وزي أن بع ض الش يوخ
أرمي ه  :فق ال التلمي ه ؟: ماذا تفعل إذا مررت بغ نم فنبح ك كلبه ااملرَب فعها فقال له الشي دكيف يستعيه واتمي منها وي

                                                            
 (.00/429( البداية والنهاية )710)

وعن عائشة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جيمع أهل بيته فيقول: "إذا أصاب أحدكم غم أو   ،(0542وصحيح البغيب والبهيب ) ،090/  2ح البمهي وصحي 772/  4( انظر صحيح ابن ماجه 714)

 (.2247/  4/  44/  4لطربا ي يف"املعجم األوسط" )موارد( و ا - 4709وقال: أخرجه ابن حبان يف"صحيحه") ،(422/  0) -وهو يف الصحيحة  ،كرب فليقل: اهلل، اهلل رَب ال أشرك به شيئا"

 ( ال حتزن. 717)

 (.0/002( تفسري ابن كثري )712)
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 ذاك أمر يط ول :أرميه  جر قال الشي  التلميه: قال ؟فإن عاد الشي : أرميه  جر قال قال: فإن عاد ثانية؟ :قال  جر،
 ،استعه باهلل يكف ك ش ر الش يطان فيا أيها اْلبيب: ،استعن برب الغنم يكف عنك كلبها :فماذا أصنع؟ قال :قال يا بين،

 .-ز وجلع-ألنه ال حول لك وال قوة على دفعه إال باهلل 

 يحتمي بحماو فأجر ضعيفا   ؟بَ أستجير ومن يجير سواو
 عجزي ومعصييت ببعض قواك إ ي ضعيف أستعني على قوي
 ما ُلا من غافر إالك أذنبت يا رب وقادتين ذنوب
 ما حيليت يف ههه أو ذاك دنياي غرتين وعفوك شد ي
 بكرمي عفوك ما غوى وعصاك لو أن قليب مل يك مؤمناً 

 هها الشهى الفواح نفح شهاك األزهار عاطرة الشهىيا منبت 
 داكإال استجابة قطرة لنِ  يا جمري األهنار ما جرياهنا
 ذلك حاشاك فعلصادق توبيت حاشاك ت رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد
 واستقبل القلب اخللي هداك رباه ها أنا قد خلصت من اُلوى
 أسعى لغري رضاك أنا مل أعد فلريض عين الناس أو فليسخطوا

 ؟عبادة أيها اإلخوة ِبهه املعا ي تكون فهل االستعاذة

 وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء: هل االستعاذة عبادة؟

وه  ي تتض  من ثق  ة القل  ب  ؟ومل ال ،العب  ادات وأرفعه  ا ج  لّ أواجل  واب    ول وع  ون املل  ك الوه  اب: إن االس  تعاذة عب  ادة م  ن 
 ىل أن املستعاذ به هو املعيه واملعني والناصر وصاحب القوة اليت ال تقهر والقدرة اليت ال تغلب.ويقينه وأمنه وطمأنينته إ

 واألدلة على هها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة والطبع أكثر من أن حتصر.

[، 0َربِّ الحَفلَ ِق" ]الفل ق: : "قُ لح َأُع وُذ بِ -تع اىل-دون غ ريه ق ال  -تع اىل-م ر يف الق رآن الك رمي باالس تعاذة ب ه أذلك أن اهلل 
[، وق ال: 93[، وق ال: "َوقُ لح َربِّ َأُع وُذ بِ َك ِم نح مَهَ زَاِت الشَّ َياِطنِي". ]املؤمن ون: 0وقال: "ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس". ]الن اس: 

يٌع َعلِ  َتِعهح بِاللَِّه ِإنَُّه مسَِ َزَغنََّك ِمَن الشَّيحطَاِن نَ زحٌغ فَاسح  [.411يٌم". ]األعراف: "َوِإمَّا يَ ن ح

وك ها ورد يف  ،أن االستعاذة إمنا تكون به وحده -سبحانه وتعاىل-القرآن الكرمي كثري بني اهلل  منففي ههه ايآيات وغريها 
 -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ألم  ر اهلل ه  ها وإدراك الن  يب  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–الس  نة املطه  رة م  ا ي  دل عل  ى امتث  ال الن  يب 

ال يت ك ان الن يب   ص لى اهلل  يف كث ري م ن األح وال واملقام ات وتظه ر ذل ك ب نيُ رشاده لن ا أن نتمس ك ِب ا يَ ااذة و ألمهية االستع
 عليه وسلم ااف  فيها على االستعاذة.
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إذا  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–فمنه  ا يف دع  اء اس  تفتاح الص  َلة كم  ا يف الس  نن ع  ن أَب س  عيد اخل  دري ق  ال: ك  ان رس  ول اهلل 
استفتح صَلته وك رب ق ال: س بحانك الله م و م دك وتب ارك امس ك وتع اىل ج دك وال إل ه غ ريك ويق ول ال إل ه قام من الليل ف
 (712)ُث يقول: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه". إال اهلل"، ثَلثاً 

، كم ا يف ح ديث جب ري ب ن عيه ب اهللبل يف كل صَلة ك ان يق ول ذل ك رس ول اهلل، يس ت يف صَلة الليل فحسب ذلك وليس
 ، اْلم  د هلل كث  رياً ثَلث  اً  ح  ني دخ  ل يف الص  َلة ق  ال: اهلل أك  رب كب  رياً  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–مطع  م ق  ال: رأي  ت رس  ول اهلل 

 (710)، اللهم إ ي أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفخه ونفثه".ثَلثاً  أصيَلً ، سبحان اهلل بكرة و ثَلثاً 

خي  تم ص  َلته باالس  تعاذة م  ن أرب  ع كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ومس  لم فيق  ول:   -س  لمص  لى اهلل علي  ه و –وك  ان
 (713)اللهم إ ي أعوذ بك من عهاب القرب ومن عهاب جهنم ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال".

إىل ذل  ك  دويرش   : إذا ن  زل من  زالً ا  اف  فيه  ا عل  ى االس  تعاذة  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وم  ن ه  هه األح  وال ال  يت ك  ان الن  يب
يق  ول: "م  ن ن  زل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–فيق  ول كم  ا يف مس  لم م  ن ح  ديث خول  ة بن  ت حك  يم قال  ت: مسع  ت رس  ول اهلل 

 (715)فقال: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك". منزالً 

ي ا رس ول اهلل م ا لقي ت م ن عق رب  :فق ال -ص لى اهلل علي ه وس لم–ج ل إىل الن يب ج اء ر  :ع ن أَب هري رة أن ه ق ال وفيه أيضاً 
 (719)مل تضرك". ،أما لو قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق :لدغتين البارحة قال

اضع كثرية فك ان وذلك يف األذكار يف مو  صباحه ومسائه يفااف  فيها على االستعاذة   ومن ههه األحوال اليت كان النيب
خرجن  ا يف ليل  ة : روى البم  هي وأب  و داود بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث مع  اذ ب  ن عب  د اهلل ب  ن خبي  ب ع  ن أبي  ه ق  ال يق  ول كم  ا

يصلي لنا فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا ُث ق ال ق ل فل م  -صلى اهلل عليه وسلم–مطرية وظلمة شديدة نطلب رسول اهلل 
ل قل: قل هو اهلل أحد واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثَل  م رات تكفي ك م ن  أقل شيًئا قال قل فقلت: ما أقول؟ قا

 (701) كل شيء.

                                                            
/  0) -(، وحسنه األلبا ي انظر: أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 0/405(، وابن ماجه )0/454(، والدارمي )01 - 4/9(، والبمهي )0/027(، والنسائي )0/042( أخرجه أبو داود )712)

424.) 

 (: مثله يف الشواهد ال بأس به إن شاء اهلل تعاىل.437/  0) -(، وقال األلبا ي يف أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 0/472(، واْلاكم )0/409(، وابن ماجه )0/044( أخرجه أبو داود )710)

 (، عن ابن عباس.291(، عن أَب هريرة و )255( أخرجه مسلم )713)

 (.3127م )( أخرجه مسل715)

 (.3122( أخرجه مسلم )719)

 (.442/  0وحسنه األلبا ي يف التعليق الرغيب ) ،(7232(، والبمهي )2154( أخرجه أبو داود )701)
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وك  ان يق  ول: "أص  بحنا وأص  بح املل  ك هلل واْلم  د هلل ال إل  ه إال اهلل، وح  ده ال ش  ريك ل  ه ل  ه املل  ك ول  ه اْلم  د وه  و عل  ى ك  ل 
ر م ا يف ه ها الي وم وش ر م ا بع ده رب أع وذ شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هها اليوم وخري ما بع ده وأع وذ ب ك م ن ش 

 (700)بك من الكسل وسوء الكرب رب أعوذ بك من عهاب يف النار وعهاب يف القرب".

وكان يقول: "اللهم أنت رَب ال إله إال أنت خلقت ين وأن ا عب دك وأن ا عل ى عه دك ووع دك م ا اس تطعت أع وذ ب ك م ن ش ر 
 (704)ِل فإنه ال يغفر الهنوب إال أنت".ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بهنيب فاغفر 

وكان يقول: "اللهم ع افين يف ب د ي الله م ع افين يف مسع ي الله م ع افين يف بص ري ال إل ه إال أن ت، الله م إ ي أع وذ ب ك م ن 
 (707)الكفر والفقر وأعوذ بك من عهاب القرب ال إله إال أنت".

 وحده. -تعاىل-االستعاذة باهلل   -اهلل عليه وسلم صلى–وغريها من أذكار الصباح واملساء كثري وفيه يكثر النيب

  :فيها ااف  على االستعاذة   صلى اهلل عليه وسلم   ومن ههه األحوال اليت كان النيب
 كان يعلمهم أن يدعو كما روى البخاري من حديث أَب هريرة فيقول: الدعاء فقد  

 (702اتة األعداء".)"تعوذوا باهلل من جهد البَلء ودرك الشقاء وسوء القضاء وا
  -ومن ههه األحوال: الرقى اليت كان يرقى ِبا نفسه وغريه   صلى اهلل عليه وسلم 

 فعن علي قال: بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة  ،فكان يرقي باملعوذتني
 يصلي فوضع يده على األرض فلدغته عقرب فناوُلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ها فلما انصرف قال: "لعن اهلل العقرب ما تدع مصلياً وال غريه أو نبّياً بنعله فقتل
 وغريه" ُث دعا مبلح وماء فجعله يف إناء ُث جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته 

 (702وميسحها ويُ َعوِّذها باملعوذتني. )
 وعن عائشة: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 

 اللبيبة األريبة: فلما اشتد وجعه أي الهي  ني وينفث، تقول الصديقة الفطنةباملعوذت
 (700) مات فيه كنت أقرأ عليه، وأمسح بيده عليه، رجاء بركتها.

                                                            
 (.3154( أخرجه مسلم )700)

 (.0710( أخرجه البخاري )704)

 وقال األلبا ي: حسن اإلسناد. ،(2191( أخرجه أبو داود )707)

 (.0723( أخرجه البخاري )702)

 ( وأبو حممد اخلَلل 447/  4( و أبو نعيم يف"أخبار أصبهان" )003خرجه الطربا ي يف"املعجم الصغري")ص ( أ702)

 .51/  4( انظر: "السلسلة الصحيحة"0/  414يف"فضائل قل هو اهلل أحد")ق 

 .2522ومسلم  ،2100( أخرجه البخاري 700)
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 (703)ةة ومن كل عني المّ يعوذ اْلسن واْلسني بكلمات اهلل التامات من كل شيطان وهامّ    صلى اهلل عليه وسلم   وكان
فَل يضره  (705)دغ إىل أن يقول حني ميسي: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلقوكما أرشد الرجل الهي ل

شيء،ومن مجيل اليقني ِف هها اْلديث ما اطلعت عليه أن اإلمام القرطيب قال يف تفسريه: "وههه الَعوحَذُة جربتها فلم 
 سوى مرة نزلت منزاًل فنسيتها فلدغتين عقرب". ،أصب بأي ضرر يف أي منزل نزلته

جي  ده يف  وجع  اً  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وروى مس  لم م  ن ح  ديث عثم  ان ب  ن أَب العاص  ي الثقف  ي أن  ه ش  كا إىل رس  ول اهلل 
 ،بس م اهلل :: "ض ع ي دك عل ى ال هي ت أمل م ن جس دك وق ل-صلى اهلل عليه وس لم–فقال له رسول اهلل  ،جسده منه أسلم

 (709)حاذر".أُ أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد و  :. وقلثَلثاً 

 دخول املسجد: عندفيها على االستعاذة:  -صلى اهلل عليه وسلم–ومن ههه األحوال اليت كان ااف  النيب 

كان يقول إذا دخل   -صلى اهلل عليه وسلم–كما يف أَب داود وغريه بسند صحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو أن النيب 
 -: ف إذا ق ال -ص لى اهلل علي ه وس لم– من الشيطان الرجيم"ق الأعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي :املسجد
 (741)ذلك، قال الشيطان: حف  مين سائر اليوم". -أى العبد

ومن ههه األحوال: دعاء اخلرومل من البيت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث أم س لمة قال ت: م ا خ رمل رس ول اهلل 
 الس  ماء فق  ال: الله  م إ ي أع  وذ ب  ك أن أض  ل أو ُأض  ل أو أزل أو م  ن بي  يت ق  ط إال رف  ع طرف  ه إىل -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–

 (740)أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو جيهل علي".

ا اف  فيه ا عل ى االس تعاذة وم ا اس تعاذ فيه ا مجيًع ا إال  -ص لى اهلل علي ه وس لم–إىل غري ه ها م ن األح وال ال يت ك ان الن يب 
 ى صحة ذلك التصرف وخطأ ما عداه.يدل عل عباهلل وحده ذلك أن الطبع بعد الشر 

كل م ا ال يق در علي ه إال اهلل فإن ه ال يطل ب إال من ه و  -سبحانه وتعاىل-ألن دفع الضرر ودفع الشرور ال يقدر عليه إال اهلل 
 جل ِف عَله.

عنص رنا  أن املش ركني ك انوا يس تعيهون بغ ريه وأوض ح لن ا عظ م ج رمهم وق بح تص رفهم ذاك وه ها ه و -تع اىل-وُلها بني اهلل 
 الثالث من عناصر اللقاء: حكم من استعاذ بغري اهلل

                                                            
 واُلَامة: بتشديد امليم واحدة اُلوام وهى  ،بسوءوالَلمة: العني الَلمة الىت تصيب  ،(7730( أخرجه البخاري )703)

 اْليات وكل ذى سم يقتل مسه.

 (.3122( أخرجه مسلم )705)

 (.2503( أخرجه مسلم )709)

 ( 017قال األلبا ي: وإسناده صحيح انظر: الثمر املستطاب )ص /  ،(200( أخرجه أبو داود )741)

 .770/  4وصحيح ابن ماجه  024/  7صحيح البمهي  وانظر ،(7552(، وابن ماجه )21 92( أخرجه أبو داود )740)
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كان ص رفها والتوج ه   -سبحانه وتعاىل-صرف إال له أيها اإلخوة إذا علمنا أن االستعاذة عبادة ال يقدر عليها إال اهلل وال تُ 
هلل م ن اجل ن والش ياطني ق ال ع ن ح ال املش ركني يف اس تعاذهتم بغ ري ا حاكي اً  -عز وج ل-ِبا إىل غري اهلل شرك وقد قال اهلل 

نِّ فَ زَاُدوُهمح َرَهًق ا ) نحِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِح ص لى –[ وقص ة ه ها أن الن يب 0(" ]اجل ن: 0سبحانه" َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اإلحِ
دهم وس  فهاءهم يرمجون  ه وأغ  روا عبي   قبيح  اً  اً ف  ردوه ردّ  -ع  ز وج  ل-مل  ا خ  رمل إىل الط  ائف ي  دعوهم إىل اهلل  -اهلل علي  ه وس  لم

م  ات عم  ه ال  هي ك  ان ي  دافع عن  ه،  ،باْلج  ارة علي  ه الص  َلة والس  َلم رج  ع إىل مك  ة وق  د خ  رمل م  ن مك  ة عل  ى حال  ة ش  ديدة
ومات  ت زوجت  ه خدجي   ة ال  يت كان   ت تؤانس  ه وكان   ت ل  ه نع   م املع  ني عل  ى دعوت   ه، ُث مل  ا خ   رمل إىل الط  ائف أص   يب ِب  ها ال   رد 

وبينم  ا ه  و ك  هلك يس  ر اهلل ل  ه م  ن اجل  ن م  ن اس  تمع إىل الق  رآن  اً ج  دّ  -علي  ه وس  لم ص  لى اهلل–القب  يح، اش  تدت ب  ه اْل  ال 
يص لي الفج ر ويق رأ الق رآن واس تمع  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ال له خنلة بني مك ة والط ائف ق ام قوآمن به وذلك عند واد ي

 له اجلن فأعجبوا بالقرآن كما قص اهلل علينا يف سورة األحقاف ويف سورة اجلن.

ِ  نِّ َيسح  َتِمُعوَن الحُق  رحَآَن فَ َلمَّ  ا َحَض  ُروُه قَ  اُلوا أَنحِص  ُتوا فَ َلمَّ  ا قُ -تع  اىل-ق  ال  ِض  َي َولَّ  وحا ِإىَل قَ   وحِمِهمح : "َوِإذح َص  َرف حَنا ِإلَيح  َك نَ َف  رًا ِم  َن اجلح
عحَنا ِكَتابًا أُنحزَِل ِم نح بَ عح ِد ُموَس ى 49ُمنحِهرِيَن ) َمَنا ِإنَّا مسَِ َ قِّ َوِإىَل َطرِي ٍق ُمسح َتِقيٍم (قَاُلوا يَا قَ وح َ َيَديح ِه يَ هح ِدي ِإىَل اْلح قًا ِلَم ا بَ  نيح ُمَص دِّ

َمنَ  ا َأِجيبُ  وا َداِع  َي اللَّ  ِه َوَآِمنُ  وا بِ  ِه يَ غحِف  رح َلُك  مح ِم  نح ُذنُ  وِبُكمح َوجيُِ  رحُكمح ِم  نح َع  َهاٍب أَلِ  يٍم )71) (َوَم  نح اَل جيُِ  بح َداِع  َي اللَّ  ِه 70(يَ  ا قَ وح
لَِياُء أُولَِئَك يف َضََلٍل ُمِبنٍي ) فَ َليحسَ  َرحِض َولَيحَس َلُه ِمنح ُدونِِه َأوح  (".74مبُعحِجٍز يف األح

عحنَ ا قُ رحَآنً ا َعَجبً ا ) نِّ فَ َق اُلوا ِإنَّ ا مسَِ َتَمَع نَ َفٌر ِمَن اجلِح َمنَّ ا بِ ِه َولَ نح (يَ هح ِدي ِإىَل الرُّشح ِد َفآَ 0وقال عز من قائل: ُقلح أُوِحَي ِإَِلَّ أَنَُّه اسح
َ  َه َص اِحَبًة َواَل َولَ  ًدا )4ُنشح رَِك ِبَرب ِّنَ  ا َأَح ًدا ) (َوأَنَّ  ا 2(َوأَنَّ ُه َك  اَن يَ ُق  وُل َس ِفيُهَنا َعلَ  ى اللَّ ِه َش  َططًا )7(َوأَنَّ  ُه تَ َع اىَل َج  دُّ َرب ِّنَ  ا َم ا اختَّ

ِ  نُّ َعلَ  ى اللَّ  ِه َك   نح  ُس َواجلح ِ  نِّ فَ   زَاُدوُهمح َرَهًق  ا 2ِهبًا )ظَنَ نَّ  ا َأنح لَ  نح تَ ُق  وَل اإلحِ نح  ِس يَ ُع  وُذوَن ِبرَِج  اٍل ِم  َن اجلح (َوأَنَّ  ُه َك  اَن رَِج  اٌل ِم  َن اإلحِ
َعَث اللَُّه َأَحًدا )0)  [ 3-0(]اجلن/3(َوأَن َُّهمح ظَنُّوا َكَما ظَنَ نحُتمح َأنح َلنح يَ ب ح

الف التوحي د فم ن ذل ك أن ه  خت  ال يتع ض أفع ال العب اد ينتق د ه ؤالء املؤمن ون م ن اجل ن ب:  -أيه ا اإلخ وة-ويف ههه ايآي ات 
 كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا.

قال املفسرون عكرمة والسدى وغريمها: كانت عادة العرب يف جاهليتها يعوذون بعظيم املك ان ال هي ينزل ون في ه م ن اجل ان 
ين   زل الرج   ل بأهل   ه يف املك   ان  ،عدائ   ه يف ج   وار رج   ل كب   ريكم   ا ك   ان أح   دهم ي   دخل ب   َلد أ  ،أن يص   يبهم بش   يء يس   وؤهم

هتم أقبلوا هرب ت فلم ا أوكانت اجلن إذا ر  من سفهائه، قالوا: إنا نعوذ بعظيم هها الوادي أو بسيد أهل هها الوادي :فينادي
ه   م خوفً   ا فعل   وا ذل   ك ومسع   وا كَلمه   م عرف   وا أن اإلن   س خي   افون م   نهم كم   ا خي   اف اجل   ن م   ن اإلن   س فرجع   وا إل   يهم وزادو 

وأصابوهم باخلبل واجلنون وتعبدوهم بشىت العبادات منها االستعاذة ومنها االس تعانة ورمب ا ال هبح وغريه ا ف زادوهم إمثً ا وكف رًا 
 (744) وطغيانًا.

                                                            
 (. 479/  5( تفسري ابن كثري )744)
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وم ن عجي ب ومجي ل م  ا اطلع ت علي ه يف ه  ها املوض ع م ا ذك  ر اْل اف  اب ن كث  ري ع ن ك ردم ب  ن أَب الس ائب األنص اري ق  ال: 
مبكة، فآوانا املبيت إىل راع ي  -صلى  اهلل عليه وسلم–ن املدينة يف حاجة وذلك أول ما ذكر رسول اهلل خرجت مع أَب م

غنم فلما انتصف الليل جاء ذئ ب فأخ ه   ًَل م ن الغ نم فوث ب الراع ي فق ال: ي ا ع امَر ال وادي ج اَرك، فن ادى من اٍد ال ن راه 
على رسوله مبك ة" َوأَنَّ ُه  -تعاىل-الغنم مل تصبه كدمة، وأنزل اهلل يقول: يا سرحان أرسله، فأتى اَْلَمل يشتد حىت دخل يف 

نِّ فَ زَاُدوُهمح َرَهًقا ) نحِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِح  (747)[0(، ]اجلن: 0َكاَن رَِجاٌل ِمَن اإلحِ

ا حىت يرهب اإلنس ّى قال اْلاف  اللبيب األريب ابن كثري: وقد يكون الهئب الهي أخه اْلمل، وهو ولد الشاة، كان جني  
 (742)وخياف منه، ُث رده عليه ملا استجار به ليضله ويهينه وخيرجه عن دينه واهلل أعلم 

نِّ فَ  زَاُدوُهمح َرَهًق ا   أي: زاد اجل ن اإلن س باس تعاذهتم  بس ادهتم رهق ا: إمثً ا َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اإلنحِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِح
 .-تعاىل-شر ا وغشيانًا حملارم اهلل وطغيانًا و 

يًع  ا ُُثَّ -تع  اىل-عب  ادة ه  ؤالء اإلن  س للج  ن يف الق  رآن الك  رمي كم  ا ق  ال  -تب  ارك وتع  اىل-ول  ها حك  ى اهلل  : َويَ   وحَم َاحُش  ُرُهمح مجَِ
ثَ  ُرُهمح ِِبِ مح  (قَاُلوا ُسبحَحاَنَك أَنح تَ 21يَ ُقوُل لِلحَمََلِئَكِة َأَهُؤاَلِء ِإيَّاُكمح َكانُوا يَ عحُبُدوَن ) ِ نَّ َأكح َولِي ُّنَ ا ِم نح ُدوهِنِ مح بَ لح َك انُوا يَ عحبُ ُدوَن اجلح

ًعا َواَل َض ر ا َونَ ُق وُل لِلَّ ِهيَن ظََلُم وا ُذوقُ وا َع َهاَب النَّ اِر الَّ 20ُمؤحِمُنوَن ) بُوَن (فَالحيَ وحَم اَل مَيحِلُك بَ عحُضُكمح لِبَ عحٍض نَ فح يِت ُكنح ُتمح ِِبَ ا ُتَك هِّ
 [24-21(]سبأ/24)

 قال العلماء: كانت عبادهتم للجن استعاذهتم ِبم.

: ولعل هها هو السبب الرئيس يف استكبار هؤالء اجل ن وأمث اُلم م ن الش ياطني ع ن اإلذع ان والتس ليم -أيها اإلخوة-أقول 
رض ألن ه س لبهم الزعام ة ال ىت  وإطاعت ه واتباع ه مل  ا ج اء ب دعوة اهلل ورس الته إىل أه ل األ -صلى اهلل عليه وسلم–لرسول اهلل 

ألن ه ك ان سيص بح ملًك ا عل ى املدين ة قب ل بعث ة  ،كانوا يتبوءوهنا، كما استكرب اب ن أَب ب ن س لول زع يم املن افقني ع ن اإلمي ان
    ل  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–وهجرت  ه إليه   ا فلم   ا ف   ات علي  ه ه   ها املنص   ب ِبج   رة الن  يب  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–الن  يب 

م واملسلمني، أقول: وههه حال املشركني من اجل ن والش ياطني فم ن أعج ب م ا ق رأت يف ذل ك م ا روي أهن م العداوة ل سَل
وقتل ه بطريق ة بش عة ش نعة للغاي ة فق د روى الط ربا ي يف األوس ط وص حح  -صلى اهلل علي ه وس لم–دبروا حملاولة اغتيال النيب 

ض  بعي ق  ال ح  دثنا أب  و التي  اح ق  ال: قل  ت لعب  د ال  ر ن ب  ن اْل  ديث العَلم  ة األلب  ا ي يف الص  حيحة ع  ن جعف  ر ب  ن س  ليمان ال
؟ قال: نع م، ق ال: قل ت: كي ف ص نع رس ول -صلى اهلل عليه وسلم–خنب  التميمي وكان شيًخا كبريًا: أدركت رسول اهلل 

 ص  لى اهلل–ليل  ة كادت  ه الش  ياطني؟ فق  ال: إن الش  ياطني حت  درت تل  ك الليل  ة عل  ى رس  ول اهلل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–اهلل 
ص لى اهلل علي ه –م ن األودي ة والش عاب وف يهم ش يطان بي ده ش علة م ن ن ار يري د أن ا رق ِب ا وج ه رس ول اهلل  -عليه وس لم

فهبط إليه جربيل عليه السَلم فق ال: ي ا حمم د  ق ل، قل ت: وم ا أق ول: ق ال: ق ل: أع وذ بكلم ات اهلل التام ات ال يت  -وسلم

                                                            
 (.421/  5( نفسه )747)

 (.421/  5( نفسه )742)
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وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرمل فيه ا وم ن ش ر م ا ذرأ يف ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وذرأ 
األرض وبرأ ومن شر ما خيرمل منها، ومن شر ف  الليل والنهار، ومن شر كل طارق، إال طارق يط رق   ري ي ا ر  ن، ق ال: 

 (742. )-تبارك وتعاىل-فطفئت نارهم وهزمهم اهلل 

َوح  َأُع وُذ » َفَس ِمعحَناُه يَ ُق وُل  -ص لى اهلل علي ه وس لم-اَلِِّنِّ َعنح َأىِب الدَّرحَداِء قَاَل قَاَم َرُسوُل اللَّ ِه وروى مسلم َعنح َأىِب ِإدحرِيَس اخلح
الصَّ ََلِة قُ لحنَ ا يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه  َثَلَثًا. َوَبَسَط َيَدُه َكأَنَّ ُه يَ تَ نَ اَوُل َش يحًئا فَ َلمَّ ا فَ  رََغ ِم نَ «. أَلحَعُنَك بَِلعحَنِة اللَِّه » ُُثَّ قَاَل «. بِاللَِّه ِمنحَك 

عحنَ  اَك تَ ُق  وُل ِِف الصَّ  ََلِة َش  يحًئا ملَح َنسح  َمعحَك تَ ُقولُ  ُه قَ بح  َل َذلِ  َك َورَأَي حنَ  اَك َبَس  طحَت يَ  َدَك. قَ  اَل  ِإنَّ َع  ُدوَّ اللَّ  ِه ِإبحلِ  يَس َج  اَء » قَ  دح مسَِ
ِه  ى فَ قُ  َعلَ  ُه ِِف َوجح لح  ُت َأُع  وُذ بِاللَّ  ِه ِمنح  َك. ثَ  ََلَ  َم  رَّاٍت ُُثَّ قُ لح  ُت أَلحَعنُ  َك بَِلعحنَ  ِة اللَّ  ِه التَّامَّ  ِة فَ لَ  مح َيسح  َتأحِخرح ِبِش  َهاٍب ِم  نح نَ  اٍر لَِيجح

َبَح ُموثَ ًقا يَ لحَعُب ِبِه ِولح  َهُه َواللَِّه َلوحاَل َدعحَوُة َأِخيَنا ُسَليحَماَن أَلصح ِل الحَمِديَنِة َداُن أَ َثََلَ  َمرَّاٍت ُُثَّ أََردحُت َأخح  (740)«.هح

ص  لى اهلل –ك  ان اْلق  د والغ  ل واْلس  د متأص  ًَل يف قل  وب اجل  ن والش  ياطني جت  اه رس  ول اهلل    -أيه  ا اإلخ  وة-إىل ه  ها اْل  د 
ومل ال؟ وهو الهي عم ل عل ى ه دم ع روش كف رهم وعب ادهتم يف قل وب اإلن س، ونف ث يف روعه م روح اإلمي ان  -عليه وسلم

 ستعاذة باجلان وعلمهم وعرفهم أن االستعاذة ال تكون إال بالرحيم الر ن.فأخرجهم من العبادة واال

ولهلك بني السادة العلماء أن االستعاذة فيما ال يق در علي ه إال اهلل ال جت وز ب ل ه ي ش رك فق د ذك ر العلم اء أن االس تعاذة 
 قسمان:

 استعاذة جائزة وهي االستعاذة بالعبد اْلي اْلاضر فيما يقدر عليه. -

اس   تعاذة ج   ائرة يتع   دى ص   احبها عل   ى ح   ق اهلل وه   ي ش   رك وه   ي االس   تعاذة ال   يت ال يق   در عليه   ا خمل   وق ب   ل ه   ي م   ن و  -
م  ن وِل أو ن  يب أو ص  احل أو  -تع  اىل-ك  دفع الض  ر وجل  ب اخل  ري وَن  و ذل  ك فم  ن اس  تعاذ بغ  ري اهلل   -تع  اىل-خص  ائص اهلل 

 .-تعاىل-فقد كفر باهلل صاحب ضريح أو قرب أو مشهد يف شيء مما ال يقدر عليه إال اهلل 

ما ذكر القاضي عياض ترتي ب امل دارك وتقري ب املس الك وه و ي بجم  -ونعم السلف كانوا-ومن مجيل ما قرأت عن سلفنا 
ق  ال الفض  ل ب  ن الربي  ع: بع  ث إِل الرش  يد يف وق  ت مل يك  ن يبع  ث إِل في  ه، ف  دخلت علي  ه يف جمل  س ل م  ام الش  افعي ق  ال: 

د وجهه. فقال ِل يا فضل أذهب إىل اْلجازي حممد بن إدريس فأتين به، فإن مل تأتين به خاصته وبني يديه سيف وقد أزب
أنزلت بك ما أريد به، فأتيت ه وه و يف مس جد بيت ه يص لي، فانتق ل م ن ص َلته، فقل ت ل ه: أج ب أم ري امل ؤمنني فق ال: بس م 

ق  د ق  ام ف  إذا ه  و ج  الس. فق  ال م  ا فع  ل  اهلل وح  ّرك ش  فتيه ُث هنض  ت أمام  ه وه  و يفن  و ي ح  ىت أتي  ت القص  ر، وأن  ا أرج  و أن  ه
الرجل؟ قلت بالب اب ق ال لعل ك روعت ه قل ت ال ق ال: أدخل ه.فلما دخ ل تزح زح ل ه ع ن جملس ه وهتل ل وجه ه، وض حك إلي ه 
وصافحه وعانقه وقال له: يا أبا عبد اهلل مل يكن لنا علي ك م ن اْل ق أن تأتين ا إال برس ول، فاعت هر بع هر لطي ف. فق ال إن 

بع  ة آالف دين  ار ويف رواي  ة بعش  رة آالف. فق  ال ال أقبله  ا. فق  ال: عزم  ت علي  ك لتأخ  هها. ي  ا فض  ل، ا له  ا أمرن  ا ل  ك بأر 
                                                            

 (.4375وهو يف الصحيحة ) ،(2223/  70/  4( أخرجه الطربا ي يف"األوسط")742)

 (.0479( أخرجه مسلم )740)
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معه. قال الفضل: فلما انصرف قلت: بالهي أجناك منه وأب دل ل ك رض اه م ن س خطه، م ا قل ت يف إقبال ك إلي ه ودخول ك 
العرش العظيم. اللهم إ ي أعوذ بن ور قدس ك، وعظم ة  عليه. قال نعم. قلت: شهد اهلل أنه ال إله إال هو العزيز اْلكيم رب

طهارتك، وبركة جَللك، من كل آفة أو عاهة أو طارق، إال طارقاً يطرق  ري يا أرحم الرا ني. اللهم أن ت عي اذي، فب ك 
ن أعوذ وأنت مَلذي فبك ألوذ، يا من ذلت له رقاب اجلبابرة، وخضعت له مقاليد الفراعنة، أعوذ بكرمك من غضبك وم 

 نسيان ذكرك، ومن أن ختز ي أو تكشف سبي، أنا يف كنفك يف ليلي وهناري، وظعين وأسفاري ونومي وقراري.
فاجعل ثناءك دثاري وذكرك شعاري، ال إله غريك، تنزيهاً لوجهك وتعظيماً لسحبات قدسك. أجر ي من عقوبتك 

صرف عين شر ما أحاط به علمك. وسخطك، واضرب علي سراقات حفظك، وأعطين من خري ما أحاط به علمك. وا
وأمن روعاحم يوم القيامة يا راحم الرا ني. قال الفضل: فما دخلت على سلطان فدعوت بالدعاء إال ضحك يف وجهي 

 إوضمين وأكرمين

هنا سؤال ال يصح أن نتجاوز ه هه النقط ة إال   -أيها اإلخوة-ويعرض لنا  -عز وجل-هها هو حكم االستعاذة بغري اهلل 
 يب عنه أال وهو:أن جن

 ما حكم االلتجاء إىل املشركني والدخول يف  ايتهم وهو نوع من االستعاذة؟ 

 -تع  اىل-وه  ها س  ؤال مه  م ي  دخل يف ص  ميم ح  ديثنا ب  َل ش  ك وَن  ن نتح  د  ع  ن االحتم  اء وااللتج  اء واالس  تعاذة ب  اهلل 
 ولكم املغفرة. حة أسأل اهلل ِلانتعرف إليه بعد جلسة االسب   -أيها اإلخوة-وحده واجلواب 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 ما هو حكم االلتجاء إىل املشركني والدخول يف  ايتهم؟ ها اإلخوة فيا أي ،أما بعد

 فيه تفصيل:  -أيها اإلخوة-واجلواب 

فمن التجأ إىل املشركني يطلب اْلماية عن اختيار وقصد يريد متابعتهم ومناصرهتم مفتتًنا مب ا ه م علي ه فه هه ب َل ش ك ردة 
اَل يَ تَِّخ   ِه امل   واالة ال   يت هن   ى اهلل عنه   ا حي   ث ق   ال: "–امل   ربرات  ع   ن اإلس   َلم وخ   رومل ع   ن دائرت   ه الرحب   ة وه   هه مهم   ا كان   ت

ءٍ  َع  لح َذلِ  َك فَ لَ  يحَس ِم  َن اللَّ  ِه يف َش  يح ِمِننَي َوَم  نح يَ فح لِيَ  اَء ِم  نح ُدوِن الحُم  ؤح ِمنُ  وَن الحَك  اِفرِيَن َأوح " كم  ا ح  د  وا  د  لألس  ف م  ن  الحُمؤح
خلارجني عليه بدعوى حرية الفكر وما ه ي إال حري ة الكف ر ف بى الواح د م نهم كثري من املنتسبني اىل اإلسَلم زورًا وِبتانًا ا

يؤل  ف وي  تكلم ِف حق  ائق ال  دين ويقينيات  ه الثابت  ة يزل  زل الثواب  ت ويه  دم األص  ول وا  رك الرم  ال الناعم  ة ف  إذا عل  ت األص  وات 
فس ه وق ع ِف اْلف رة ال ىت حفره ا ضده ومل يستطع اإلجابة عن تساؤالهتم وهى تدينه ألهنا على حق وهو عل ى باط ل ورأى ن

 ،ليدفن اإلسَلم فيها فإذا هو الهى سيدفن فيها خرمل فار ا هاربًا بكف ره إىل إخوان ه ِف ب َلد الغ رب والش رق يل وذ ِب م ويع وذ

 



 193 

وم  نهم نص  ر حام  د أب  و زي  د ال  هي ك  ان  ،وم  ن ه  ؤالء رش  اد خليف  ة وأ   د منص  ور الل  هان كان  ا أس  تاذين يف جامع  ة األزه  ر
وم  نهم س  لمان رش  دي أو "مكس  ور غ  وي" ال  هي ل  يس ل  ه م  ن امس  ه أي نص  يب ص  احب كت   اب  ،داب الق  اهرةأس  تاًذا ب  آ

"آي  ات ش  يطانية" وامل  أفون ايآخ  ر ال  هى أل  ف كت  اب أو رواي  ة "وليم  ة ألعش  اب البح  ر" فه  ؤالء ب  َل ش  ك مرت  دون، أم  ا م  ن 
اإلسَلم من هتدي د أو وعي د وق د وص ل إىل ح د التجأ إىل بَلد املشركني اتمي ِبم مكرًها مضطرا إليهاء وقع عليه يف دار 

اإلكراه فعًَل ومل جيد ناصًرا من املس لمني، واألم ن يف ب َلد املش ركني ل ه متحق ق ويض من دين ه، ف َل ب أس وقتئ ه م ن االلتج اء 
أن  إل  يهم فه  ها التج  اء بالب  دن ال بالقل  ب، ومث  ل ه  ها أن يك  ون املس  لم يف ب  َلد الك  افرين وخيش  ى بعض  هم فأيًض  ا جي  وز ل  ه

 اتمي يف البعض ايآخر.

" فعن   دما يك   ون املس   لمون يف حال   ة الض   عف، يف مرحل   ة ال   دعوة، وعن   دما يش   تد عل   يهم أذى املش   ركني وتن   زل ِب   م احمل   ن 
واخلطوب، فليس أم امهم إال حتم ل ايآالم واملش قة، أو ال دخول يف ج وار أح د م ن الن اس، أو اُلج رة إىل مك ان آم ن، وق د 

، مصطحبني معهم النساء واألبناء، حيث -ومن بينهم رجال من كبار الصحابة  -راراً بدينهم خرمل مجاعة من الصحابة ف
، وم ن املش هور ع ن -وذلك قبل أن يدخل النجاشي اإلس َلم  -قصدوا أرض اْلبشة ونزلوا مطمئنني جبوار ملكها العادل 

م، ومل يب دلوا م ن س لوكهم أو م واقفهم لق اء الصحابة أهنم مل يتنازلوا م ن أج ل اْلماي ة واألم ان ع ن أي ش يء م ن أم ر دي نه
ههه اْلماية، وكان الدخول باجلوار دون قيد أو شرط اول بني املسلم ودينه، وال يش بط يف عق د اجل وار أن يك ون ص رااً 
من إجياب وقبول، فقد يكون من طرف واحد يعلن  ايت ه ُل ها الرج ل، وذل ك م ن أج ل قراب ة أو حب اً يف مواق ف الش رف، 

يك  ون اجل  وار عل  ى ش  كل ب  َلد مفتوح  ة أم  ام امله  اجرين،  ي  ث يس  تطيع اإلنس  ان أن يق  يم فيه  ا دون االلت  زام بقي  ود يف  وق  د
جم  ال االعتق  اد، وإمن  ا يعتم  د عل  ى ق  وانني تل  ك ال  بَلد ال  يت ال تتع  رض لألح  وال الشخص  ية للن  اس، كم  ا ه  و اْل  ال يف بع  ض 

 البَلد األوربية وغريها".

فقد احتمى النيب بعمه أَب طال ب م ن ص ناديد املش ركني ولطامل ا  -صلى اهلل عليه وسلم– وسريته وهها ظاهر من سنة النيب
-صلى اهلل عليه وسلم–وقف أبو طالب حائط سد وصد تتكسر عليه سيوف ورماح وسهام أهل الباطل دفاًعا عن النيب 

.(743) 

 (745) ودخل النيب يوم الطائف دخل مكة يف جوار املطعم بن عدي.

اجلوار أيًضا أبو بكر دخل جوار ابن الدغنة ملا أراد أن خيرمل مه اجرًا ِقبَ ل اْلبش ة واْل ديث أخرج ه البخ اري َع نح  ودخل يف
بَ َرِِّن ُعرحَوُة بحُن الزُّبَ ريحِ َأنَّ َعاِئَشَة  تح قَالَ  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -َزوحمَل النَّ ِبِّ  -رضى اهلل عنها  -ُعَقيحٍل قَاَل ابحُن ِشَهاٍب فََأخح

َثىِن َعبح ُد اللَّ ِه َع نح يُ وُنَس َع نِ  يَن. َوقَاَل أَبُو َصاِلٍح َحدَّ بَ  َرِِّن ُع رحَوُة بح ُن ال زُّبَ ريحِ  ملَح َأعحِقلح أَبَ َوىَّ ِإالَّ َومُهَا َيِديَناِن الدِّ الزُّهح رِىِّ قَ اَل َأخح
َنا يَ وحٌم ِإالَّ يَأحتِيَنا ِفيِه َرُس وُل اللَّ ِه قَاَلتح ملَح َأعحِقلح أَبَ َوىَّ َقطُّ  -رضى اهلل عنها  -َأنَّ َعاِئَشَة  يَن، وملَح مَيُرَّ َعَلي ح ، ِإالَّ َومُهَا َيِديَناِن الدِّ

ََبَش  -صلى اهلل عليه وسلم  - َرًة َوَعِش يًَّة، فَ َلمَّ ا اب حتُلِ َى الحُمسح ِلُموَن َخ رمََل أَبُ و َبكح ٍر ُمَه اِجرًا ِقبَ َل اْلح ِة، َح ىتَّ ِإَذا َطَرِفَِ الن ََّهاِر ُبكح
                                                            

 (.02( ص )71العدد ) ،( انظر جملة البيان743)

 (.92/  0ظر زاد املعاد )( ان745)
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ِغَنِة  َو َسيُِّد الحَقاَرِة  -بَ َلَا بَ رحَك الحِغَماِد َلِقَيُه ابحُن الدَّ َرَجىِن قَ  وحِمى فَأَنَ ا أُرِي ُد َأنح  -َوهح ٍر َأخح ٍر فَ َقاَل أَبُو َبكح فَ َقاَل أَيحَن تُرِيُد يَا أَبَا َبكح
. قَاَل ابح ُن ال ِس ُب الحَمعح ُدوَم، َوَتِص ُل ال رَِّحَم، َوحَتحِم ُل َأِسيَح ِِف اأَلرحِض فََأعحُبَد َرىبِّ ِغنَ ِة ِإنَّ ِمث حلَ َك اَل خَيح رمُُل َواَل خُيح رمَُل، فَِإنَّ َك َتكح دَّ

، َوأَنَا َلَك َجاٌر فَ ارحِجعح فَاعحبُ دح َربَّ َك بِ ِبََلِدكَ  قِّ ِغنَ ِة، فَ َرَج َع َم َع  . فَارححَتَ لَ الحَكلَّ، َوتَ قحرِى الضَّيحَف، َوتُِعنُي َعَلى نَ َواِئِب اْلَح ابح ُن الدَّ
ٍر اَل خَيحرمُُل ِمث حُلُه، َواَل خُيحرملُ  رَاِف ُكفَّاِر قُ َريحٍ ، فَ َقاَل َُلُمح ِإنَّ أَبَا َبكح ٍر، َفطَاَف ِِف َأشح ِس ُب الحَمعح ُدوَم، َأىِب َبكح ، َأخُتحرُِج وَن َرُج ًَل ُيكح

ِغنَ ِة َوآَمنُ وا أَبَ ا َبكح ٍر َوَيِصُل ال رَِّحَم، َوَاحِم ُل الحَك لَّ، َويَ قح رِ  . فَأَن حَف َهتح قُ  َريحٌ  ِج َواَر ابح ِن الدَّ َ قِّ ى الضَّ يحَف، َويُعِ نُي َعلَ ى نَ َوائِ ِب اْلح
ِغنَ  ِة ُم  رح أَبَ  ا َبكح  ٍر فَ لحيَ عحبُ  دح َربَّ  ُه ِِف َدارِِه، فَ لحُيَص  لِّ َولحيَ قح  َرأح َم  ا َش  اَء، َواَل ي ُ  ِذينَ  ا بِ  َوقَ  اُلوا اِلبح  ِن الدَّ َهِلَك، َواَل َيسح  تَ عحِلنح بِ  ِه، فَِإنَّ  ا قَ  دح ؤح

ٍر. ِغَنِة أَلىِب َبكح ِ َ أَب حَناَءنَا َوِنَساَءنَا. قَاَل َذِلَك ابحُن الدَّ  َخِشيَنا َأنح يَ فح

وهكها ج ائز للمس لم أن ي دخل يف ج وار املش رك و ايت ه إذا مل يك ن ل ه م ن املس لمني ناص ر ومل يك ن ذل ك عل ى حس اب 
 (749) ، أما إذا كان غري ذلك فَل.شيء من دينه

ٍر يَ عحُبُد َربَّ ُه ِِف َدارِِه، َواَل َيسح تَ عحِلُن بِالصَّ ََلِة َواَل ا لحِق رَاَءِة ِِف َغ ريحِ َدارِِه، ُُثَّ كما يف بقية ههه القصة قالت عائشة: َفَطِفَق أَبُو َبكح
ِجًدا ِبِفنَ اِء َدارِِه، وَ  ٍر فَاب حتَ ىَن َمسح بَ  َرَز َفَك اَن ُيَص لِّى ِفي ِه، َويَ قح َرأُ الحُق رحآَن، فَ َيتَ َقصَّ ُف َعَليح ِه ِنَس اُء الحُمشح رِِكنَي َوأَب حنَ اُؤُهمح، َبَدا أَلىِب َبكح

َع   ُه ِح   نَي يَ قح   َرأُ الحُق   رحآَن، فَ    َأشح   رَاَف قُ    َريحٍ  ِم   َن  أَف حزََع َذلِ   كَ يَ عحَجبُ   وَن َويَ نحظُ   ُروَن ِإلَيح   ِه، وََك   اَن أَبُ   و َبكح   ٍر َرُج   ًَل َبكَّ   اًء اَل مَيحلِ   ُك َدمح
ِغنَ  ِة فَ َق  ِدَم َعلَ  يحِهمح، فَ َق  اُلوا لَ  ُه ِإنَّ  ا ُكنَّ  ا َأَجرحنَ  ا أَبَ  ا َبكح  رٍ  َعلَ  ى َأنح يَ عحبُ  َد َربَّ  ُه ِِف َدارِِه، َوِإنَّ  ُه َج  اَوَز  الحُمشح  رِِكنَي، فََأرحَس  ُلوا ِإىَل ابح  ِن الدَّ

ِجًدا ِبِفَناِء َدارِهِ  ِ َ أَب حَناَءنَا َوِنَساَءنَا، فَأحتِ ِه فَ ِإنح َأَح بَّ َأنح َذِلَك، فَاب حتَ ىَن َمسح َتِص َر  ، َوَأعحَلَن الصَََّلَة َوالحِقرَاَءَة، َوَقدح َخِشيَنا َأنح يَ فح يَ قح
نَ ا َأنح خُنحِف َرَك، َوَلسح َنا ُمِق رِّيَن  َعَلى َأنح يَ عحُبَد َربَُّه ِِف َدارِِه فَ َعَل، َوِإنح َأىَب ِإالَّ َأنح يُ عحِلَن َذِلَك َفَس لحُه َأنح يَ  ُردَّ ِإلَيح كَ  ِذمَّتَ َك، فَِإنَّ ا َكرِهح

ِغنَ ِة أَبَ ا َبكح ٍر، فَ َق اَل قَ دح َعِلمح َت الَّ ِهى َعَق دح  ِتعحََلَن. قَاَلتح َعاِئَش ُة فَ أََتى ابح ُن الدَّ ٍر ااِلسح َتِص َر أَلىِب َبكح ُت لَ َك َعَليح ِه، فَِإمَّ ا َأنح تَ قح
ُت لَ ُه. قَ  اَعلَ ى َذلِ  َك َوِإمَّ   ِف  رحُت ِِف َرُج  ٍل َعَق  دح َل أَبُ  و َبكح  ٍر ِإِّنِّ أَُردُّ ا َأنح تَ   ُردَّ ِإىَلَّ ِذمَّ ىِت، فَ  ِإِّنِّ اَل ُأِح  بُّ َأنح َتسح  َمَع الحَع َرُب َأِّنِّ ُأخح

 (771) ِإلَيحَك ِجَواَرَك، َوأَرحَضى جِبَِواِر اللَِّه.

فق د ق ال اب ن  -رض ي اهلل عن ه-ة الص حاَب اجللي ل عثم ان ب ن مظع ون ت هكر بع ز  -رض ي اهلل عن ه-وههه العزة من أَب بك ر 
إس  حق ي  هكر مه  اجرى اْلبش  ة األول  ني مل  ا رجع  وا ظ  انني أن أه  ل مك  ة أس  لموا ومل تك  ن حقيق  ة فرج  ع بعض  هم إىل اُلج  رة 

ج وار  ودخل بعضهم يف جوار وجهاء مشركني يقول: وكان مم ن دخ ل م نهم جب وار: ]فيم ا مس ى لن ا[ عثم ان ب ن مظع ون يف
فأم  ا عثم  ان ب  ن  ،الولي  د ب  ن املغ  رية، وأب  و س  لمة ب  ن عب  د األس  د يف ج  وار خال  ه أىب طال  ب، ف  إن أم  ه ب  رة بن  ت عب  داملطلب

مظعون فإن صاحل بن إبراهيم بن عبدالر ن بن عوف حدثىن عمن حدثه ع ن عثم ان ق ال: مل ا رأى عثم ان ب ن مظع ون م ا 
ل  بَلء وه  و ي  روح ويغ  دو يف أم  ان م  ن الولي  د ب  ن املغ  رية ق  ال: واهلل إن في  ه أص  حاب رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم م  ن ا

ورواحى يف جوار رجل من أهل الشرك، وأصحاَب وأهل ديىن يلقون من البَلء واألذى يف اهلل ما ال يصيبين لنقص   ،غدوى
قال: مل يا  ،ليك جواركفمشى إىل الوليد بن املغرية فقال له: يا أبا عبد اس، وفت ذمتك، وقد رددت إ  كثري يف نفسي

                                                            
 (.405 -407/ 0( انظر يف تفصيل ذلك عون العلي اْلميد )749)

 .4493( أخرجه البخاري 771)
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ق ال: ف انطلق  ،قال: ال، ولك ين أرض ى جب وار اهلل عزوج ل، وال أري د أن أس تجري بغ ريه ؟لعله آذاك أحد من قومي ؟ابن أخى
ق  ال: فانطلق  ا، فخرج  ا ح  ىت أتي  ا املس  جد، فق  ال الولي  د ب  ن  ،إىل املس  جد ف  اردد عل  ى ج  واري عَلني  ة كم  ا أجرت  ك عَلني  ة

قال: صدق، قد وجدته وفي ا كرمي اجلوار، ولكين قد أحببت أال أستجري بغ ري  ،جاء يرد على جوارياملغرية: هها عثمان قد 
ُث انص  رف عثم  ان رض  ى اهلل عن  ه، ولبي  د ب  ن ربيع  ة يف جمل  س م  ن ق  ري  ينش  دهم، فجل  س  ،اهلل، فق  د رددت علي  ه ج  واره
 معهم عثمان فقال لبيد: 

 * أال كل شئ ما خَل اهلَل باطُل * 

 : صدقت.فقال عثمان

 * وكل نعيم ال حمالة زائل *                                    فقال لبيد: 

 فقال عثمان: كهبت، نعيم اجلنة ال يزول.

 ؟ فقال لبيد: يا معشر قري ، واهلل ما كان يؤذى جليسكم، فمىت حد  هها فيكم

 جتدن يف نفسك من قوله. فقال رجل من القوم: إن هها سفيه يف سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فَل

ف رد علي  ه عثم  ان ح ىت ش  رى أمرمه  ا، فق ام إلي  ه ذل  ك الرج ل ولط  م عين  ه فخض رها، والولي  د ب  ن املغ رية قري  ب ي  رى م ا بل  ا م  ن 
 عثمان، فقال: أما واهلل يابن أخى إن كانت عينك عما أصاِبا لغنية، ولقد كنت يف ذمة منيعة.

وإ ي لف ي ج وار م ن ه و أع ز من  ك   لفق رية إىل مث ل م ا أص اب أخته ا يف اهللفق ال ل ه عثم ان: ب ل واهلل إن عي ىن الص حيحة 
 وأقدر يا أبا عبد اس.

 فقال له الوليد: هلم يا ابن أخى إىل جوارك فعد.

 قال: ال. 

 فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه:

 فإن تك عيين يف رضا الرب ناُلا... يدا ملحد يف الدين ليس مبهتد

 ُن منها ثوابه... ومن يُ رحِضِه الر ُن يا قوِم يسعدِ فقد عوض الر 

 فإ ي وإن قلتم غوى مضلل... سفيه على دين الرسول حممدِ 

 أريد بهاك اهلل واْلق ديننا... على رغم من يبغي علينا ويعتدي
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 وقال علي بن أَب طالب عليه السَلم فيما أصيب من عني عثمان بن مظعون رضي اهلل عنهما:

 ر غري مأمون... أصبحت مكتئباً تبكي كمحزونأمن تهكر ده

 أمن تهكر أقوام ذوي سفه... يغشون بالظلم من يدعو إىل الدين

 ال ينتهون عن الفحشاء ما سلموا... والغدر فيهم سبيل غري مأمون

 ... أنا غضبنا لعثمان بن مظعون-أقل اهلل خريهم -أال ترون

 ضرباً غري مأفونإذ يلطمون وال خيشون مقلته... طعًنا دراكاً و 

 فسوف جيزيهم إن مل ميت عجًَل... كيًَل بكيل جزاء غري مغبون

 -صلى اهلل عليه وسلم-فههه من املآثر اليت خلفها لنا أصحاب رسول اهلل  

اخلَلص   ة أن   ه جي   وز للمس   لم أن ي   دخل يف ج   وار املش   رك و ايت   ه إذا مل يك   ن ل   ه م   ن املس   لمني ناص   ر ومل يك   ن ذل   ك عل   ى 
وال يتع  ارض ذل  ك م  ع حرم  ة االس  تعاذة بغ  ري اهلل فإن  ه إذا ك  ان مع  ىن  ،أم  ا إذا ك  ان غ  ري ذل  ك ف  َل ،ين  هحس  اب ش  يء م  ن د

اإلج  ارة يلتق  ي م  ع االس  تعاذة، يف أن ك  ًَل منهم  ا يطل  ب خَلل  ه اْلماي  ة واملنع  ة، ف  إن االس  تعاذة ال تك  ون إال ب  اهلل، بينم  ا 
 تكون اإلجارة يف الدنيا من الناس.

ول ه ف يمن ذكرن ا األس وة اْلس نة  ، الصرب وعدم الدخول يف جوار مشرك فاهلل له وهو ناصره ومؤي دهومن علت مهته فأىب إال
 والقدوة الطيبة.

ف  إن املس  لم يطل  ب اجلن  ة وم  ن طل  ب الغ  اِل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ه  ها ي  ا عب  اد اهلل دي  ن ربن  ا وه  هه ش  رعة نبين  ا ورس  ولنا 
 (770)إن سلعة اهلل اجلنة". تكبد مثنه غالًيا"أال إن سلعة اهلل غالية أال

"إذا نزل تح ب ك ،وال تس تعه إال ب اهلل ،ويف النهاية أمهس يف أذنك: أي حبييب يف اهلل ال تستعن إال ب اهلل وال تس تغث إال ب اهلل
جح ب   هكرِِه، واهت   فح بامِس   ِه، واطل   بح م   ددُه واس   ألحه فتحح   ُه ونصح   َرُه، م   رِِّغ ا تح ب   ك اخلط   وُب ف   اُلح َُ َُ ُّ َُ َُ جلب   ني الن   وازُل، وأملََ

لتق  ديِس امِس  ِه، لتحص  ل عل  ى ت  امل اْلريَّ  ِة، وأرغ  م األنح  ف يف ط  ني عبوديتِ  ِه لتح  وز ِوس  ام النج  اِة، م  دَّ ي  ديحك، ارف  ع كفَّيح  َك، 
نَّ  ك أطل قح لس  انك، أكث  رح م  ن طلبِ ِه، ب  الاح يف س  ؤالِِه، أحلَّ علي  ه، ال  زمح باب ُه، انتظ  رح ُلطحُف  ه، ترق  بح فتحح ُه، أشح  ُد بامِس  ِه، أحس  نح ظ

ِلَح". يه،ف  (774)انقطعح إليه، تبتَّلح إليه تبتيًَل حىت تسعد وتُ فح

                                                            
 .922وهو يف الصحيحة  ،(715/  2واْلاكم ) ،(733/  5( أخرجه أبو نعيم يف اْللية )770)

 ( ال حتزن.774)
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وحده فهو الهي جيي ب املض طر إذا دع اه واعت رب ِب هه القص ة ال يت ي هكرها اْل اف  اب ن عس اكر  -تعاىل-استعه ُأَخيَّ باهلل ف
يس مى الزب دا ي وام  ل ك ان بدمش ق رج  ل ل ه بغ ل يكري  ه م ن دمش ق إىل ت  ل يف كتاب ه العظ يم اجللي  ل: ت اري  دمش ق يق  ول:  

عليه الناس، فهكر أنه أكرى بغله مرة رجل امل عليه متاًعا له بأجرة معلومة فلما صار خارمل الدرب لقيه رجل وس أله أن 
امله على رأس اْلمل ويأخه من ه أجرت ه ق ال فرغب ت يف الك راء و ل ه ف وق اْلم ل ولزم ت احملج ة ق ال: فلم ا ص رنا ب بعض 

ن تأخ  ه بن  ا ه  ها الطري  ق فإن  ه خمتص  ر وجي  ئ عن  د مف  رق ط  ريقني ق  ال: فقل  ت ل  ه: أن  ا ال أخ  رب ه  ها الطري  ق ق  ال ِل ه  ل ل  ك أ
 ،الطريق وال أعرفه فقال: أنا أعرفه وقد سلكته مرارا كثرية قال: فأخهت يف ذلك الطري ق فأش رفت عل ى موض ع وع ر وح  

أي إنسان فبين ا أن ا ك هلك إذا ب ه يق ول ِل:  وواد عظيم هائل واستوحشت وجعلت أنظر مينة ويسرة وال أرى أحًدا وال أرى
امسك برأس البغل حىت أنزل فقلت له أي  تنزل وقد أشرفت يف هها املوض ع م ر بن ا نلح ق البل د بوق ت فق ال: خ ه ويل ك 
ب  رأس البغ  ل ح  ىت أن  زل وق  د أش  رفت عل  ى واد عظ  يم خياي  ل ِل أن في  ه أقواًم  ا م  وتى فأمس  كت ب  رأس البغ  ل ح  ىت ن  زل ُث ش  د 

ثيابه وأخرمل سكيًنا عظيًم ا م ن وس طه وقص د ي ب ه ليقتل ين فع دوت م ن ب ني يدي ه وأن ا أق ول: ي ا ه ها خ ه البغ ل  على نفسه
وتضرعت إليه وبكيت وحهرته من عقوبة تلحقه  -عز وجل-وما عليه فقال هها هو ِل وإمنا أريد أن أقتلك، فخوفته باهلل 
أص لي ركعت ني ُث افع ل م ا ب دا ل ك، فق ال: افع ل وال تط ول  فأىب وقال: ليس بد من قتلك فاستسلمت يف يده وقلت دع ين

فابتدأت بالتكبري وأرتج علي القراءة حىت مل أذكر من القرآن حرفًا واحًدا وأنا واقف متحري وهو جالس  هائي يقول: هي ه 
س ق د أقب ل م ن أفرغ فأجرى اهلل على لسا ي بعد وقت فقرأت"أم من جييب املضطر إذا دعاه ويكش ف الس وء"فإذا أن ا بف ار 

َنو الوادي وبيده حربة فرمى ِبا الرجل فما أخطأت فؤاده وخر ص ريًعا فتعلق ت بالف ارس وه و منص رف وقل ت ل ه ب اهلل م ن 
أن  ت ال  هي م  ن اهلل  ي  احم بظه  ورك فق  ال: أن  ا رس  ول"من جيي  ب املض  طر إذا دع  اه ويكش  ف الس  وء"قال: فأخ  هت البغ  ل 

ا.
ً
 (777) واْلمل ورجعت إىل دمشق سامل

 ان من ال يسلم أولياءه ألعدائه أبًدا حني يعلم منهم أن قلوِبم ونفوسهم وآماُلم معه به يلوذون وبه يعوذون.فسبح

الصراط املستقيم طريق رب العاملني وسنة سيد املرسلني وكونوا على خري اُلدي وهو هدي حمم د   -أيها اإلخوة-فاسلكوا 
ن  ك تعل  م الطري  ق والتع  رف علي  ه ف  الزم العلم  اء وك  ن معه  م وإن يتيس  ر وه  ها يس  تلزم م -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ب  ن عب  د اهلل 

لك فَل ختط على الطريق خطوة إال بعد مشاورهتم واسبشادهم،أسأل اهلل ِل ولكم النجاة والنج اح، الله م أع هنا م ن ش ر 
 أنفسنا وأعهنا من شر خلقك.

األع  داء، الله  م إن  ا نع  وذ ب  ك م  ن الس  لب بع  د  الله  م إن  ا نع  وذ ب  ك م  ن درك الش  قاء وس  وء القض  اء وجه  د ال  بَلء واات  ة
العطاء، اللهم إنا نعوذ ب ك من ك ال َنص ى ثن اء علي ك أن ت كم ا أثني ت عل ى نفس ك عظ م جاه ك وج ل وع َل س لطانك 
 وال إله غريك أعهنا بفضلك من النار ومن عهاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال........ الدعاء.

 

                                                            
 (.424/  05) -( تاري  دمشق 777)
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 اثة والدعا  ح  را األرض والسما االستغ

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 لق كلهم... إماء له طوًعا مجيًعا وأعبدهو اهلل باري اخللق واخل

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

وأن تط رق باب ه  -تع اىل-ما أحومل أمتنا ايآن أمام األزمات املتتالية يف كافة الن واحي أن تق بب مبجموعه ا وأفراده ا م ن اهلل 
 والدنو منه: -تعاىل-ن اهلل وأن تلزم جواره حىت يفك اهلل كرِبا ويفرمل مهها ويقضي حوائجها، ومن وسائل القرب م

 االستغاثة والدعاء:

فتع  الوا بن  ا أيه  ا اإلخ  وة نتع  رف س  وي ا يف ه  ها اللق  اء إىل ه  ها الب  اب اجللي  ل اخلط  ري م  ن أب  واب التع  رف إىل اهلل تع  اىل، وكم  ا 
 تعودنا فسوف نسلك املوضوع يف العناصر التالية:

 أواًل: شرف االستغاثة والدعاء.

  شرك.ثانًيا: دعاء غري اهلل

 ثالثًا وأخريًا: فأين الدعاء يف حياتنا؟

 أسأل اهلل أن يقربنا منه وأن يرفع درجاتنا.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي قلوبكم وأمساعكم 

 أواًل: شرف االستغاثة الدعاء:

ِمنُ وا َب  أحبيت يف اهلل  قال اهلل تعاىل: "َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإ يِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدعحَوةَ  اِع ِإَذا َدَع اِن فَ لحَيسح َتِجيُبوا ِل َولحيُ ؤح ال دَّ
من عباده الداعني ه ها الق رب  -عز وجل-[، فيا له من شرف عال أن يقرب اهلل 050(" ]البقرة: 050َلَعلَُّهمح يَ رحُشُدوَن )

راعة إلي  ه وأن تط  رح قلب  ك ب  هل اخل  اص ويعل  نهم ان ال واس  طة بين  ه وبي  نهم فم  ا علي  ك أيه  ا اْلبي  ب إال أن ترف  ع أك  ف الض  
وانكسار بني يديه وأن تبثه شكواك ومهوم ك وجن واك ح ىت جت ده أق رب إلي ك م ن نفس ك ال ىت ب ني جنبي ك، ه ها ش رف أي 

إال  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ما من آي ة يف الق رآن الك رمي كل ه س ئل فيه ا حبيبن ا املص طفى   -أيها اإلخوة-شرف، ولهلك 
 حني اجلواب عنها بلف "قل": -وجلعز -وكان الرد من اهلل 

َ جِّ َولَ  يحَس الح  ربُّ بِ َأنح تَ  أحُتوا الحبُ يُ وَت ِم  نح  َِهلَّ ِة قُ  لح ِه  َي َمَواِقي ُت لِلنَّ  اِس َواْلح ظُُهورَِه  ا َوَلِك نَّ الح  ربَّ َم ِن ات ََّق  ى َوأحتُ  وا  " َيسح أَُلوَنَك َع  ِن األح
ِلُحوَن ) الحبُ ُيوَت ِمنح أَب حَواِِبَا َوات َُّقوا اللَّهَ   [.059(" ]البقرة: 059َلَعلَُّكمح تُ فح
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رَاِم ِقَتاٍل ِفي ِه قُ لح ِقتَ اٌل ِفي ِه َكبِ رٌي َوَص دٌّ َع نح َس ِبيِل اللَّ ِه وَُكفح ٌر بِ هِ  ِر اْلَح أَُلوَنَك َعِن الشَّهح لِ ِه ِمنح ُه  " َيسح َ رَاِم َوِإخح رَامُل َأهح َوالحَمسح ِجِد اْلح
بَ ُر ِعنحَد اللَّ ِه َوالحفِ  بَ  ُر ِم َن الحَقتح ِل َواَل يَ زَالُ وَن يُ َق اتُِلوَنُكمح َح ىتَّ يَ  ُردُّوُكمح َع نح ِدي ِنُكمح ِإِن اسح َتطَاُعوا َوَم نح َأكح نَ ُة َأكح يَ رحتَ ِددح ِم نحُكمح َع نح ت ح

َِخ   َرِة َوأُولَئِ    ن حَيا َوايآح (" 403َك َأصح   َحاُب النَّ   اِر ُه   مح ِفيَه   ا َخالِ   ُدوَن )ِدينِ   ِه فَ َيُم   تح َوُه   َو َك   اِفٌر فَُأولَئِ   َك َحِبطَ   تح َأعحَم   اُُلُمح يف ال   دُّ
 [.403]البقرة: 

بَ   ُر ِم  نح ن َ  ُُهَم  ا َأكح ٌ َكبِ  رٌي َوَمنَ  اِفُع لِلنَّ  اِس َوِإمثح مح  ِر َوالحَميحِس  ِر قُ  لح ِفيِهَم  ا ِإُثح ِعِهَم  ا َوَيسح  أَُلوَنَك َم  اَذا يُ نحِفُق  وَن قُ  ِل " َيسح  أَُلوَنَك َع  ِن اخلَح فح
َو َكهَ  َيَاِت َلَعلَُّكمح تَ تَ َفكَُّروَن )الحَعفح ُ اللَُّه َلُكُم ايآح  [.409("]البقرة: 409ِلَك يُ بَ نيِّ

َق ح َرِبنَي َوالحَيتَ اَمى َوالحمَ  ُتمح ِمنح َخ ريحٍ فَِللحَوالِ َديحِن َواألح أَُلوَنَك َماَذا يُ نحِفُقوَن ُقلح َما أَن حَفقح َعلُ " َيسح وا ِم نح َخ ريحٍ َس اِكنِي َوابح ِن السَّ ِبيِل َوَم ا تَ فح
 [.402(" ]البقرة: 402فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم )

َواُنُكمح َواللَّ  ُه يَ عحلَ  ُم الحُمفح  " ِس  َد ِم  َن الحُمصح  ِلِح َولَ  وح َش  اَء اللَّ  ُه َوَيسح  أَُلوَنَك َع  ِن الحَيتَ  اَمى قُ  لح ِإصح  ََلٌح َُلُ  مح َخي ح  ٌر َوِإنح خُتَ  اِلطُوُهمح فَ  ِإخح
 ".اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  أَلَعحَنَتُكمح ِإنَّ 

اليت أج اب عنه ا الق رآن الك رمي بلف "ق ل"،إال آي ة ال دعاء  -صلى اهلل عليه وسلم–إىل آخر أسئلة املؤمنني والكافرين للنيب 
اِع ِإَذا َدَع   اِن فَ لحَيسح    ِمنُ   وا َب َلَعلَُّه   مح فق   ال اهلل فيه   ا: "َوِإَذا َس   أََلَك ِعبَ   اِدي َع   ينِّ فَ   ِإ يِّ َقرِي   ٌب ُأِجي   ُب َدعح   َوَة ال   دَّ َتِجيُبوا ِل َولحيُ ؤح

[، ومل يقل: فقل إ ي قريب، حىت يرفع كل الظنون يف أن يكون بني اهلل وبني الداعي أي 050("  ]البقرة: 050يَ رحُشُدوَن )
 ريه.واسطة من أي نوع كانت فَل وِل وال نيب فقد نفى واسطة سيد الدعاة وإمام األنبياء وعظيم البشرية فكيف بغ

ص لى اهلل علي ه –ويف اْلديث الهي أخرجه البخاري يف األدب املفرد بسند صحيح من حديث النعمان بن بش ري أن الن يب 
العب ادة كله ا ه ي ال دعاء وه ها ب َل  -صلى اهلل علي ه وس لم–فانظر كيف جعل النيب(772)قال: "الدعاء هو العبادة" -وسلم

 شك  شرف للدعاء عظيم.

ق  ال: "إن  -ص  لى اهلل علي ه وس لم–أ   د بس ند ص حيح م ن ح  ديث س لمان الفارس ي أن الن يب  ويف اْل ديث ال هي أخرج ه
 (772)اهلل حيي كرمي يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفراً خائبتني".

ص لى –م ن ح ديث أَب س عيد اخل دري أن الن يب  -ر  ه اهلل-ويف اْلديث الهي أخرج ه ا  د وحس نه العَلم ة أ  د ش اكر 
قال: "ما من مسلم ي دعو اهلل ب دعوة ل يس فيه ا إُث وال قطيع ة رح م إال أعط اه اهلل ِب ا إح دى ث َل : إم ا  -عليه وسلماهلل 

                                                            
 .742/  4وصحيح ابن ماجه  ،021/  7وانظر صحيح اجلامع الصغري  ،0425/  4وابن ماجه  ،400/  2هي والبم ،35/  4( أخرجه أبو داود 772)

. وصفرًا أي: 7502وصحيح ابن ماجه  7/039، وصححه األلبا ي يف صحيح البمهي 2/052، والبغوي يف شرح السنة 4/0430، وابن ماجه 2/223، والبمهي 0255 4/35( أخرجه أبو داود 772)

 .خاوية
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أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف ايآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"قالوا:يارسول اهلل إذاً نكث ر. ق ال: 
 (770)"اهلل أكثر".

ب يف دف    ع املك    روه، وحص    ول املطل    وب، وه    و م    ن أنف    ع األدوي    ة، وه    و ع    دو ال    بَلء، يدافع    ه فال    دعاء م    ن أق    وى األس    با
 ويعاجله،ومينع نزوله،ويرفعه، أو خيففه إذا نزل،وهو سَلح املؤمن، وللدعاء مع البَلء ثَل  مقامات:

  أن يكون الدعاء أقوى من البَلء فيدفعه. -0

 فيصاب به العبد، ولكن خيففه وإن كان ضعيفاً.أن يكون أضعف من البَلء فيقوى عليه البَلء  -4

  (773)أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه -7

ق  ال: "ال يغ  ىن -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وِف اْل  ديث ال  هى رواه اْل  اكم وحس  نه االلب  اِّن م  ن ح  ديث عائش  ة ان الن  ِب  –
 إىل يوم القيامة". -أى يتصارعان-اه فيعتلجان حهر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البَلء لينزل فيتلق

 وواهلل إهنا لكرامة وشرف ال يتحصل العبد عليه فيما سوى ههه العبادة، عبادة الدعاء فقال:

ُع  و ي َأسح  َتِجبح َلُك  مح  " علي  ه، ألن  -ع  ز وج  ل-". ول  هلك م  ن ت  رك ال  دعاء بع  دما دع  اه اهلل إلي  ه غض  ب اهلل  َوقَ  اَل َربُُّك  ُم ادح
 -ع  ز وج  ل-عاء ي  دل عل  ى االس  تنكاف واالس  تكبار م  ن ال  دعاء والت  هلل ب  ني ي  دي رب الع  املني ول  هلك ق  ال اهلل ت  رك ال  د

 بعدها: "إن الهين يستكربون عن عبادحم سيدخلون جهنم داخرين".

 -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–أن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-ويف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أَب هري  رة 
 (775)من مل يسأل اهلل يغضب عليه". قال:

 (779)عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "ليس شيٌء أكَرَم على اهلل تعاىل من الدعاء" -رضي اهلل عنه-وعن أَب هريرة 

سبحان رَب تسأل الرجل ورمبا تسأل أخاك ابن أمك وأبيك فيغضب ومينعك وإن أعط اك يعطي ك وه و مت همر، أم ا اجل واد 
يغض  ب عل  ى م  ن مل يس  أله ويطل  ب من  ه ألن  ه ك  رمي  جي  ود ويغ  دق كرم  ه عل  ى  -س  بحانه وتع  اىل-فإن  ه  -ع  ز وج  ل-الك  رمي 

 سائليه وحمتاجيه.

 وسل الهي أبوابه ال حتجب  ال تسألن بين آدم حاجة
                                                            

 وحسنه العَلمة أ د شاكر ر ه اهلل. ،(7/05( أخرجه أ د )770)

 لسعيد بن علي بن وهف القحطا ي. ،(01)ص -( نقًَل من "شروط الدعاء وموانع اإلجابة يف ضوء الكتاب والسنة 42، 47، 44( اجلواب الكايف )ص773)

 .050، 7/021، وحسنهما األلبا ي يف صحيح البمهي 7237، وعن عبادة بن الصامت 7507، وهو يف البمهي عن جابر بن عبد اهلل 7/05( أخرجه أ د يف املسند 775)

 .7/075، وحسن إسناده األلبا ي يف صحيح البمهي 4/224، وأ د 4/0425، وابن ماجه 7737، 2/220( أخرجه البمهي 779)
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 وبين آدم حني يسأل يغضب         اهلل يغضب إن تركت سؤاله

له م ن ش رف لل داعي عظ يم وأخ تم   ديث غاي ة يف الروع ة ويا  -عز وجل-فهها من شرف الدعاء وقرب الداعي من اهلل 
واجلمال إنه اْل ديث العظ يم اجللي ل الع هب اجلمي ل ال هي أخرج ه الش يخان م ن ح ديث أَب موس ى األش عري ق ال: مل ا غ زا 

ل ه إال اهلل خيرب أشرف الناس عل ى واد، فرفع وا أص واهتم ب التكبري اهلل أك رب اهلل أك رب ال إ -صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل 
: "أربع وا عل ى أنفس كم إنك م ال ت دعون أص م وال غائبً ا إنك م ت دعون مسيًع ا قريبً ا -صلى اهلل عليه وس لم–فقال رسول اهلل 

فس معين وأن ا أق ول: ال ح ول وال ق وة إال ب اهلل فق ال ِل:  -ص لى اهلل علي ه وس لم–وهو معكم"، وأنا خلف داب ة رس ول اهلل 
" قل ت: بل ى ي ا رس ول ؟لبيك رسول اهلل، قال: "أال أدلك على كلمة من كنز م ن كن وز اجلن ة "يا عبد اهلل بن قيس": قلت:

 (721) اهلل، فداك أَب وأمي، قال: "ال حول وال قوة إال باهلل".

: االستغاثة وهي دعاء حال الكرب واُلم فيدعو الداعي رب ه أن ينص ره ويف رمل كرب ه ويزي ل مه ه  -أيها اإلخوة-ومن الدعاء 
املغيث يعين اييب الهي جييب عباده ويدركهم يف الشدائد إذا  -عز وجل-عبد: املستغيث، ولهلك فمن أمسائه فيسمى ال

 دعوه وخملصهم إذا جلأوا إليه، فما أخلص عبد له الدعاء يف كرب قط إال أزاله وال يف هم إال فرجه:

، ق ال: ك ان -ر ه اهلل-الدعاء عن اْلسن البصري  ومن مجيل ما قرأت ِف هها ما ذكر ابن أَب الدنيا يف كتاب ايابني يف
م ن األنص ار يك ىن أب ا مغل ق وك ان ت اجًرا يتج ر مب ال ل ه ولغ ريه يض رب ب ه  -صلى اهلل عليه وسلم–رجل من أصحاب النيب 

إال يف ايآفاق وكان ناسًكا ورًعا فخرمل مرة فلقيه لص مقنع يف السَلح فقال له: ضع ما مع ك ف إ ي قاتل ك ق ال: فم ا تري د 
دمي فشأنك واملال قال: أما املال فلي ولست أريد إال دمك قال: أما إذا أبيت ف هر ي أص لي أرب ع ركع ات، ق ال: ص ل م ا 
بدا لك، فتوضأ ُث صلى أربع ركعات فكان من دعائه يف آخر سجدة قال: "ي ا ودود ي ا ذا الع رش ايي د ي ا فع ال مل ا تري د  

 يض  ام وبن ورك ال  هي م أل أرك  ان عرش  ك أن تكفي ين ش  ر ه ها اللص،ي  ا مغي  ث أس ألك بع  زك ال هي ال ي  رام ومبلك ك ال  هي ال
أغثين يا مغيث أغثين يا مغيث أغثين،ثَل  مرات، ف إذا ه و بف ارس أقب ل بي ده حرب ة ق د وض عها ب ني أذ ي فرس ه فلم ا بص ر 

غ اثين اهلل ب ك الي وم؟ فق ال: به اللص أقبل َنوه فطعنه فقتله ُث أقبل إليه، فقال: قم، فقال: من أنت بأَب أنت وأمي،فق د أ
أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت ألبواب السماء قعقعة، ُث دعوت بدعائك الثا ي فسمعت ألهل السماء 

 ضجة، ُث دعوت بدعائك الثالث فقيل ِل: دعاء مكروب فسألت اهلل أن يوليين قتل هها اللص.

 (720)الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غري مكروب.  قال اْلسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا ِبها

وذكر بُزر مجهُر حكيُم فارس: أنَّ عجوزاً فارسيًة كان عندها دجامٌل يف كوٍخ جماوٍر لقصِر كسرى اْلاكِم، فس افرتح إىل قري ٍة 
، ع  دا كس  رى عل  ى كوِخه  ا ليوس  ع قصح  ره وبس  تان : ي  ا ربِّ أس  تودُعك ال  دجامل. فلمَّ  ا غاب  تح ُه، ف  هبح جن  وُده أخ  رى، فقال  تح

                                                            
 (.2412( أخرجه البخاري )721)

 (. 3)ص  -( اجلواب الكايف 720)
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: ي ا رّب، غب ُت أن ا ف أين أن ت  فأنص فها اهللُ وان تقم  الدجامل، وهدُموا الكوخ، فع ادِت العج وُز فالتفت تح إىل الس ماِء وقال تح
  (724)"ِمنح ُدونِِه لَيحَس اللَُّه ِبَكاٍف َعبحَدُه َوخُيَوُِّفوَنَك بِالَِّهيَن ُلا، فعدا ابُن كسرى على أبيه بالسكنِي فَ َقَتلُه على فراِشِه." أَ 

أمل أقل ْلضراتكم إن اهلل تعاىل هو املغيث اييب فه و ال هي إن س ئل أعط ى وإن دع ي أج اب وإن ذك ر عن د خ وف أمن ه 
 وعند كرب أزاله وعند هم كشفه وعند ضيق وسعه.

إال كش ف بل واه، وم ا اهلل هو االسم الهي ما تعلق به فقري إال أغناه، وما تعل ق ب ه ض عيف إال ق واه، وم ا تعل ق ب ه مك روب 
 تعلق به مريض إال شفاه وعافاه.

 اهلل هو االسم الهي تستنزل به الربكات... وتستمطر به الر ات... وجتاب به الدعوات وتقال به العثرات.

 اهلل هو االسم الهي به وألجله قامت األرض والسموات.

 هو احملمود واملدعو واملرجو واملعبود ،اهلل

أَلُُه َمنح  " َرحِض ُكلَّ يَ وحٍم ُهَو يف َشأحٍن َيسح ": إذا اضطرب البحُر، وهامل املومُل، وهبَِّت الريُح، ن ادى أص حاُب يف السموات َواألح
 السفينِة: يا اهلل.

 إذا ضلَّ اْلادي يف الصحراِء ومال الركُب عن الطريِق، وحارِت القافلُة يف السرِي، نادوا: يا اهلل.

 لنكبُة وجثمِت الكارثُة، نادى املصاُب املنكوُب: يا اهلل.إذا وقعت املصيبُة، وحّلِت ا

 إذا أُوصدِت األبواُب أمام الطالبني، وُأسِدلِت الستوُر يف وجوِه السائلني، صاحوا: يا اهلل. 

 إذا بارِت اْليُل وضاقِت السُُّبُل وانتهِت ايآماُل وتقطَّعِت اْلباُل، نادوا: يا أهلل.

: يا أهلل. إذا ضاقتح عليك األرُض مبا ، فاهتفح  رُحبتح وضاقتح عليك نفُسك مبا  لتح

 إليه يصعُد الكِلُم الطيُب، والدعاُء اخلالُص، واُلتاُف الصَّادُق، والدَّمُع الربيُء، والتفجُّع الوالُِه.

 د .إليه مُتدُّ األُكفُّ يف األسححاِر، واأليادي يف اْلاجات، واألعنُي يف امللمَّاِت، واألسئلُة يف اْلوا

بامسِه تشدو األلسُن وتس تغيُث وتله ُج وتن ادي، وب هكرِه تطم ئنُّ القل وُب وتس كُن األرواُح، وهت دأُ املش اعر وت ربُد األعص اُب، 
ُد، ويستقرُّ اليقنُي، "اللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه "  ويثوُب الرُّشح
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ّياً "؟ .اهلل: أحسُن األمساِء وأمجُل اْلروِف، وأصدُق العباراِت، وأمثُن الكلما  ِت،" َهلح تَ عحَلُم َلُه مسَِ

َمُة،" لَِّمِن الحُملحُك الحيَ وحَم لِلَِّه الحَواِحدِ   الحَقهَّاِر ". اهللُ: فإذا الغىن والبقاُء، والقوُة والنُّصرُة، والعزُّ والقدرُة واِْلكح

 م مِّن ن ِّعحَمٍة َفِمَن الّلِه ".اهلل: فإذا اللطُف والعنايُة، والغوحُ  واملدُد، والُودُّ واإلحسان،" َوَما ِبكُ 

 (727)اهلل: ذو اجلَلِل والعظمِة، واُليبِة واجلربوِت". 

أيها اإلخوة  هل يصح مع م ن ه ها ق دره وه ها مقام ه وه ها ش أنه وجَلل ه أن ي بك وي دعى غ ريه؟ ه ل يص ح أن نتوج ه إىل 
ريه ونع وذ ونل وذ بس واه؟ وق د جيي ب ايآن بع ض بالدعاء والرجاء بل باالستغاثة فندعو ونس تغيث بغ  -سبحانه وتعاىل-غريه 

األحب   ة فيق   ول: وه   ل ح   د  ذل   ك؟ واجل   واب: نع   م واهلل ق   د ح   د ، ف   دعا املس   لمون غ   ري اهلل، ورج   ا املس   لمون غ   ري اهلل، 
واستغا  املسلمون بغري اهلل، مع أنه ال يش ك مس لم عل ى ظه ر األرض كله ا يف ه هه األدل ة ال يت ذكرناه ا وال يت ت دل عل ى 

رِهِ عاء عبادة لرب األرض والسماء، غري أهنا الغفلة واجلهل الشديد: "أن الد  ". َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقدح

فسبحان رَب هل أشبهنا اليهود املغضوب عليهم؟ يكون عندنا العلم وخنالفه بالعمل روى مسلم م ن ح ديث أَب هري رة أن 
فق ال: ي ا حمم د إنن ا جن د يف الت وراة أن اهلل تع اىل جيع ل  - علي ه وس لمص لى اهلل–حربًا م ن أحب ار اليه ود ج اء يوًم ا إىل الن يب 

الس  موات عل  ى إص  بع، وجيع  ل األرض  ني عل  ى إص  بع، وجيع  ل امل  اء والث  رى عل  ى إص  بع، وجيع  ل الش  جر عل  ى إص  بع، وجيع  ل 
 سائر اخلَلئق على إصبع ُث يهزهن ويقول: أنا امللك".

نواجهه تصديًقا منه لقول اْل رب ُث ق رأ قول ه تع اىل: "َوَم ا قَ َدُروا اللَّ َه َح قَّ حىت بدت  -صلى اهلل عليه وسلم–فضحك النيب 
يًعا قَ بحَضُتُه يَ وحَم الحِقَياَمِة َوالسموات َمطحِويَّاٌت بَِيِميِنِه  َرحُض مجَِ رِِه َواألح رُِكوَن ) -سبحانه وتعاىل-َقدح  [03(]الزمر: 03َعمَّا ُيشح

 نه ما عبده، ويعلم جَلل اهلل تعاىل ولكنه مل يعمل مبا ميلي عليه ذلك العلم من العمل.فهها اليهودي يعرف قدر اهلل ولك

فهل صارت أمة اإلسَلم كهلك تعلم أن الدعاء عب ادة وم ا ك ان ك هلك ف َل ينبغ ي أن يش رك ب اهلل في ه أح د غ ريه وم ع ه ها 
ع  اىل عل  ى املش  ركني وثني  ة ِف ث  وب جدي  د تتجل  ى يف يتوج  ه نف  ر م  ن املس  لمني لغ  ري اهلل بال  دعاء؟ إهن  ا الوثني  ة ال  يت نع  ى اهلل ت

 صور جديدة بني املسلمني واملسلمات.

 ومن ههه الصور:

 واالستغاثة به، وطلب قضاء اْلاجات منه بعد موته. -صلى اهلل عليه وسلم–أوال: دعاء النيب 

 وهها موجود يف األمة فإننا نسمع من أبناء األمة من يقول:
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 يف كل هول من األهوال ألقاه   ه بيدييا سيدي يا رسول اهلل خ

 ونسمع من أبناء األمة من يقول:

 يا منتهى أملي وغاية مطليب    يا صاحب القرب املقيم بيثرب

 وْلل عقد ملتو متعصب   يا من نرجوه لكشف عظيمة

ُعوا فَ لَ  واهلل تع  اىل يق  ول: " ُع  وا ال  رَّ حََن أَي   ا َم  ا تَ  دح ُع  وا اللَّ  َه َأِو ادح سح  ىَن قُ  ِل ادح َ  اُء اْلُح َمسح َ  اُء : "-ع  ز وج  ل-" ويق  ول ُه األح َمسح َولِلَّ  ِه األح
ىَن فَادحُعوُه ِِبَا سح  ". اْلُح

ُد لِلَّ ِه َوَس ََلٌم َعلَ ى ِعبَ اِدِه الَّ ِهيَن اصح َطَفى َآللَّ ُه َخي ح ٌر أَمَّ ا ُيشح رُِكوَن )ويقول عز من قائل:  مح (أَمح َم نح َخلَ َق الس موات 29ُقِل اْلَح
َجٍة َما َكاَن َلُك مح َأنح تُ نحِبتُ وا َش جَ َواألحَ  َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بَ هح َرَها أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه بَ لح ُه مح قَ  وحٌم رحَض َوأَن حَزَل َلُكمح ِمَن السََّماِء َماًء فَأَن حَبت ح

َرحَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخََلَُلَا أَن حَهارًا وَ 01يَ عحِدُلوَن ) َ الحَبحح َريحِن َح اِجزًا أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه بَ لح (أَمح َمنح َجَعَل األح َجَعَل َُلَا َرَواِس َي َوَجَع َل بَ  نيح
ثَ   ُرُهمح اَل يَ عحَلُم  وَن ) َرحِض أَئِلَ  ٌه َم  َع اللَّ  ِه قَ 00َأكح ِش  ُف السُّ  وَء َوجَيحَعُلُك  مح ُخَلَف  اَء األح  لِ  يًَل َم  ا(أَمح َم  نح جيُِي  ُب الحُمضح  َطرَّ ِإَذا َدَع  اُه َوَيكح

َتِ ِه أَئِلَ هٌ 04َتهَكَُّروَن ) َ يَ َديح َر ح رًا بَ  نيح ِر َوَمنح يُ رحِسُل الرِّيَاَح ُبشح ِديُكمح يف ظُُلَماِت الحبَ رِّ َوالحَبحح  َم َع اللَّ ِه تَ َع اىَل اللَّ ُه َعمَّ ا (أَمح َمنح يَ هح
َلح   َق ُُثَّ يُِعي   ُدُه َوَم   نح يَ    رحزُقُ 07ُيشح   رُِكوَن ) َرحِض أَئِلَ   ٌه َم   َع اللَّ   ِه قُ   لح َه   اُتوا بُ رحَه   اَنُكمح ِإنح ُكنح   ُتمح (أَمح َم   نح يَ بح   َدأُ اخلح ُكمح ِم   َن السَّ   َماِء َواألح
َعثُ وَن )02َصاِدِقنَي ) َرحِض الحَغيح َب ِإالَّ اللَّ ُه َوَم ا َيشح ُعُروَن أَيَّ اَن يُ ب ح  (بَ ِل ادَّاَرَك ِعلحُمُه مح يف 02(قُ لح اَل يَ عحلَ ُم َم نح يف الس موات َواألح

َها َعُموَن ) َها َبلح ُهمح ِمن ح َِخَرِة َبلح ُهمح يف َشكٍّ ِمن ح  [00 - 29(]النمل: 00ايآح

 ؟أيها اإلخوة  أَمَّن جيُِيُب الحُمضحَطرَّ ِإَذا َدَعاهُ 

لُس  ُن م  ن ال  هي يفح  زُع إلي  ه املك  روُب، ويس  تغيُث ب  ه املنك  وًب، وتص  مُد إلي  ه الكائن  اُت، وتس  ألُه املخلوق  اُت، وتله  ُج ب  هِكرِه األ
ُُه القلوب  إنه اهللُ ال إله إالَّ هو". ؟وتُ َؤُلِّ

ُِلمَّ اِت ونتوّس ُل إلي ه يف الكرب اِت 
وننط رُح وحٌق عليَّ وعليك أن ندعوُه يف الش دِة والرَّخ اِء والسَّ راِء والضَّ راِء، ونف زُع إلي ه يف امل

نُ  ه، وُيسح  رع فرُج  ُه وَاُ  لَّ فتحُح  هُ عل  ى عتب  اِت باب  ِه س  ائلني ب  اكني ض  ارعني منيب  ني، حينه  ا ي  أحم م  دُدهح ويِص   أَمَّ  ن جيُِي  ُب  ؟ُل عوح
الحُمضح  َطرَّ ِإَذا َدَع  اُه؟ فينج  ي الغري  ق وي  ردُّ الغائ  ب ويع  ايف املبتل  ي وينص  ُر املظل  وم ويهح  ِدي الض  الَّ ويش  في امل  ريض ويف  رمُّل ع  ن 

يَن ". املكروِب" فَِإَذا رَِكُبوا يف الحُفلحِك َدَعُوا اللََّه خُمحِلِصنَي َلهُ   (722)الدِّ
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  بال دعاء واالس تغاثة، لرأيناه ا "م ن أوض ح الواض حات يف كت اب اهلل، فق د  -عز وج ل-إننا إذا نظرنا إىل مسألة إفراد اهلل   
وم  ع ذل  ك فم  ا أكث  ر ال  هين يتل  ون ه  هه ايآي  ات بألس  نتهم وينقض  وهنا بأفع  اُلم  (722)حت  د  عنه  ا الق  رآن يف ثَلمثائ  ة موض  ع

 وأحواُلم.

ة  ه  ل ميل  ك رس  ول اهلل لنفس  ه فض  ًَل ع  ن أن ميل  ك لغ  ريَه نفًع  ا وال ض  ر ا؟ إن الق  رآن ه  و جيي  ب ع  ن ذل  ك عل  ى أيه  ا اإلخ  و 
 قائًَل: -صلى اهلل عليه وسلم–لسان النِب 

ث َ  َتكح ًعا َواَل َضر ا ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه َوَلوح ُكنحُت َأعحَلُم الحَغيحَب اَلسح ِلُك لِنَ فحِسي نَ فح ريحِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإنح أَنَا ِإالَّ "ُقلح اَل أَمح رحُت ِمَن اخلَح
 [ 055(]األعراف: 055َنِهيٌر َوَبِشرٌي ِلَقوحٍم يُ ؤحِمُنوَن )

ًعا ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَج ٌل ِإَذا َج اَء أَ  ِلُك لِنَ فحِسي َضر ا َواَل نَ فح فَ ََل َيسح َتأحِخُروَن َس اَعًة َواَل  َجُلُه مح ويقول أيًضا: "ُقلح اَل أَمح
ِدُموَن ) تَ قح  [29(]يونس: 29َيسح

ا فما رسول اهلل إال عبد إىل اهلل يلتج يء يق ول ص احب كت اب  ًُ نعم أحبىت ال ميلك رسول اهلل لنفسه وال لغريه نفًعا والضر 
ؤه ودارُه ووطنُ   ه، طُ   رَد ط   رداً وش   ر د م   ن مك   ة حي   ث أهلُ   ه وأبن   ا -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  -ال حت   زن: ُأخ   رمل حمم   ٌد املعص   وُم 

تش   ريداً، والتج   أ إىل الط   ائِف فُقوب   ل بالتك   هيِب وُجوبِ   ه ب   اجلحوِد، وهت   اوتح علي   ه اْلج   ارُة واألذى والس   ب  والش   تُم فعين   اه 
وإىل م  ن  ؟ألُ وم  ن يس   ؟ب  دموع األس  ى تِكف  اِن وق  دماه ب  دماِء الطه  ِر تنزف  اِن، وقلبُ  ه مب  رارِة املص  يبة يَ لحَع  ُج، ف  إىل م  ن يلتج  ئ

 إىل اهلِل، إىل القويِّ، إىل القهاِر، إىل العزيِز، إىل الناصِر. ؟وإىل من يقصدُ  ؟يشكو

القبل   ة، وقص   د ربَّ   ه، وش   كر م   واله، وت   دفَّق لس   انُه بعب   اراِت الش   كوى وص   ادِق  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  -اس   تقبل حمم   ٌد 
 تأملَّ.النجوى وأحرِّ الطلِب، ودعا وأحلَّ وبكى وشكا وتظلَّم و 

 املآقي من اخلطوِب بكاُء     واملآسي على اخلدوِد ِظماءُ 

 وشفاُه األياِم تلثُم وجهاً             ََنََتتحُه الرعوُد واألنواءُ 

م  والُه وإُل  ه ليل  ة خنل  ة، إذح يق  ول: )الله  م إ ي أش  كو إلي  ك ض  عحف ق  وحم وِقلَّ  ة  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -امس  ع س  ؤال الن  يب 
إىل قريٍب يتجهَُّم ين، أو إىل  ؟على الناِس، أنت أرحُم الرا ني، وربُّ املستضعفني، وأنت رَب، إىل من تِكُلين حيليِت وهوا ي

تَ   ه أم   ري، إن مل يك   ن ب   ك عل   يَّ َغَض   ٌب ف   َل أب   اِل، غ   ري أن عافيت   ك ه   ي أوس   ع ُِل، أع   وُذ بن   ور وجِه   ك ال   هي  ع   دوٍّ ملَّكح
يا وايآخ رِة، أن ين زَل َب َغَض ُبك، أو ا لَّ َب س خُطك، ل ك الُعتح ِب ح ىت ترض ى، أشرقتح له الظلماُت، وَصُلَح عليه أمُر الدن
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فه  ها رس ول اهلل م ا ل  ه ملج أ وم َلذ ومس تغا  إال اهلل ف  َل ينبغ ى أن يس تغيث برس  ول اهلل  (720)وال ح ول وال ق وة إال ب َك".
 مستغيث.

 اء األموات من األولياء والصاْلني وغريهم:من مظاهر االستغاثة ودعاء غري اهلل تعاىل: دع  -أيها اإلخوة-ثانيا 

ا أو ص  احب ض  ريح فيق  ول: ي  ا ب  دوي افع  ل لنا،وي  ا دس  وقي اص  نع لن  ا، وي  ا ج  يَلِّن  ُُ فرأين  ا م  ن أبن  اء األم  ة م  ن ي  دعو وًِل
 اكشف عنا، ويا رفاعي اقض حوائجنا.

 حىت مسعنا من أبناء األمة من يقول: إذا ضاقت بكم األمور فعليكم بأصحاب القبور.

"وهها أمر م ن اهلل بالتوج ه إلي ه يف ك ل أم ر وس ؤاله عن د ك ل ض ر وطل ب  فَاب حتَ ُغوا ِعنحَد اللَِّه الرِّزحَق َواعحُبُدوهُ اهلل تعاىل يقول: "و 
،فه  و ال  هي يس  معها وجييبه  ا وح  ده، أم  ا غ  ريه ف  َل يس  مع وال جيي  ب ب  ل ه  و غاف  ل عم  ن -ع  ز وج  ل-اْلاج  ات من  ه وح  ده 

َتِجيُب َلُه ِإىَل يَ وحِم الحِقَياَم ِة َوُه مح َع نح ُدَع اِئِهمح َغ اِفُلو دعاه قال سبحانه: "َوَمنح أَ  ُعو ِمنح ُدوِن اللَِّه َمنح اَل َيسح ( 2َن )َضلُّ ممَّنح َيدح
 [.0،2("  ]األحقاف0َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َُلُمح َأعحَداًء وََكانُوا ِبِعَباَدهِتِمح َكاِفرِيَن )

َرحِض أَئِلَ  ٌه َم  َع اللَّ  ِه قَلِ  يًَل  وق  ال س  بحانه: "أَمح  ِش  ُف السُّ  وَء َوجَيحَعُلُك  مح ُخَلَف  اَء األح َم  ا تَ  هَكَُّروَن  َم  نح جيُِي  ُب الحُمضح  َطرَّ ِإَذا َدَع  اُه َوَيكح
 [.04(" ]النمل: 04)

ق ادر ال هي ال فَل يقدر على حتويل اْلال، وتغيري الوضع من فقر إىل غىن، ومن مرض إىل صحة ومن ضيق إىل سعة إال ال
َوتِلح  َك وح  ده فه  و ال  هي ي  داول ال  دنيا ب  ني الن  اس،"  -ع  ز وج  ل-والق  اهر ال  هي ال يغل  ب وال ين  ازع وه  و اهلل  ،يعج  زه ش  يء

َ النَّ  اِس َولِ  يَ عحَلَم اللَّ  ُه الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا َويَ تَِّخ  َه ِم  نحُكمح ُش  َهَداَء َواللَّ  ُه اَل  َيَّ  اُم نُ  َداِوُُلَا بَ   نيح "، فه  و ال  هي ي  داوُلا ب  ني  لظَّ  اِلِمنيَ اُِ  بُّ ا األح
خلقه على وفق ما يشاء"يسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو يف شأن"فمن شأنه أن جيي ب داعيً ا أو يعط ي س ائًَل 

 أو يفك عانًيا أو يشفي سقيًما أو يكشف كربًا أو يغفر ذنًبا أو جييب مضطرًا.

ا  ،شأن""يسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو يف   ُُ قال قتادة: ال يس تغين عن ه أه ل الس موات واألرض اي ي ح ًي
 (723) ومييت ميًتا ويرَب صغريًا ويفك أسريًا وهو منتهى حاجات الصاْلني وصرخيهم ومنتهي شكواهم.

 ك  ل ي  وم ه  و يف ش  أن فيعت  ق رقابً  ا، ويعط  ي رغابً  ا ويقح  م عقابً  ا ويرف  ع أقواًم  ا  -ع  ز وج  ل-إن ربك  م   -أيه  ا اإلخ  وة-نع  م 
 ويضع آخرين: "قل اللهم مالك امللك"ايآيتني آل عمران. 

                                                            
مدلس ثقة  ( بعد أن عزاه للطربا ي: "وفيه ابن إسحاق وهو72/ 0وقال اُليثمي ) ،وأخرجه الطربا ي يف الكبري من حديث عبد اهلل بن جعفر ،(، عن ابن إسحاق0/241( أخرجه ابن هشام يف السرية النبوية )720)

 (. لكن ألفاش اْلديث ينقدح منها نور مشكاة النبوة.071/ 7( بالضعف واْلديث ضعفه األرناؤوط يف ختريج زاد املعاد )074وحكم عليه األلبا ي يف ختريج فقه السرية للغزاِل )ص ،وبقية رجاله ثقات"

 (.292/  3) -( تفسري ابن كثري 723)
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َرحِض  ،هها ما ميلكه ربنا ُد لِلَِّه فَ اِطِر الس موات َواألح مح فما الهي ميلكه الفقراء الضعفاء من الصاْلني أو األولياء، ال شيء"اْلَح
ِنَح  ٍة َمث ح ىَن َوثُ  ََلَ  َورُبَ اعَ  ٍء قَ  ِديٌر ) َجاِع ِل الحَمََلِئَك  ِة ُرُس ًَل أُوِل َأجح َلح ِق َم  ا َيَش اُء ِإنَّ اللَّ  َه َعلَ ى ُك  لِّ َش يح (َم ا يَ فح  َتِح 0يَزِي  ُد يف اخلح

وا نِعحَمَة اللَِّه (يَا أَي َُّها النَّاُس اذحُكرُ 4ِكيُم )اللَُّه لِلنَّاِس ِمنح َر حٍَة َفََل مُمحِسَك َُلَا َوَما مُيحِسكح َفََل ُمرحِسَل َلُه ِمنح بَ عحِدِه َوُهَو الحَعزِيُز اْلحَ 
َرحِض اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فََأِّنَّ تُ ؤحَفكُ  ُر اللَِّه يَ رحزُُقُكمح ِمَن السََّماِء َواألح  فاطر.  7-0("7وَن )َعَليحُكمح َهلح ِمنح َخاِلٍق َغي ح

ح   د ورمب   ا ق   ال بع   ض ف   َل األولي   اء وال األنبي   اء ميلك   ون فرًج   ا والغ   ريه أل ،ه   ل م   ن خ   الق غ   ري اهلل واجل   واب: ال، حاش   ا هلل
جتاب دعواهتم وتفرمل كرباهتم وتقض ى  ،األحبة: إننا نسمع عن بعض من يفعلون ذلك أي يستغيثون عند القبور واألضرحة

 حوائجهم أفَل يكون ذلك دليًَل على صحة حاُلم.

جات هي ابتَلء م ن اهلل واجلواب أيها الكرام األحباب: بأن ههه األحوال الشيطانية اليت حتصل لعباد القبور من قضاء اْلا
لكَل الطرفني الداعي والرائي، للهى دعا غري اهلل والهي يراه،فأما بالنسبة للرائى: ه ل يتزع زع يف  -عز وجل-وامتحان منه 

ميهله م اهلل ويس تدرجهم  -ع ز وج ل-قلبه الثقة والرضا بأن اهلل ه و ايي ب، وأم ا بالنس بة لل داعي فه و اس تدرامل ل ه م ن اهلل 
واْل  ديث أخرج  ه أ   د وغ  ريه م  ن ح  ديث عقب  ة ب  ن ع  امر أن  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–إمثً  ا ورهًق  ا كم  ا ق  ال الن  يب لي  زدادوا 

يعطي العبد ما شاء، وهو مقيم على معاصيه، فإمنا ذلك  -عز وجل-رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا رأيت اهلل 
ُهمح  ".استدرامل منه له"ُث تَل } فَ َلمَّا آَسُفونَا ان حتَ َقمح   (725)َنا ِمن ح

ٍء  ]األنع  ام:  نَ  ا َعلَ  يحِهمح أَب ح  َواَب ُك  لِّ َش  يح أيه  ا -["، 22وق  د ق  ال اهلل تع  اىل يف ح  ق الك  افرين: "فَلمَّ  ا َنُس  وا َم  ا ذُكِّ  ُروا بِ  ِه فَ َتحح
ههم اهلل أخ  ه أن يأخ  -عل  يهم الص  َلة والس  َلم–لق  د ك  ان املنتط  ر مل  ا نس  وا م  ا ذك  روا ب  ه وك  هبوا اهلل تع  اىل ورس  له   -اإلخ  وة

 عزيز مقتدر، أو ينزل عليهم رجزًا من السماء أو يسقط اهلل عليهم كسًفا من السماء، أو تأخههم الصيحة أو الرجفة.

ٍء"، أعطين اهم اخل ريات مجيعه ا وفتحن  نَ ا َعلَ يحِهمح أَب ح َواَب ُك لِّ َش يح ِب ا ا عل يهم أبوالكن اهلل ق ال: "فَ َلمَّ ا َنُس وا َم ا ذُكِّ ُروا بِ ِه فَ َتحح
 وليس هها عطاء بل هو استدرامل وبَلء.

نَ -عز وجل-فقد قال  ٍء َح ىتَّ ِإَذا َفرُِح وا مبَ ا أُوتُ وا َأَخ هح َنا َعَليحِهمح أَب حَواَب ُك لِّ َش يح اُهمح بَ غحتَ ًة فَ ِإَذا : "فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتحح
اهلل تعاىل لعب اده"وأملي ُل م إن كي دي مت ني".  اس تدرامل م ن اهلل ُل م ["، هها هو استدرامل 22(]األنعام: 22ُهمح ُمبحِلُسوَن )

فاالجتم  اع وب  هل الطاع  ات للقب  ور كم  ا ن  رى م  ن الط  واف وال  دعاء  ،مل  ا عص  وه وذك  روا فم  ا ت  هكروا ونص  حوا فم  ا انتص  حوا
 والهبح والنهر ُلا هها كله شرك ما فعله أحد من السلف وال من صاْلى ههه األمة من بعدهم.

ش   ي  اإلس   َلم اب   ن تيمي   ة: )ق   د ك   ان م   ن قب   ور أص   حاب رس   ول اهلل باألمص   ار ع   دد كث   ري، وعن   دهم الت   ابعون، وَم   ن يق  ول 
بع  دهم ِم  ن األئم  ة، وم  ا اس  تغاثوا عن  د ق  رب ص  احب ق  ط، وال استس  قوا عن  د ق  ربه وال ب  ه، وال استنص  روا عن  ده وال ب  ه. وم  ن 

ب ل عل ى نق ل م ا ه و دون ه، وم ن تأم ل كت ب ايآث ار، وع رف ح ال  املعلوم أن مثل هها مما تتوفر اُلمم والدواعي على نقل ه،
                                                            

(، والدوالَب يف الكىن 2/022( من طريق عبد اهلل بن صاحل عن حرملة بن عمران به، وأخرجه أ د )2221("جممع البحرين"، والبيهقي يف شعب اإلميان )2940) ( أخرجه الطربا ي يف املعجم األوسط725)

 (.7329(، وقد حسنه اْلاف  العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء )0/000)
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السلف، تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عن د القب ور، وال يتح رون ال دعاء عن دها أص ًَل، ب ل ك انوا ينه ون ع ن ذل ك 
 .(729)من كان يفعله من ُجّهاُلم(

لف األم  ة متس  اًئَل مب  ا  يقط  ع حب  ل القب  وريني  وي  هبح ويق  ول اب  ن الق  يم مبّين  اً أن ص  نيع القب  وريني مف  ارق مل  ا ك  ان علي  ه س  
عقائ  دهم بأح  د س  كني فيق  ول: )ه  ل ميك  ن لبش  ر عل  ى وج  ه األرض أن ي  أحم ع  ن أح  د م  نهم ]أي: الس  لف الص  احل[ بنق  ل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أهنم كانوا إذا كان ُلم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها، ومتسحوا ِب ا، فض ًَل أن 

ا عن      دها، أو يس      ألوا اهلل بأص      حاِبا، أو يس      ألوهم ح      وائجهم، فليوقفون      ا عل      ى أث      ر واح      د، أو ح      رف واح      د يف يص      ّلو 
  (721)ذلك...(

وال زال التس   اؤل قائًم   ا؛ فه   ل جيي   ب عن   ه أح   د م   ن ه   ؤالء ل   و اس   تطاع؟  ويق   ول العَلم   ة الص   نعا ي: )إن أردت اإلنص   اف 
ال دليل، ال م ا اتف ق علي ه الع وامل ج يًَل بع د جي ل وقب يًَل بع د قبي ل؛ وتركت متابعة األسَلف، وعرفت أن اْل ق م ا ق ام علي ه 

فاعلم أن ه هه األم ور ال يت ندن دن ح ول إنكاره ا، ونس عى يف ه دم مناره ا ص ادرة ع ن العام ة ال هين إس َلمهم تقلي د ايآب اء 
م ين هرون ل ه، ويرحل ون إىل بَل دليل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من يعتق دون في ه، وي راه

حمل ق ربه... فنش أ عل ى ه ها الص غري، وش اخ علي ه الكب ري، وال يس معون م ن أح د عل يهم م ن نك ري... وال خيف ى عل ى أح د 
 .(720)يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة واألثر أن سكوت العامل على وقوع املنكر ليس دليًَل على جواز ذلك املنكر(

: )اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم والحقهم وأوُلم وآخرهم من لدن الصحابة   رضي اهلل عنهم   ويقول العَلمة الشوكا ي
 -صلى اهلل عليه وسلم-إىل هها الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من البدع اليت ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول 

 (724)لفاعلها، ومل خيالف يف ذلك أحد من املسلمني(
دعاء غري اهلل تعاىل واالستغاثه بغريه سبحانه: االستغاثة بالصاْلني األحياء غري اْلاضرين يف مكان ثالثا: من صور 

وهها موجود بل  -عز وجل-املستغيث أو االستغاثة ِبم وهم حضور لكن يف غري ما يقدرون عليه وال يستطيعه إال اهلل 
د أن يرى أفعاُلم وأحواُلم يقول: ويف بعض الطريق ملا حدثنا بعض العلماء األفاضل بأنه ركب حافلة مع أتباع شي  يري

رجعنا قافلني عائدين  توقفت السيارة فجأة حىت انقلب بعضنا فوق بعض فما كان منهم إال أن صاروا ينادون على 
ها من  شيخهم الغائب الهي تركوه وراءهم يف اْللقة أو اْلضرة فإذا هم يقولون: أغثنا يا شيخنا فَلن مدد، نظرة، وَنو ه

 كَلمهم.

ا يردده عندنا الناس متضاحكني به متندرين وه و أن رج ًَل مزارًع ا ش ارك رج ًَل غني  ا ثري  ا عل ى  والزلت أذكر شيًئا طريًفا جد 
وِف  ،جاموس  ة ومعل  وم أن م  ا تل  دة م  ن العج  ول يك  ون لص  احب امل  ال الغ  ىن نص  فه ولص  احب الرعاي  ة الف  َلح نص  فه ايآخ  ر

                                                            
 (. 4/050( اقتضاء الصراط املستقيم )729)

 .0/705هفان، ( إغاثة الل721)

 ، باختصار.70( تطهري االعتقاد، ص 720)

 .5( شرح الصدور ص 724)
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س  رت اجلاموس  ة فم  ا ك  ان م  ن ام  رأة ذل  ك الف  َلح إال أن قال  ت: ي  ا س  يد ي  ا ب  دوى إن ن  زل ه  ها م  رة م  ن م  رات والدهت  ا تع
: ي  ا س  يد ي  ا ب  دوى ل  ك -بص  وت س  اخر  -العج  ل فل  ك نص  فه فنظ  ر إليه  ا زوجه  ا ال  هى ك  ان يع  اجل العج  ل ليخ  رمل وق  ال 

ارج ع ي ا  ،ع أن ا منه ا ب َل ش  ءلف َلن نص فه وللس يد الب دوى نص فه وأطل  -يعىن ش ريكه الغ ىن -نصفه ُث قال: اهلل  لفَلن 
 عجل إىل بطن أمك.

من الشرك باهلل تعاىل فقد قال عز من قائل: "وال تدع من دون اهلل ما ال ينفع ك وال   -أيها اإلخوة-فههه الصورة وغريها 
 يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظاملني".

دعوه ويتوجه إليه ويرجوه ويعلق قلب ه ب ه ح ال قص ده فالداعي يبتغي النفع والضر ويسلم الوجه ويقصد اخلري من يدي من ي
، باهلل تعاىل عليكم ه ل بق ى ل ه -سبحانه وتعاىل-وبعده ويرغب إليه وينطرح ويتهلل بني يديه فمن فعل ذلك مع غري اهلل 

 من اسم اإلسَلم شيء؟ كَل ورَب إنه ملشرك.

كتاب وم ا ق ص م ن حم اورات الرس ل م ع أممه م وج د أن : "إن من أمعن النظر يف آيات ال-وهلل دره فيما قال-قال النعمي 
أس الشأن وحمط رحال القصد شيوًعا وكث رة وانتش ارًا وش هرة ه و دع اء اهلل وح ده وإخ َلص العب ادة ل ه فم ن فع ل ذل ك م ع 

ا ًُ ا أو ح  ُي ًُ ا أو ملًك  ا أو ج  يُن ًُ ا أو وُِل ُُ أو ميت  ا  غ  ري اهلل ك  ان مش  رًكا ش  اء أم أىب ش  رًكا أك  رب س  واء ك  ان ه  ها امل  دعو ن  يًب
كح  َه ُه لَ ُه اْلُح ٍء َهالِ ٌك ِإالَّ َوجح ("، وهلل در 55ُم َوِإلَيح ِه تُ رحَجُع وَن )قال تعاىل: "َواَل َتدحُع َمَع اللَّ ِه ِإَُلً ا َآَخ َر اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُه َو ُك لُّ َش يح
وان أن ي دعي غ ري اهلل ف إن ذل ك شي  اإلسَلم وعطر األنام ابن تيمية إذ يقول: "ومن أعظ م االعت داء والع دوان وال هل واُل 

 (727)من الشرك واهلل ال يغفر أن يشرك به".

مبا قد تعجبون له عجًبا ش ديًدا: إن املي ت ال ميل ك لنفس ه نفًع ا وال ض ر ا وال لغ ريه، وأم ا ه ها   -أيها اإلخوة-بل أحدثكم 
ومنل  ك أن  ،ى وه  و ال يس  تطيع ذل  كف  نحن نس  تطيع أن ننف  ع الس  يد الب  دو  ،الغ  ري فإن  ه ميل  ك ذل  ك للمي  ت فيم  ا يق  در علي  ه

ق د اس تغا   -ص لى اهلل علي ه وس لم–وه اهو ذا رس ول اهلل -ننفع الدسوقى واجليَلِّن والرفاعى بدعوة وه م الميلك ون ذل ك
–برجل مسلم موحد م ن خط ر ك ان اي ق ب ه وه و مي ت يف ق ربه، ألن ذل ك املس لم يس تطيع دف ع ه ها اخلط ر ع ن الرس ول 

 .-صلى اهلل عليه وسلم

د ذكر ذلك الطربي يف تارخيه وابن كثري يف البداية والنهاية أنه يف عصر السلطان الزاهد التقي العابد الورع النقي الط اهر وق
–تع  اىل فق  د أراد ايرم  ون اخلبث  اء اليه  ود والنص  ارى أن خيرج  وا جثم  ان الن  يب الط  اهر  -ر   ه اهلل-ن  ور ال  دين حمم  ود زنك  ي 

لك ن اهلل أح بط كي دهم ِب ها الس لطان  ،رس ل ايرم ون رجل ني يف زي املغارب ة لعم ل ذل كم ن ق ربه فأ -صلى اهلل عليه وسلم
والقص  ة كم  ا حكاه  ا الط  ربي: أن الس  لطان حمم  وداً رأى الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ث  َل  م  رات يف ليل  ة واح  دة،  ،العظ  يم

لف ه، فاستحض ر وزي ره قب ل الص بح وهو يقول له يف كل واح دة منه ا: ي ا حمم ود أنق ه ي م ن ه هين الشخص ني األش قرين فح
فهكر له ذلك فقال: هها أمر حد  باملدين ة ل يس ل ه غ ريك، فتجه ز وخ رمل عل ى عج ل مبق دار أل ف راحل ة وم ا يتبعه ا م ن 

                                                            
 شي  اإلسَلم ابن تيمية. ،(92( الرد على البكري )ص 727)
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خي  ل وغ  ري ذل  ك ح  ىت دخ  ل املدين  ة الش  ريفة عل  ى غفل  ة م  ن أهله  ا، وزار وجل  س يف املس  جد ال ي  دري م  ا يص  نع، فق  ال ل  ه 
رأيتهم  ا؟ ق ال: نع م، ف أمره بالص  دقة وطل ب الن اس عام ة وف  رق عل يهم ذهب اً وفض ة، وق  ال: ال  وزي ره: أتع رف الشخص ني إذا

يبقني أح د باملدين ة إال ج اء، فل م يب ق إال رجل ني مه اجرين م ن أه ل األن دلس ن ازلني يف الناحي ة ال يت تل ي قبل ة حج رة الن يب 
فطلبهم ا للص دقة فامتنع ا، فج د  -ي اهلل عن هرض -صلى اهلل عليه وسلم من خارمل املسجد عن د دار آل عم ر ب ن اخلط اب 

يف طلبهما فجيء ِبما فلما رآمها، قال: مه ا ه هان فس أُلما ع ن حاُلم ا، فق اال: جئن ا للمج اورة، فق ال: اص دقا ي، وتك رر 
السؤال حىت أفض ى إىل معاقبتهم ا، ف أقرا أهنم ا م ن النص ارى وأهنم ا وص َل لك ي ي نقَل م ن يف ه هه اْلج رة املقدس ة باتف اق 
م  ن ملوكهم  ا، ووج  دومها ق  د حف  را نقب  اً م  ن حت  ت األرض م  ن حت  ت ح  ائط املس  جد القبل  ي، ومه  ا قاص  دان إىل جه  ة اْلج  رة 
الشريفة، وجيعَلن الباب يف بئر عندمها يف البيت الهي مها فيه، فضرب أعناقهما عند الشباك الهي يف شرقي حج رة الن يب 

 (722النهار، وركب وتوجه إىل الشام.....") صلى اهلل عليه وسلم خارمل املسجد، ُث أحرقا آخر

 -ع ز وج ل-أيها اإلخوة  ال شك على اإلطَلق أن القلوب اطمأنت أو هي  مد اهلل مطمئنة م ن قب ل ذل ك إىل أن ربن ا 
:  -أيه ا اإلخ وة-وح ده والس ؤال ال هي يل ح عل ي ايآن  -ع ز وج ل-هو الهي ترفع إليه األيادي وحده كما حتىن اجلباه له 

ههه قيمة الدعاء ومكانته وهها قدره وشأنه فأين الدعاء يف حياتنا؟ وهها العتاب حمله اخلطب ة الثاني ة بع د جلس ة  إذا كانت
 االسباحة وأسأل اهلل ِل ولكم من فضله.

 الْطبة الثانية

خ  ري  اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  أين الدعاء يف حياتنا؟ ،أما بعد

إىل نفس ه  ال شك أن الدعاء عبادة مهجورة يف حياتنا وواقعن ا الي وم غاي ة اُلج ران، وقلم ا يفك ر أح دنا يف س اعة خيل و فيه ا
 يناجي فيها ربه ويتوجه فيها إليه  وائجه وطلباته.

وأستطيع أن أضع بني يدي حضراتكم ايآن األدلة عل ى هجرانن ا ال دعاء م ع أن ال دعاء ص فة العق َلء كم ا يف بع ض ايآث ار 
ه س اعات: عما ج اء يف ص حف موس ى وإب راهيم عليهم ا الس َلم: وعل ى العاق ل م ا مل يك ن مغلوبً ا عل ى عقل ه أن تك ون ل 

ساعة يناجي فيها ربه، وس اعة ااس ب فيه ا نفس ه، وس اعة يتفك ر فيه ا يف ص نع اهلل،وس اعة خيل و فيه ا ْلاجت ه م ن املطع م 
 واملشرب.

ق ال: "م ا أص اب أح ًدا ق ط ه م  -ص لى اهلل علي ه وس لم–ويف مسند أ د بسند صحيح من حديث اب ن مس عود أن الن يب 
عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك م اض يّف حكم ك ع دل يّف قض اؤك، أس ألك بك ل  وال حزن فقال: "اللهم إ ي عبدك وابن

                                                            
 مكتبة فياض. ،0/027( نقًَل من خطب الشي  حممد حسان 722)
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اس  م ه  و ل  ك مسي  ت ب  ه نفس  ك أو أنزلت  ه يف كتاب  ك أو علمت  ه أح  ًدا م  ن خلق  ك أو اس  تأثرت ب  ه يف عل  م الغي  ب عن  دك،أن 
ه وأبدل  ه مكان  ه جتع  ل الق  رآن الك  رمي العظ  يم ربي  ع قل  يب ون  ور ص  دري وج  َلء ح  ز ي وذه  اب مه  ي وغم  ي، إال أذه  ب اهلل حزن  

 فرحا".

 (722)فقيل: يا رسول اهلل  أال نتعلمها؟ قال: "ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها".

أن نغف  ل أب  ًدا ع  ن ال  دعاء فه  و الس  هم املاض  ي ال  هي ال خيط  ئ، نع  م ال  دعوات كالس  هام رمب  ا   -أيه  ا اإلخ  وة-ف  َل ينبغ  ي 
 تبطئ لكنها أبداً ال ختطئ.

 يك ما صنع الدعاءأهتزأ بالدعاء وتزدريه    وما يدر 

 سهام الليل ال ختطئ ولكن      ُلا أمد ولألمد انقضاء

أيها اإلخ وة  م ن من ا ي دعو اهلل أن يثبت ه عل ى اإلمي ان وأن ال يزيغ ه عن ه؟ م ن من ا ي دعو اهلل أن يص لح ش ئونه وييس ر أم وره؟ 
أمل  ؟أبنائه وي دعو ُل م بالص َلح والف َلحمن منا يستخرياهلل تعاىل قبل كل عمل يقدم عليه؟ من منا يستعني اهلل على تربية 

أق  ل ْلض  راتكم إنن  ا ق  د هجرن  ا ال  دعاء؟ فلنع  د إىل روض  ة ال  دعاء م  ع األخ  ه باألس  باب املادي  ة ف  َل ينبغ  ي ِف غم  رة األخ  ه 
أن   -أيه  ا اإلخ  وة-لك  ن ينبغ  ي  ،فإن  ه ال يك  ون ش  يء إال ب  أمر اهلل وق  دره ،باألس  باب املادي  ة املتاح  ة أن نغف  ل ع  ن ال  دعاء

 كون الدعاء بشروطه الشرعية مع انتفاء موانع اإلجابة حىت يستجيبه اهلل تعاىل.ي

 فما هى شروط الدعاء؟

أواًل: اإلخ  َلص: وه  و تص  فية ال  دعاء والعم  ل م  ن ك  ل م  ا يش  وبه، وص  رف ذل  ك كل  ه هلل وح  ده، ال ش  رك في  ه، وال ري  اء وال 
 ثواب اهلل وخيشى عقابه، ويطمع يف رضاه.مسعة، وال طلباً للعرض الزائل، وال تصنعاً وإمنا يرجو العبد 

َ آ ِإُلَُ  َ آ أَنَ ا َبَش ٌر مِّ ث حُلُكمح يُ وَحى ِإَِلَّ أمنَّ ُك مح ِإلَ ٌه َواِح ٌد َفَم ن  ثانًيا: املتابعة، وهي شرط يف مجي ع العب ادات، لقول ه تع اىل: }قُ لح ِإمنَّ
رِكح ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا . والعمل الصاحل هو م ا ك ان موافق اً لش رع اهلل تع اىل َكاَن يَ رحُجواح ِلَقآَء َربِِّه فَ لحيَ عحَملح َعَمًَل َصاِْلًا َوال  ُيشح

 ويُراد به وجه اهلل سبحانه. فَل بد أن يكون الدعاء والعمل خالصاً هلل صواباً على شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ٍء ِإَذآ أََردحنَاُه َأن  ثالثًا: الثقة باهلل تعاىل واليقني باإلجابة، ألنه تعاىل لَُنا ِلَشيح َا قَ وح يقول للشيء كن فيكون، قال سبحانه: }ِإمنَّ
ن َُّق  وَل لَ  ُه ُك  ن فَ َيُك  وُن  ومم  ا يزي  د ثق  ة املس  لم برب  ه تع  اىل أن يعل  م أن مجي  ع خ  زائن اخل  ريات والربك  ات عن  د اهلل تع  اىل، ق  ال 

ٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخَزآئِنُ  ُه َوَما نُ نَ زِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّعحُلوٍم  وُلها ق ال ص لى اهلل علي ه وس لم: "ي ُد اهلل م ألى ال سبحانه: }َوِإن مِّن َشيح

                                                            
 (.095وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(، وغريه7352( أخرجه أ د )722)
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اللي َل (720) يَِغيُضها نَ َفقٌة سّحاُء)سحَّاُء: أي دائمة الصب تص ب العط اء ص ّباً وال ينقص ها العط اء ال دائم يف اللي ل والنه ار،
 ماَء واألرض فإنه مل يِغضح ما يف يده وكان عرُشُه على املاِء وبيده امليزان خيفض ويرفع.والنهاَر أرأيُتم ما أنفَق ُمهح خَلَق الس

رابًعا: حضور القلب واخلشوع والرغبة فيما عند اهلل من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب وقد جاء يف ح ديث أَب هري رة 
 (723)موا أن اهلل ال يستجيب دعاًء من قلب غافل الٍه"عند اإلمام البمهي: "ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة، واعل

ق  ال: ق  ال الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم: "ال يَ ُق  وَلنَّ  -رض  ي اهلل عن  ه-خامًس  ا: الع  زُم واجلَ  زمُ واجلِ  دُّ يف ال  دعاء ع  ن أَب هري  رة 
فإن اهلل ال يتعاظُمُه ش يٌء إال أحدكم: اللهم اغفر ِل إن شئت، اللهم ار ين إن شئت، ولكن ليعزم املسألة ولُيعظِّم الرغبة 

 هها عن شروط قبول الدعاء (725)أعطاه"

 وأما موانع إجابة الدعاء فهى:

ق ال: ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه  -رض ي اهلل عن ه-أواًل: الوقوع يف اْلرام: أكًَل، وشرباً، ولبساً، وتغهي ة فع ن أَب هري رة 
ال طيباً، وإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال تعاىل: }يَآ أَي َُّه ا وسلم: "يا أيها الناس إن اهلل طّيٌب ال يقبُل إ

َمنُ   واح ُكلُ   واح ِم   ن طَيِّبَ   اِت َم   ا الرُُّس   ُل ُكلُ   واح ِم   َن الطَّيِّبَ   اِت َواعحَملُ   واح َص   اِْلًا ِإ يِّ مبَ   ا تَ عحَملُ   وَن َعلِ   يٌم . وق   ال: }يَ   آ أَي َُّه   ا الَّ   ِهيَن آ
مح . ُث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب مي د يدي ه إىل الس ماء: ي ا ربِّ  ي ا ربِّ  ومطعُم ُه ح راٌم، ومش ربُُه ح راٌم، َرَزق حَناكُ 

 (729)وملبُسُه حراٌم، وُغِهَي باْلرام فأِّنَّ ُيستجاب لهلك"

 ثانًيا: االستعجال وترك الدعاء لتأخر اإلجابة:

اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: "ُيس  تجاب ألح  دكم م  ا مل يعج  لح فيق  ول: ق  د  أن رس  ول اهلل ص  لى -رض  ي اهلل عن  ه-فع  ن أَب هري  رة 
 (701)دعوُت فلم ُيستَجبح ِل"

 ثالثًا: ارتكاب املعاصي واحملرمات:

 وُلها قال بعض السلف: ال تستبطئ اإلجابة وقد سددت طريقها باملعاصي، وأخه هها بعض الشعراء فقال:

 شف الكروبِ َنُن ندعو اإلله يف كلِّ كرٍب ُثَّ ننساه عند ك

 (700)كيف نرجو إجابًة لُدعاٍء قد سددحنا طريقها بالهنوب
                                                            

 (.07/279( انظر: الفتح )720)

 (. 4300(، وصحيح البمهي )292، وحسنه األلبا ي يف الصحيحة )7239( أخرجه البمهي 723)

 (.4039(، ومسلم )779( أخرجه البخاري )725)

 (.0102( أخرجه مسلم )729)

 (.4372(، ومسلم )0721( أخرجه البخاري )701)
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ع ن الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال: "وال هي نفس ي  -رض ي اهلل عن ه-رابًعا: ترك الواجبات اليت أوجبها اهلل: فع ن حهيف ة 
 (704)م ِعقاباً منه ُثَّ تدعونَُه فَل ُيستجاُب لكم"بيده لتأحُمُرنَّ باملعروِف ولتنهُونَّ عن املنكر، أو لُيوِشَكنَّ اهللُ أنح يبعَث عليك

ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال: "ال ي  زاُل  -رض  ي اهلل عن  ه-فع  ن أَب هري  رة  ،خامًس  ا: ال  دعاء ب  إُث أو قطيع  ة رح  م
"يق  ول ق  د يس  تجاب للعب  د م  ا مل ي  دُع ب  إُث أو قطيع  ِة رح  ٍم م  ا مل يس  تعجل". قي  ل: ي  ا رس  ول اهلل  م  ا االس  تعجال؟ ق  ال: 

 (707)دعوُت، وقد دعوُت فلم أَر يستجيُب ِل فيستحسر عند ذلك ويدُع الدعاَء". 

فلنض   رع إىل جب   ار  ،ف   إذا اجتمع   ت الش   روط وانتف   ت املوان   ع اس   تجيب للعب   د إن ش   اء اهلل يف دعائ   ه واس   تغاثته واس   تعاذته
لت  تعلم ش  ريف اخلط  اِب مع  ه ؛  "-ع  ز وج  ل-الس  موات واألرض ومل  ك الس  موات واألرض فل  يس أح  د أرح  م بن  ا م  ن اهلل 

تُه وجدحت كلَّ شيٍء، وإن فق دت اإلمي ان ب ه فق دت ك لَّ ش يء، إن دع اءك ربَّ ك  فتناجيِه وتناديِه وتدعوُه وترجوه، فإن وجدح
قل ق،  عبادٌة أخرى، وطاعٌة عظمى ثانيٌة فوق حصوِل املطلوِب، وإن عبداً جييُد فنَّ ال دعاِء ح ريٌّ أن ال يه تمَّ وال يغ تمَّ وال ي

 (702)كل اْلبال تتصّرم إالَّ حبُله، كلُّ األبواِب توصُد إالَّ بابُه، وهو قريٌب مسيٌع جميٌب".

وأخريًا اعلم أن عبد السوء هو من يدعو اهلل يف الضراء فإذا فرمل عنه نساه، ومن يعبد اهلل يف الضيق فإذا وس ع علي ه نس ب 
 فحالنا كما قيل: ،وال حول وال قوة إال برب الفلق والناسالسعة إىل غريه من الشركاء وههه حال كثري من الناس 

 كم نطلب اهلل يف ضر ال بنا فإن تولت بَليانا نسيناه

 نرجوه يف البحر أن يرعى سفينتنا فإن رجعنا إىل الشاطي عصيناه

 ونركب اجلو يف أمن ويف دعة فما سقطنا ألن اْلاف  اهلل

 كملنا دعوناهننساه بعد جناة يف امتحان غد وإن رسبنا وأ

 ُعمي عن الهكر وايآيات تندبنا لو كلم الهكر جلموًدا ألحياه

 ،أق  ول ق  وِل ه  ها وأس  أل اهلل أن يعص  منا م  ن اس  تدرامل الش  يطان وض  َلله، وأن يس  ددنا مل  ا يق  رب م  ن طاعت  ه وبل  وغ مرض  اته
ون إال مل ا يف ي ديك الك رميتني، اللهم اجعلنا من الهين خيافونك وحدك ف َل يرهب ون إال أن ت، وال خيش ون إال أن ت، وال ي هل

                                                                                                                                                                                                     
 .0/733( جامع العلوم واْلكم 700)

 (.0923يح اجلامع )، وغريه، وهو يف صح4009( أخرجه البمهي 704)

ِسُروَن  أي ال ينقطعون عن ،2/4190( أخرجه مسلم 707) َتحح ربُوَن َعنح ِعَباَدتِِه َوال َيسح َتكح وانظر: شروط الدعاء وموانع  ،00/020ها. انظر الفتح ومعىن يستحسر: أي ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعاىل: }ال َيسح

 ضال سعيد بن على بن وهف القحطا ي وفقه اهلل.للشي  املف ،اإلجابة يف ضوء الكتاب والسنة 

 ( ال حتزن. 702)
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وال يقف  ون إال بباب  ك واليل  وذون إال جبناب  ك، واليس  تعينون إال ب  ك، وال يس  تعيهون إال ب  ك، وال يس  تنزلون إال بركات  ك، ي  ا 
 ......الدعاء.،أرحم الرا ني ويا رب العاملني

 عالم العجائب ،عالم المالئكة

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن اون ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

رِي ، وفضًَل ال يقوُم به ُشكح  لك اْلمد يا موالي كم لك منةً  عليَّ

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

شيء يف الكون كله من الهرة إىل ايرة ومن الفرش إىل العرش إال وي دل م ن تأمل ه عل ى وحداني ة اهلل ج ل يف ع َله،  ما من
 فحال كل ما يف الكون ينطق نطًقا فصيًحا بأنه اهلل ال إله إال هو وحده ال شريك له يف ملكه وربوبيته وألوهيته.

 لعَلماتيف كل شيء ترى خري ا   هو اإلله الهي آياته ظهرت

 بأنه اهلل خالق الربيات   النور ينطق واألوراق والثمر

 بأنه اهلل قيوم السموات   اإلنس واجلن واْليوان شاهدة

 يف األمر طوًعا خلالق الربيات  حىت املَلئكة مع عظم اجلروم ُلم

 (702)من ذاك قد صعقوا خوف العقوبات حىت إذا مسعوا وحي العلى إذا

نزداد إميانًا وَنن نطلع م ن ناف هة قريب ة عل ى ع امل غري ب عجي ب ل يس ُل م م ن عم ل إال الرك وع   -ةأيها اإلخو -فتعالوا بنا 
والس    جود والتس    بيح والتحمي    د ل    رب الع    املني، ال يعص    ون طرف    ة ع    ني وال يغفل    ون ع    ن العب    ادة أق    ل م    ن ذل    ك، ولعلك    م 

 عرفتموه؟ 

 نعم إنه"عامل املَلئكة".

 وع يف العناصر التالية:وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها املوض

 أواًل: من هم املَلئكة؟

                                                            
 0/499للشي   د بن حمسن نقًَل عن عون العلى اْلميد  ،420( انظر فتح اهلل اْلميد اييد ص702)

 



 215 

 ثانًيا: عجائب من عامل املَلئكة.

 ثالثًا: برهان وحجة.

 فأعريو ي القلوب واألمساع أيها األحباب أسأل اهلل أن يرزقنا طاعته وأن جينبنا معصيته إنه وِل ذلك والقادر عليه.

 أواًل: من هم املَلئكة؟

م ن أش رف خلق ه س بحانه، وه م عب اد مكرم ون م ن عب اده، خلقه م  -ع ز وج ل-ن خلق اهلل أيها اإلخوة  املَلئكة خلق م
م  ن ن   ور كم   ا خل  ق اإلنس   ان م  ن صلص   ال كالفخ   ار، وخل  ق اجل   ان م  ن م   ارمل م   ن ن  ار، روى مس   لم م   ن  -ع  ز وج   ل-اهلل 

مارمل م ن ن ار،  : "خلقت املَلئكة من نور، وخلق اجلان من-صلى اهلل عليه وسلم–حديث عائشة قالت: قال رسول اهلل 
 -مب ا أعط اهم اهلل–،وسكن املَلئكة هو السماء وخلقة املَلئكة خلقة عظيمة وهم قادرون (700)وخلق آدم مما وصف لكم

-س بحانه وتع اىل-على التمثل بأمثال األشياء والتشكل بأشكال جثمانية حسبما تقتضيها اْلاالت اليت يأذن ُلم ِبا اهلل 
 يوص  فون بال  هكورة واألنوث  ة وال يطعم  ون وال يش  ربون وإمن  ا طع  امهم التس  بيح والتهلي  ل ،وه  م مقرب  ون م  ن اهلل ومكرم  ون، ال

 وهم ال يتناكحون وال يتناسلون ليست فيهم الشهوات اليت ركبت يف بين آدم.

َرحِض : "َولَ  ُه َم  نح يف الس  موات وَ -ع  ز وج  ل-وه  م ال ميل  ون وال يف  بون ع  ن عب  ادة اهلل رب الع  املني يف اللي  ل والنه  ار ق  ال  األح
ِس   ُروَن ) َتحح ربُوَن َع   نح ِعَباَدتِ   ِه َواَل َيسح تُ    ُروَن )09َوَم   نح ِعنح   َدُه اَل َيسح   َتكح ، 09( ]األنبي   اء: 41( ُيَس   بُِّحوَن اللَّيح   َل َوالن ََّه   اَر اَل يَ فح

َرُم   -ع   ز وج   ل-["ُث ق   ال 41 َ   َه ال   رَّ حَُن َولَ   ًدا ُس   بحَحانَُه بَ   لح ِعبَ   اٌد ُمكح رِِه 40وَن ): "َوقَ   اُلوا اختَّ ( اَل َيسح   ِبُقونَُه بِ   الحَقوحِل َوُه   مح بِ   َأمح
َ أَيحِديِهمح َوَم ا َخلحَفُه مح َواَل َيشح َفُعوَن ِإالَّ ِلَم ِن ارحَتَض ى َوُه مح ِم نح َخشح َيِتِه ُمشح ِفُقونَ 43يَ عحَمُلوَن ) ( َوَم نح يَ ُق لح 45 )( يَ عحَلُم َما بَ نيح

ُهمح ِإ يِّ ِإَلٌه ِمنح ُدونِِه فَ   [".49 - 40( ]األنبياء: 49َهِلَك جَنحزِيِه َجَهنََّم َكَهِلَك جَنحزِي الظَّاِلِمنَي )ِمن ح

واملَلئكة عليهم الس َلم أص ناف كث رية، فم ن املَلئك ة املوك ل ب الوحي م ن اهلل تع اىل إىل رس له عل يهم الص َلة والس َلم وه و 
األم  ني عل  ى قلب  ك لتك  ون م  ن املن  هرين بلس  ان ع  رَب  ال  روح األم  ني جربي  ل علي  ه الس  َلم كم  ا ق  ال س  بحانه: "ن  زل ب  ه ال  روح

 مبني".

لَ  ِة الح  ِر وه  و أعظمه  م ق  درًا وأعَله  م ش  انًا وأرفعه  م منزل  ه ول  هلك خيص  ه اهلل بال  هكر كم  ا ِف قول  ه تع  اىل: "ِإنَّ  ا أَن حَزلحنَ  اُه يف لَي ح َق  دح
ِر )0) َلُة الحَقدح ِر َخي حرٌ 4( َوَما أَدحرَاَك َما لَي ح َلُة الحَقدح ٍر ) ( لَي ح ِ مح ِم نح ُك لِّ أَمح ٍر 7ِمنح أَلحِف َشهح ( تَ نَ  زَُّل الحَمََلِئَك ُة َوال رُّوُح ِفيَه ا بِ ِإذحِن َرِبِّ
ِر )2)  ( "2( َسََلٌم ِهَي َحىتَّ َمطحَلِع الحَفجح

 فهكره ِف مجلة املَلئكة ُث خصه  بالهكر بعد العموم ليدل على شرفه وفضله وهها كثري ِف القرآن الكرمي.

                                                            
 (.4990( أخرجه مسلم )700)
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وه  و ميكائي  ل علي  ه الس  َلم وه  و ذو مكان  ة علي  ة ومنزل  ة  -ع  ز وج  ل-املوك  ل ب  القطر وتص  اريفه إىل حي  ث أم  ره اهلل  وم  نهم
-وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويص رفون الري اح والس حاب كم ا يش اء اهلل  -عز وجل-رفيعة وشرف عند ربه 

الس     ماء إال ومعه     ا مل     ك يقرره     ا يف موض     عها م     ن  وق     د ج     اء يف بع     ض ايآث     ار: "م     ا م     ن قط     رة تن     زل م     ن -ع     ز وج     ل
الن ار، وه ها ي دل عل ى ش دة خوف ه  -ع ز وج ل-األرض"،ويروى أن ميكائيل عليه السَلم مل ير ضاحًكا من ي وم خل ق اهلل 

 ومعرفته بقدر ربه سبحانه.

 ني.ومنهم املوكل بالصور وهو إسرافيل عليه السَلم، والصحيح أنه ينف  فيه ثَل  نفخات وليس نفخت

األوىل: نفخ   ة الف   زع األكربوالثاني   ة نفخ   ة الص   عق والثالث   ة نفخ   ة البع   ث والقي   ام ل   رب الع   املني وه   ها ه   و ال   هى ذه   ب الي   ه 
احملققون من اهل العلم أمثال شي  االسَلم ابن تيمية وابن كثري وابن العرىب وغ ريهم، وروى أ  د وغ ريه بس ند ص حيح م ن 

قال: "كيف أنعم وصاحب القرن ق د ال تقم  -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهلل عنه-حديث أَب سعيد اخلدري 
القرن وحىن جبهته وانتظر أن يؤذن ل ه"؟  ق الوا: كي ف نق ول ي ا رس ول اهلل؟ ق ال: "قول وا: حس بنا اهلل ونع م الوكي ل عل ى اهلل 

 توكلنا".

–يف دعائه م ن ص َلة الليل:فق د  ك ان  -وسلمصلى اهلل عليه –وجربيل وميكائيل وإسرافيل هؤالء هم الهين ذكرهم النيب 
إذا افت  تح الص  َلة كم  ا عن  د مس  لم م  ن ح  ديث َأَب َس  َلَمَة بح  ِن َعبح  ِد ال  رَّ حَِن بح  ِن َع  وحٍف قَ  اَل: َس  أَلحُت  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم

ٍء َك اَن نَ ِبُّ اللَّ ِه  تَ ِتُح َص َلََتُه ِإَذا قَ اَم ِم َن اللَّيح ِل قَالَ تح َك اَن ِإَذا قَ اَم يَ فح  -ص لى اهلل علي ه وس لم-َعاِئَشَة أُمَّ الحُم ؤحِمِننَي: بِ َأىِّ َش ىح
ِمَن اللَّيح ِل اف حتَ َتَح َص َلََتُه يق ول: الله م رب جربي ل وميكائي ل وإس رافيل ف اطر الس موات واألرض ع امل الغي ب والش هادة أن ت 

 بإذنك إنك هتدي م ن تش اء إىل ص راط مس تقيم.حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهد ي ملا اختلف فيه من اْلق 
(703) 

ومنهم املوكل بقبض األرواح وهو مل ك امل وت وأعوان ه وال يص ح عل ى اإلط َلق أن يس مى كم ا يق ول بع ض الن اس عزرائي ل 
(" 00ُك    مح تُ رحَجُع    وَن )ب    ل ه    و مل    ك امل    وت كم    ا ق    ال س    بحانه: "قُ    لح يَ تَ َوفَّ    اُكمح َملَ    ُك الحَم    وحِت الَّ    ِهي وُكِّ    َل ِبُك    مح ُُثَّ ِإىَل َربِّ 

َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم الحَم وحُت تَ َوف َّتح ُه ُرُس لَُنا َوُه مح اَل :-عز وجل-[، وله أعوان كهلك مما يدل عليه قول ربنا 00]السجدة: 
بَ     اَرُهمح َوُذوقُ     وا َع     َهاَب "، وقول     ه س     بحانه: "َولَ     وح تَ      َرى ِإذح يَ تَ      َوِفَّ الَّ     ِهيَن َكَف     ُروا الحَمََلِئَك     ُة َيضح     رِ  يُ َفرِّطُ     ونَ  بُوَن ُوُج     وَهُهمح َوأَدح
رِيِق)  [.21(" ]األنفال: 21اْلَح

" الَّ  ِهيَن تَ تَ َوفَّ  اُهُم -ع  ز وج  ل-ف  إن ك  ان العب  د ص  اًْلا ك  ان ُل  م مع  ه ش  أن طي  ب وإن ك  ان مس  يًئا ع  املوه مب  ا يس  تحق ق  ال 
( فَ ادحُخُلوا أَب ح  َواَب 45ا ُكنَّ ا نَ عحَم ُل ِم  نح ُس وٍء بَ لَ ى ِإنَّ اللَّ َه َعلِ يٌم مبَ  ا ُكنح ُتمح تَ عحَملُ وَن )الحَمََلِئَك ُة ظَ اِلِمي أَن حُفِس ِهمح فَ أَلحَقُوا السَّ  َلَم َم 

ِيَن ) َس  ُنوا يف َه  ِهِه ( َوِقي  َل لِلَّ  ِهيَن ات ََّق  وحا َم  اَذا أَن ح  َزَل َربُُّك  مح قَ  اُلوا َخي ح  رًا لِلَّ  49َجَه  نََّم َخالِ  ِديَن ِفيَه  ا فَ َلبِ  ئحَس َمث ح  َوى الحُمَتَك  ربِّ ِهيَن َأحح
َِخ  َرِة َخي ح  ٌر َولَ  ِنعحَم َداُر الحُمتَِّق  نَي ) ن حَيا َحَس  َنٌة َولَ  َداُر ايآح َن حَه  اُر َُلُ  مح ِفيَه  ا َم  ا 71ال  دُّ ُخُلونَ َها جَتح  رِي ِم  نح حَتحِتَه  ا األح ٍن يَ  دح ( َجنَّ  اُت َع  دح

                                                            
 .0523( أخرجه مسلم 703)
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َنَّ   َة مبَ   ا ُكنح   ُتمح ( ا70َيَش   اُءوَن َك   َهِلَك جَيح   زِي اللَّ   ُه الحُمتَِّق   نَي ) لَّ   ِهيَن تَ تَ َوفَّ   اُهُم الحَمََلِئَك   ُة طَيِّبِ   نَي يَ ُقولُ   وَن َس   ََلٌم َعلَ   يحُكُم ادحُخلُ   وا اجلح
 [74 - 45( ]النحل: 74تَ عحَمُلوَن )

ُلحُق   وَم )-س   بحانه وتع   اىل-وق   ال  ُن أَق ح   َرُب ِإلَيح   ِه ِم   نحُكمح َوَلِك   نح اَل (َوََنح   52(َوأَن ح   ُتمح ِحيَنئِ   ٍه تَ نحظُ   ُروَن )57: "فَ لَ   وحاَل ِإَذا بَ َلغَ   ِت اْلح
(فَ   َروحٌح 55(فََأمَّ  ا ِإنح َك  اَن ِم  َن الحُمَق  رَِّبنَي )53(تَ رحِجُعونَ َه  ا ِإنح ُكنح  ُتمح َص  اِدِقنَي )50(فَ لَ  وحاَل ِإنح ُكنح  ُتمح َغي ح  َر َم  ِديِننَي )52تُ بحِص  ُروَن )

َ اٌن َوَجنَّ ُة نَعِ يٍم ) (َوأَمَّ ا ِإنح َك اَن ِم  َن 90(َفَس ََلٌم لَ َك ِم  نح َأصح َحاِب الحَيِم نِي )91َن ِم  نح َأصح َحاِب الحَيِم نِي )(َوأَمَّ ا ِإنح َك ا59َوَراح
ِبنَي الضَّ   الِّنَي ) (َفَس   بِّحح بِاسح   ِم َربِّ   َك 92(ِإنَّ َه   َها َُلُ   َو َح   قُّ الحَيِق   نِي )92(َوَتصح   ِلَيُة َجِح   يٍم )97(فَ نُ    ُزٌل ِم   نح  َِ   يٍم )94الحُمَك   هِّ

 (90َعِظيِم )الح 
 .90-57"الواقعة

س   بحان اهلل و م   ده س   بحان اهلل العظ   يم، نس   تغفر اهلل م   ن ذنوبن   ا ونت   وب إلي   ه م   ن معاص   ينا، ف   اللهم غفران   ك ي   ا أرح   م 
 الرا ني.

نح لَ ُه ُمَعقِّبَ اٌت ِم  يف أعم ال فم نهم املوك ل  ف   العب د" -أيه ا اإلخ وة -هؤالء هم رؤساء املَلئك ة وب اقي املَلئك ة ك هلك  
ِ َيَديح  ِه َوِم  نح َخلحِف  ِه َاحَفظُونَ  ُه ِم  نح أَمح  ِر اللَّ  ِه  "وك  ها م  نهم اْلفظ  ة والكتب  ة ال  هين افظ  ون أعم  ال العب  اد ويكتبوهن  ا، وم  نهم بَ   نيح

املوكلون بسؤال القرب وهم منك ر ونك ري، وم نهم خزن ة اجلن ة ومق دمهم رض وان، وم نهم خزن ة الن ار ومق دمهم مال ك، وم نهم 
ؤمنني عند وفياهتم ويوم القيامة،ومنهم املوكلون بالنطفة يف الرحم، ومنهم  لة العرش ومنهم، وم نهم، وم نهم، املبشرون للم

 وههه أول عجائب املَلئكة و هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء:

 عجائب من عامل املَلئكة.

وال حتص ى  ي ث ال يتص ور أح د ك م يبل ا أيها اإلخوة  املَلئكة عامل عجيب غريب، ومن ضمن عجائبه أهنم كثرة ال تعد 
ع  ددهم ب  ل تعجزأرق  ام األع  داد ال  يت يعرفه  ا البش  ر م  ن ايآح  اد والعش  رات واألل  وف ب  ل واملَلي  ني وامللي  ارات والبلي  ارات أن 
تس  توعب ه  هه األع  داد الض  خمة، وفك  ر مع  ي يف ه  ها الع  دد ال  هي يك  ون م  ن قس  م واح  د من  ه فق  ط ع  دد الهناي  ة ل  ه قس  م 

ئكة املوكلون  ف  أعمال العباد وكتابتها، فلكل عبد يتنفس على وجه البس يطة مل ك للحس نات ع ن ميين ه واحد وهم املَل
وملك للسيئات عن االه، هؤالء  َلف املعقبات املنوط ِبم حف   العب د ق ال اب ن عب اس: املعقب ات م ن اهلل ه م املَلئك ة 

يك ون يف   -أيه ا اإلخ وة-ق در اهلل تع اىل خل وا عن ه، وذل ك ومن خلفه، فإذا ج اء  –أمامه  –افظون العبد من بني يديه 
 مقام العبد وسفره ويف نومه ويقظته ويف كل حاالته.

ه  ها    َلف املَلئك  ة املنتش  رين يف األرض الس  ياحني فيه  ا وال  هين يتع  اقبون ِف البش  ر باللي  ل والنه  ار فيجتمع  ون يف ص  َلة 
 الصبح وصَلة العصر.
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ة وهم الراكعون الساجدون العابدون القانتون هها عملهم الينفكون عن ه ب ل م نهم الراك ع هها  َلف قسم آخرمن املَلئك
–ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل  -رض  ي اهلل عن  ه-أب  ًدا والس  اجد أب  ًدا وهك  ها، روى أ   د وغ  ريه بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أَب ذر 

ُل ا أن ت ئط م ا فيه ا موض ع أرب ع  : "إ ي أرى م ا ال ت رون وأمس ع م ا ال تس معون، أط ت الس ماء وح ق-صلى اهلل عليه وسلم
أصابع إال عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليًَل ولبكيتم كثريًا وملا تلهذ  بالنس اء عل ى الفرش ات وخل رجتم 

 وْلثو  على رؤوسكم الباب" إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل تعاىل

 ويف رواية انه بكى وأبكى رضى اهلل عنه وأرضاه(705) "فقال أبو ذر رضي اهلل عنه: واهلل لوددت أ ي شجرة تعضد.

وك  ان عب  د اهلل ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص يق  ول:واهلل ل  و تعلم  ون ح  ق العل  م م  ا تل  هذ  بلهي  هة،ولقام أح  دكم ب  ني ي  دي رب  ه ح  ىت 
 ينكسر صلبه، ولصاح حىت ينقطع صوته فَل إله إال اهلل.

 املوت آت والنفوس نفائس *** واملستغر مبا لديه األ ق

 ال دار للمرء بعد املوت يسكنها *** إال اليت كان قبل املوت يبنيها

 فإن بناها  ري طاب مسكنه *** وإن بناها بشر خاب بانيها

 املوت باب وكل الناس داخله *** يا ليت شعري بعد املوت ما الدار

 الدار دار نعيم إن عملت مبا *** يرضي اإلله وإن فرطت فالنار

ص  لى اهلل علي  ه –م  ا روى حمم  د ب  ن نص  ر بس  ند ص  حيح كم  ا يف الص  حيحة ق  ال: بينم  ا رس  ول اهلل وع  ن حك  يم ب  ن ح  زام في
ص  لى اهلل علي  ه –م  ع أص  حابه إذ ق  ال ُل  م: "ه  ل تس  معون م  ا أمس  ع؟ ق  الوا: م  ا نس  مع م  ن ش  يء، فق  ال رس  ول اهلل  -وس  لم
  (709)ائم أو راكع أو ساجد".:ط أمسع أطيط السماء وما تَلم أن تئط، وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ق-وسلم

: "ما يف السماء الدنيا موضع -صلى اهلل عليه وسلم–وفيه أيًضا من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 
وذل    ك ق    ول املَلئك    ة: وم    ا من    ا إال ل    ه مق    ام معل    وم، وإن    ا ل    نحن الص    افون، وإن    ا ل    نحن  ،إال علي    ه مل    ك س    اجد وق    ائم

 (731)املسبحون".

ص لى –جائب املَلئكة كثرة هائلة ال حدود ُلا وأوضح صورة ُلهه العجيب ة ذل ك املش هد الرائ ع ال هي رآه الن يب فهها من ع
يف ليلة اإلسراء واملعرامل عن زوار البيت املعمور الهي أقسم اهلل تعاىل به يف كتابه يف سورة الطور كما قال  -اهلل عليه وسلم

                                                            
 (.0344و 7092و 0101و 524وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،4704( أخرجه البمهي 705)

 (. 440(تعظيم قدر الصَلة )709)

 (.427( تعظيم قدر الصَلة )731)
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طُو 0تعاىل: َوالطُّوِر ) [ وهو بي ت يف الس ماء 2 - 0( ]الطور: 2( َوالحبَ يحِت الحَمعحُموِر )7( يف َرقٍّ َمنحُشوٍر )4ٍر )( وَِكَتاٍب َمسح
السابعة  يال الكعبة يف األرض لو سقط لوقع عليها، حرمته يف السماء كحرمة الكعبة يف األرض، يدخله كل يوم سبعون 

 هم لكثرهتم واْلديث يف الصحيحني من حديث أنس.ألف ملك ُث ال يعودون إليه آخر ما عليهم"يعين ال حتول نوبت

َرحِض  مح ُد لِلَّ ِه فَ اِطِر الس موات َواألح ومن أعاجيب املَلئكة كهلك ما ذكر اهلل تعاىل م ن عظ م خلق تهم كم ا ق ال س بحانه: اْلَح
ِنَح  ٍة َمث ح  ىَن َوثُ  ََلَ  َورُبَ  اَع يَزِي  ُد يف اخلحَ  ٍء قَ  ِديٌر )َجاِع  ِل الحَمََلِئَك  ِة ُرُس  ًَل أُوِل َأجح (]ف  اطر: 0لح  ِق َم  ا َيَش  اُء ِإنَّ اللَّ  َه َعلَ  ى ُك  لِّ َش  يح

0.] 

ق ال: "أذن ِل أن أح د  ع ن  -ص لى اهلل علي ه وس لم–وروى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل 
 (730)ئة عام".ملك من مَلئكة اهلل تعاىل من  لة العرش، أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعما

يص  ف جربي  ل علي  ه  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وروى البخ  اري م  ن ح  ديث ج  ابر أيًض  ا وه  و ا  د  ع  ن ف  بة ال  وحي والن  ِب 
الس  َلم وعظ  م خلق  ه فيق  ول: "بين  ا أن  ا أمش  ي إذ مسع  ت ص  وتًا م  ن الس  ماء فرفع  ت بص  ري ف  إذا املل  ك ال  هي ج  اء ي    راء 

 (734)جعت فقلت:زملو ي"جالس على كرسي بني السماء واألرض فرعبت منه فر 

" َلَق دح -ع ز وج ل-فسبحان رَب ما تكون خلقته من جيلس عل ى كرس ي ب ني الس ماء واألرض؟  وع ن اب ن مس عود يف قول ه 
جربي   ل يف ص   ورته ل   ه  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم–[،ق   ال: رأى رس   ول اهلل 05(" ]ال   نجم: 05رََأى ِم   نح َآيَ   اِت َربِّ   ِه الحُكب ح   َرى )
 (737)منها قد سد األفق( ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت ما اهلل به عليم".ستمائة جناح )كل جناح 

بل ذك ر العلم اء م نهم اب ن كث ري يف التفس ري ويف قص ص األنبي اء يف قص ة إه َلك اهلل تع اىل ق وم ل وط أن ق وم ل وط مل ا ج اءوا 
ئك  ة عل  يهم الس  َلم يف ص  ورة ش  بان حس  ان ال يري  دون أن يفعل  وا الفاحش  ة يف الفتي  ان ال  هين عن  د ل  وط وم  ا ك  انوا إال املَل

يعرف ذلك لوط وال يعرفه قومه فضاق لوط عليه السَلم ِبم وأراد  اية ضيفانه منهم، فلما رأت املَلئك ة م ا ه و في ه م ن 
سَلم فض رب وج وههم " قال:ُث خرمل إليهم جربيل عليه اليَا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلنح َيِصُلوا ِإلَيحكَ العسر بسبب ذلك قالوا: "

خفق  ة واح  دة بط  رف جناح  ه فطمس  ت أعي  نهم ح  ىت قي  ل: إهن  ا غ  ارت بالكلي  ة، ومل يب  ق ُل  ا حم  ل وال أث  ر وال ع  ني فرجع  وا 
 يتحسسون مع اْليطان.

قال:فلم  ا ك  ان املوع  د ال  هي أذن اهلل في  ه ِبَلكه  م وإهَلكه  م اقتل  ع جربي  ل علي  ه الس  َلم م  دهنم الس  بعة بط  رف جناح  ه م  ن 
فيهن من األمم وكانوا أربعة آالف نسمة وما معه م م ن اْليوان ات وم ا يتب ع تل ك امل دن م ن األراض ي واألم اكن قرارهن مبن 

وغريها فرفع اجلميع حىت بلا ِبن عنان السماء حىت مسعت مَلئكة السماء أصوات ديكتهم ونباح كَلِب م ُث قلبه ا عل يهم 

                                                            
 (.4/  0للههيب ) ،: والطربا ي يف"األوسط" كما يف"املنتقى منه"474/  0"السلسلة الصحيحة" ،(2343( أخرجه أبو داود )730)

 .242ومسلم  ،(2( أخرجه البخاري )734)

 (.220/  3) -تفسري ابن كثري  ،ها إسناد جيد قويقال اْلاف  ابن كثري: وه ،(0/201( أخرجه أ د )737)
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َه  ا ِحَج  اَرًة ِم  نح ِس  جِّيٍل فجع  ل عاليه  ا س  افلها،وِف ذل  ك ق  ال تع  اىل: "فَ َلمَّ  ا َج  ا َطرحنَ  ا َعَلي ح رُنَ  ا َجَعلحنَ  ا َعالِيَ َه  ا َس  اِفَلَها َوأَمح َء أَمح
 (732)[ 57، 54(]هود: 57( ُمَسوََّمًة ِعنحَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيٍد )54َمنحُضوٍد )

ش  دة  -أيه  ا اإلخ  وة-ظم  ة خلقهم،وأعج  ب م  ن ذل  ك  في  ا اهلل م  ا أعج  ب ذل  ك الع  امل ع  امل املَلئك  ة يف كث  رة ع  ددهم، وع
 خوفهم من رِبم.

ق  ال: إن هلل تع  اىل مَلئك  ة ترع  د  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–روى اب  ن نص  ر امل  روزي يف الص  َلة بس  ند حس  ن ع  ن رس  ول اهلل 
وًدا فرائصهم من خيفته، ما منهم من ملك تقطر منه دمعة من عينه إال وقع ت عل ى مل ك يص لي، وإن م نهم مَلئك ة س ج

منه خلق اهلل السموات واألرض مل يرفعوا رؤوسهم منه خل ق اهلل الس موات واألرض وال يرفعوهن ا إىل ي وم القيام ة ف إذا رفع وا 
 (732)فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". -عز وجل-رؤوسهم نظروا إىل وجه اهلل 

علي  ه الص  َلة –ى الب  زار م  ن ح  ديث ج  ابر أن الن  يب فيم  ا رو  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–نع  م خي  افون اهلل، أمل يق  ل رس  ول اهلل 
"واْلل  س ه  و -ع  ز وج  ل-ق  ال: م  ررت ليل  ة أس  ري َب ب  املأل األعل  ى جبربي  ل وه  و ك  اْلِلس الب  اِل م  ن خش  ية اهلل  -والس  َلم

–الكساء الرقيق الهى يوض ع عل ى ظه ر البع ري والب اِل أي اخلِل ق ويف الط ربا ي يف بع ض ط رق ه ها اْل ديث زي ادة أن الن يب 
 (730)قال: "فعرفت فضل علمه باهلل علي". -صلى اهلل عليه وسلم

–ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -فه  و أعل  م اخلل  ق ب  اهلل عل  ى إالط  َلق  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–وه  ها م  ن تواض  ع املص  طفى  
، وعل  ى ق  در ه  هه اخلش  ية ك  ان جلربي  ل عن  د اهلل -ع  ز وج  ل-والش  اهد أن ه  ها م  ن خش  ية جربي  ل وهيبت  ه وخوف  ه م  ن رب  ه 

 قرب، فعلى قدر خوف العبد من الرب يكون القرب.ال

ق  ال: "إذا قض  ى اهلل األم  ر يف  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ع  ن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-روى البخ  اري م  ن ح  ديث أَب هري  رة 
وِِبِمح الس ماء ض  ربت املَلئك  ة بأجنحته  ا خض عانًا لقول  ه، كأن  ه سلس  لة عل ى ص  فوان ينف  ههم ذل  ك، } َح ىتَّ ِإَذا فُ   زَِّع َع  نح قُ لُ  

َ قَّ َوُه َو الحَعلِ يُّ الحَكبِ رُي  ، فيس معها مس بق الس مع، يع ىن رس ول اهلل -ص لى اهلل علي ه وس لم -قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُُّكمح قَ اُلوا اْلح
وصفه سفيان بن عيين ة بكف ه،  -قال: ومسبق السمع هكها بعضه فوق بعض -اجلن الهين يسبقون السمع من السماء 

فيس  مع الكلم  ة فيلقيه  ا إىل م  ن حتت  ه، ُث يلقيه  ا ايآخ  ر إىل م  ن حتت  ه، ح  ىت يلقيه  ا عل  ى لس  ان  -د ب  ني أص  ابعهفحرفه  ا وب  دّ 
الساحر أو الكاهن، فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورمبا ألقاها قبل أن يدركه. فيكهب معها مائة كهبة، فيقال: أل يس 

 (733)«.لكلمة اليت مسعت من السماء فيصدق بتلك ا ؟قد قال لنا يوم كها وكها: كها وكها

                                                            
 الصفا. ،البن كثري ،( بتصرف091 -055( قصص األنبياء )732)

 (.401( تعظيم قدر الصَلة )732)

 (: "رجاله رجال الصحيح".0/32قال اُليثمي يف ايمع) ،(29والطربا ي يف األوسط ) ،(25( أخرجه البزار )730)

َرس " َوُهَو َصوحت727/  07الفتح )(. ويف 2511( أخرجه البخاري )733) ء الحَوححي : " َصلحَصَلة َكَصلحَصَلِة اجلَح َوان ( ُهَو ِمثحل قَ وحله يف بَدح ِي ، َوَقدح َرَوى اِبحن َمرحَدَويحِه ِمنح  (: قوله: ) ِسلحِسَلة َعَلى َصفح الحَمَلِك بِالحَوحح

ُعود َرفَ َعُه " ِإَذا َتَكلََّم اللَّ  َن أَنَّ َحِديث اِبحن َمسح َزُعوَن ، َويَ َروح َوان فَ يَ فح ل السََّماَوات َصلحَصَلة َكَصلحَصَلِة السِّلحِسَلة َعَلى الصَّفح َمع أَهح ِي َيسح طَّاَبُّ : الصَّلحَصَلة َصوحت ه بِالحَوحح يَة ". قَاَل اخلَح ُه ِمنح أَمحر السَّاَعة . َوقَ رَأَ : َحىتَّ ِإَذا فُ زَِّع ايآح
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قال: ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: "إذا أراد اهلل تع اىل أن ي وحي ب األمر،  -رضي اهلل عنه-وعن النواس بن مسعان 
، ف إذا مس  ع ذل  ك أه  ل -ع  ز وج  ل-ش  ديدة خوفً  ا م ن اهلل  -أو ق ال: رع  دة -وتكل م ب  الوحي أخ  هت الس موات من  ه رجف  ة،

خ   روا س  جُدا، فيك  ون أول م   ن يرف  ع رأس   ه جربي  ل، فيكلم  ه اهلل م   ن وحي  ه مب  ا أراد، ُث مي   ر جربي  ل عل   ى الس  موات ص  عقوا و 
فيق ول جربي ل: ق ال اْل ق، وه و العل ي الكب ري. فيقول ون   ؟املَلئكة، كلما مر بسماء سأله مَلئكتها: ماذا قال ربنا ي ا جربي ل
  (735) «. -عز وجل-اهلل  كلهم مثل ما قال جرببل، فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره

 حجة وبرهان وهها هو عنصرنا الثالث واألخري من عناصر اللقاء: حجة وبرهان.  -أيها اإلخوة-ويف هها اْلديث 

 ونكمله بعد جلسة االسباحة أسأل اهلل ِل ولكم من فضله.

 الْطبة الثانية

خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري  اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

جلس دية وم ن الناحي ة التش كيلية وم ن إذا علمنا ههه املنزل ة العظيم ة للمَلئك ة ورأين ا ف يهم ه هه املكان ة العالي ة م ن الناحي ة ا
ناحية القوة والقدرة فرأيناهم مع ذلك كله أكثر شيء خضوًعا وعبادة وذالُّ هلل تعاىل ففي هها حجة وبرهان عظيمان،على 

 من؟

تنفع ه أواًل: على الهين عبدوا املَلئكة، نعم ختيل وا أن هن اك م ن عب د املَلئك ة وتق رب إليه ا بالطاع ة م ن دون اهلل يظ ن أهن ا 
 باخلري أو تدفع عنه الشر؟ ولهلك املَلئكة يأتون يوم القيامة فيتربأون من عابديهم يوم القيامة وما فعلوا.

يًعا ُُثَّ يَ ُقوُل لِلحَمََلِئَكِة َأَهُؤاَلِء ِإيَّاُكمح َكانُوا يَ عحبُ ُدوَن ) لِي ُّنَ ا ِم نح ُدوهِنِ مح (قَ اُلوا ُس بحَحاَنَك أَنح َت وَ 21قال تعاىل: "َويَ وحَم َاحُشُرُهمح مجَِ
ثَ ُرُهمح ِِبِمح ُمؤحِمُنوَن ) نَّ َأكح ًع ا َواَل َض ر ا َونَ ُق وُل لِلَّ ِهيَن ظََلُم وا ُذوقُ وا 20َبلح َكانُوا يَ عحُبُدوَن اجلِح (فَالحيَ وحَم اَل مَيحلِ ُك بَ عحُض ُكمح لِ بَ عحٍض نَ فح

بُوَن )  .24-21سبأ  (،24َعَهاَب النَّاِر الَّيِت ُكنحُتمح ِِبَا ُتَكهِّ

جيم ع اهلل املش  ركني ي  وم القيام  ة عل  ى رؤوس اخلَلئ  ق وي  أحم باملَلئك ة فيس  أل املش  ركني ال  هين ك  انوا يعب  دون األن  داد واألص  نام 
يزعمون أهنا املَلئكة ويقولون هم بنات اهلل ويزعمون أهنا تزلفهم وتقرِبم من اهلل تع اىل، في و هم ويق رعهم ويس أل املَلئك ة 
                                                                                                                                                                                                     

ِديد ِإَذا حتََ  ِ مبَعح اْلَح ِبيه يف الحَموحِضَعنيح َوان الَِّهي رََّك َوَتَداَخَل ، وََكَأنَّ الرَِّوايَة َوقَ َعتح َلُه بِالصَّاِد ، َوأَرَاَد َأنَّ التَّشح ِديد ِإىَل الصَّفح ي َهَها َواَلَِّهي ُهَنا َجّر السِّلحِسَلة ِمنح اْلَح ء الحَوحح َمحَلس َيُكون ُهَو اىًن َواِحد ، فَاَلَِّهي يف َبدح َجر األح ْلَح

ُهَما َسَواء.  الصَّوحت النَّاِشئ َعن ح

 (: قَ وحله يَ ن حُفهُهمح َوُهَو ِبَفتحِح َأوَّله َوَضّم الحَفاء َأيح يَ ُعّمُهمح .00/  40ويف )

منها حديث أَب  ،ويشهد ملعناه أحاديث ،وغريهم ،402قي يف األمساء والصفات ص(، والبيه202( وابن أَب عاصم يف )السنة( )492(، وايآجري يف"الشريعة")ص 410(أخرجه ابن خزمية يف"التوحيد")735)

 واهلل أعلم. ،فالنكارة يف السند فقط -وساق بعضها ُث قال: -(: امل  غري منكر، وله شواهد470/  4) -قال العَلمة املعلمي يف: "التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" ،الهي هو أعَله ،هريرة

 



 222 

ء إي   اكم ك   انوا يعب   دون؟  ه   ل أن   تم أم   ر  ه   ؤالء بعب   ادتكم؟ فتق   ول املَلئك   ة: "س   بحانك تعالي   ت وتبارك   ت أم   امهم: أه   ؤال
وتقدس  ت وتنزه  ت ي  ا ربن  ا ع  ز ش  أنك وتقدس  ت آالؤك وال ش  ريك ل  ك ال ينبغ  ي أب  ًدا أن يك  ون ل  ك ول  د. ف  نحن عبي  دك 

ن والش ياطني أكث رهم ِب م مؤمن ون، فه م ال  هين وأن ت ولين ا م ن دوهن م، ن ربأ إلي ك م نهم وم ن أفع اُلم، ب  ل ك انوا يعب دون اجل 
 يزينون ُلم الباطل  واسنون ُلم القبيح ويدعوهنم إىل الشرك،أما فنحن فربءاء.

 فههه حجة وبرهان على الهين يعبدون املَلئكة.

لقب ور فه هه من أصحاب األضرحة واملشاهد وا -عز وجل-ثانًيا: هو برهان وحجة على الهين يتقربون بالعبادات لغري اهلل 
املَلئكة خت اف رِب ا وتعل ن براءهت ا مم ن عب دها، فه ى ال متل ك ش يًئا مل ن تق رب إليه ا ب ل وت ربأ ي وم القيام ة م نهم وم ن قرب اهتم 
وأعماُلم ف أوىل وأوىل م ن ك ان دوهن م م ن األولي اء والص اْلني، ف اعتربوا عب اد اهلل واعلم وا ب أن ال هي ميل ك النف ع والض ر ه و 

 اهلل وحده.

هو حجة وبرهان على الهين يههبون إىل السحرة واملشعوذين وال دجالني والكه ان مم ن ي دعون معرف ة الغي ب وإمن ا ه م ثالثا:
يف ه ها اْل ديث،ومن عظ يم م ا ق رأت يف ه ها  -ص لى اهلل علي ه وس لم–يف اْلقيقة يتلقون عن الشياطني كما أوض ح الن يب 

وه ي م ن أص ح م ا ذك ر يف إس َلم عم ر وذل ك  -ضي اهلل عنهر -الباب ما روى البخاري يف قصة إسَلم عمر بن اخلطاب 
عح ُت ُعَم َر  من حديث عبد اهلل بن عمر الشبل فقد ح د  ع ن أبي ه اللي ث اُلص ور عم ر ب ن اخلط اب، قَ اَل عب د اهلل: َم ا مسَِ

َنَما ُعَمُر َجالِ  ٍء َقطُّ يَ ُقوُل ِإِّنِّ أَلظُنُُّه َكَها. ِإالَّ َكاَن َكَما َيُظنُّ، بَ ي ح ، َأوح ِإنَّ ِلَشىح طَ َأ ظَ ىنِّ ي ٌل فَ َق اَل َلَق دح َأخح ٌس ِإذح َم رَّ بِ ِه َرُج ٌل مجَِ
َاِهِليَِّة، َأوح َلَقدح َكاَن َكاِهنَ ُهمح، َعَلىَّ الرَُّجَل، َفُدِعَى َلُه، فَ َقاَل َلُه َذِلكَ  ِبَل بِ ِه َهَها َعَلى ِديِنِه ِِف اجلح ، فَ َقاَل َما رَأَيحُت َكالحيَ وحِم اسح تُ قح

َاِهِليَِّة. قَالَ رَ  بَ رحَتىِن. قَاَل ُكنحُت َكاِهنَ ُهمح ِِف اجلح ِلٌم، قَاَل فَِإِّنِّ َأعحزُِم َعَليحَك ِإالَّ َما َأخح َفَما َأعحَجُب َما َجاَءتح َك بِ ِه ِجن ِّيَّتُ َك  ُجٌل ُمسح
َنَما أَنَا يَ وحًما ِِف السُّوِق َجاَءتحىِن َأعحِرُف ِفيَها الحَف زََع، ف َ  ِ نَّ َوِإبحََلَس َها َويَأحَس َها ِم نح بَ عح ِد ِإنحَكاِس َها َوْلُُوقَ َه ا قَاَل بَ ي ح َقالَ تح َأملَح تَ  َر اجلح

ٍل َفَهَ َ ُه، فَ  َنَما أَنَا ِعنحَد آُِلَِتِهمح ِإذح َجاَء َرُجٌل ِبِعجح ََلِسَها قَاَل ُعَمُر َصَدَق، بَ ي ح َ عح َص بِالحِقََلِص َوَأحح ارًِخا َص رََخ بِ ِه َص ارٌِخ، ملَح َأمسح
ٌر جنَِيحح َرُجٌل َفِصيحح يَ ُق وُل اَل ِإلَ َه ِإالَّ أَنح َت. فَ َوثَ َب الح  ، أَمح َق وحُم قُ لح ُت اَل أَب ح رَُح َح ىتَّ َأعحلَ َم َم ا َقطُّ َأَشدَّ َصوحتًا ِمنحُه يَ ُقوُل يَا َجِليحح

، يَ قُ  ، َرُجٌل َفِصيحح ٌر جنَِيحح ، أَمح َنا َأنح ِقيَل َهَها َنِبٌّ. َورَاَء َهَها ُُثَّ نَاَدى يَا َجِليحح ُت َفَما َنِشب ح  (739)وُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه. فَ ُقمح

ال  هي ق  ال ع  ن نفس  ه وش  أنه: قُ  لح يَ  ا أَي َُّه  ا النَّ  اُس ِإنح ُكنح  ُتمح يف أم  ا يكفي  ك رب الع  املني   أي ه  ها الطال  ب اخل  ري  ياعب  د اهلل
ِمِننَي َش   كٍّ ِم   نح ِدي   يِن فَ   ََل َأعحبُ   ُد الَّ   ِهيَن ت َ  عحبُ   ُدوَن ِم   نح ُدوِن اللَّ   ِه َوَلِك   نح َأعحبُ   ُد اللَّ   َه الَّ   ِهي يَ تَ َوفَّ   اُكمح َوأُِم   رحُت َأنح َأُك   وَن ِم   َن الحُم   ؤح

رِِكنَي )012) يِن َحِنيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن الحُمشح َهَك لِلدِّ ُع َك َواَل َيُض رَُّك فَ ِإنح (َواَل َتدحُع ِم نح ُدوِن اللَّ ِه َم ا اَل يَ ن حفَ 012(َوَأنح أَِقمح َوجح
َك اللَُّه ِبُضرٍّ َفََل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإنح يُرِدحَك ِ َريحٍ َفََل رَادَّ ِلَفضح ِلِه ُيِص يُب 010فَ َعلحَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنَي ) ( َوِإنح مَيحَسسح

 [013  -012(]يونس: 013ِحيُم )ِبِه َمنح َيَشاُء ِمنح ِعَباِدِه َوُهَو الحَغُفوُر الرَّ 

                                                            
 (.7500( أخرجه البخاري )739)
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بل   ى ورَب إن   ه لك   اف وم   ا أن   تم مب   وقنني ول   و وق   ر اليق   ني يف قل   وبكم لعلم   تم أن م   ا تعول   ون علي   ه م   ن أص   حاب األض   رحة 
 وغًدا تعلمون. ،وغريهم، ال جيلب خريًا وال يدفع شرًا

خيض ع لس لطان وال يس تجيب ألوام ره رابًعا:وأخريًا هو حج ة عل ى ك ل غاف ل اله ع اص ق اس القل ب الي درى آي ات اهلل وال 
 وال ينهى عن معاصيه فيا عاصى اهلل ما أقبح فعلك وما أغفل عقلك  

 يا غافًَل يف ُلوه  واملوت خيطو َنوه

 إىل مىت حتيا على إُث وترضى فعله

 حتب أن تعصي اإلله وتستحي ممن سواه

 هتيم يف ليل اُلوى يا بؤس من أرضى هواه

 مضيتهاكم ليلة قضيتها يف زلة أ

 تقول يا نفس افعلي بشهوة خدعتها

 ختاف من غم وهم وأنت يف مومل الظَُلم

 كمن يقول للغريق هيا تعال للقمم

 كفاك من رق الهنوب وأصلح اليوم العيوب

أي عباد اهلل توب وا إىل اهلل واس تغفروه م ن ذن وبكم وع ودوا إلي ه يع د إل يكم جم دكم وع زكم أس أل اهلل العل ي العظ يم أن يت وب 
 ينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا......... الدعاءعل
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 ؟الشفاعة لمن

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 رسوله.وأشهد أن حممًدا عبده و  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

  ًدا ملن نبيه قد بعث *** فدوَّخت بعوثه َمن قد عثى

 ُث الصَلة والسَلم ما حكت ***  ائم  ائًما إذا بكت

 وهزَّت الغصون أنفاُس الصبا *** فهيَّج صبابة ملن صبا

 َوَلَمَع الربق إذا الغيث وكف *** وطاف بالبيت منيب واعتكف

 عي من واله.على أجلِّ ُمرحَسٍل وآله *** وصحبه وتاب

أم  ا بع  د أيه  ا اإلخ  وة  م  ن املوض  وعات املهم  ة ال  يت جي  ب علين  ا تدارس  ها وتطارحه  ا ب  ني اْل  ني وايآخ  ر موض  وع الش  فاعة، 
لنتفهم هها املوضوع الهي يكثر اللجامل حوله بني اإلثبات واإلنكار، أو اإلميان بأنه دافع للتوك ل، أو داع للتواك ل، فتع الوا 

 هه الدقائق نلم بطرف من هها املوضوع اجلليل املهم.ِف ه  -أيها اإلخوة-بنا 

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها املوضوع اجلليل يف العناصر احملددة التالية:

 أواًل: ما معىن الشفاعة؟

 ثانًيا: أقسام الشفاعة.

 ثالثًا: شفاعات وشفعاء.

 رابًعا: أسعد الناس بالشفاعة املوحدون.

 أسأل اهلل تعاىل أن يستخرمل منا ما يرضيه يف هها املوضوع اخلطري.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

الش   فاعة يف اللغ   ة م   ن الش   فع وه   و ض   د ال   وتر، ول   ها مج   ع اهلل بينهم   ا فق   ال:   -أيه   ا اإلخ   وة-أواًل: م   ا مع   ىن الش   فاعة؟ 
ع  ز -ل  يس ل  ه ث  ان، والش  فع خلق  ه  ه  و ال  وتر ال  هي -ع  ز وج  ل-"والفج  ر ولي  ال عش  ر والش  فع وال  وتر"، ق  ال العلم  اء: اهلل 

خلقه  م أزواًج ا ذك  ورًا وإناثً  ا فخل ق الس  ماء واألرض وخل  ق ال رب والبح  ر وخل ق اجل  ن واإلن  س وخل ق الش  مس والقم  ر  -وج ل
وخل  ق ال  هكر واألنث  ى فك  ل ش  يء يف الوج  ود من  ه ال  هكر واألنث  ى س  وى اهلل ف  َل إل  ه إال ه  و الواح  د األح  د فك  ل زومل قي  ل ل  ه 
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ل له وتر، ولهلك قيل لي وم عرف ة: ال وتر ألن ه ي وم التاس ع وه و ع دد ف ردي وقي ل لي وم النحر:الش فع، ألن ه شفع وكل مفرد قي
 يوم العاشر وهوعدد زوجي.

 وهها قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك يف قوله تعاىل: "والشفع والوتر"أي يوم النحر ويوم عرفة.

املصلحة واحًدا فجاء بغريه ليطلب ل ه ص ارت ش فاعة ألن ه ش فعه فالشفع إذا الزومل ولهلك ملا كان فاعل الهنب أو طالب 
 فصارا شفًعا بعدما كان املهنب وحده وترًا.

فالش   فاعة إذاً ه   ي الطل   ب م   ع الغ   ري س   واء يف حتص   يل اخل   ري ل   ه أو التج   اوز عن   ه م   ن ذن   ب أو غ   ريه، ق   ال اب   ن األث   ري يف 
مور ال  دنيا وايآخ  رة، وه  ي: الس  ؤال يف التج  اوز ع  ن ال  هنوب "النهاي  ة": ق  د تك  رر ذك  ر الّش  فاعة يف اْل  ديث فيم  ا يتعل  ق ب  أ

واجل   رائم بي   نهم، يق   ال: ش   فع يش   فع ش   فاعًة فه   و ش   افع وش   فيع، واملش   ّفع: الّ   هي يقب   ل الّش   فاعة، واملش   ّفع: الّ   هي تقب   ل 
 شفاعته. اه 

 اللقاء: أقسام الشفاعة. وهي تنقسم إىل أقسام وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر  -أيها اإلخوة-هها هو معىن الشفاعة 

فيم ا ال يق در علي ه إال  -عز وجل-أيها اإلخوة  تنقسم الشفاعة إىل قسمني: شفاعة منفية، وهي اليت تطلب من غري اهلل 
 يف سنته. -صلى اهلل عليه وسلم–يف كتابه ونفاها رسول اهلل  -عز وجل-اهلل، ههه شفاعة نفاها اهلل 

أح  دنا يف س  وء فه   م ل ي  ات واألحادي  ث فيحس  ب الش   فاعة مجل  ة واح  دة مثبت   ة أو  ح   ىت ال يق  ع  -أيه  ا اإلخ  وة-ت  دبروا 
اس بها مجل  ة واح دة منفي  ة فيض  رب ايآي ات بعض  ها ب  بعض واس ب أن كت  اب ربن ا يع  ارض بعض  ه بعًض ا، حاش  ا كت  اب اهلل 

بفه م الس لف  -وس لمص لى اهلل علي ه –من ذلك، ومن هنا وقع من وقع يف نفي الشفاعة، فلنتدبر كتاب اهلل وسنة رس وله 
 الصاحل، فالقسم األول شفاعة منفية نفاها اهلل يف كتابه ونفاها رسوله يف سنته وههه نوعان:

 النوع األول: الشفاعة املطلوبة ألهل الكفر والشرك.

ل ل ه رب ه: فههه نفاها اهلل تعاىل كما أخرب سبحانه عن شفاعة نوح عليه السَلم يف ابنه أن ينجيه اهلل تعاىل من العهاب فقا
ُر َصاِلحٍ " فَ ََل  وه و الش رك والكف ر،"(751))ِإنَّ ُه َعِم َل َغي ح َر َص اِلٍح("، وورد ع ن مجاع ة م ن الس لف أهن م ق رءوا: " ِإنَُّه َعَمٌل َغي ح

َاِهِلنيَ  أَلحِن َما لَيحَس َلَك ِبِه ِعلحٌم ِإ يِّ َأِعُظَك َأنح َتُكوَن ِمَن اجلح  ". َتسح

ع دما وع د أب اه باالس  تغفار ل ه ق ائًَل: "قَ  اَل َس ََلٌم َعَليح َك َسَأسح تَ غحِفُر لَ  َك َرَبِّ ِإنَّ ُه َك اَن َب َحِفي   ا وكم ا ق ال تع اىل يف إب  راهيم ب
[،فلم  ا عل  م كف  ره وش  ركه وإب  اءه أن يك  ون موح  ًدا وإعراض  ه ع  ن س  بيل اُل  دى ت  ربأ من  ه وس  حب 25، 23(" ]م  رمي: 23)

َ لَ ُه أَنَّ ُه َع ُدوٌّ لِلَّ هِ  َوَما َكانَ وعده ذاك بالشفاعة له قال تعاىل: " ِع َدٍة َوَع َدَها ِإيَّ اُه فَ َلمَّ ا تَ بَ  نيَّ ِتغحَفاُر ِإب حرَاِهيَم أِلَبِيِه ِإالَّ َعنح َموح  اسح
 ". تَ بَ رَّأَ ِمنحهُ 

                                                            
 (.723/  02) -( تفسري الطربي 751)
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 ملا مات أبو طالب عمه فقال: ألستغفرن لك ما مل أنه عن ذل ك ف أنزل اهلل تع اىل -صلى اهلل عليه وسلم–وكما قال النيب 
رِِكنَي َوَلوح َكانُوا أُوِل قُ  رحىَب ِم نح بَ عح  تَ غحِفُروا لِلحُمشح ِح يِم قوله: "َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّهيَن َآَمُنوا َأنح َيسح َ َُلُ مح أَن َُّه مح َأصح َحاُب اجلَح ِد َم ا تَ بَ  نيَّ

ع ن املش فوع ل ه ومل تقب ل ل دى  رفض ت ه هه الش فاعات كله ا ونفي ت [،فبك النيب االس تغفار ل ه؛007("  ]التوبة: 007)
 .-عز وجل-املشفوع عنده 

: "فم ا ت نفعهم ش فاعة الش افعني"، وذل ك -س بحانه وتع اىل-وهي غري نافعة على اإلطَلق وههه هي املقص ودة بق ول ربن ا 
 يف أهل الكفر والشرك واإلجرام من أهل النار وبئس القرار.

(َع  ِن الحُمجح  رِِمنَي 21(يف َجنَّ  اٍت يَ َتَس  اَءُلوَن )79( ِإالَّ َأصح  َحاَب الحَيِم  نِي )75نَ  ٌة )ق  ال س  بحانه: "ُك  لُّ نَ فح  ٍس مبَ  ا َكَس  َبتح َرِهي
َاِئِض نَي 22(وملَح نَ ُك نُطحعِ ُم الحِمسح ِكنَي )27(قَاُلوا ملَح َنُك ِم َن الحُمَص لِّنَي )24(َما َسَلَكُكمح يف َسَقَر )20) (وَُكنَّ ا خَنُ وُض َم َع اخلح
يِن )(وَُكنَّا 22) َفُعُهمح َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي )23(َحىتَّ أَتَانَا الحَيِقنُي )20ُنَكهُِّب بِيَ وحِم الدِّ  [.25 - 75(]املدثر: 25(َفَما تَ ن ح

َها َشَفاَعةٌ وكما قال عز من قائل: " َبُل ِمن ح  ". َوات َُّقوا يَ وحًما اَل جَتحزِي نَ فحٌس َعنح نَ فحٍس َشيحًئا َواَل يُ قح

 [.011" ]الشعراء: ر: "َفَما لََنا ِمنح َشاِفِعنيَ على لسان أهل النا -جل وعَل -وكما قال 

 فهها هو النوع األول من الشفاعة املنفية وهى الشافعة املطلوب ألهل الكفر والشرك.

 ورضى. -عز وجل-النوع الثا ي من الشفاعة املنفية: الشفاعة املطلوبة من اهلل بغري إذن منه 

َفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن ارحَتَضىلرضى كما قال تعاىل: "فَلبد من اإلذن وا  " َواَل َيشح

َف ُع الشَّ َفاَعُة ِإالَّ َم نح أَِذَن لَ ُه ال رَّ حَُن َوَرِض َي لَ -عز وجل-وكما قال  َمئِ ٍه اَل تَ ن ح وق ال " ،[ 019("  ]ط ه: 019ُه قَ  وحاًل ): "يَ وح
َفُع الشََّفاَعُة ِعنحَدُه إِ : "-جل وعَل-  َمنح َذا الَّ ِهي َيشح َفُع ِعنح َدُه ِإالَّ بِِإذحنِ هِ " وقال عز من قائل سبحانه: "الَّ ِلَمنح أَِذَن َلهُ َواَل تَ ن ح

َ  َه ِعنح  َد ال  رَّ حَِن َعهح  ًدا"وق  ال ج  ل ش  أنه وع  ز س  لطانه: " "أي ال ميل  ك الك  افرون الش  فاعة، ال  اَل مَيحِلُك  وَن الشَّ  َفاَعَة ِإالَّ َم  ِن اختَّ
نون املوحدون فإهنم ميلكوهنا مبا ُلم عند اهلل من عهد بهلك وذلك العهد هو ش هادة التوحي د ال إل ه إال اهلل ميلكها إال املؤم

أن الش  افع ال يش  فع إال ب  إذن م  ن اهلل ورًض  ا وال   -أيه  ا اإلخ  وة-فتب  ني لن  ا  -كم  ا س  نبني بع  د قلي  ل   -حمم  د رس  ول اهلل 
 ضي عن املشفوع له.يشفع إال ملن أذن اهلل فيه وارتضى: أذن للشافع ور 

وهناك نوع ثالث من الشفاعة املنفية املرفوضة وهو شفاعة املعبودات اليت يعبدها الك افرون واملش ركون م ن دون اهلل فإهن ا ال 
تشفع لعابديها قال تعاىل: "ويعبدون من دون اهلل م ا ال يض رهم وال ي نفعهم... ايآي ة"، وُل ها و ه م اهلل بقول ه: "قُ ِل ادحُع وا 

َرحِض َوَم  ا َُلُ  مح ِفيِهَم  ا ِم  نح الَّ  هِ  ُهمح ِم  نح يَن َزَعمح  ُتمح ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه اَل مَيحِلُك  وَن ِمث حَق  اَل َذرٍَّة يف الس  موات َواَل يف األح  ِش  رحٍك َوَم  ا لَ  ُه ِم  ن ح
َف ُع الشَّ  َفاَعُة ِعنح َدُه ِإالَّ ِلَم نح أَِذَن لَ  ُه َح ىتَّ ِإَذا فُ  زَِّع 44َظِه رٍي ) َ قَّ َوُه َو الحَعلِ  يُّ (َواَل تَ ن ح َع  نح قُ لُ وِِبِمح قَ اُلوا َم  اَذا قَ اَل َربُُّك مح قَ  اُلوا اْلح
 [.47 ،44(]سبأ: 47الحَكِبرُي )
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 فنفت ههه ايآية أربعة أمور عن األصنام واألوثان واألنداد اليت يعبدها املشركون لتقرِبم بزعمهم إىل اهلل زلفى:

 كيف تدعوهنم وهم ال ميلكون؟ف - ولو قلّ  -األول: أهنم ليس ُلم ملك 

ِلُك ليس له شريك. ،الثا ي: أهنم ليسوا شركاء مع املالك
َ
الك امل

َ
 فامل

 الثالث: أهنم ليسوا ظهراء معينني للملك فإنه ليس له ظهري.

ألن الشفاعة ليس ت إال مل ن عن ده اإلذن والعه د ب هلك ول يس معه م ذل ك العه د  ،الرابع: أهنم ال يصلحون للشفاعة عنده
 هو التوحيد كما بينا فليس ُلم إذن فَل يشفعون. و 

قال العَلم ة اب ن الق يم: وهك ها قط ع اهلل األس باب ال يت يتعل ق ِب ا املش ركون مجيًع ا قطًع ا يعل م م ن تأمل ه وعرف ه أن م ن اخت ه 
، فاملش  رك إمن  ا م  ن دون اهلل ولي   ا فمثل  ه كمث  ل العنكب  وت اخت  هت بيتً  ا وإن أوه  ن البي  وت لبي  ت العنكب  وت ل  و ك  انوا يعلم  ون

 يتخه معبوده ملا اصل لديه من النفع والنفع ال يكون إال ممن فيه خصلة من ههه اخلصال األربع.

ملك هلل تعاىل وحده ال تطلب من غريه، ألهنا من ج نس ال دعاء ف َل تطل ب الش فاعة م ن أح د   -أيها اإلخوة-فالشفاعة 
م ن أح د غ ريه، والنص وص ال واردة يف الش رع ع ن الش فاعة إمن ا ه ي  وال -صلى اهلل عليه وس لم–على اإلطَلق ال من النيب 

نع  م تطل  ب ش  فاعة امل  ؤمنني لبعض  هم ال  بعض يف ال  دنيا لقض  اء املص  احل ال  يت تك  ون يف اس  تطاعة الش  افع  ،خاص  ة ب  ايآخرة
ي الوس اطة وه  (750)"اش فعوا ت ؤجروا ويقض ي اهلل عل ى لس ان نبي ه م ا ش اء" -ص لى اهلل علي ه وس لم–وقدرته كما قال الن يب 

 (754): "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".-صلى اهلل عليه وسلم–باخلري كما قال 

يف ال  دنيا ويق  ول: ي  ا رس  ول اهلل   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم -أم  ا فيم  ا س  وى ذل  ك ف  َل، ال يص  ح م  ن أح  د أن ي  أحم ق  رب الن  يب
هها فضًَل عن رج ل أو ام رأة ي أحم إىل  ،شفع فينا نبيك فنقول: يا رب -تبارك وتعاىل-اشفع ِل عند ربك وإمنا نسأُلا اهلل 

ه ها ش رك ب اهلل تع اىل ف َل يص ح  ،مقابر األولياء وأصحاب األضرحة واملشاهد ويقول ُلم: اشفعوا ِل عند اهلل فهها ال جيوز
 من املسلم أن يفعل هها وال أن يعتقده.

م  ن املتعلق  ني بغ  ري اهلل فيعتق  دون أن الص  اْلني أحي  اًء وأموات  اً  الك  رام الش  فاعة الش  ركية يتعل  ق ِب  ا أق  وام  -أيه  ا اإلخ  وة-في  ا 
يشفعون ُلم عند اهلل، واهلل يقبل شفاعتهم فيهم فتقض ي ح وائجهم بن اء عل ى اعتق ادهم أن ُل ؤالء الص اْلني حق  ا عن د اهلل 

فم ا ل ه ال يتوج ه بال دعاء  ،ه ها أش رك ،فم ن قص د ق رباً وق ال: ي ا ف َلن ادع اهلل أن يش فيين ،به جييب ش فاعتهم وه ها خط أ
-إىل اهلل مباشرة ملاذا يتوسل ِبها العبد الفقري إىل اهلل؟ ملاذا جتعل بينك وبني اهلل واسطة وشفاعة ارفع دع اءك إلي ه مباش رة 

                                                            
 .0274( أخرجه البخاري 750)

 .2500( أخرجه مسلم 754)
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اِع ِإَذا َدَع اِن فَ لحَيسح َتِجي-عز وجل ِمنُ وا َب َلَعلَُّه مح يَ رحُش ُدوَن : "َوِإَذا َسأََلَك ِعبَ اِدي َع ينِّ فَ ِإ يِّ َقرِي ٌب ُأِجي ُب َدعح َوَة ال دَّ ُبوا ِل َولحيُ ؤح
 [ 050(]البقرة: 050)

ج   ل  -إذ يق   ول: أمرن   ا اهلل  -أبق   اه اهلل كرميً   ا عزي   ًزا وجع   ل كرامت   ه علي   ه موص   ولة بكرام   ة ايآخ   رة-وهلل در العَلم   ة الف   وزان 
ق أح  د، ح  ىت ول  و ك  ان ه  ها األح  د ل  ه أن نتوج  ه إلي  ه مباش  رة ب  دون أن نوس  ط أح  ًدا، أو نس  أل جب  اه أح  د، أو     -وع  َل

مكانة عند اهلل كالرسل واملَلئكة، ألن اهلل مل يشرع لنا أن نوسطهم يف قضاء حوائجنا، بل اهلل ق ال: }َوقَ اَل َربُُّك ُم ادحُع و ي 
ُع   و ي َأسح   َتجِ  بح َلُك   مح ، ويف َأسح   َتِجبح َلُك   مح  م   ا ق   ال: ادع   و ي بواس   طة ف   َلن، أو وّس   طوا فَلن   اً بي   ين وبي   نكم، ق   ال: }ادح

ك  ل ليل  ة إىل مس  اء ال  دنيا فيق  ول: ه  ل م  ن س  ائل فأعطي  ه؟ ه  ل م  ن داع فأس  تجيب   -س  بحانه وتع  اىل-اْل  ديث: "ين  زل ربن  ا 
، مل  اذا ه  ها التع  ريج، وه  هه األباطي  ل ال  يت -ع  ز وج  ل-ل  ه؟، ه  ل م  ن مس  تغفر ف  أغفر ل  ه؟" فالب  اب مفت  وح بين  ك وب  ني اهلل 

اِع ِإَذا جتعلها بينك وبني اهلل؟، اتصل باهلل  مباشرة، وهو مسيع جميب: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإ يِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدعح َوَة ال دَّ
َدَعاِن ، فهها إبطال الوسائط اليت يضعوهنا بي نهم وب ني اهلل، ويزعم ون أهن ا تق رِبم إىل اهلل زلف ى، ف َل أص حاب القب ور، وال 

ام، وال أي خمل  وق ح  ىت وال األنبي  اء وال املَلئك  ة ليس  وا واس  طة ب  ني اهلل وب  ني خلق  ه يف األش  جار، وال األحج  ار، وال األص  ن
 (757) قضاء اْلاجات.

 هها هو القسم األول من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة املنفية.

 والثا ي: هي الشفاعة املثبتة.

م ن  ،للموح دين ك هلك ،لص فوة املوح دونيطلبه ا ا -ع ز وج ل-هي اليت تطلب م ن اهلل  -أيها اإلخوة  -والشفاعة املثبتة 
الواحد جل يف عَله فريضى اهلل تعاىل عن املشفوع له بسبب توحيده ويأذن للشافع بسبب توحيده ومكانته عند اهلل تعاىل 

 قال علماؤنا: "ولهلك الّشفاعة املثبتة ال تقبل إال بشروط: ،يف اإلميان والتقوى

عاىل يف حق الشافع الهي يطلب منه وهو غري قادر على الّش فاعة: } َويَ عحبُ ُدوَن قدرة الشافع على الّشفاعة كما قال ت -0
َفُعُهمح َويَ ُقولُ وَن َه ُؤاَلِء ُش َفَعاُؤنَا ِعنح َد اللَّ ِه قُ لح أَتُ َنبِّئُ  وَن اللَّ َه مبَ ا اَل يَ عحلَ ُم يف الس موات َواَل يف ِمنح ُدوِن اللَِّه َما اَل َيُض رُُّهمح َواَل يَ  ن ح

ُعوَن ِم نح ُدونِ ِه الشَّ َفاَعَة 05(   ]ي ونس: 05رحِض ُسبحَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّ ا ُيشح رُِكوَن )األحَ  [، وق ال تع اىل: } َواَل مَيحلِ ُك الَّ ِهيَن يَ دح
قِّ َوُهمح يَ عحَلُموَن ) مم ن ال [، فعل م م ن ه ها أن طل ب الّش فاعة م ن األم وات طل ب 50(   ]الزخ رف: 50ِإالَّ َمنح َشِهَد بِاْلَح

ُعوَن ِمنح ُدونِ ِه َم ا مَيحِلُك وَن ِم نح ِقطحِم رٍي )ميلكها، قال تعاىل: } ُع وا َم ا 07َوالَِّهيَن َتدح ُعوُهمح اَل َيسح َمُعوا ُدَع اءَُكمح َولَ وح مسَِ ( ِإنح تَ دح
ُفُروَن ِبِشرحِكُكمح َواَل يُ َنبُِّئَك ِمثحُل خَ  َتَجابُوا َلُكمح َويَ وحَم الحِقَياَمِة َيكح    وقال تعاىل: }  .ِبريٍ اسح

                                                            
 (.422/ 0( إعانة املستفيد )757)
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 ، وامل  راد بالظ  املني هن  ا: الك  افرون،  َم  ا لِلظَّ  اِلِمنَي ِم  نح  َِ  يٍم َواَل َش  ِفيٍع يُطَ  اعُ  إس  َلم املش  فوع ل  ه، ق  ال اهلل تع  اىل: } -4
يف  -ه اهللر  -بدليل األحاديث املتواترة يف الّشفاعة ألهل الكبائر، وستأحم إن شاء اهلل يف موضعها. قال اْل اف  البيهق ي 

 (752) "الشعب": فالظاملون هاهنا هم الكافرون، ويشهد لهلك مفتتح ايآية إذ هي يف ذكر الكافرين.

يف تفسري ايآية: أي ل يس لل هين ظلم وا أنفس هم بالش رك ب اهلل م ن قري ب م نهم ي نفعهم،  -ر ه اهلل-وقال اْلاف  ابن كثري 
 كل خري. اه  وال شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت ِبم األسباب من  

ويستثىن من املشركني أبوطالب، فإن النيب صّلى اهلل عليه وعل ى آل ه وس ّلم يش فع ل ه ح ىت يص ري يف ضحض اح م ن ن ار كم ا 
 سيأحم إن شاء اهلل.

 اإلذن للشافع، كما قال تعاىل: }من ذا اّلهي يشفع عنده إال بإذنه . -7

يف الّس موات ال تغ ين ش فاعتهم ش يًئا إال م ن بع د أن ي أذن اهلل الّرضا عن املشفوع له كما قال تعاىل: }وكم م ن مل ك  -2
 (752) ملن يشاء ويرضى  وقال تعاىل:}وال يشفعون إال ملن ارتضى .

وه ها ه و  ،و الشفاعة املثبتة أيها اْلب ة  أن واع كث رية فه ي ِف اْلقيق ة ش فاعات ال ش فاعة واح دة كم ا يظ ن كث ري م ن الن اس
 :عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء

 ثالثًا: شفاعات وشفعاء.

ص لى اهلل –فحس ب، وأن الن يب  -ص لى اهلل علي ه وس لم–أيها اإلخوة  كثري من الناس يظن أن الشفاعة ال تكون إال للنيب 
يش  فع نع  م وه  و  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–ف  النيب  ،ليس  ت ل  ه إال ش  فاعة واح  دة وه  ؤالء أخط  أوا م  ن ن  احيتني -علي  ه وس  لم

 ههه ناحية. ،نيب يوم القيامة له شفاعة فهناك شفعاء مع النيب يوم القيامةسيد الشفعاء لكن غري ال

ي  وم القيام  ة ليس  ت قاص  رة عل  ى ش  فاعته املش  هورة املعروف  ة بب  دء  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم–والناحي  ة الثاني  ة: أن ش  فاعة الن  يب 
 ،ب أَب ه و وأم ي ش فاعات متع ددة -ص لى اهلل علي ه وس لم–وإمن ا ل ه  ،اْلساب وتعجيل العرض عل ى اهلل ي وم الف زع األك رب

فتع  الوا بن  ا س  ريًعا نس  تعرض ه  هه الش  فاعات ونتع  رف إىل ه  ؤالء الش  فعاء ولنب  دأ بس  يد ش  فعاء البش  ر وص  احب الش  فاعة 
 .-صلى اهلل عليه وسلم–العظمى بأَب هو وأمي

                                                            
 (.0/412( "الشعب" )752)

 .-ر ه اهلل تعاىل-للعَلمة مقبل بن هادي الوادعي  ،(02( الشفاعة )ص / 752)
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 شفاعات عدة: -صلى اهلل عليه وسلم–قال العلماء: ثبت لنبينا 

لعظمى وهي شفاعته يف تعجيل اْلساب ألهل املوقف وهي املقام احملمود، كم ا يف ح ديث الشفاعة ا–منها وهو أعظمها 
ص  لى اهلل علي  ه  -الش  فاعة العظ  يم اجللي  ل ال  هي رواه البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  رة أن  ه قَ  اَل: كنَّ  ا َم  َع َرُس  وِل اهلِل 

رَاُع، وََكانَ تح تُ عح  -وسلم  ُروَن يف َدعح َوٍة، فَ رُفِ َع ِإلَيح ِه ال هِّ َس ًة وق ال: "أن ا َس يُِّد النَّ اِس يَ  وحَم الِقَياَم ِة، َه لح تَ دح َه ا نَ هح ِجبُ ُه، فَ  نَ َهَس ِمن ح
نُو ِم  ؟ِممَّ َذاكَ  اِعي، َوتَ دح ُس، ف َ جَيحَمُع اهللُ األوَِّلنَي َوايآِخرِيَن يف َصِعيٍد َواِح ٍد، فَ يُبحِص ُرُهُم النَّ اِظُر، َوُيسح ِمُعُهُم ال دَّ ُهُم الشَّ مح لُ ُا ن ح َيب ح

َن َم  ا أن ح  ُتمح ِفي  ِه  ِإىَل َم  ا بَ َلَغُك  مح، أاَل تَ نحظُ  ُروَن َم  نح النَّ  اس ِم  َن الغَ  مِّ َوالَك  رحِب َم  ا اَل يُِطيُق  وَن َواَل َاحَتِملُ  وَن، فَيُق  وُل النَّ  اُس: َأالَّ تَ   َروح
َفُع َلُكمح ِإىَل َربُِّكمح  َدُم، فَ َيأُتونَ ُه فَيُقولُ وَن: يَ ا آَدُم أنح َت أَبُ و الَبَش ِر، َخَلَق َك اهللُ بِيَ ِدِه، فَيُقوُل بَ عحُض النَّاِس لِبَ عحٍض: أبُوُكمح آ ؟َيشح

ََلَِئَك َة َفَس َجُدوا لَ َك، وأسح َكَنَك اجلَنَّ َة، أاَل َتشح َفُع لَنَ ا ِإىَل َربِّ كَ 
أاَل تَ  َرى ِإىَل َم ا ََنح ُن ِفي ِه َوَم ا  ؟َونَ َفَ  ِفيَك ِمنح ُروِحِه، وأَم َر امل

َلُه ِمث حَلُه، َوال يَ غحَضُب بَ عحَدُه ِمث حَلُه، َوإنَُّه نَ َه ا ؟غحَنابَ لَ   ي َع ِن الشَّ َجَرِة فَ َعَص يحُت، فَ َقاَل: إنَّ َرَبِّ َغِضَب اليَ وحَم َغَضباً ملَح يَ غحَضبح قَ ب ح
فَ يَ ُقوُلوَن: يَا نُوُح، أنحَت أوَُّل الرُُّسِل ِإىَل أه ِل األرحِض، نَ فحِسي نَ فحِسي نَ فحِسي، اذحَهُبوا ِإىَل َغريحِي، اذحَهُبوا ِإىَل نُوٍح، فَ َيأُتوَن نوحاً 

َفُع لَنَ  فَيُق وُل: إنَّ َرَبِّ َغِض َب  ؟ا ِإىَل َربِّ كَ َوَقدح مَسَّاَك اهللُ َعبحداً َشُكوراً، أاَل تَ َرى ِإىَل َما ََنحُن ِفيِه، أاَل تَ َرى ِإىَل َما بَ َلغحَنا، أاَل َتشح
َلُه ِمث حَلُه، َوَلنح يَ غحَضَب بَ عحَدُه ِمث حَلُه، َوإنَُّه َقدح  اليَ وحَم َغَضباً  ِس ي ملَح يَ غحَضبح قَ ب ح ِس ي نَ فح َكاَنتح ِل َدعحَوٌة َدَع وحُت ِِبَ ا َعلَ ى قَ  وحِمي، نَ فح

اِهيُم، أنح َت نَ يبُّ اهلِل َوَخِليلُ ُه ِم نح أهح ِل األرحِض، نَ فحِسي، اذحَهُبوا ِإىَل َغريحِي، اذحَهبُ وا ِإىَل إب ح رَاِهيَم، فَ يَ أُتوَن إب ح رَاِهيَم فَيُقولُ وَن: يَ ا إب ح رَ 
لَ   ُه ِمث حلَ   ُه، َولَ   نح  ؟اشح   َفعح لَنَ   ا ِإىَل َربِّ   َك، أاَل تَ    َرى ِإىَل َم   ا ََنح   ُن ِفي   هِ  فَيُق   وُل َُلُ   مح: إنَّ َرَبِّ قَ   دح َغِض   َب اليَ    وحَم َغَض   باً ملَح يَ غحَض   بح قَ ب ح

ِس   ي، اذحَهبُ   وا ِإىَل َغ   ريحِي، اذحَهبُ   وا ِإىَل ُموَس   ى،   ُكنح   ُت َك   َهبحُت ثَ   َل َ يَ غحَض   َب بَ عح   َدُه ِمث حلَ   ُه، َوإ يَّ  ِس   ي نَ فح ِس   ي نَ فح َك   هبَاٍت ؛ نَ فح
بِّ َك، أاَل تَ  َرى َفعح لَنَ ا ِإىَل رَ فَ َيأُتوَن ُموَسى فَيُقوُلوَن: يَا ُموَسى أَنَت َرُسوُل اهلِل، َفضََّلَك اهللُ ِبرَساالَتِِه َوِبَكََلِمِه َعَلى النَّاِس، اشح 

لَ  ُه ِمث حلَ  ُه، َولَ  نح يَ غحَض  َب بَ عح  َدُه ِمث حلَ  ُه، َوإ يَّ  ؟ِإىَل َم  ا ََنح  ُن ِفي  هِ  قَ  دح قَ تَ لح  ُت  فيُق  وُل: إنَّ َرَبِّ قَ  دح َغِض  َب اليَ   وحَم َغَض  باً ملَح يَ غحَض  بح قَ ب ح
ِس  ي، اذحَهبُ  وا ِإىَل  ِس  ي نَ فح ِس  ي نَ فح َغ  ريحِي ؛ اذحَهبُ  وا ِإىَل ِعيَس  ى. فَ يَ  أُتوَن ِعيَس  ى فَ يَ ُقولُ  وَن: يَ  ا ِعيَس  ى،  نَ فحس  اً ملَح أُوَم  رح ِبَقتحِلَه  ا، نَ فح

َهح  ِد، اشح  َفعح لَنَ ا ِإىَل 
 ؟ َربِّ  َك، أاَل تَ   َرى ِإىَل َم  ا ََنح  ُن ِفي  هِ أنح َت َرُس  وُل اهلل وََكِلَمتُ  ُه ألحَقاَه  ا ِإىَل َم  رحمَيَ َوُروٌح ِمنح ُه، وََكلَّمح  َت النَّ  اَس يف امل

لَ   ُه ِمث حلَ   ُه، َولَ   نح يَ غحَض   َب بَ عح   َدُه ِمث حلَ   ُه، وملَح فيَ ُق   و  ِس   ي ُل ِعيَس   ى: إنَّ َرَبِّ قَ   دح َغِض   َب اليَ    وحَم َغَض   باً ملَح يَ غحَض   بح قَ ب ح  يَ   هحُكرح َذنحب   اً، نَ فح
ِس  ي، اذحَهبُ  وا ِإىَل َغ  ريحِي، اذحَهبُ  وا ِإىَل حُمَمَّ  ٍد  ِس  ي نَ فح : "فَ يَ  أُتو ي فَ يَ ُقولُ  وَن: يَ  ا حُمَمَّ  ُد ويف رواي  ةٍ  ".-ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -نَ فح

َم ِم نح َذنحبِ َك َوَم ا تَ َأخََّر، اشح َفعح لَنَ ا  ِإىَل َربِّ َك، أاَل تَ  َرى ِإىَل َم ا ََنح ُن أنَت َرُسوُل اهلِل وَخاَ ُ األنحِبي اِء، َوقَ دح َغَف َر اهللُ لَ َك َم ا تَ َق دَّ
َتحح ُه عَ فَأنحطَِلُق َفآحم حَتح َت الَع رحِش فَ أَ  ؟ِفيهِ  ، ُُثَّ يَ فح َتُح اهللُ َعلَ يَّ ِم نح حَمَاِم ِدِه، َوُحسح ِن الث َّنَ اِء َعَليح ِه َش يحئاً ملَح يَ فح لَ ى َقُع َس اِجداً لِ َرَبِّ

، فَ  أرحَفُع رَأحِس  ي، فَ  أُقوُل: ،  أَح  ٍد قَ بحلِ  ي، ُُثَّ يُ َق  اُل: يَ  ا حُمَمَّ  ُد ارحفَ  عح رَأَس  َك، َس  لح تُ عحطَ  ُه، َواشح  َفعح ُتَش  فَّعح ، أُمَّ  يِت يَ  ا َربِّ أُمَّ  يِت يَ  ا َربِّ
َِن ِمنح أَ  ، فَ يُ َقاُل: يَا حُمَمَُّد أدحِخلح ِمنح أُمَِّتَك َمنح اَل ِحَساَب َعَليحِهمح ِمَن الَباِب األميح ب حَواِب اجلَنَِّة، َوُهمح ُشرََكاُء النَّ اِس أُمَّيِت يَا َربِّ

َ َمكَّ  َة ِفيَم  ا ِس  َوى َذلِ  َك ِم  َن األب ح  َواِب". ُُثَّ  ِ ِم  نح َمَص  ارِيِع اجلَنَّ  ِة َكَم  ا بَ   نيح َ املِصح  رَاَعنيح ِس  ي بِيَ  ِدِه، إنَّ َم  ا بَ   نيح قَ  اَل: "َوالَّ  ِهي نَ فح
َ َمكََّة َوُبصحَرى".  (750)َوَهَجَر، َأوح َكَما بَ نيح

 وهي أوىل شفاعاته. -صلى اهلل عليه وسلم  -ههه هي الشفاعة العظمى لرسول اهلل 

                                                            
 .2304( أخرجه البخاري 750)
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يف أمت ه ح ىت ي دخلهم اجلن ة ويف اس تفتاح ب اب اجلن ة ألهله ا وإدخال ه إي اهم إليه ا:  -صلى اهلل عليه وس لم–ثانًيا: شفاعته 
ق ال: آت ى ب اب اجلن ة ي وم القيام ة فأس تفتح فيق ول اخل ازن:  -ص لى اهلل علي ه وس لم–روى مسلم من حديث أنس أن الن يب 

 (753) من أنت؟ فأقول: حممد فيقول: بل أمرت أال أفتح ألحد قبلك.

وروى أ   د ع  ن أن  س ق  ال ح  ّدثين ن  يّب اهلل ص  ّلى اهلل علي  ه وعل  ى آل  ه وس  ّلم: "إ ّي لق  ائم أنتظ  ر أّم  يت تع  رب عل  ى الّص  راط إذ 
أن  -ع ز وج ل-إلي ك وي دعون اهلل  -أو ق ال: جيتمع ون-جاء ي عيسى فقال: ههه األنبياء قد جاءت ك ي ا حمّم د يش تكون 

ما هم فيه، واخللق ملجمون يف العرق وأّما املؤمن فهو عليه كالزّكمة، وأّم ا الك افر يفّرق مجع األمم إىل حيث يشاء اهلل لغّم 
فيتغّش  اه امل  وت، ق  ال: ي  ا عيس  ى انتظ  ر ح  ىّت أرج  ع إلي  ك. ق  ال: ف  ههب ن  يّب اهلل ص  ّلى اهلل علي  ه وعل  ى آل  ه وس  ّلم ح  ىّت ق  ام 

إىل جربي ل: اذه ب إىل حمّم د، فق ل:  -ج لع ز و -حتت العرش، فلقي ما مل يل ق مل ك مص طًفى وال ن يّب مرس ل ف أوحى اهلل 
له ارفعح رأسك سلح تعط، واشفعح تشّفع. قال: فشّفعت يف أّم يت إىل أن أخ رمل م ن ك ّل تس عة وتس عني إنس انًا واح ًدا. ق ال: 

م  ن ذل  ك أن ق  ال: ي  ا  -ع  ز وج  ل-ف  َل أق  وم مقاًم  ا إالّ ش  ّفعت، ح  ىّت أعط  ا ي اهلل  -ع  ز وج  ل-فم  ا زل  ت أت  رّدد عل  ى رَّب 
 (755) من شهد أنّه ال إله إالّ اهلل يوًما واحًدا خملًصا ومات على ذلك". -عز وجل-من خلق اهلل  أدخل من أّمتك حمّمد

 يف دخول أقوام اجلنة بَل حساب: -صلى اهلل عليه وسلم–ثالثًا: شفاعته 

ق  ال:  -ي  ه وس  لمص  لى اهلل عل–روى ايآج  ري يف الش  ريعة بس  ند ص  حيح كم  ا يف الص  حيحة م  ن ح  ديث أَب هري  رة أن الن  يب 
 (759)الشفاعة ألميت فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب". -عز وجل-سألت اهلل 

حي  ث وص  ل إىل م  ا يزي  د ع  ن مخس  ة وق  د م  رت معن  ا البش  ارة بالزي  ادة عل  ى ه  ها الع  دد يف لق  اء "إىل اجلن  ة بغ  ري حس  اب"، 
 مَليني عدًدا، وثَل  حثيات بيد ربنا كرًما وفضًَل ومدًدا.

روى البمهي ع ن أَب أمام ة ق ال: مسعح ت رس ول اهلل ص ّلى اهلل علي ه وعل ى آل ه وس ّلم يق ول: "وع د ي رَّب أنح ي دخل اجلنّ ة و 
 (791) من أّميت سبعني ألًفا ال حساب عليهم وال عهاب مع كّل ألف سبعون ألًفا وثَل  حثيات من حثياته".

 .ما كان يقتضيه عملهيف رفع درجات بعض من يدخل اجلنة فوق  رابًعا: الشفاعة

قال: ملّا فرغ الّنيّب ص ّلى اهلل علي ه وعل ى آل ه وس ّلم م ن حن ني بع ث  -رضي اهلل عنه-روى البخاري ومسلم عن أَب موسى 
أبا عامر على جي  إىل أوطاس فلقي دريد بن الّصّمة، فقتل دريد وهزم اهلل أصحابه، قال أبوموسى: وبعث ين م ع أَب ع امر 

بته رم اه جش مّي بس هم فأثبت ه يف ركبت ه، فانتهي ت إلي ه فقل ت: ي ا ع ّم م ن رم اك. فأش ار إىل أَب موس ى فرمي أبوعامر يف رك

                                                            
 (.093لم )( أخرجه مس753)

 (: وقد حكم البمهي باْلسن ُلها اإلسناد. اه .090/  4(، وقال اْلاف  ابن كثري يف "النهاية" )422وابن خزمية ص) ،(035/  7( أخرجه أ د )755)

 (.211/  2( وهو يف الصحيحة )4/  000/  04والبغوي يف"حديث علي بن اجلعد") ،(739/  4( أخرجه ايآجري يف الشريعة )759)

 وصححه األلبا ي يف صحيح البمهي. ،(749(، والبيهقي يف "األمساء والصفات" ص)405/  2(، وأ د )0277/  4وابن ماجه ) ،(221/ 2خرجه البمهي )( أ791)
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فقال: ذاك قاتلي اّلهي رما ي. فقصدت له فلحقته فلّما رآ ي وىّل فاتّبعته وجعلت أقول ل ه: أال تس تحيي أال تثب ت. فك ّف 
اهلل صاحبك. قال: فانزعح هها الّسهم. فنزعته فنزا منه املاء قال:  فاختلفنا ضربتني بالّسيف فقتلته، ُثّ قلت ألَب عامر: قتل

أبوع   امر عل   ى النّ   اس  ي  ا اب   ن أخ   ي أق   رك النّ   يّب ص   ّلى اهلل علي   ه وعل   ى آل   ه وس  ّلم الّس   َلم وق   ل ل   ه: اس   تغفر ِل. واس   تخلفين
عل ى س رير مرّم ل، وعلي ه ف راش  فمكث يسريًا ُثّ مات، فرجعت فدخلت على الّنيّب صّلى اهلل عليه وعلى آله وس ّلم يف بيت ه

قد أثّر رمال الّسرير بظهره وجنب ه، فأخربت ه  ربن ا وخ رب أَب ع امر وق ال: ق ل ل ه: اس تغفر ِل. ف دعا مب اء فتوّض أ ُثّ رف ع يدي ه 
القيام  ة ف  وق كث  ري م  ن خلق  ك م  ن  فق  ال: "الّله  ّم اغف  ر لعبي  د أَب ع  امر" ورأي  ت بي  اض إبطي  ه ُثّ ق  ال: "الّله  ّم اجعل  ه ي  وم

نّ اس" فقل  ت: وِل فاس  تغفر. فق  ال: "الله  ّم اغف  ر لعب  داهلل ب  ن ق  يس ذنب  ه، وأدخل  ه ي  وم القيام  ة م  دخًَل كرميً  ا" ق  ال أب  وبردة: ال
 (790)إحدامها ألَب عامر واألخرى ألَب موسى.

 وروى مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم على أَب سلمة وقد ش ّق بص ره فأغمض ه
ُثّ قال: "إّن الّروح إذا قبض تبعه البصر" فضّج ناس من أهله فقال: "ال تدعوا على أنفسكم إالّ  ري ف إّن املَلئك ة يؤّمن ون 
على ما تقولون" ُثّ ق ال: "الّله ّم اغف ر ألَب س لمة وارف ع درجت ه يف امله دّيني، واخلف ه يف عقب ه يف الغ ابرين واغف ر لن ا ول ه ي ا 

 (794)له يف قربه، ونّور له فيه".رّب العاملني، وافسح 

 أو خيفف عنه بعض عهاِبا بسبب شفاعته.  ،خامًسا: الشفاعة يف بعض من استوجب النار أال يدخلها

 (797)شفاعيت ألهل الكبائر من أميت فعن أنس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

ح ني نتح د  ع ن ش فاعات  ،ث الهى يدل عل ى ذل كوسيأحم معنا اْلدي ،سادًسا: الشفاعة يف خرومل املوحدين من النار
 وشفعاء.

سادًسا: الشفاعة يف بعض الكافرين وهي شفاعته يف ختفيف العهاب عن أَب طالب كما جاء يف الص حيحني م ن ح ديث 
وذكر عن ده عم ه أب و طال ب فق ال: "لعل ه  -صلى اهلل عليه وسلم–أنه مسع رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-أَب سعيد اخلدري 

 (792ه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلا كعبيه يغلي منه أم دماغه".)تنفع

وهها اْلديث يدل على أّن أبا طالب مات كافرًا، إذ لو ك ان مس لًما خل رمل م ن النّ ار م ع املوح دين كم ا ت واترت األحادي ث 
  رومل املوحدين من النار، ال كما يزعم الشيعة األفاكون أنه مات موحًدا.

                                                            
ل بالرمال، وهي حبال اْلصر اليت تضفر ِبا األسرة، كما يف : أي معمو -براء مهملة ُث ميم مثقلة-ونزا منه املاء: أي انصب من موضع السهم، سرير مرّمل  ،(0204ومسلم ) ،(2747( أخرجه البخاري )790)

 "الفتح".

 (.4009( أخرجه مسلم )794)

 (.574 - 570والظَلل ) ،2299و  2295واملشكاة  ، 02و  27وصححه العَلمة األلبا ي وهو يف الروض النضري  ،وغريمها ،4272البمهي  ،2379( أخرجه أبو داود 797)

 .272مسلم و  ،0202( أخرجه البخاري 792)
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ويؤيد داللة هها اْل ديث عل ى ع دم إس َلم أَب طال ب م ا رواه البخ اري م ن ح ديث س عيد ب ن املس يب ع ن أبي ه أنّ ه أخ ربه 
أنّه ملّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل صّلى اهلل عليه وعل ى آل ه وس ّلم فوج د عن ده أب ا جه ل ب ن هش ام وعب داهلل 

ّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم ألَب طال ب: "ي ا ع ّم ق ل: ال إل ه إالّ اهلل كلم ًة أش هد بن أَب أمّية بن املغرية، قال رسول اهلل ص
لك ِبا عند اهلل" فقال أبوجهل وعبداهلل بن أَب أمّية: يا أب ا طال ب أترغ ب ع ن ملّ ة عب داملطّلب. فل م ي زل رس ول اهلل ص ّلى 

ق    ال أبوطال    ب آخ    ر م    ا كّلمه    م: ه    و عل    ى ملّ    ة اهلل علي    ه وعل    ى آل    ه وس    ّلم يعرض    ها علي    ه ويع    ودان بتل    ك املقال    ة ح    ىّت 
عبداملطّلب. وأىب أن يقول: ال إله إالّ اهلل. فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم: "أما واهلل ألس تغفرّن ل ك م ا مل 

 (792أنه عنك" فأنزل اهلل تعاىل فيه: }ما كان للّنيّب  ايآية. )

: }ما كان للّنيّب واّلهين  آمن وا أنح يس تغفروا للمش ركني ول و ك انوا أوِل ق رىب م ن بع د م ا تب نّي ُل م أهّن م أص حاب وفيه: فنزلتح
 أحببحت .اجلحيم ، ونزلت: }إّنك ال هتدي من 

وأخرمل أبوداود عن علي عليه الّسَلم قال: قلت للّنيّب صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم: إّن عّم ك الّش ي  الّض اّل ق د م ات. 
 (790) ُثّ ال حتدثّن شيًئا حىّت تأتيين" فههبت فواريته وجئته فأمر ي فاغتسلت ودعا ِل. قال: "اذهب فوار أباك

ص لى –ألهن ا خصوص ية للن يب  ،وال إشكال يف شفاعة النيب ألَب طالب مع ما قدمنا من أن ه ال ش فاعة للك افرين واملش ركني
 يؤتاها فقط يف أَب طالب. -اهلل عليه وسلم

ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث الزهري ع ن ع روة   -أيها اإلخوة- ومن مجيل ما قرأت ِبها الصدد
ب  ن ال  زبري، ع  ن زين  ب بن  ت أم س  لمة، ع  ن أم حبيب  ة بن  ت أىب س  فيان، قال  ت: ي  ا رس  ول اهلل انك  ح أخ  ىت بن  ت أىب س  فيان 

ِلي  ة"قل  ت؟فق  ال رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم"أو حتب  ني ذلك ،وملس  لم: "ع  زة بن  ت أىب س  فيان"  ،: نع  م لس  ت ل  ك مبُخح
قال ت: فإن ا َن د  أن ك تري د  ،فقال النيب صلى اهلل عليه وس لم: "ف إن ذل ك ال ا ل ىل" ،وأحب من شاركين يف خري أخىت

ق   ال: "إهن   ا ل   و مل تك   ن  ،" قل   ت: نع   م؟أن ت   نكح بن   ت أىب س   لمة، وِف رواي   ة: "درة بن   ت أىب س   لمة"قال: "بن   ت أم س   لمة
إهن  ا البن  ة أخ  ى م  ن الرض  اعة، أرض  عتين وأب  ا س  لمة ثوبي  ة، ف  َل تعرض  ن عل  ى بن  اتكن وال  ربيب  يت يف حج  ري م  ا حل  ت ىل،

 (793)أخواتكن".

فلما مات أبو ُلب أُرِيَه  ،زاد البخاري: قال عروة: وثويبة موالة الَب ُلب أعتقها فأرضعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ب: مل ألق بعدكم خريا، غري أِّن سقيت يف ههه بعتاقىت ثويبة.فقال أبو ُل ؟بعض أهله بشر َحيحبة، فقال له: ماذا لقيت

وك ان ذل ك  ،وذكر السهيلي وغريه: أن الرائى ل ه ه و أخ وه العب اس ،أشار إىل النقرة الىت بني االِبام والىت تليها من األصابع
 مثل يوم االثنني. وفيه: إن أبا ُلب قال للعباس: إنه ليخفف على يف ،بعد سنة من وفاة أىب ُلب بعد وقعة بدر

                                                            
 (.020ومسلم ) ،(0701( أخرجه البخاري )792)

 (.072 ، 072األحكام ) ،وغريه وصححه العَلمة األلبا ي ،(7402( أخرجه أبو داود )790)

 (.0229وأخرجه مسلم ) ،(2010( أخرجه البخاري )793)
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أعتقه  ا م  ن س  اعته، فج  وزي ب  هلك  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ق الوا: ألن  ه مل  ا بش  رته ثويب  ة مب  يَلد اب  ن أخي  ه حمم  د ب  ن عب  د اهلل
 ذكر ذلك كله اْلاف  ابن كثري يف السرية. (795) لهلك.

 ومما قاله أحد اييدين يف هها قال:

 فيا رب 

 اجلحيم خملدا إذا كان هها كافر جاء ذمه وتبت يداه يف

 أتى أنه يف يوم االثنني خيفف عنه للسرور بأ دا

 فما الظن بالعبد الهي كان عمره بأ د مسرورًا ومات موحدا

 اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يا أرحم الرا ني 

 جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشريك يف األنام مهيعا

 فيعااهلل أكرب حني بشرها قائَل وهب اإلله إىل األنام ش

، وأما الشفاعات ال يت ل ه ولغ ريه فله ا ح ديث أيًض ا م اتع ج هاب  -صلى اهلل عليه وسلم–فههه الشفاعات اخلاصة بالنيب 
 يشفع؟ -صلى اهلل عليه وسلم–وهل غري النيب 

-ملني ب  ل ويش  فع أرح  م ال  را ني رب الع  ا ،واجل  واب: نع  م يش  فع بقي  ة األنبي  اء، ويش  فع املَلئك  ة املقرب  ون، ويش  فع املؤمن  ون
أيه ا  –وما أدراك ما شفاعة أرحم الرا ني الهي وسعت ر ته كل شيء؟  وجيمع ههه الشفاعات كلها  -سبحانه وتعاىل

رِىِّ َأنَّ نَاًس ا  -اإلخوة  ُ دح حديث عظيم جليل ع هب مجي ل روى ه ها اْل ديث اإلم ام مس لم يف ص حيحه َع نح َأىِب َس ِعيٍد اخلح
ص لى اهلل علي ه -قَاُلوا يَا َرُس وَل اللَّ ِه َه لح نَ  َرى َرب َّنَ ا يَ  وحَم الحِقَياَم ِة قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه  -اهلل عليه وسلمصلى -ِِف َزَمِن َرُسوِل اللَِّه 

ًوا لَ يحَس َمَعَه  ا َس َحاٌب َوَه لح ُتَض ارُّوَن ِِف رُ » قَ اَل «. " نَ َع مح -وس لم ِس بِ الظَِّهريَِة َص حح يَ  ِة الشَّ مح يَ ِة الحَقَم  ِر َه لح ُتَض ارُّوَن ِِف ُرؤح ؤح
ًوا لَيحَس ِفيَها َسَحاٌب  ِر َصحح َلَة الحَبدح يَِة اللَِّه » قَاُلوا اَل يَا َرُسوَل اللَِّه. قَاَل «. لَي ح يَ وحَم الحِقَياَم ِة  -تبارك وتعاىل-َما ُتَضارُّوَن ِِف ُرؤح

يَِة َأَح ِدمِهَا ِإَذا َك اَن يَ  وحُم الحقِ  َق ى َأَح ٌد َك اَن يَ عحبُ ُد ِإالَّ َكَما ُتَضارُّوَن ِِف ُرؤح َياَم ِة أَذََّن ُم َؤذٌِّن لَِيتَّبِ عح ُك لُّ أُمَّ ٍة َم ا َكانَ تح تَ عحبُ ُد. فَ ََل يَ ب ح
َناِم َواألَنحَصاِب ِإالَّ يَ َتَساَقطُوَن ِِف النَّاِر َحىتَّ ِإَذا ملَح يَ بحَق ِإالَّ  َر اللَِّه ُسبحَحانَُه ِمَن اأَلصح اللََّه ِمنح بَ  رٍّ َوفَ اِجٍر َوُغ ربَِّ َمنح َكاَن يَ عحُبُد َغي ح

َعى الحيَ ُه  وُد فَ يُ َق  اُل َُلُ  مح َم  ا ُكنح  ُتمح تَ عحبُ  ُدوَن قَ  اُلوا ُكنَّ  ا نَ عحبُ  ُد ُعَزي ح  َر ابح  َن اللَّ   َ  َه اللَّ  ُه ِم  نح َأهح  ِل الحِكتَ  اِب فَ يُ  دح ِه. فَ يُ َق  اُل َك  َهب حُتمح َم  ا اختَّ
ُغونَ  َش ُروَن ِإىَل النَّ اِر َكأَن ََّه ا َس رَا َصاِحَبٍة َواَل َوَلٍد َفَماَذا تَ ب ح َنا يَا َرب َّنَ ا فَاسح ِقَنا. فَ ُيَش اُر ِإلَ يحِهمح َأاَل تَ رُِدوَن فَ ُيحح ٌب َاحِط ُم قَاُلوا َعِطشح

َعى النََّصاَرى فَ يُ َقاُل َُلُمح َما ُكنحُتمح تَ عحُبُدوَن قَ  اُلوا ُكنَّ ا نَ عحبُ ُد الحَمِس يَح ابح َن اللَّ ِه. فَ يُ َق اُل بَ عحُضَها بَ عحًضا فَ َيَتَساَقطُوَن ِِف النَّاِر. ُُثَّ يُدح

                                                            
 (.442/  0) -( السرية النبوية البن كثري 795)
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غُ  وَن فَ يَ ُقولُ  وَن َعِطشح  َنا َ  َه اللَّ  ُه ِم  نح َص  اِحَبٍة َواَل َولَ  ٍد. فَ يُ َق  اُل َُلُ  مح َم  اَذا تَ ب ح فَ ُيَش  اُر  -قَ  اَل  -يَ  ا َرب َّنَ  ا فَاسح  ِقَنا.  َُلُ  مح َك  َهب حُتمح. َم  ا اختَّ
َشُروَن ِإىَل َجَه نََّم َكأَن ََّه ا َس رَاٌب َاحِط ُم بَ عحُض َها بَ عحًض ا فَ َيَتَس اَقطُوَن ِِف النَّ اِر َح ىتَّ ِإَذا ملَح ي َ  ِإلَيحِهمح َأاَل َترُِدونَ  بح َق ِإالَّ َم نح َك اَن فَ ُيحح

 وَرٍة ِمَن الَّىِت رََأوحُه ِفيَها.ِِف أَدحَِّن صُ  -سبحانه وتعاىل-يَ عحُبُد اللََّه تَ َعاىَل ِمنح بَ رٍّ َوفَاِجٍر أَتَاُهمح َربُّ الحَعاَلِمنَي 

ن حيَ  ُهمح. فَ يَ ُق وُل قَاَل َفَما تَ نحَتِظُروَن تَ تحَبُع ُكلُّ أُمٍَّة َما َكاَنتح تَ عحُبُد. قَاُلوا يَا َرب ََّنا فَاَرق حَنا النَّاَس ِِف الدُّ ا أَف حَقَر َما ُكنَّا ِإلَ يحِهمح وملَح ُنَص اِحب ح
ِ َأوح َثَلَثً  ا  -نَ ُع  وُذ بِاللَّ ِه ِمنح  َك اَل ُنشح  رُِك بِاللَّ  ِه َش يحًئا  أَنَ ا َربُُّك  مح. فَ يَ ُقولُ  ونَ  َقلِ  َب. فَ يَ ُق  وُل  -َم  رَّتَ نيح َح  ىتَّ ِإنَّ بَ عحَض ُهمح لََيَك  اُد َأنح يَ ن ح

َشُف َعنح َساٍق َفََل يَ ب ح  َنُه آيٌَة فَ تَ عحرُِفونَُه ِِبَا فَ يَ ُقوُلوَن نَ َعمح. فَ ُيكح َنُكمح َوبَ ي ح ِس ِه ِإالَّ أَِذَن َهلح بَ ي ح ُجُد لِلَِّه ِمنح تِلحَقاِء نَ فح َقى َمنح َكاَن َيسح
َق  ى َم  نح َك  اَن َيسح  ُجُد ات َِّق  اًء َورِيَ  اًء ِإالَّ َجَع  َل اللَّ  ُه َظهح  َرُه طَبَ َق  ًة َواِح   َدًة ُكلََّم  ا أَرَاَد َأنح َيسح  ُجَد َخ  رَّ َعلَ  ى اللَّ  ُه لَ  ُه بِالسُّ  ُجوِد َواَل يَ ب ح

سح ُر يَ رحفَ ُعوَن ُرُءوَسُهمح َوَقدح حَتَوََّل ِِف ُصوَرتِِه الَّىِت رََأوحُه ِفيَها َأوََّل َمرٍَّة فَ َقاَل أَنَا َربُُّكمح. فَ يَ قُ  قَ َفاُه. ُُثَّ  َرُب اجلِح وُلوَن أَنحَت َرب َُّنا. ُُثَّ ُيضح
سح ُر قَ اَل «. َعَلى َجَهنََّم َوحتَِلُّ الشََّفاَعُة َويَ ُقوُلوَن اللَُّهمَّ َسلِّمح َسلِّمح  َدحح ٌض َمزِلَّ ٌة. ِفي ِه َخطَ اِطيُف » ِقيَل يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه َوَم ا اجلِح

 ِ ِمنُ  وَن َكطَ  رحِف الحَع  نيح   وََك  الحبَ رحِق وََك  الرِّيِح وََك  الطَّريحِ وََكَلَلِي  ُب َوَحَس  ٌك َتُك  وُن بَِنجح  ٍد ِفيَه  ا ُش  َويحَكٌة يُ َق  اُل َُلَ  ا السَّ  عحَداُن فَ َيُم  رُّ الحُمؤح
ُدوٌس ِِف نَاِر َجَهنََّم. َحىتَّ ِإَذا خَ  َيحِل َوالرَِّكاِب فَ َنامٍل ُمَسلٌَّم َوخَمحُدوٌش ُمرحَسٌل َوَمكح َلَص الحُمؤحِمُنوَن ِمَن النَّ اِر فَ َوالَّ ِهى وََكَأَجاِويِد اخلح

َص  ِتقح ِمِننَي لِلَّ ِه يَ  وحَم الحِقَياَم ِة إِلخح َواهِنُِم الَّ ِهيَن ِِف النَّ اِر نَ فحِسى بَِيِدِه َما ِمنحُكمح ِمنح َأَحٍد بَِأَشدَّ ُمَناَشَدًة لِلَّ ِه ِِف اسح َ قِّ ِم َن الحُم ؤح اِء اْلح
رُِج  وا َم  نح َع  َرف حُتمح. فَ ُتَح   رُِج  وَن  رَُّم ُص  َوُرُهمح َعلَ  ى النَّ  ارِ يَ ُقولُ  وَن َرب َّنَ  ا َك  انُوا َيُص  وُموَن َمَعنَ  ا َوُيَص  لُّوَن َوَاُجُّ  وَن. فَ يُ َق  اُل َُلُ  مح َأخح فَ ُيخح
َبتَ يح  ِه ُُثَّ يَ ُقولُ  وَن َرب َّنَ  ا َم  ا بَِق  َى ِفيَه   ا َأَح  ٌد ممَّ  نح أََمرحتَ نَ  ا بِ  ِه. فَ يَ ُق  وُل ارحِجُع  وا َخلحًق  ا َكث  ريًا قَ  دح َأَخ  َهِت النَّ  اُر ِإىَل ِنصح  ِف َس  اقَ يحِه َوِإىَل رُكح

ُ ح ِِف قَ لحِبِه ِمث حَقاَل ِديَناٍر ِمنح َخريحٍ  رُِجوَن َخلحًقا َكِثريًا ُُثَّ يَ ُقوُلوَن َرب َّنَ ا ملَح نَ َهرح ِفيَه ا َأَح ًدا ممَّ نح أََمرحتَ نَ ا. ُُثَّ  َفَمنح َوَجدح رُِجوُه. فَ ُيخح  فََأخح
رُِجوَن َخلحًقا كَ  رُِجوُه. فَ ُيخح ُ ح ِِف قَ لحِبِه ِمث حَقاَل ِنصحِف ِديَناٍر ِمنح َخريحٍ فََأخح ا ُُثَّ يَ ُقولُ وَن َرب َّنَ ا ملَح نَ َهرح ِفيَه ا ِثريً يَ ُقوُل ارحِجُعوا َفَمنح َوَجدح

رُِجو  ُ ح ِِف قَ لحبِ ِه ِمث حَق اَل َذرٍَّة ِم نح َخ ريحٍ فَ َأخح رُِج وَن َخلحًق ا َكثِ ريًا ُُثَّ يَ ُقولُ وَن َرب َّنَ ا ممَّنح أََمرحتَ َنا َأَحًدا. ُُثَّ يَ ُقوُل ارحِجُعوا َفَمنح َوَجدح ُه. فَ ُيخح
ِديِث فَاق حَرُءوا ِإنح ِشئحُتمح )ِإنَّ اللَّهَ «. ي حرًا ملَح َنَهرح ِفيَها خَ  ُقوِِّن ِِبََها اْلَح رِىُّ يَ ُقوُل ِإنح ملَح ُتَصدِّ ُدح  اَل َيظحِلُم ِمث حَق اَل وََكاَن أَبُو َسِعيٍد اخلح

َها َوي ُ  ؤحِت ِم  نح َلُدنح  ُه َأجح  رًا َعِظيًم  ا("فَ يَ ُقوُل اللَّ   َش  َفَعِت الحَمَلَِئَك  ُة َوَش  َفَع النَِّبيُّ  وَن  -ع  ز وج  ل-ُه َذرٍَّة َوِإنح تَ  ُك َحَس  َنًة ُيَض  اِعفح
َه ا قَ وح  ًم ا ملَح يَ عحَملُ وا َخي ح رًا قَ طُّ قَ دح َع اُدوا ُ ًَم ا َوَشَفَع الحُمؤحِمُنوَن وملَح يَ بحَق ِإالَّ أَرحَح ُم ال رَّاِ ِنَي فَ يَ قح ِبُض قَ بحَض ًة ِم َن النَّ اِر فَ ُيخح رمُِل ِمن ح

ي ِل السَّ يحلِ فَ يُ لحِقيِهمح ِِف  ِبَّ ُة ِِف  َِ ُرُج وَن َكَم ا خَتح رمُُل اْلح َيَ اِة فَ َيخح َنَِّة يُ َق اُل لَ ُه نَ هح ُر اْلح ٍر ِِف أَف حَواِه اجلح َج ِر  نَ هح نَ َه ا َتُك وُن ِإىَل اْلَح  َأاَل تَ َروح
ِس ُأَصيحِفُر َوُأَخيحِضُر َوَما َيُكوُن  َها ِإىَل الظِّلِّ َيُكوُن أَب حَيَض َأوح ِإىَل الشََّجِر َما َيُكوُن ِإىَل الشَّمح فَ َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َكأَنََّك  «. ِمن ح

َنَّ  ِة َه  ُؤاَلِء ُعتَ َق  اُء اللَّ  ِه الَّ  ِهينَ » ُكنح  َت تَ رحَع  ى بِالحَباِديَ  ِة قَ  اَل  َ  َواِ ُ يَ عح  رِفُ ُهمح َأهح  ُل اجلح ُلِؤ ِِف رِقَ  اِِبُِم اخلح ُرُج  وَن َك  اللُّؤح ُم اللَّ  ُه أَدحَخَلُه   فَ َيخح
َنََّة َفَما رَأَي حُتُموُه فَ ُهَو لَ  ُموُه ُُثَّ يَ ُقوُل ادحُخُلوا اجلح َنََّة ِبَغريحِ َعَمٍل َعِمُلوُه َواَل َخريحٍ َقدَّ  ُكمح.اجلح

ٍء أَفحَض ُل  فَ يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َأعحطَيحتَ َنا َما ملَح تُ عحِط َأَحًدا ِمَن الحَعاَلِمنَي. فَ يَ ُق وُل َلُك مح ِعنح ِدى أَفحَض لُ  ِم نح َه َها فَ يَ ُقولُ وَن يَ ا َرب َّنَ ا َأىُّ َش ىح
َخُط َعَليحُكمح بَ عحَدُه أََبًدا  (799)«.ِمنح َهَها. فَ يَ ُقوُل ِرَضاَى َفََل َأسح
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أيها اإلخوة  ههه هي الشفاعة وأنواعها وأنواع الشفعاء وشفاعاهتم فهنيًئا مل ن ك ان عل ى الس بيل ال هي تنال ه علي ه الش فاعة 
 ،فلح وأجنح وسعد يف الدنيا وايآخرة ولكن من هها السعيد املفلح؟  واجلواب بع د جلس ة االس باحة مبش يئة اهلل تع اىللقد أ

 ومن يستحقون الشفاعة. ،أسأل اهلل أن جيعلنا من أهل الطاعة

 الْطبة الثانية

أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت   اْلم  د هلل
عل ى خ ري ال ورى، وم ا ض ل وم ا غ وى، وم ا ينط ق ع ن اُل وى، إن ه و إال وح ي ي وحى، وعل ى آل ه وص حبه وم ن س ار عل  ى 

 هنجه واقتفى.

 ومن معه يوم القيامة؟ -صلى اهلل عليه وسلم–من أسعد الناس بشفاعة املصطفى  ،أما بعد

أن ه ق ال:  -رضي اهلل عنه-فيما أخرجه البخاري من حديث أَب هريرة  -لمصلى اهلل عليه وس–واجلواب من فم املصطفى 
: "لقد ظنن ت أن ه ال يس ألين -صلى اهلل عليه وسلم–من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول اهلل؟ فقال املصطفى 

م ن ق ال: ال إل ه إال  ي ا أب ا هري رة  أس عد الن اس بش فاعيت ،عن هها السؤال أحد قبلك مل ا رأي ت م ن حرص ك عل ى اْل ديث
 (211)اهلل خالًصا خملًصا من قلبه.

ورواه اإلم  ام أ   د وغ  ريه ع  ن أَب هري  رة بلف   : س  ألت رس  ول اهلل ص  ّلى اهلل علي  ه وعل  ى آل  ه وس  ّلم: م  اذا رّد إلي  ك ربّ  ك يف 
من حرص ك عل ى الّشفاعة؟ فقال: "واّلهي نفس حمّمد بيده لقد ظننت أّنك أّول من يسألين عن ذلك من أّميت، ملا رأيت 

العلم، واّلهي نفس حمّمد بيده ما يهّمين من انقصافهم على أبواب اجلّنة أهّم عندي من متام شفاعيت، وشفاعيت ملن ش هد 
 (210)أن ال إله إالّ اهلل خملًصا يصّدق قلبه لسانه ولسانه قلبه".

تب أت دع وحم ش فاعة ألم يت، فه ي قال: "لك ل ن يب دع وة مس تجابة وإ ي اخ -صلى اهلل عليه وسلم–ويف صحيح مسلم أنه 
 (214)نائلة إن شاء اهلل تعاىل من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئاً".

أخي يف اهلل  هل تدبرت ههه األحاديث؟ إهنا كلها جُتمع على أم ر واح د ه و أن الش فاعة ال يناُل ا إال املوح دون وال تن ال 
توحيدك وحتققه وذلك ب أن تق ول كلم ة ال إل ه إال اهلل، وتع ي   إال املوحدين، إذاً حىت تنال الشفاعة فَل بد من أن تصحح

مبنهجه  ا الش  امل الكام  ل فتك  ون كلم  ة  ،وباجلمل  ة أن حتي  ا حي  اة ال إل  ه إال اهلل كامل  ة ،ِب  ا، وتعم  ل م  ن أجله  ا وت  دعو إليه  ا
 التوحيد كلمة ال إله إال اهلل منهجك يف اْلياة.

                                                            
 (.3102( أخرجه البخاري )211)

وقال  ،وهو حديث حسن ،( وقال: صحيح اإلسناد وسكت عليه الههيب0/31(، واْلاكم )022(، وابن حبان كما يف "املوارد" ص)000/ 2(، والبخاري يف "التاري  الكبري" )5120( أخرجه أ د )210)

 صافهم على أبواب اجلنة أهم عندي من متام شفاعيت" وإسناد اْلديث قابل للتحسني.األرناؤوط يف التعليق على املسند: صحيح دون قوله" والهي نفس حممد بيده ما يهمىن من انق
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ال يفق  ه وال ي  دري معناه  ا بقلب  ه، وم  ن الن  اس م  ن يق  ول ال إل  ه إال اهلل وخيالفه  ا فم  ن الن  اس م  ن ي  ردد ال إل  ه إال اهلل بلس  انه و 
بعمله وعبادته فراح يص رف العب ادة لغ ري اهلل فه و ال يع رف لكلم ة التوحي د مع ىن وال يق ف ُل ا عل ى مض مون وال يع رف ُل ا 

 وال تؤثر يف حياته وسريته. ،مقتضى

وقد انطلق حرّاً طليقاً ليختار لنفسه من املناهج األرضية والقوانني الوضعية ِبا ما ومن الناس من يردد بلسانه ال إله إال اهلل 
 يوافق هواه.

، ومن الناس م ن ي ردد كلم ة ال إل ه إال اهلل وه و -صلى اهلل عليه وسلم–ومن الناس من ينطق وال يتبع منهج اْلبيب حممد 
 أكرب ِف قلبه من حب اهلل ورسوله. مل اقق الوالء والرباء هلل فلرمبا كان حب مغنية أو راقصة

وم  ن الن  اس م  ن ي  ردد بلس  انه كلم  ة ال إل  ه إال اهلل وق  د ت  رك الص  َلة وض  يع الزك  اة وض  يع اْل  ج م  ع قدرت  ه واس  تطاعته، وأك  ل 
الربا، وشرب اخلمر، وأكل أموال اليتامى، يسمع أمر اهلل فيهز كتفيه يف سخرية وكأن األمر ال يعنيه، ويسمع امل واع  فيه زأ 

 كأن األمر ال يعنيه.و 

فَلب د م  ن إخ  َلص التوحي  د، ف  إن كلم ة التوحي  د ليس  ت جم  رد كلم  ة يردده  ا اللس ان فحس  ب، ب  ل إن التوحي  د ق  ول باللس  ان 
وتص  ديق باجلن  ان وعم  ل ب  اجلوارح واألرك  ان ورح  م اهلل اْلس  ن البص  ري إذ يق  ول: ل  يس اإلمي  ان ب  التمين وال ب  التحلي ولك  ن 

قه العم ل فم ن ق ال خ رياً وعم ل خ رياً قب ل من ه، وم ن ق ال خ رياً وعم ل ش رّاً مل يقب ل من ه وإن اإلميان ما وقر يف القل ب وص د
قوماً غ رهتم األم ا ي فق الوا: َن ن َنس ن الظ ن ب اهلل وك هبوا ل و أحس نوا الظ ن ألحس نوا العم ل، ف واهلل ل ن يس عد بالش فاعة إال 

ديث يف الصحيحني من حديث عبادة بن الص امت: واْل -صلى اهلل عليه وسلم–من أخلص التوحيد هلل، قال رسول اهلل 
"م  ن ش  هد أن ال إل  ه إال اهلل وأن حمم  داً رس  وله، وأن عيس  ى عب  د اهلل ورس  وله وكلمت  ه ألقاه  ا إىل م  رمي وروح من  ه، وأن اجلن  ة 

 (217)حق والنار حق أدخله اهلل اجلنة على ما كان من العمل".

: "ف إن اهلل ح رم عل ى الن ار م ن ق ال ال إل ه إال اهلل يبتغ ي ِب ا -وه و يف الص حيحني ك هلك  -ويف حديث عتبان بن مال ك 
 ، والح  هها القيد العظيم"يبتغي ِبا وجه اهلل".(212)وجه اهلل"

فكلم  ة التوحي  د كلم  ة عظيم  ة مثله  ا كمث  ل الش  جرة الطيب  ة ج  هورها اْل  ب واإلخ  َلص، وس  اقها اليق  ني والقب  ول، وأوراقه  ا 
ء وض  وء ال تع  ي  فك  هلك ال إل  ه إال اهلل ب  دون عل  م وص  دق ال تع  ي ، ف  إن العل  م االنقي  اد، وكم  ا أن الش  جرة م  ن غ  ري م  ا

 ماؤها والصدق ضوؤها.

                                                            
 (.45( ومسلم )7272( أخرجه البخاري )217)

 (.77ومسلم ) ،( ومواضع242( أخرجه البخاري )212)
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وعل ى آل ه  وصلى اهلل وسلم على من ادخر دعوته شفاعة لنا ففي مسلم عن أىب هريرة قال: قال رس ول اهلل ص ّلى اهلل علي ه
 أري د إن ش اء اهلل أن أؤّخ ر دع وحم ش فاعًة ألّم يت ي وم القيام ة".وسّلم: "لكّل نيّب دعوة دعا ِبا يف أّمته فاس تجيب ل ه، وإ ّي 

(212) 

نس  أل اهلل تع  اىل أن اس  ن خامتتن  ا، وأن يش  فع فين  ا نبين  ا وص  ل الله  م وس  لم وزد وب  ارك عل  ى الر   ة امله  داة والنعم  ة املس  داة 
تن  ا أم  ة مس  لمة ل  ك وأرن  ا واجعلن  ا مس  لمني ل  ك وم  ن ذري ،حبيب  ك ومص  طفاك، الله  م ش  فع فين  ا نبي  ك ي  ا أرح  م ال  را ني 

 الطريق إىل رضاك وألزمنا الرضا مبا يرضيك عنا، يا جواد يا كرمي يا حنان يا منان يا ذا اجلَلل واإلكرام..... الدعاء.

 نعمة ال داية

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 .... وال صمنا وال صلينا واهلل لوال أنت ما اهتدينا

أما بعد فيا أيها اإلخوة  إن حديثنا الي وم مبش يئة اهلل تع اىل ع ن موض وع جلي ل مه م ذل ك ألن ه ح ديث ع ن أعظ م وأش رف 
 مة ام  اهلل ِبا على عباده إهنا: نعم  ة اُلداي   ةوأجل نع

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها املوضوع الكرمي يف العناصر التالية:

 أواًل: معىن اُلداية وأقسامها.

 ثانياً: أسباب اُلداية وعَلماهتا.

 ثالثاً وأخرياً: عقبات يف طريق اُلداية.

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  - أيها اإلخوة -فأعريو ي القلوب واألمساع 

 أواًل: معىن اُلداية وأقسامها:

 مَتُنُّ وا أيها اإلخوة.. أعظم ما ام  اهلل به علينا هو نعمة اُلداية للتوحيد كما ق ال س بحانه: "مَيُنُّ وَن َعَليح َك َأنح َأسح َلُموا قُ لح اَل 
ََلَمُكمح َبِل اللَّ  [،. وام  اهلل علينا بسبب 03(" ]اْلجرات: 03ُه مَيُنُّ َعَليحُكمح َأنح َهَداُكمح ِل حِميَاِن ِإنح ُكنحُتمح َصاِدِقنَي )َعَليَّ ِإسح

ِمِننَي ِإذح بَ َع َث فِ يِهمح َرُس واًل ِم نح أَن حُفِس هِ -جل وعَل-فقال  اُلداية األكرب وهي بعثة املصطفى  مح : َلَق دح َم نَّ اللَّ ُه َعلَ ى الحُم ؤح
َمَة َوِإنح َكانُوا ِمنح قَ بحُل َلِفي َضََللٍ  كح ُلو َعَليحِهمح َآيَاتِِه َويُ زَكِّيِهمح َويُ َعلُِّمُهُم الحِكَتاَب َواْلِح  [.002(]آل عمران: 002ُمِبنٍي ) يَ ت ح

                                                            
 (.202( أخرجه مسلم )212)

 



 239 

الص َلة  وافبض سبحانه على عباده أن يتضرعوا إليه بطل ب اُلداي ة يف الي وم م رات وم رات وذل ك يف ك ل ركع ة م ن ركع ات
َتِقيَم ) ِدنَا الصِّرَاَط الحُمسح  [.0(" ]الفاحتة: 0يف قراءة الفاحتة حيث نقرأ  قوله تعاىل: "اهح

وام  تألت آي  ات الق  رآن وأحادي  ث الن  يب علي  ه الص  َلة والس  َلم ِب  هه اللفظ  ة اجلميل  ة يف مبناه  ا ومعناه  ا: "اُلداية"ومش  تقاهتا 
 ؟ههه املشتقات"فما معىن اُلداية أيها اإلخوة الكثرية: "اهتدى، َهَدى، ُهَدى، يهدي... إخل

 اُلداية يف اللغة هي الداللة والتعريف واإلرشاد والبيان.

فك ان م ن دأب أَب بك ر أن ه ك ان ردف اً للن يب  -رضي اهلل عنه-ملا هاجر إىل املدينة ومعه أبو بكر  ويف اْلديث أن النيب 
  وكان شيخاً يعرف ونيب اهلل فيق ول  ؟لقى الرجل أبا بكر فيقول: من هها الرج ل ال هي ب ني ي ديكشابٌّ ال يعرف في

أي يع رفين وي دلين ويرش د ي إىل الطري ق فيحس ب اْلاس ب أن أب ا بك ر يري د الطري ق (210)أبو بك ر: ه ها ه اد يه ديين الطري ق
 وإمنا هو يعين سبيل اخلري وطريق الوصول إىل اهلل تعاىل.

 إن اُلداية تنقسم إىل أربعة أقسام:ُث   -أيها اإلخوة-هها هو معىن اُلداية 

أواًل: اُلداي ة العام  ة ومعناه  ا أن اهلل تع  اىل خل  ق ك  ل ش  يء يف الك ون عل  ى الص  ورة والش  كل ال  هي يعين  ه عل  ى أداء املص  لحة 
َعحلَ ى ) َم َربِّ َك األح َر فَ َه َدى ( َوالَّ 4( الَّ ِهي َخلَ َق َفَس وَّى )0واملهمة اليت خلق من أجلها كما قال سبحانه: "َسبِِّح اسح ِهي قَ دَّ

 [.7- 0(" ]األعلى: 7)

قال ربنا الهي أعطى كل شيء خلقه ُث ه دى"أي  ؟قَاَل َفَمنح َربُُّكَما يَا ُموَسىوكما قال سبحانه عن فرعون وهو يسأل: "
 ُث هداه إىل ما يصلحه ويؤهله للقيام بالوظيفة اليت خلق ووجد من أجلها.

 ما إليه هداكَ هلل يف ايآفاق آيات لعل أقلها هو 

 ولعل ما يف النفس من آيات عجب عجاب لو ترىعيناك

 الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسرياً ُلا أعياك

قال اإلمام ابن القيم: "من تأمل بعض هداياته سبحانه يف خلقه علم أنه اإلله الواحد األحد اْل ق ال هي يس تحق أن يعب د 
 ويوحد بَل منازع أو شريك".

                                                            
 (.074)ص  -( الرحيق املختوم 210)

 وه                  هي الص                   حاري واجلب                   ال الرواس                   يا  راء وامل                 اء جاري                 اس                 ل الواح                 ة اخلض                 
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 ة الىت لو تدبرنا نظام  كل شيء يف هها الكون العجيب الغريب  لوصلنا إليها ووقعنا عليها.ههه هي اُلداية العام 

 

 فيا رب 

 كل الوجود على وجودك شاهد     وكل الكائنات لك تقر وتشهد

 فوا عجًبا كيف يعصى اإلله         أو كيف جيحده اجلاحد

 احدوِف كل شئ له آية                    تدل على أنه الو 

 ثانياً: هداية الداللة واإلرشاد:

  وهها النوع من أنواع اُلداية من أعظم األشياء اليت تدلنا على عظيم ر ة اهلل تعاىل بنا فتفكر معي ْلظة أيها اْلبيب

السَّ  ِبيَل ِإمَّ  ا اإلنس  ان وأودع في  ه فط  رة نقي  ة تدل  ه عل  ى اخل  ري والش  ر كم  ا ق  ال تع  اىل: "ِإنَّ  ا َه  َدي حَناُه  -تب  ارك وتع  اىل-خل  ق اهلل 
 [.7(" ]اإلنسان: 7َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا )

َواَها )3وكما قال سبحانه: "َونَ فحٍس َوَما َسوَّاَها )  ََمَها ُفُجوَرَها َوتَ قح ( َوقَ دح َخ اَب َم نح َدسَّ اَها 9( َقدح أَف حَلَح َمنح زَكَّاَه ا )5( فََأُلح
 [.01 - 3(" ]الشمس: 01)

َديحِن )وكما قال سبحانه: "  [.01(" ]البلد: 01َوَهَدي حَناُه النَّجح

لُ وٍد ِإالَّ -صلى اهلل عليه وس لم  -ويف اْلديث الهى رواه البخارى ومسلم  عن أَب هريرة قال: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  " َم ا ِم نح َموح
َعاَء يُوَلُد َعَلى الحِفطحَرِة، فَأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِه َأوح يُ َنصِّرَانِِه َأوح ميَُ  «. جَِّسانِِه، َكَما تُ نحَتُج الحَبِهيَمُة َِبِيَمًة مَجحَعاَء، َهلح حتُِسُّوَن ِفيَها ِمنح َج دح

يُن الحَقيِّمُ  -ُُثَّ يَ ُقوُل أَبُو ُهَري حَرَة  َها اَل تَ بحِديَل خِلَلحِق اللَِّه َذِلَك الدِّ  (213) (.رضى اهلل عنه )ِفطحَرَة اللَِّه الَّىِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ح

إىل غ  ري ه  ها م  ن األدل  ة، أق  ول فك  ان م  ن اْل  ق ل  و ع  هب اهلل تع  اىل اخلل  ق عل  ى غ  وايتهم وض  َللتهم إذا ض  لوا ع  ن س  واء 
السبيل مبجرد ههه اُلداية الفطرية الىت خلق اهلل اخللق عليها، ولكن من ر ة ربنا وفضله أنه مل يع هب خلق ه ِبا،ب ل أرس ل 

                                                            
 (.4025سلم )وم ،(0752( أخرجه البخاري )213)

 س           ل ال           روض مزدانً           ا س           ل الزه           ر والن           دى
 س                   ل ه                   هه األنس                   ام واألرض والس                   ما
 فل              و ج              ن ه              ها اللي              ل وامت              د س              رمدا

 

 س               ل اللي               ل واإلص               باح والط               ري ش               اديا
 س         ل ك         ل ش         يء تس         مع التوحي         د هلل س         اريا
 فم                 ن غ                 ري رَب يرج                 ع الص                 بح ثاني                 ا
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ِبنَي ق ب ه وي دلون الن اس علي ه وأوج ب ذل ك عل ى نفس ه كم ا  ق ال تع اىل: "رسًَل مبشرين ومنهرين يعرف ون اخلل  َوَم ا ُكنَّ ا ُمَع هِّ
َعَث َرُسواًل   ".  َوِإنح ِمنح أُمٍَّة ِإالَّ َخََل ِفيَها َنِهيرٌ " فلم تبق من األمم أمة إال وجاءها رسول من اهلل كما قال ربنا: "َحىتَّ نَ ب ح

م  ة ه  داة مه  ديني مرش  دين مع  رفني م  ن األولي  اء وال  دعاة والص  اْلني ورث  ة لألنبي  اء يف يف ك  ل أ –وأبق  ى اهلل  بع  د ه  ها كل  ه 
 رسالتهم فهم يدلون اخللق بعد رحيل الرسل إىل طريق اخلالق سبحانه وهؤالء مل ختل منهم أمة من األمم.

ه م  ن أمت  ه حواري  ون ق  ال: "م  ا م  ن ن  يب بعث  ه اهلل يف أم  ة قبل  ى إال ك  ان ل   روى مس  لم م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود أن الن  يب 
وأصحاب يأخهون بسنته ويقتدون بأمره، ُث إنه ختلف م ن بع دهم خل وف يقول ون م ا ال يفعل ون، ويفعل ون م ا ال ي ؤمرون، 
فمن جاهدهم بيده فهو م ؤمن، وم ن جاه دهم بلس انه فه و م ؤمن وم ن جاه دهم بقلب ه فه و م ؤمن، ول يس وراء ذل ك م ن 

 (215) اإلميان حبة خردل".

ال  ىت أه  ل اهلل ِب  ا ك  ل خمل  وق إىل م  ا ينفع  ه ِف أداء وظيفت  ه، وهداي  ة اإلرش  اد والدالل  ة ال  ىت تتمث  ل ِف اُلداي  ة  اُلداي  ة العام  ة
إمن  ا ه  و فق  ط    -أيه  ا اإلخ  وة-الفطري  ة وبعث  ة الرس  ل ونعم  ة بق  اء ال  دعاة اىل اهلل عل  ى طري  ق الرس  ل بع  د رحل  يهم وه  ها كل  ه 

ال تعم  ل عمله  ا وال ت  ؤحم مثرهت  ا وال اص  د حص  ادها إال إن حالفته  ا هداي  ة للدالل  ة واإلرش  اد والتعري  ف والبي  ان فه  ي كله  ا 
 أخرى وهي النوع الثالث من أنواع اُلداية وهي:

"هداي  ة التوفيق"وهداي  ة التوفي  ق ال ميلكه  ا مل  ك مق  رب وال ن  يب مرس  ل وال عب  د ص  احل وإمن  ا ميلكه  ا اهلل تع  اىل وح  ده ال  هي 
ق ومينع، ويسعد وازن، ويهدى ويشقي، ويعز ويهل: "ُقِل اللَُّهمَّ َمالِ َك الحُملح ِك ميلك أن يوفق ويضل، ويعطي وارم، ويغد

ٍء قَ  ِديٌر تُ   ؤححم الحُملح  َك َم  نح َتَش  اُء َوتَ نح  زُِع الحُملح  َك ممَّ  نح َتَش  اُء َوتُعِ  زُّ َم  نح َتَش  اُء َوتُ  ِهلُّ َم  نح َتَش  اُء بِيَ  ِدَك اخلحَ  ي ح  ُر ِإنَّ  َك َعلَ  ى ُك  لِّ َش  يح
َ  يَّ ِم  َن الحَميِّ  ِت َوخُتح  رمُِل الحَميِّ  َت ِم  (تُ  و 40) َ  يِّ َوتَ   رحُزُق َم  نح َتَش  اُء ِبغَ  ريحِ ِلُج اللَّيح  َل يف الن ََّه  اِر َوتُ  وِلُج الن ََّه  اَر يف اللَّيح  ِل َوخُتح  رمُِل اْلح َن اْلح

 [".43، 40(]آل عمران: 43ِحَساٍب )

اإلس  َلم وس  عى ل  هلك بك  ل جه  د وس  بيل وب  هل غاي  ة م  ا يف وس  عه وُل  ها ق  ال اهلل تع  اىل لنبي  ه مل  ا أراد أن ي  دخل أب  ا طال  ب 
َببح َت َوَلِك نَّ اللَّ َه يَ هح ِدي َم نح َيَش اءُ ولكن أبا طالب مل يهتد قال اهلل لنبيه: " ِدي َم نح َأحح ال ميل ك  " فرس ول اهلل ِإنََّك اَل تَ هح
م ن  -ع ز وج ل-ْلني ال هين يُ دعون م ن دون اهلل وُل ها فغ ريه م ن األولي اء والص ا اُلداية ألحد فما بالك مبن دون النيب 

باب أوىل وأحرى أال ميلكوا شيئاً من اُلداية، ألن أفضل اخللق وأقرِبم إىل اهلل قد انتفت عن ه وه و ِب هه املنزل ة، فنفيه ا ع ن 
َببحتَ غريه أوىل وأحرى"  ِدي َمنح َأحح  ". ِإنََّك اَل تَ هح

" ال تعارض،ف  األوىل ال  يت َوِإنَّ  َك لَتَ هح  ِدي ِإىَل ِص  رَاٍط ُمسح  َتِقيمٍ : "ىل للن  يب م  ع قول  ه تع  ا  -أيه  ا اإلخ  وة-وال يتع  ارض ه  ها 
نفاها اهلل عن نبيه هي هداية التوفيق والثانية اليت أثبتها له هي هداية اإلرشاد والداللة ف النيب ميل ك أن ي دل الن اس عل ى اهلل 
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س   بحانه -ميل   ك القل   وب، ف   إن القل   وب بي   د ع   َلم الغي   وب ويأخ   ه بأي   ديهم إلي   ه ويه   ديهم إلي   ه بتعري   ف وبي   ان ولكن   ه ال 
 .-وتعاىل

وعن ده عب د  روى البخاري ومسلم من حديث ابن املسيب عن أبيه قال: "ملا حضرت أبا طالب الوف اة ج اء رس ول اهلل 
رغب ع ن مل ة عب  د اهلل ب ن أَب أمي ة وأب و جه ل فق ال ل ه: ي  ا ع م ق ل ال إل ه إال اهلل كلم ة أح امل ل ك ِب  ا عن د اهلل"فق اال ل ه:أت

فأعادا، فكان آخر ما قال: هو عل ى مل ة عب د املطل ب وأىب أن يق ول: ال إل ه إال اهلل فق ال  فأعادها عليه النيب  ؟املطلب
رِِكنَي َولَ وح  : "َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّهيَن َآَمنُ وا َأنح َيسح تَ غحِفُروا لِلحُمشح -عز وجل-: "ألستغفرن لك ما مل أنه عنك" فأنزل اهلل النيب 

ِحيِم ) َ َُلُمح أَن َُّهمح َأصحَحاُب اجلَح   (219).[007(" ]التوبة: 007َكانُوا أُوِل قُ رحىَب ِمنح بَ عحِد َما تَ بَ نيَّ

َببح  َت َوَلِك  نَّ اللَّ  َه يَ هح  ِدي َم  نح َيَش  اءُ وأن  زل اهلل ك  هلك: " ك "س  بحان رىب إن اهلل وح  ده ه  و ال  دى ميل   ِإنَّ  َك اَل تَ هح  ِدي َم  نح َأحح
 هدايه التوفيق والتثبيت.

  -وه ها أيه ا اإلخ وة -هداية التوفيق لعمه وإن بهل كل ما يف وس عه م ن هداي ة اإلرش اد والدالل ة والبي ان  مل ميلك النيب 
يضع أيدينا على األمر اخلطري والشيء املهم وهو أننا  اجة يف كل نفس إىل أن نضرع إىل اهلل أن يهدينا إىل س واء الس بيل 

 نا على الصراط املستقيم.ويثبت

 واهلل ل        وال أن        ت م        ا اهت        دينا
 فأنزلن سكينة علينا

 وال ص                                  منا وال ص                                  لينا 
 وثب                  ت األق                  دام إن القين                  ا

 

ًس  ا ِإالَّ ُوسح  َعهَ  اُب ا أُولَئِ  َك َأصح  حَ ق  ال تع  اىل ع  ن عب  اده امل  ؤمنني الع  ارفني ب  ه: "َوالَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا َوَعِملُ  وا الصَّ  اِْلَاِت اَل ُنَكلِّ  ُف نَ فح
َنَِّة ُهمح ِفيَها َخاِلُدوَن ) ُد لِلَِّه الَِّهي َهَدانَا24اجلح مح َن حَهاُر َوقَاُلوا اْلَح ُِلََها َوَم ا   (َونَ َزعحَنا َما يف ُصُدورِِهمح ِمنح ِغلٍّ جَتحرِي ِمنح حَتحِتِهُم األح

تَ    ِدَي لَ    وحاَل َأنح َه    َدانَا اللَّ    ُه َلَق    دح َج    اَءتح ُرُس    ُل رَ  َنَّ    ُة أُورِث حُتُموَه    ا مبَ    ا ُكنح    ُتمح تَ عحَملُ    وَن ُكنَّ    ا لِنَ هح قِّ َونُ    وُدوا َأنح تِلحُك    ُم اجلح ب ِّنَ    ا بِ    اْلَح
 [.27، 24(]األعراف: 27)

وم ن ه داه اهلل تع اىل يف ال دنيا إىل طاعت ه ووفق ه إىل عبادت ه ه داه يف ايآخ رة إىل جنت ه، وه هه اُلداي ة ه ي اُلداي ة يف ايآخ  رة 
 نواع اُلداية.وهي النوع األخري من أ

فم  ن ه  دى يف ال  دنيا إىل الص  راط املس  تقيم ه  دى يف ايآخ  رة للس  ري عل  ى ق  در ه  داه يف ال  دنيا عل  ى الص  راط املنص  وب عل  ى 
م    جهنم،عل  ى ق  در س  ريك أيه  ا اْلبي  ب هن  ا يك  ون س  ريك هن  اك، وعل  ى ق  در الش  هوات والش  بهات ال  يت تعي  ق س  ريك عل  ى 

 طاطيف والكَلليب اليت تعيق سريك على الصراط إىل جنات النعيم.الصراط املستقيم يف الدنيا ستكون قوة اخل
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ق ال: "ُث يض رب اجلس ر عل ى جه نم وحت ل  وفي ه أن الن يب  -رض ي اهلل عن ه-روى مسلم م ن ح ديث أَب س عيد اخل دري 
َس  ٌك ق  ال: "دح  ض َمزلّ  ة في  ه خط  اطيف وكَللي  ب وحَ  ؟الش  فاعة ويقول  ون: الله  م س  لم س  لم قي  ل: ي  ا رس  ول اهلل وم  ا اجلس  ر

تكون بنجد فيها شوكة يقال ُلا السعدان، فيمر املؤمنون كط رف الع ني وك الربق وك الريح وك الطري وكأجاوي د اخلي ل والرك اب 
 (201)فنامل مسلم وخمدوش مرسل ومكدوس يف نار جهنم".

يه دى إىل اجلن ة فالسري عل ى الص راط ي وم القيام ة يك ون عل ى ق در الس ري عل ى الص راط املس تقيم يف ال دنيا ف املؤمن والط ائع 
والكافر والعاصي يهدى إىل النار فيأخ هون ج زاءهم وخي رمل املوح دون بالش فاعة كم ا أوض حنا يف اللق اء الس ابق ويبق ى م ن 

 حبسهم القرآن ألهنم أشركوا ومل يكونوا مع أهل التوحيد واإلميان.

ِمي دِ )أي يف ال دنيا(" قال تعاىل عن املؤمنني من أه ل اُل دى يف ال دنيا: "وه دوا إىل الطي ب م ن الق ول   َوُه ُدوا ِإىَل ِص رَاِط اْلَح
"فاُلداية يف الدنيا توفيقا وتثبيتاً م ن اهلل تع اىل إىل ص احل األق وال واألعم ال كان ت س بباً يف اُلداي ة يف ايآخ رة إىل ص راط اهلل 

 تعاىل ُث إىل جنته سبحانه وكل عبد صاحل يهدى اىل منزله فيها.

ق  ال: "إذا خل  ص املؤمن  ون م  ن الن  ار حبس  وا بقنط  رة ب  ني  أَب س  عيد اخل  دري أن الن  يب  روى البخ  اري وغ  ريه م  ن ح  ديث
وا انطلق وا إىل اجلن ة، فوال هي نف س حمم د بي ده  َُ اجلنة والنار فيتقاّصون مظ امل كان ت بي نهم يف ال دنيا، ح ىت إذا نق وا ُوه هب 

 (200) ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا".

َنََّة َعرَّفَ َه ا َُلُ مح ) هداية ِخُلُهُم اجلح [، فك ل م ؤمن يع رف منزل ه 0(" ]حمم د: 0إىل اجلنة واملنزل فيها وصدق رَب إذ يقول: "َويُدح
 فينطلق إليه مباشرة دومنا تعريف من أحد. 

ُش ُروا وأما الكافرون، وأما الظاملون وأما ايرمون، وأما اخلاسرون فيهديهم اهلل تعاىل إىل دركات النار   كما ق ال س بحانه: "احح
ِح   يِم )44الَّ   ِهيَن ظََلُم   وا َوأَزحَواَجُه   مح َوَم   ا َك   انُوا يَ عحبُ   ُدوَن ) ، 44(" ]الص   افات: 47( ِم   نح ُدوِن اللَّ   ِه فَاهح   ُدوُهمح ِإىَل ِص   رَاِط اجلَح

47.] 

هم رِب  م إىل اجلح  يم، اُلداي  ة العام  ة، ف  املؤمنون والط  ائعون ينطلق  ون ِبداي  ة رِب  م إىل اجلن  ة، والك  افرون العص  اة ايرم  ون يه  دي
فم  ا ه  ي   -أيه  ا اإلخ  وة-وهداي  ة البي  ان والتعري  ف واالرش  اد، وهداي  ة التوفي  ق، وهداي  ة ِف ايآخ  رة ه  هه ه  ي أقس  ام اُلداي  ة 

 هها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء. ؟أسباب اُلداية وما هي عَلماهتا

 أسباب اُلداية وعَلماهتا:
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هلل تع  اىل يرزقه  ا م  ن ش  اء م  ن عب  اده وُل  ا أس  باب م  ن أخ  ه ِب  ا رزق  ه اهلل اُلداي  ة ووفق  ه إليه  ا وم  ن أس  باب اُلداي  ة نعم  ة م  ن ا
 اُلداية أيها الكرام األجَلء:

أواًل: التوحي  د: فالتوحي  د م  ن أعظ  م أس  باب اُلداي  ة  فم  ن وح  داهلل ه  دى،فإن م  ن ع  رف اهلل تع  اىل بأمسائ  ه وص  فاته أحب  ه 
".  َوَم نح ي ُ ؤحِمنح بِاللَّ ِه يَ هح ِد قَ لحبَ هُ ى عبادت ه وتعظيم ه وخش يته وه هه ه ي اُلداي ة ق ال س بحانه: "ورجاه وخافه واتقاه وعم ل عل 

ومن هدى اهلل قلبه سجد سجدته بني يديه إىل يوم يلقاه ال ينفك ينتقل من طاع ة إىل طاع ة مل ا ذاق م ن ح َلوة الس جود 
مل ي  دخلها ل  ن ي  دخل جن  ة ايآخ  رة"يعين الق  رب م  ن اهلل وص  دق م  ن ق  ال: "إن يف ال  دنيا جن  ة م  ن  -ع  ز وج  ل-ب  ني يدي  ه 

 وتهوق نعيم وحَلوة عبادته فالتوحيد أعظم أسباب اُلداية.

ثاني   ًا: االعتص   ام ب   اهلل ودع   اؤه ورج   اؤه عل   ى ال   دوام، ول   هلك دعان   ا اهلل إىل س   ؤاله وحثن   ا عل   ى التض   رع إلي   ه أن يه   دينا إىل 
(ِص رَاَط الَّ  ِهيَن أَن حَعمح  َت َعلَ يحِهمح َغ  ريحِ الحَمغحُض  وِب 0"اهح ِدنَا الصِّ  رَاَط الحُمسح  َتِقيَم ) الص راط املس  تقيم كم  ا ن دعو ِف الفاحت  ة ق  ائلني

 [.3، 0(]الفاحتة: 3َعَليحِهمح َواَل الضَّالِّنَي )

عل  ي اب  ن أَب طالب:الص  راط " أيه  ا اإلخ  وة؟ ه  و كم  ا ق  ال َوَم  نح يَ عحَتِص  مح بِاللَّ  ِه فَ َق  دح ُه  ِدَي ِإىَل ِص  رَاٍط ُمسح  َتِقيمٍ وق  ال تع  اىل: "
املستقيم القرآن، وقال ابن عباس: الصراط املستقيم هو اإلسَلم، وقال ابن اْلنفية: الصراط املستقيم هو دين اهلل ال هي ال 
يقب  ل غ  ريه أب  ًدا، فحاج  ة العب  د إىل س  ؤاله اُلداي  ة وطلبه  ا م  ن م  واله أعظ  م م  ن حاجت  ه إىل الطع  ام والش  راب واُل  واء، ل  ها مل 

"ألن ه هه  اهح ِدنَا الصِّ رَاَط الحُمسح َتِقيمَ  تعاىل يف الفاحتة اهدنا النصر املبني، وال اه دنا ال رزق الكث ري ولك ن ق ال ربن ا: "يقل اهلل
اُلداية فيها فَلح وصَلح الدنيا وايآخرة فالل هة والس عادة كله ا يف هداي ة اهلل لن ا ل س َلم والعم ل بطاعت ه ويف طاعت ه فم ن  

 ن سعيداً قبل املوت وبعده وُلها كان سؤال اُلداية أعظم األدعية.كان من أهل اُلدى كا

ق ال: "ض رب اهلل م ثًَل ص راطاً مس تقيماً  ويف اْلديث ال هي أخرج ه أ  د وغ ريه م ن ح ديث الن واس ب ن مسع ان أن الن يب 
ول: ي  ا أيه  ا وعل  ى جنب  ىت الص  راط س  وران فيهم  ا أب  واب مفتح  ة وعل  ى األب  واب س  تور مرخ  اة، وعل  ى ب  اب الص  راط داع يق  

الناس ادخلوا الصراط مجيعاً وال تتفرجوا، وداع يدعو يف جوف الصراط ف إذا أراد اإلنس ان أن يف تح ش يئاً م ن تل ك األب واب 
: والص  راط اإلس  َلم، والس  وران ح  دود اهلل تع  اىل، واألب  واب املفتح  ة ق  ال: وا  ك ال تفتح  ه فإن  ك إن تفتح  ه تلج  ه، ق  ال 

، وال داعي م ن ف وق الص راط واع   اهلل يف قل ب  -ع ز وج ل-عي عل ى رأس الص راط كت اب اهلل حمارم اهلل تع اىل، وذل ك ال دا
 (204) كل مسلم.

 فسل اهلل اُلداية إىل اإلسَلم أيها اْلبيب وال مَتل وال َتكل وال خُتل بهلك يكتب لك التوفيق مبشيئة اهلل.

 هها ونكمل اْلديث عن بقية األسباب بعد جلسة االسباحة 
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 نيةالْطبة الثا

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 اُلداية: "احملافظة على الصلوات ِف أوقاهتا ِف اجلماعة ":ثالثاً من أعظم أسباب  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

فمن حاف  على الصلوات ِف املسجد ِف اجلماعة هدى اهلل قلبه وثبته وأوصله إىل حيث يريد من مرضاته روى مس لم م ن 
ِب ن، ف إن  قول ابن مسعود رضي اهلل عنه: "من سره أن يلقى اهلل غداً مسلماً فليحاف  على هؤالء الص لوات حي ث ين ادي

اهلل شرع لنبيكم سنن اُلدى، وإهنن من سنن اُلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يص لي ه ها املتخل ف يف بيت ه لبك تم 
سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنه ا إال من افق معل وم النف اق ولق د ك ان الرج ل ي ؤتى ب ه 

 (207)يف الصف.يهادي بني الرجلني حىت يقام 

 فمن حاف  على الصلوات رزقه اهلل اُلداية.

 رابعاً: الصحبة الصاْلة:

أن تص  حب رج  ًَل ي  هكرك ب  اهلل إذا نس  يت ويعين  ك عل  ى ذك  ر اهلل إذا ذكرت  ه، وق  د ذك  ر اهلل تع  اىل م  ا يبل  ا أث  ُر الص  احب يف 
ُت َم  َع الرَُّس  وِل َس  ِبيًَل )ص  احبه فق  ال: "َويَ   وحَم يَ َع  ضُّ الظَّ  امِلُ َعلَ  ى َيَديح  ِه يَ ُق  وُل يَ  ا لَيح  َ  هح (يَ  ا َوي حَلتَ  ا لَيحتَ  يِن ملَح َأختَِّ  هح ُفََلنً  ا 43تَ  يِن اختَّ

نحَساِن َخُهواًل )45َخِليًَل ) ِر بَ عحَد ِإذح َجاَء ي وََكاَن الشَّيحطَاُن ِل حِ  [".49 - 43(]الفرقان: 49(َلَقدح َأَضلَّيِن َعِن الهِّكح

َلِ   يِس الصَّ   اِلِح -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  -قَ   اَل: قَ   اَل َرُس   وُل اللَّ   ِه  -رض   ى اهلل عن   ه  -وع   ن َأىِب ُموَس   ى األش   عري " َمثَ   ُل اجلح
اِد، اَل يَ عح  َدُمَك ِم  نح َص  اِحِب الحِمسح  ِك ِإمَّ  ا َتشح  بَِ  َ  دَّ َلِ  يِس السَّ  وحِء َكَمثَ  ِل َص  اِحِب الحِمسح  ِك، وَِك  رِي اْلح يِه، َأوح جتَِ  ُد رِاَ  ُه، وَِك  رُي َواجلح

اِد ُاحرُِق َبَدَنَك َأوح ثَ وحَبَك َأوح جتَُِد ِمنحُه رًِاا َخِبيَثًة  دَّ  (202) «.".اْلَح

فق   ال: "ال تص   احب إال مؤمن   اً وال يأك   ل طعام   ك إال تقّي"فالص   حبة الص   اْلة م   ن أعظ   م أس   باب  وُل   ها أوص   ى الن   يب 
 اُلداية.

فس لتتعلم عن اهلل ورسوله، وجماهدهتا لتعمل ِب ها العل م، خامًسا: ومن أعظم أسباب اُلداية كهلك، اياهدة.. جماهدة الن
وجماهدهتا على الدعوة إليه باْلق، وجماهدهتا على الصرب واألذى يف سبيل الدعوة إليه، ألن من تعلم وعمل وعلّ م الب د أن 

رَُك وا َأنح يَ ُقولُ وا َآَمنَّ ا َوُه 0يتعرض لألذى ق ال تع اىل:امل ) تَ نُ وَن )(َأَحِس َب النَّ اُس َأنح يُ ت ح (َوَلَق دح فَ تَ نَّ ا الَّ ِهيَن ِم نح قَ  بحِلِهمح 4مح اَل يُ فح
ِبُقونَا َساَء َم ا َاحُكُم وَن )7فَ َليَ عحَلَمنَّ اللَُّه الَِّهيَن َصَدُقوا َولَيَ عحَلَمنَّ الحَكاِذِبنَي ) (َم نح  2(أَمح َحِسَب الَِّهيَن يَ عحَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأنح َيسح
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ِس ِه ِإنَّ اللَّ َه َلغَ يِنٌّ َع ِن الحَع اَلِمنَي 2اَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه يَآٍَت َوُهَو السَِّميُع الحَعِليُم )َكاَن يَ رحُجو ِلقَ  َ ا جُيَاِه ُد لِنَ فح (َوَم نح َجاَه َد فَِإمنَّ
ي ة ق ال س  بحانه: [ فم ن جاه د نفس  ه وش يطانه ورفق ة الس  وء وّص له اهلل تع اىل وأخ ه بي  ده إىل اُلدا0 - 0(]العنكب وت: 0)

ِسِننَي ) ِديَ ن َُّهمح ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع الحُمحح  (.09"َوالَِّهيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ هح

نحَس   اَن َلِف   ي ُخسح   ٍر )0: "الحَعصح   ِر )-ع   ز وج   ل-وق   د ق   ال  قِّ ( ِإالَّ الَّ   ِهيَن َآَمنُ   وا َوَعِملُ   وا الصَّ   اِْلَاِت َوتَ َواَص   وحا بِ   اْلحَ 4( ِإنَّ اإلحِ
 ( "7َوتَ َواَصوحا بِالصَّربحِ )

.. فم  ا ه  ي عَلماهت  ا وبإجي  از عَلم   ات اُلداي  ة حتقي  ق التوحي  د، واحملافظ  ة عل   ى  -أيه  ا اإلخ   وة-ه  هه ه  ي أس  باب اُلداي  ة 
تَ َنبُ  وا الطَّ  اُغوَت َأنح  يَ عحبُ  ُدوَها الصلوات،والس  مع والطاع  ة هلل ورس  وله يف ك  ل أم  ر ص  غري أو كب  ري كم  ا ق  ال تع  اىل: "َوالَّ  ِهيَن اجح

َرى فَ َبشِّرح ِعَباِد ) َس َنُه أُولَئِ َك الَّ ِهيَن َه َداُهُم اللَّ ُه َوأُولَئِ َك ُه مح 03َوأَنَابُوا ِإىَل اللَِّه َُلُُم الحُبشح (الَِّهيَن َيسح َتِمُعوَن الحَق وحَل فَ َيتَِّبُع وَن َأحح
َلحَباِب )  [".05، 03(]الزمر: 05أُوُلو األح

َتُدوايه: "وقال تعاىل يف شأن نب  وطاعة رسوله من أعظم عَلمات اُلداية. -عز وجل-"فطاعة اهلل  َوِإنح ُتِطيُعوُه تَ هح

يف حديث ه ال هي  ومن عَلمات اُلداي ة ال يت يس تدل ِب ا العب د عل ى س لوكه طري ق اُلداي ة بالفع ل م ا دلن ا علي ه رس ول اهلل 
: "ِإنَّ اللَّ  َه ِإَذا َأَح  بَّ َعبح  ًدا َدَع  ا : ق  ال رس  ول اهلل ق  ال -رض  ي اهلل عن  ه-أخرج  ه البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  رة 

ِيَل فَ َقاَل ِإِّنِّ ُأِحبُّ ُفَلَنًا فََأِحبَُّه  ِيُل ُُثَّ يُ َناِدى ِِف السََّماِء فَ يَ ُقوُل ِإنَّ اللََّه اُِبُّ ُفَلَنًا فَ َأِحبُّوُه. فَ ُيِحبُّ ُه  -قَاَل  -ِجربح فَ ُيِحبُُّه ِجربح
ُل السَّ  ِيَل فَ يَ ُقوُل ِإِّنِّ أُبحِغُض ُفَلَنًا فَأَبح  -قَاَل  -َماِء َأهح ُه ُُثَّ يُوَضُع َلُه الحَقُبوُل ِِف اأَلرحِض. َوِإَذا أَب حَغَض َعبحًدا َدَعا ِجربح قَاَل  -ِغضح

ِي  ُل ُُثَّ يُ نَ  اِدى ِِف َأهح  ِل السَّ  َماِء ِإنَّ اللَّ  َه ي ُ  بحِغُض ُفَلَنً  ا فَأَ  - فَ يُبحِغُض  ونَُه ُُثَّ ُتوَض  ُع لَ  ُه الحبَ غحَض  اُء ِِف  -قَ  اَل  -بحِغُض  وُه فَ يُبحِغُض  ُه ِجربح
 (202) «اأَلرحِض 

 ؟ويف صحيح مسلم من حديث أَب ذر أنه قال: يا رسول اهلل إن الرجل يعمل العم ل م ن اخل ري فيلق ى اهلل ل ه الثن اء اْلس ن
 (200): "تلك عاجل بشرى املؤمن".فقال النيب 

ؤهم علي ه وإمج اعهم عل ى الق رب من ه وامل ودة ل ه وخلعه م باإلمج اع علي ه م ن عَلم ات هداي ة العب د، فحب الناس للعبد وثنا
عىّن ِف هها اْلديث طبعاً هم املؤمنون الهين هم  ألسنة اْلق يف األرض.

َ
 واملقصود وامل

منه ا ائتل ف وم ا ق ال: "األرواح جن ود جمن دة م ا تع ارف  كما يف اْلديث الهي أخرجه البخاري من حديث عائش ة أن ه 
 (203) تناكر منها اختلف".

 قال اإلمام اخلطاَب: "أرواح املؤمنني حتن إىل املؤمنني وأرواح املنافقني حتن إىل املنافقني".
                                                            

 .0537ومسلم  3252( أخرجه البخاري 202)

 .0590( أخرجه مسلم 200)

 (.7770( أخرجه البخاري )203)
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َعُل َُلُ   ُم ال   رَّ حَُن ُود ا ) وب عب   اده [،أي حمب   ة يف قل   90("]م   رمي: 90ق   ال تع   اىل: "ِإنَّ الَّ   ِهيَن َآَمنُ   وا َوَعِملُ   وا الصَّ   اِْلَاِت َس   َيجح
 املؤمنني.

وه   هه األس   باب والعَلم   ات تعم   ل عمله   ا وت   ؤحم مثاره   ا الطيب   ة إذا ح   اف  امل   رء عل   ى العم   ل ِب   ا واجتن   اب أض   دادها وه   ي 
أيه   ا -عقب   ات اُلداي   ة وه   ها ه   و عنص   رنا األخ   ري م   ن عناص   ر اللق   اء: عقب   ات ِف طري   ق اُلداي   ة ه   هه األض   داد والعقب   ات 

 فمن ههه العقبات اليت متنع السري يف طريق اُلداية: رآن وأحاديث النيب ظاهرة واضحة يف آيات الق  -اإلخوة

ِدي الحَقوحَم الحَكاِفرِينَ الكفر: قال اهلل تعاىل: " -  ". َواللَُّه اَل يَ هح

ِدي الحَقوحَم الظَّاِلِمنيَ الظلم: قال اهلل تعاىل: " -  ". َواللَُّه اَل يَ هح

ِدي الحَقوحَم الحَفاِسِقنيَ َواللَُّه اَل الفسق: قال اهلل تعاىل: " -  ".  يَ هح

ِرٌف َكهَّابٌ اإلسراف والكهب: قال اهلل تعاىل: " - ِدي َمنح ُهَو ُمسح  ". ِإنَّ اللََّه اَل يَ هح

قِّ َواَل ت َ  - َ النَّ  اِس بِ  اْلَح ُكمح بَ   نيح َرحِض فَ  احح َ  َوى فَ ُيِض  لََّك َع  نح اُل  وى: ق  ال اهلل تع  اىل: يَ  ا َداُووُد ِإنَّ  ا َجَعلحنَ  اَك َخِليَف  ًة يف األح تَّبِ  ِع اُلح
َساِب )  [.40(]ص: 40َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّهيَن َيِضلُّوَن َعنح َسِبيِل اللَِّه َُلُمح َعَهاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ وحَم اْلِح

ِدي - ُه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َويَ هح  [.2(، ]اْلج: 2ِه ِإىَل َعَهاِب السَِّعرِي )الشيطان:قال تعاىل: "ُكِتَب َعَليحِه أَنَُّه َمنح تَ َوالَّ

ِس   ي ِإنَّ ال   ن َّفحَس أَلَمَّ   اَرٌة بِالسُّ   وِء ِإالَّ َم   ا َرِح   َم َرَبِّ ِإنَّ َرَبِّ َغُف   وٌر َرِح   يٌم  ال   نفس األم   ارة بالس   وء: ق   ال تع   اىل" - َوَم   ا أُبَ    رُِّك نَ فح
 [.27(" ]يوسف: 27)

لنَّ  اِس ُح  بُّ الشَّ  َهَواِت ِم  َن النَِّس  اِء َوالحَبنِ  نَي َوالحَقنَ  اِطرِي الحُمَقنحطَ  َرِة ِم  َن ال  هََّهِب َوالحِفضَّ  ِة االنش  غال بال  دنيا: ق  ال تع  اىل: "زُيِّ  َن لِ  -
ُن الحَمَآبِ  ن حَيا َواللَُّه ِعنحَدُه ُحسح ََياِة الدُّ رحِ  َذِلَك َمَتاُع اْلح َن حَعاِم َواْلَح َيحِل الحُمَسوََّمِة َواألح  [02ن: (]آل عمرا02 )َواخلح

ُتُموَه   ا َوجِتَ   اَرٌة خَتحَش   وحَن َكَس   اَدَها ق   ال تع   اىل: "قُ   لح ِإنح َك   اَن َآبَ   اؤُُكمح َوأَب حنَ   اؤُُكمح َوِإخح   َواُنُكمح َوأَزحَواُجُك   مح َوَعِش   ريَُتُكمح َوأَمح   َواٌل اق حتَ َرف ح 
نَ َها َأَح   بَّ ِإلَ   يحُكمح ِم   َن اللَّ   ِه َوَرُس   ولِِه َوِجَه   اٍد يف  رِِه َواللَّ   ُه اَل يَ هح   ِدي الحَق   وحَم َوَمَس   اِكُن تَ رحَض   وح  َس   ِبيِلِه فَ تَ َربَُّص   وا َح   ىتَّ يَ   أححمَ اللَّ   ُه بِ   َأمح

 [.42(]التوبة: 42الحَفاِسِقنَي )

وكما ِف اْلديث الهى مر معنا ِف مثل اجلليس الص احل واجلل يس الس وء، فاح هر أخ ي ه هه العقب ات وس ل اهلل أن ينجي ك 
ى ك ل ذل ك فإن ه ال ح ول وال ق وة إال ب اهلل وال مع ني ل ك إن مل يعن ك اهلل فبي ده وح ده هداي ة منها بفض له واس تعن ب اهلل عل 

القلوب، اللهم إنا نسألك اُلدى والتقى والعفاف والغىن، اللهم اه دنا واه د بن ا واجعلن ا ه داة مه ديني، الله م اه دنا واه د 

 



 248 

وهب لنا من لدنك ر ة إنك أنت الوه اب الله م ل ك اْلم د  بنا واجعلنا سبًبا ملن اهتدى، ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
 (205) على اُلداية اىل االسَلم ولك اْلمد على اتباع املصطفى علية الصَلة والسَلم... الدعاء.

 

 إياكم والغلو في الصالحين

 ،اهلل ف َل مض ل ل ه م ن يه ده ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

بل حىت   ،أما بعد أيها اإلخوة فإن املؤمن اْلق ال يكون كهلك حىت يدور مع الكتاب والسنة يف كل أموره صغريها وكبريها
س واء يف ذل ك  ،وح ااًل عليهم ا، فم ا وافقهم ا عم ل ب ه وم ا خالفهم ا اجتنب ه وح هره يعرض ما يف نفسه قبل أن يص ري واقع اً 

نَا َآبَاَءنَ ا  فَل اتج اإلنسان على الشرع بالع ادة فه ها ش أن الك افرين ال هين ق ال اهلل تع اىل ف يهم: ،املألوفات وغريها ِإنَّ ا َوَج دح
َتُدوَن )  [47، 44]الزخرف:   (44َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َآثَارِِهمح ُمهح

لها جيب على العبد النظر ِف كل ما نشأ عليه ويعرضه على الكت اب والس نة فم ا وافقهم ا اس تمر علي ه وم ا خالفهم ا نب هه  
ومما نشأنا عليه فرأينا الناس تفعله وتداوم عليه بل وتصر عليه يرد اإلل ف والع ادة م ع أن ه خي الف كت اب اهلل وس نة  ،وطرحه

لفة ذلك الغلو يف الصاْلني سواء من األولياء أو األنبياء وتعالوا بنا نقرب من واقعن ا ب َل مزاي دة عل ى اْلقيق ة نبينا كل املخا
وال اس  تكبار ع  ن اإلق  رار ب  الواقع نف  تح ه  ها املل  ف ال  هي كان  ت وال ت  زال قض  يته ه  ي مفت  اح ك  ل ش  رور عل  ى املوح  دين يف 

 رى ايآن سوياً من خَلل تطرقنا له.األرض من لدن نوح بل وحىت إىل قيام الساعة كما سن

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها املوضوع يف العناصر احملددة التالية:

 أواًل: املوحدون يؤمنون بالكرامة لألولياء كما يؤمنون باملعجزات لألنبياء.

 ثانياً: خمالفات مرذولة ومبالغات غري مقبولة.

 ثالثاً: اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم.

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-ريو ي القلوب واألمساع فأع

 أواًل: املوحدون يؤمنون بالكرامات لألولياء كما يؤمنون باملعجزات لألنبياء:

                                                            
 ( استفدت يف ههه اخلطبة كثريًا من خطبة "طريق اُلداية" لصاحب الفضيلة الشي  حممد حسان حفظه اهلل وسدد على طريق اْلق خطاه.205)
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اعتق اد أهن ا ح ق وذل ك أيها اإلخوة  إن من أصول أهل الس نة واجلماع ة: اإلمي ان بكرام ات األولي اء وإثباهت ا والتص ديق ِب ا و 
باتفاق أئمة أهل السنة واجلماعة، وقد دل عليها القرآن يف غري موضع واألحاديث الصحيحة وايآثار املتواترة عن الصحابة 

ول  ها أودع أئم  ة أه  ل الس  نة واجلماع  ة  ،والت  ابعني وغ  ريهم، وم  ا ك  ان ه  ها ش  أنه ك  ان الب  د م  ن اإلمي  ان ب  ه واس  تحال إنك  اره
 هها األصل العظيم يف كتبهم كأصل من أصول العقيدة وثوابت اإلميان.ر هم اهلل تعاىل 

قال اإلمام الطحاوي يف عقيدة أه ل الس نة واجلماع ة: "وعلم اء الس لف م ن الس ابقني وم ن بع دهم م ن الت ابعني أه ل اخل ري 
نفض ل أح داً م ن األولي اء واألثر وأهل الفقه والنظر ال يهكرون إال باجلميل، وم ن ذك رهم بس وء فه و عل ى غ ري الس بيل، وال 

على أحد من األنبياء عل يهم الس َلم ونق ول: ن يب واح د أفض ل م ن مجي ع األولي اء، ون ؤمن مب ا ج اء م ن كرام اهتم وص ح ع ن 
 (209)الثقات من رواياهتم

ولي اء وقال عبد الواحد التيمي يف كتابه املاتع: اعتق اد اإلم ام املبج ل أ  د ب ن حنب ل: وك ان ي ههب إىل ج واز الكرام ات لأل
 (241) وينكر على من رد الكرامات ويضلله.

 وقال اإلمام السفاريين يف الدرة املضية يف عقيدة أهل الفرقة املرضية:

 وك                    ل خ                    ارق أت                    ى ع                    ن ص                    احل
 فإهن                            ا م                            ن الكرام                            ات ال                            يت
 وم                      ن نفاه                      ا م                      ن ذوي الض                      َلل
 فإهن                                            ا ش                                            هرية ومل ت                                            زل

 

 م                              ن ت                              ابع لش                              رعنا وناص                              ح 
 ِب                                ا نق                                ول ف                                اقف لألدل                                ة

 باحمل                                         ال فق                                         د أت                                         ى يف ذاك
 (240)يف ك           ل عص           ر ي           ا ش           قا أه           ل الزل           لح 

 

وق   ال ش   ي  اإلس   َلم اب   ن تيمي   ة يف الواس   طية: "وم   ن أص   ول أه   ل الس   نة: التص   ديق بكرام   ات األولي   اء وم   ا جُي   ري اهلل عل   ى 
أي  ديهم م  ن خ  وارق الع  ادات يف أن  واع العل  وم واملكاش  فات وأن  واع الق  درة والت  أثريات، كامل  أثور ع  ن س  الف األم  م يف س  ورة 

لكه  ف وغريه  ا وع  ن ص  در ه  هه األم  ة م  ن الص  حابة والت  ابعني وس  ائر ق  رون األم  ة وه  ي موج  ودة فيه  ا إىل ي  وم القيام  ة وق  د ا
 (244) تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قدمياً وحديثاً على وقوع كرامات اهلل ألوليائه املتبعني ُلدي أنبيائهم".

مًَل يف كتابه الرائع: "اإلعَلم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظه ار وهها شي  اإلسَلم ابن القيم عقد فصًَل كا
والت ابعني ُل م م ن الكرام ات اخلارق ة للع ادات  حماسن اإلسَلم"، عقد فصًَل كامًَل يف ما ظهر على أصحاب رسول اهلل 

                                                            
 .0790الطبعة الرابعة، ،بريوت –املكتب اإلسَلمي  ،(292ص / ) -( شرح العقيدة الطحاوية 209)

 (.710/  0) -( اعتقاد اإلمام ابن حنبل 241)

بو حممد أشرف بن حتقيق: أ ،0995 ،الرياض –مكتبة أضواء السلف  ،حممد بن أ د بن سامل بن سليمان السفاريين ،(59)ص /  -( العقيدة السفارينية )الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية( 240)

 عبداملقصود.

 الرئاسة العامة إلدارات البحو  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. ،األوىل ،للعَلمة حممد خليل هراس ،(729)ص /  -( شرح العقيدة الواسطية 244)

 



 250 

ل  وِل إمن  ا ه  ي آي  ة للن  يب ال  هي يتبع  ه ذل  ك  ف  إن ك  ل كرام  ة وب  ني أهن  ا م  ن مجل  ة ايآي  ات واملعج  زات ال  يت أي  د اهلل ِب  ا رس  وله 
 الوِل.

نع  م ن  ؤمن بالكرام  ات وال ننفيه  ا ونثب  ت الكرام  ات وال نلغيه  ا يثبته  ا أ   د ب  ن  ،فلتس  مع ال  دنيا كله  ا ولتص  ا ايآذان مجيعه  ا
ومل ال؟   -اإلخ وةأيه ا -حنبل ويثبتها ابن تيمية وابن القيم ويثبتها حممد عبد الوهاب ويثبتها السنية والسلفية هها كَلمهم 

 وهو كَلم ربنا اجلليل ونبينا العظيم وَنن املؤمنون بكَلم اهلل وكَلم رسول اهلل.

لَِياَء اللَِّه اَل َخوحٌف َعلَ يحِهمح َواَل ُه مح َاحَزنُ وَن ) يف  (َُلُ ُم الحُبشح َرى07(الَّ ِهيَن َآَمنُ وا وََك انُوا يَ ت َُّق وَن )04أمل يقل اهلل تعاىل: َأاَل ِإنَّ َأوح
َِخَرِة اَل تَ بحِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو الحَفوحُز الحَعِظيُم ) ن حَيا َويف ايآح ََياِة الدُّ  [ ههه كرامات األولياء.02 - 04(]يونس: 02اْلح

(ُذرِّيَّ ًة بَ عحُض َها ِم نح بَ عح ٍض َواللَّ ُه 77الحَع اَلِمنَي )أمل يقل اهلل تعاىل: "ِإنَّ اللََّه اصحَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإب ح رَاِهيَم َوَآَل ِعمح رَاَن َعلَ ى 
ي    ٌع َعلِ    يٌم ) ِميُع الحَعلِ    يُم (ِإذح قَالَ    ِت امح    َرأَُة ِعمح    رَاَن َربِّ ِإ يِّ نَ    َهرحُت لَ    َك َم    ا يف َبطح    يِن حُمَ    رَّرًا فَ تَ َقبَّ    لح ِم    ينِّ ِإنَّ    َك أَنح    َت السَّ    72مسَِ

َها قَاَلتح 72) ُن حَثى َوِإ يِّ مَسَّيحتُ َها َمرح  (فَ َلمَّا َوَضَعت ح مَيَ َوِإ يِّ أُِعيُهَها َربِّ ِإ يِّ َوَضعحتُ َها أُن حَثى َواللَُّه َأعحَلُم مبَا َوَضَعتح َولَيحَس الهََّكُر َكاألح
َه ا زََكرِيَّ ا (فَ تَ َقب ََّلَها َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَن حَبت َ 70ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّيحطَاِن الرَِّجيِم ) َها نَ َباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِيَّا ُكلََّم ا َدَخ َل َعَلي ح

رَاَب َوَجَد ِعنحَدَها رِزحقًا قَاَل يَا َمرحمَيُ َأِّنَّ َلِك َهَها قَاَلتح ُهَو ِمنح ِعنحِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ رح  (]آل 73ُزُق َمنح َيَشاُء ِبَغريحِ ِحَساٍب )الحِمحح
 [". ههه كرامات األولياء.73 - 77: عمران

  ؟أمل يقص اهلل علينا يف القرآن قصة أصحاب الكهف وما حد  ُلم من الكرامات

» قَ اَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعنح َرُسوِل اللَِّه  -رضى اهلل عنهما  -فيما روى البخاري َعِن ابحِن ُعَمَر  أمل يقل النيب 
َنَما َثَلَثَُة نَ َفٍر ي َ  َبَ بَ ي ح َرٌة ِم َن اجلح َبَ ِل، فَاَنحَطَّ تح َعلَ ى فَ ِم َغ ارِِهمح َص خح ِل، فََأطحبَ َق تح َتَماَشوحَن َأَخَهُهُم الحَمَطُر، َفَماُلوا ِإىَل َغاٍر ِِف اجلح

ُرُجَه ا. فَ َق اَل َأَح ُدُهُم اللَُّه مَّ ِإنَّ ُه  َعَليحِهمح، فَ َق اَل بَ عحُض ُهمح لِ بَ عحٍض انحظُ ُروا َأعحَم ااًل َعِملحُتُموَه ا لِلَّ ِه َص اْلًَِة، فَ ادحُعوا اللَّ َه  ِِبَ ا َلَعلَّ ُه يَ فح
َيٌة ِص َغاٌر ُكنح ُت أَرحَع ى َعلَ يحِهمح، فَ ِإَذا ُرحح ُت َعلَ يحِهمح َفَحلَ  بح ُت بَ َدأحُت ِبَوالِ َدىَّ َأسح ِقيِهَما َكاَن ىِل َواِلَداِن َش يحَخاِن َكبِ ريَاِن، َوىِل ِص ب ح

لُ ُب، َفِجئح تُ  قَ بحَل َوَلِدى، َوِإنَّهُ  تُ ُهَما َقدح نَاَما، َفَحَلبحُت َكَما ُكنحُت َأحح َسيحُت، فَ َوَجدح ََلِب نَاَء ىِبَ الشََّجُر َفَما أَتَ يحُت َحىتَّ أَمح  بِ اْلِح
َيِة  َرُه َأنح أَبحَدأَ بِالصِّب ح َرُه َأنح أُوِقَظُهَما ِمنح نَ وحِمِهَما، َوَأكح ُت ِعنحَد ُرُءوِسِهَما، َأكح ، فَ لَ مح فَ ُقمح َيُة يَ َتَضاَغوحَن ِعنحَد قَ َدَمىَّ َلُهَما، َوالصِّب ح قَ ب ح

ِه  كَ  َه  ا يَ   َزلح َذلِ  َك َدأحىِب َوَدأحبَ ُه  مح َح  ىتَّ طَلَ  َع الحَفجح  ُر، فَ  ِإنح ُكنح  َت تَ عحلَ  ُم َأِّنِّ فَ َعلح  ُت َذلِ  َك ابحِتغَ  اَء َوجح ، فَ  اف حرملح لَنَ  ا فُ رحَج  ًة نَ   َرى ِمن ح
َه  ا السَّ  َماَء. َوقَ  اَل الثَّ  اِِّن اللَُّه  مَّ ِإنَّ  ُه َكانَ  تح ىِل اب حنَ  ُة َع  مٍّ، ُأِحب ُّ السَّ  َماَء، فَ َف  رمََل اللَّ   َن ِمن ح َه  ا َكَأَش  دِّ َم  ا اُِ  بُّ ُه َُلُ  مح فُ رحَج  ًة َح  ىتَّ يَ   َروح

َس  َها، فَأَبَ  تح َح  ىتَّ آتِيَ َه  ا مبِائَ  ِة ِدينَ  اٍر، فَ  َه  ا نَ فح َس  َعيحُت َح  ىتَّ مَجَعح  ُت ِمائَ  َة ِدينَ  اٍر، فَ َلِقيتُ َه  ا ِِبَ  ا، فَ َلمَّ  ا الرَِّج  اُل النَِّس  اَء، َفطََلبح  ُت ِإلَي ح
َه ا، اللَُّه مَّ  َ اَ َ. فَ ُقمح ُت َعن ح َها قَاَلتح يَا َعبحَد اللَِّه اتَِّق اللَّ َه، َواَل تَ فح َتِح اخلح َلي ح َ رِجح ُت بَ نيح  فَ ِإنح ُكنح َت تَ عحلَ ُم َأِّنِّ قَ دح فَ َعلح ُت َذلِ َك قَ َعدح

َه  ا فَ َف  رمََل َُلُ  مح فُ رحَج  ًة. َوقَ  اَل ايآَخ  ُر اللَُّه  مَّ ِإِّنِّ ُكنح  ُت اسح  َتأحَجرحُت َأِج  ريً ابحِتغَ   ِه  َك فَ  اف حرملح لَنَ  ا ِمن ح ا ِبَف  َرِق أَُرزٍّ فَ َلمَّ  ا َقَض  ى َعَملَ  ُه اَء َوجح
أََزلح أَزحَرُعُه َحىتَّ مَجَعحُت ِمنحُه بَ َقرًا َورَاِعيَ َها، َفَج اَءِِّن فَ َق اَل اتَّ ِق  قَاَل َأعحِطىِن َحقِّى. فَ َعَرضحُت َعَليحِه َحقَُّه، فَ تَ رََكُه َوَرِغَب َعنحُه، فَ َلمح 

ىِن، َوَأعحِطىِن َحقِّى. فَ ُقلحُت اذحَهبح ِإىَل َذِلَك الحبَ َقِر َورَاِعيَها. فَ َقاَل اتَِّق اللََّه وَ  َزأح ىِب. فَ ُقلح ُت ِإِّنِّ اَل َأهح اللََّه َواَل َتظحِلمح َزأُ بِ َك، اَل تَ هح
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ِه َك، فَ اف حرملح َم ا بَِق َى، فَ َف رمََل اللَّ ُه َفُخهح َذِلَك الحبَ َقَر َورَاِعيَ َها. فََأَخ َهُه فَ انحطََلَق ِِبَ ا، فَ ِإنح ُكنح َت تَ عحلَ ُم َأِّنِّ فَ َعلح ُت َذلِ َك ابحِتغَ اَء  َوجح
ُهمح   (247) «.َعن ح

( 9ِس  بحَت َأنَّ َأصح  َحاَب الحَكهح  ِف َوال  رَِّقيِم َك  انُوا ِم  نح َآيَاتِنَ  ا َعَجبً  ا )أَمح حَ  وه  ها م  ن الكرام  ات وق  د ذكره  ا اهلل تع  اىل يف قول  ه:
 [ وأصحاب الرقيم هم هؤالء املهكورون يف هها اْلديث.9]الكهف: 

وع إىل : "ِإنَّ اللََّه قَاَل:َمنح َعاَدى ىِل َولِي ا من عادى أى من آذى أوحارب وليس من عاد م ن الع ودة والرج أمل يقل النيب 
ٍء َأَح بَّ ِإىَلَّ ممَّ ا اف حتَ َرضح ُت َعَليح ِه، َوَم  رحِب، َوَم ا تَ َق رََّب ِإىَلَّ َعبح ِدى ِبَش ىح ا يَ  زَاُل َعبح ِدى يَ تَ َق رَُّب ِإىَلَّ بِالن ََّوافِ ِل اهلل "فَ َقدح آَذن حتُ ُه بِ اْلَح

َمعُ  َببحُتُه ُكنحُت مَسحَعُه الَِّهى َيسح َلُه الَّىِت مَيحِشى ِِبَا، َوِإنح  َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأحح ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّهى يُ بحِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَّىِت يَ بحُطُ  ِِبَا َورِجح
ٍء أَنَ  ا فَاِعلُ  ُه تَ   َردُِّدى َع  نح  ِن، َيكح  َرُه الحَم  وحَت َوأَنَ  ا نَ فح  ِس الحُم  ؤحمِ  َس  أََلىِن أُلعحِطيَ نَّ  ُه، َولَ  ِئِن اسح  تَ َعاَذِِّن أُلِعيَهنَّ  ُه، َوَم  ا تَ   َردَّدحُت َع  نح َش  ىح

َرُه َمَساَءَتُه   (242) «.َأكح

وعملي  ا ال ختل و كت ب أه ل الس نة   -أيه ا اإلخ وة-وههه أق وال أه ل الس نة واجلماع ة ق دمناها يف إثب ات الكرام ات لألولي اء 
اْلني م  ن الس   ابقني والس  لف م  ن كت  ب اْل   ديث والس  رية وكت  ب الت   اري  وال  باجم م  ن ذك   ر الكرام  ات ع  ن أولي   اء اهلل الص  

نَ  ا َرُج  ٌل ِبَف  ََلٍة ِم  َن اأَلرحِض  ع  ن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-والَلحق  ني فف  ي ص  حيح مس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  رة  ق  ال: "بَ ي ح
رحَجٌة ِم  نح تِلح  َك الشِّ  رَامِل قَ  ِد فَ تَ َنحَّ  ى َذلِ  َك السَّ  َحاُب فَ  أَف حرََغ َم  اَءُه ِِف َح  رٍَّة فَ  ِإَذا َش   ،َفَس  ِمَع َص  وحتًا ِِف َس  َحابٍَة اسح  ِق َحِديَق  َة فُ  ََلنٍ 

تَ وحَعَبتح َذِلَك الحَماَء ُكلَُّه فَ َتَتبََّع الحَماَء فَِإَذا َرُجٌل قَاِئٌم ِِف َحِديَقتِ ِه ُاَ وُِّل الحَم اَء مبِسح حَ  ُ َك قَ اَل اسح اتِِه فَ َق اَل لَ ُه يَ ا َعبح َد اللَّ ِه َم ا امسح
َع ِِف ا ِم الَِّهى مسَِ عح ُت َص وحتًا ِِف السَّ َحاِب الَّ هِ ُفََلٌن. ِلَِلسح ى لسََّحابَِة فَ َقاَل َلُه يَ ا َعبح َد اللَّ ِه مِلَ َتسح أَُلىِن َع ِن امسِح ى فَ َق اَل ِإِّنِّ مسَِ

َه  ا فَأََتَص  دَُّق ُر َه  َها َم  اُؤُه يَ ُق  وُل اسح  ِق َحِديَق  َة فُ  ََلٍن اِلمسِح  َك َفَم  ا َتصح  َنُع ِفيَه  ا قَ  اَل أَمَّ  ا ِإَذا قُ لح  َت َه  َها فَ  ِإِّنِّ أَنحظُ   ِإىَل َم  ا خَيح  رمُُل ِمن ح
 (242)«.بِثُ لُِثِه َوآُكُل أَنَا َوِعَياىِل ثُ لُثًا َوأَُردُّ ِفيَها ثُ لَُثُه 

وه  ا ه  م الص  حابة وه  م س  ادات األولي  اء ج  رت عل  ى أي  ديهم الكرام  ات الكث  رية وم  ن ذل  ك: م  ا روى البخ  اري م  ن ح  ديث 
َ أَيح ِديِهَما َح ىتَّ تَ َفرَّقَ ا، فَ تَ َف رََّق النُّ وُر   لنيب أن رجلني خرجا من عند ا -رضي اهلل عنه-أنس  َلٍة ُمظحِلَمٍة، َوِإَذا نُوٌر بَ نيح ِِف لَي ح

 (240)َمَعُهَما. 

وأس  يد ه  ها أيض  اً ه  و ال  هي تنزل  ت  ،مه  ا الص  حابيان اجلل  يَلن أس  يد ب  ن حض  ري وعب  اد ب  ن بش  ر  -أيه  ا اإلخ  وة-وال  رجَلن 
وع ن أَب س عيد  -رضي اهلل عن ه- -م من حديث أَب سعيد اخلدري أن أسيد بن حضري السكينة لقراءته القرآن ففي مسل

ُأَس يحٌد َفَخِش يُت َأنح بينما ه و ليل ة يق رأ الق رآن يف مرب ده ِإذح َجالَ تح فَ َرُس ُه فَ َق َرأَ ُُثَّ َجالَ تح ُأخح َرى فَ َق َرأَ ُُثَّ َجالَ تح أَيحًض ا قَ اَل  -

                                                            
 .7202( أخرجه البخاري 247)

 .0214( أخرجه البخاري 242)

 .3002( أخرجه مسلم 242)

 .7512( أخرجه البخاري 240)
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َها ُت ِإلَي ح وِّ َحىتَّ َما أَرَاَه ا  َتطََأ َاحَ  فَ ُقمح ثَاُل السُّرمُِل َعَرَجتح ِِف اجلَح فَ غَ َدوحُت َعلَ ى  -قَ اَل  -فَِإَذا ِمثحُل الظُّلَِّة فَ وحَق رَأحِسى ِفيَها أَمح
َنَم  ا أَنَ  ا الحَبارَِح  َة ِم  نح َج  وحِف اللَّيح  ِل أَ  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-َرُس  وِل اللَّ  ِه  ق ح  َرأُ ِِف ِمرحبَ  ِدى ِإذح َجالَ  تح فَ ُقلح  ُت يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه بَ ي ح

-قَ  اَل فَ َق َرأحُت ُُثَّ َجالَ  تح أَيحًض ا. فَ َق  اَل َرُس وُل اللَّ  ِه «. " اق ح َرِإ ابح  َن ُحَض ريحٍ -ص  لى اهلل علي ه وس  لم-فَ َرِس ى. فَ َق اَل َرُس  وُل اللَّ ِه 
" اق ح َرِإ -ص لى اهلل علي ه وس لم-تح أَيحًض ا. فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه قَ اَل فَ َق َرأحُت ُُثَّ َجالَ «. " اق حَرِإ ابحَن ُحَضريحٍ -صلى اهلل عليه وسلم

ثَ اُل السُّ  ،«ابحَن ُحَضريحٍ  َها َخِشيُت َأنح َتطََأُه فَ َرأَيحُت ِمثحَل الظُّلَِّة ِفيَها أَمح َ وِّ قَاَل فَانحَصَرفحُت. وََكاَن َاحَ  َقرِيًبا ِمن ح رمُِل َعَرَج تح ِِف اجلح
" تِلح  َك الحَمَلَِئَك  ُة َكانَ  تح َتسح  َتِمُع لَ  َك َولَ  وح قَ   َرأحَت أَلصح  َبَحتح يَ رَاَه  ا -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ا فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه َح  ىتَّ َم  ا أَرَاَه  

ُهمح  َتِبُ ِمن ح  (243)«.النَّاُس َما َتسح

حت ت ق در ل ه وس لمان رض ي  ومن أروع ما قرأت ما روى أبو نعيم يف اْللية عن أَب البخبي قال: "بينما أبو ال درداء يوق د
–اهلل تعاىل عنه عنده إذ مس ع أب و ال درداء يف الق در ص وتاً، ُث ارتف ع الص وت بتس بيحه كهيئ ة ص وت الص يب ق ال ُث ن درت 

 ،فانكفأت ُث رجعت إىل مكاهنا مل ينصب منها شيء فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان انظر إىل العجب -أى:وقعت
فك ان أب و  ،مثله أنت وال أبوك، فقال سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آي ات اهلل الك ربىانظر إىل ما مل تنظر إىل 

  (245)الدرداء إذا كتب إىل سلمان أو سلمان كتب إىل أَب الدرداء كتب إليه يهكره بآية الصحفة

كث   ر م   ن حاج   ة وم   ن ين   ابيع الكرام   ة م   ا ف   اض فكث   ر وت   وارد فت   واتر عل   ى أي   دي الت   ابعني وق   د كان   ت ح   اجتهم إىل ذل   ك أ
الصحابة إليها فقد رأى الصحابة املعجزات وشهدوا تنزل ايآيات فكث رت الكرام ات يف الت ابعني عنه ا يف الص حابة ل هلك، 
وم  ن ص  حيح م  ا ي  روى يف كرام  ات الت  ابعني م  ا روى مس  لم يف ص  حيحه م  ن ح  ديث أس  يد ب  ن ج  ابر ق  ال ك  ان عم  ر ب  ن 

أفيكم أويس بن عامر حىت أت ى عل ى أوي س فق ال أن ت أَُويح ُس بح ُن َع اِمٍر  اخلطاب إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سأُلم
قَاَل: َفَكاَن ِبَك بَ َرٌص فَ بَ َرأحَت ِمنحُه ِإالَّ َموحِض َع ِدرحَه ٍم قَ اَل نَ َع مح. قَ اَل لَ َك َوالِ َدٌة  ،قَاَل نَ َعمح. قَاَل ِمنح ُمرَاٍد ُُثَّ ِمنح قَ َرٍن قَاَل نَ َعمح 

يَأحِتى َعلَ يحُكمح أَُويح ُس بح ُن َع اِمٍر َم َع أَمح َداِد َأهح ِل الح َيَمِن ِم نح » يَ ُقوُل  -صلى اهلل عليه وسلم-مسَِعحُت َرُسوَل اللَِّه  قَاَل نَ َعمح. قَالَ 
أَقحَس  َم َعلَ  ى اللَّ  ِه ألَبَ   رَُّه فَ  ِإِن اسح  َتَطعحَت َأنح  ُم  رَاٍد ُُثَّ ِم  نح قَ   َرٍن َك  اَن بِ  ِه بَ   َرٌص فَ بَ   َرأَ ِمنح  ُه ِإالَّ َموحِض  َع ِدرحَه  ٍم لَ  ُه َوالِ  َدٌة ُه  َو ِِبَ  ا بَ   رٌّ لَ  وح 

تَ غحِفَر َلَك فَاف حَعلح  تُ ُب لَ َك ِإىَل عَ «. َيسح تَ غحَفَر َلُه. فَ َقاَل َلُه ُعَمُر أَيحَن تُرِيُد قَاَل الحُكوَفَة. قَاَل َأاَل َأكح تَ غحِفرح ىِل. فَاسح اِمِلَه ا قَ اَل فَاسح
رَاِء ال رَاِفِهمح فَ َواَفَق ُعَمَر َفَسأَ َأُكوُن ِِف َغب ح ِبِل َحجَّ َرُجٌل ِمنح َأشح َلُه َعنح أَُويح ٍس قَ اَل نَّاِس َأَحبُّ ِإىَلَّ. قَاَل فَ َلمَّا َكاَن ِمَن الحَعاِم الحُمقح

عح ُت َرُس وَل اللَّ ِه  ُتُه َر َّ الحبَ يحِت قَِلي َل الحَمتَ اِع. قَ اَل مسَِ يَ أحِتى َعلَ يحُكمح أَُويح ُس بح ُن َع اِمٍر َم َع »  يَ ُق ولُ  -ص لى اهلل علي ه وس لم-تَ رَكح
ِل الحَيَمِن ِمنح ُمرَاٍد ُُثَّ ِمنح قَ َرٍن َكاَن ِبِه بَ َرٌص فَ بَ َرأَ ِمنحُه ِإالَّ َموحِضَع ِدرحَهٍم لَ ُه َوا َداِد َأهح لِ َدٌة ُه َو ِِبَ ا بَ  رٌّ لَ وح أَقحَس َم َعلَ ى اللَّ ِه ألَبَ  رَُّه أَمح

َتَطعحتَ  تَ غحِفَر َلَك فَاف حَعلح  فَِإِن اسح ًدا ِبَس َفٍر َص اِلٍح فَاسح تَ غحِفرح ىِل. «. َأنح َيسح َدُ  َعهح تَ غحِفرح ىِل. قَاَل أَنحَت َأحح فَأََتى أَُويحًسا فَ َقاَل اسح

                                                            
 .0592( أخرجه مسلم 243)

 (.009/  0( حلية األولياء )245)

 



 253 

قَ  اَل نَ َع  مح. فَاسح  تَ غحَفَر لَ  ُه. فَ َفِط  َن لَ  ُه  قَ  اَل اسح  تَ غحِفرح ىِل. قَ  اَل: أَنح  َت َأحح  َدُ  َعهح  ًدا ِبَس  َفٍر َص  اِلٍح فَاسح  تَ غحِفرح ىِل. قَ  اَل َلِقي  َت ُعَم  رَ 
ٌر وََكَسوحتُُه بُ رحَدًة َفَكاَن ُكلََّما َرآُه ِإنحَساٌن قَاَل ِمنح أَيحَن  ِهِه. قَاَل ُأَسي ح  (249)أُلَويحٍس َهِهِه الحبُ رحَدُة النَّاُس فَانحطََلَق َعَلى َوجح

نفس ه فيم ا ذك ره اب ن األث ري يف أس د الغاب ة ع ن اب ن  - عن هرض ي اهلل-ومن الكرامات والشئ بالشئ يهكر م ا ح د  لعم ر 
عمر، عن أبيه: أنه كان خيطب ي وم اجلمع ة عل ى من رب رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم، فع رض ل ه يف خطبت ه أن ق ال: "ي ا 

 م  ن اس  بعى ال  هئب ظل  م". فتلف  ت الن  اس بعض  هم إىل بع  ض، فق  ال عل  ي: ص  دق، واهلل -س  ارية ب  ن حص  ن، اجلب  ل اجلب  ل 
ليخ  رجن مم  ا ق  ال. فلم  ا ف  رغ م  ن ص  َلته ق  ال ل  ه عل  ي: م  ا ش  يء س  نح ل  ك يف خطبت  ك؟ ق  ال: وم  ا ه  و؟ ق  ال: قول  ك: "ي  ا 
سارية، اجلبل اجلبل، من اسبعى الهئب ظلم" قال: وهل كان ذلك مين؟ قال: نعم، ومجيع أهل املس جد ق د مسع وه. ق ال: 

أكت  افهم، وأهن  م مي  رون جبب  ل، ف  إن ع  دلوا إلي  ه ق  اتلوا م  ن وج  دوا وق  د إن  ه وق  ع يف خل  دي أن املش  ركني هزم  وا إخوانن  ا، فركب  وا 
ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، فخرمل مين ما ت زعم أن ك مسعت ه. ق ال: فج اء البش ري ب الفتح بع د ش هر، ف هكر أن ه مُس ع يف ذل ك 

جلبل"ق ال: فع دلنا اليوم يف تلك الساعة، حني جاوزوا اجلبل صوت يشبه صوت عمر، يقول: "يا سارية بن حصن، اجلبل ا
 (271) إليه، ففتح اهلل علينا.

يف ههه األمة يتحف اهلل ِب ا أهله ا ج يًَل بع د جي ل وال تنقط ع إىل قي ام الس اعة وه ها    -أيها اإلخوة-وال زالت الكرامات 
 على ربه. كله من كرامة األمة على رِبا ومن قبل ذلك من كرامة نيب األمة 

لصدد ما ذكره اْلاف  اب ن كث ري يف التفس ري يف تفس ري س ورة اْلج رات ق ال روى اب ن ومن عجيب ما اطلعت عليه يف هها ا
جري  ر: ع  ن حمم  د ب  ن ثاب  ت ب  ن ق  يس ب  ن ا  اس، ق  ال: مل  ا نزل  ت ه  هه ايآي  ة: } ال تَ رحفَ ُع  وا َأصح  َواَتُكمح فَ   وحَق َص  وحِت النَّ  يبِّ َوال 

ق يبكي، قال: فمر به عاصم بن عدي من بين الَعج َلن، فق ال: م ا جَتحَهُروا َلُه بِالحَقوحِل   قال: قعد ثابت بن قيس يف الطري
يبكيك يا ثاب ت؟ ق ال: ه هه ايآي ة، أخت وف أن تك ون نزل ت يفَّ وأن ا ص يَّت، رفي ع الص وت. ق ال: فمض ى عاص م ب ن ع دي 

ل فق  ال ُل  ا: إذا إىل رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: وغلب  ه البك  اء، ف  أتى امرأت  ه مجيل  ة ابن  ة عب  د اهلل ب  ن أَب ب  ن س  لو 
-دخلُت بيت فَ َرسي فشّدي َعَلّي الضبَّة مبسمار فضربته مبسمار حىت إذا خرمل َعَطفه، وق ال: ال أخ رمل ح ىت يتوف ا ي اهلل، 

، أو يرض  ى ع  ين رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم. ق  ال: وأت  ى عاص  م رس  وَل اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ف  أخربه -ع  ز وج  ل
". فجاء عاصم إىل املكان فلم جي ده، فج اء إىل أهل ه فوج ده يف بي ت الَف َرس، فق ال ل ه: إن خربه، فقال: "اذهب فادعه ِل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا النيب صلى اهلل عليه وسلم فق ال ل ه رس ول 
وف أن تك ون ه هه ايآي  ة نزل ت يف: } ال تَ رحفَ ُع  وا اهلل ص لى اهلل علي ه وس  لم: "م ا يبكي ك ي  ا ثاب ت؟". فق  ال: أن ا ص يت وأخت  

َتعِ   ي   َأصح   َواَتُكمح فَ    وحَق َص   وحِت النَّ   يبِّ َوال جَتحَه   ُروا لَ   ُه بِ   الحَقوحِل  . فق   ال ل   ه رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم: "أم   ا ترض   ى أن
لي ه وس لم، وال أرف ع ص وحم أب ًدا عل ى َ يًدا، وتقتل شهيًدا، وتدخل اجلنة؟". فقال: رضيت ببشرى اهلل ورس وله ص لى اهلل ع
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ِهيَن امح  َتَحَن ص  وت الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم. ق  ال: وأن  زل اهلل: } ِإنَّ الَّ  ِهيَن يَ ُغضُّ  وَن َأصح  َواتَ ُهمح ِعنح  َد َرُس  وِل اللَّ  ِه أُولَئِ  َك الَّ  
  ،اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمح لِلت َّقحَوى  

 ميشي بني أظهرنا َرجٌل من أهل اجلنة.وجاء يف بعض الروايات عن أنس قال: فكنا نراه 

فم  اذا ح  د  ل  ه بع  د موت  ه؟ ج  اء يف س  ري أع  َلم الن  بَلء ع  ن أن  س أن ثاب  ت ب  ن ق  يس ج  اء ي  وم اليمام  ة، وق  د حت  نط، ول  بس 
ث  وبني أبيض  ني، فكف  ن فيهم  ا، وق  د اهن  زم الق  وم، فق  ال: الله  م إ ي أب  رأ إلي  ك مم  ا ج  اء ب  ه ه  ؤالء يع  ىن املش  ركني، وأعت  هر م  ن 

خل وا بينن ا وبي نهم س اعة، فحم ل، فقات ل ح ىت قت ل، وكان ت   الء يعىن املسلمني، ُث ق ال: ب ئس م ا ع ود  أق رانكمصنيع هؤ 
مبكان كها وكها، وأوصاه بوصايا، فنظروا فوجدوا درعه قد سرقت، فرآه رجل يف النوم، فقال له: إهنا يف قدر حتت إكاف، 

 (270).وأنفهوا وصاياه ،الدرع كما قال

هو الرج ل الوحي د ال هى أوص ى ِف املن ام بع د موت ه ونف هت وص يته عل ى ي د الص ديق أىب بك ر رض ى   -خوةأيها اإل-فهها 
 اهلل عنه وعن باقي األصحاب.

تعاىل فقد ذكر الههيب يف سري أعَلم النبَلء ع ن عط اء  -ر ه اهلل-واقرأ معي ما حد  للتابعي اجلليل أَب مسلم اخلوال ي 
 م قالت: ليس لنا دقيق.اخلراسا ي، أن امرأة أَب مسل

 قالت: درهم بعنا به غزاًل. ؟فقال: هل عندك شئ

قال: ابغينيه وهات اجلراب، فدخل السوق، فأتاه سائل، وأحل، فأعطاه الدرهم، وم أل اجل راب نش ارة م ع ت راب، وأت ى وقلب ه 
فلم  ا ج  اء ل  يَل،  ق  ال: فعجن  ت وخب  زت، ،أي: أب  يض ص  ايف (274)مرع  وب منه  ا، وذه  ب، ففتحت  ه، ف  إذا ب  ه دقي  ق ح  وارى 

 (277) قالت: من الدقيق، فأكل وبكى. ؟وضعت له الطعام، فقال: من أين هها

 -إذاً فالكرامات ثابتة مستقرة ألولياء اهلل نؤمن ِب ا ونق ر، كم ا أن املعج زات ثابت ة مس تقرة ألنبي اء اهلل ن ؤمن ِب ا ونق ر، لك ن
ي الص  حيح دون زي  ادة ِب  ا أو نقص  ان وه  ها ه  و عنص  رنا ينبغ  ي أن توض  ع ه  هه الكرام  ات يف مكاهن  ا الش  رع  -أيه  ا اإلخ  وة

 الثا ي من عناصر اللقاء:

                                                            
 -ظر سري أعَلم النبَلءوان ،وأخرجه الطربا ي ورجاله رجال الصحيح ،، وقال: هو يف الصحيح غري قصة الدرع744/  9وذكره اُليثمي يف"ايمع" ،، وصححه ووافقه الههيب472 - 472/  7( أخرجه اْلاكم 270)
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 مْالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة:

أيها اإلخوة  الوِل عبد كرمي على ربه نال كرامته من عبوديته، فَل ينبغي على اإلطَلق أن يزعم ذلك العبد أو يُزَعم فيه ما 
ول ها ك ان م ن عقي دة أه ل  ،هتتز مكانته اليت تبوأه ا ِب ها الس بب، فتض يع ه هه املكان ة ألن باهتزازه حتماً  ،يهز هها السبب

كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه   ،الس  نة واجلماع  ة أن للكرام  ة ش  روطاً ح  ىت تك  ون فع  ًَل كرام  ة وإال كان  ت اس  تدراجاً وإهان  ة
ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: "إذا أ   د وغ  ريه بس  ند ص  حيح كم  ا يف ص  حيح اجل  امع م  ن ح  ديث عقب  ة ب  ن ع  امر، ع  ن الن  يب 

َرامل". ُث ت  َل رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم }  ، فإمن  ا ه  و اسح  ِتدح رأي  ت اهلل يُ عحِط  ي العب  َد م  ن ال  دنيا عل  ى َمعاص  يه م  ا اُِ  بُّ
ٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا  َنا َعَليحِهمح أَب حَواَب ُكلِّ َشيح نَاُهمح بَ غحَتًة فَِإَذا ُهمح ُمبحِلُسوَن  .فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتحح  (272) أُوُتوا َأَخهح

نع  م للكرام  ة ش  روط وآداب ح  ىت تك  ون كرام  ة وإال حتول  ت إىل اس  تدرامل وإهان  ة فم  ن ش  رائط الكرام  ة أال خت  رمل ع  ن الش  رع 
َواعحبُ  دح  هلل تع  اىل يق  ولاملطه  ر ف  َل حت  ل حرام  اً أو حت  رم ح  َلاًل فم  ن انقط  ع ع  ن الص  َلة ب  زعم أن  ه وص  ل إىل ح  د اليق  ني وأن ا

[ ويقول هها الهي مل يفهم عن اهلل مراده: خَلص أنا وصلت إىل حد اليق ني 99( ]اْلجر: 99َربََّك َحىتَّ يَأحتَِيَك الحَيِقنُي )
وي  زعم م  ن هن  ا أن  ه أس  قطت عن  ه التك  اليف في  بك الص  َلة ويش  رب اخلم  ر وي  ز ي وي  أحم املنك  رات وي  دع الواجب  ات ويس  مونه 

لق د ص مت أذن اي وأن ا أمس ع رج ًَل يش غل أح د أخط ر املنص بني ال دينيني يف بل دنا وه و اك ي  ،م واهلل يسمونه وىلوِل، نع
قص  ة ش  ي  م  ن ش  يوخه العظ  ام الكب  ار ال  هي يس  لك عن  دهم يف س  لك كب  ار األولي  اء، ه  ها ال  وِل دخل  ت علي  ه ام  رأة مجيل  ة 

وراءه  ا   جابت امل  رأة ل ش  ارة ف  دخلت اْلج  رة ودخ  ل ال  وىلتس  أله وتس  تفتيه فأش  ار إليه  ا ذل  ك ال  وِل إىل حج  رة عن  ده واس  ت
ق ال: ذهب وا  ؟وأغلق الباب وبعد زمان خرجا فلما خرمل مل جيد أحداً من طَلب ه إال واح داً فق ال: أي ن إخوان ك، أي ن الطلب ة

يق  ول الش  ي   ؟ق  ال: وأن  ت م ا أجلس  ك ،ق  ال مل ا دخل  ت ب  املرأة اْلج  رة وخل وت ِب  ا نف  روا وذهب وا مغض  بني ؟مجيع اً ق  ال: ومل
: فقال له الطالب: أسخن ل ك امل اء جل س يس خن ل ه امل اء فق ال: ومل اذا م ا ذهب ت م ع زمَلئ ك؟ ق ال: م ا اتبعت ك  ،القاصُّ

على أنك نِب؟ ُث أردف الشي  الكبريالقصة ليداري ويوارى عواره ا بقول ه: قي ل لعب د الق ادر: أي ز ي ال وِل؟ ق ال: "وك ان أم ر 
ل الشي  الكبري : وتلميه املرسي أَب العب اس ض بطوه ي ز ي ب امرأة ف ههبوا ليمس كوه فأفل ت فَلحق وه ُث قا ،اهلل قدراً مقدورًا"

فما استطاعوا أن ميشوا وراءه وذهبوا إىل املرسي أَب العباس وقالوا: كيف  ،حىت أتى على شاطئ فمشى يف البحر على املاء
 يز ي وميشي على املاء؟ فقال: "إن الكرمي إذا وهب ما سلب".

إمن  ا ه  هه  ،أه  ها ك  َلم يعق  ل ي  ا أوِل األلب  اب؟ وه  ل مث  ل ه  هه الس  خافات تع  د كرام  ات؟ إن الكرام  ة ال تك  ون لع  اص أب  داً 
 إهانة ومهلة من اهلل ملن عصاه واستدرامل له من اهلل.

 .ذلك أن الوىل تابع للشرع الهى جاء به النِب ،فمن شرائط الكرامة أن الحتل حراًما والحترم حَلاًل 

                                                            
/  0صححه األلبا ي يف"السلسلة الصحيحة"و  ،(74وابن أَب الدنيا يف كتاب الشكر ) ،(000/  0عن أَب الصلت والدوالَب يف "الكىن" ) ،(002/  3ابن جرير يف"التفسري") ،(022/  2( أخرجه أ د )272)

311. 
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لك ن املي ت ال يظه ر كرام  ة  ،ئط الكرام ة أن تك ون ْل ي ي رزق ب ني األحي اء أو مي ت لك ن يبل ا ِب ا ع ن طري ق ح يوم ن ش را
بنفس  ه فل  يس هن  اك مي  ت م  ثًَل يستعص  ي أو يت  أىب عل  ى ح  املي نعش  ه يق  ول بلس  ان حال  ه ْلاملي  ه: ال ت  ههبوا َب إىل القب  ور 

ه هه ليس ت كرام ة وإمن ا ه ي حيل ة وجرمي ة ش يطانية، إذ   ،لى ذل كواذهبوا َب إىل املسجد لتدفنو ي فيه، أو يرغمهم بالقوة ع
كيف تكون كرامة وقد هنى النيب أن تتخه املساجد قبوراً وأن ندفن فيها موتانا ولعن ال هي يفع ل ذل ك كم ا روى البخ اري 

لنص ارى اخت هوا يف مرض ه ال هي م ات في ه: "لعن ة اهلل عل ى اليه ود وا من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال النيب 
 (272) قالت عائشة: اهر ما صنعوا. قبور أنبيائهم مساجد".

خ ري اخلل ق وكم ا دف ن  وليس هناك نع  يطري يف اُلواء إمنا امليت الكرمي على ربه ي دفن يف األرض كم ا دف ن رس ول اهلل 
 األنبياء والصحابة واألئمة بني قبور املسلمني ههه كلها ال تكون كرامات بل إهانات.

ن ش  رائط الكرام  ة أيض  اً: أن تك  ون ْلاج  ة فالكرام  ة ليس  ت ألعوب  ة يف ي  د ال  هي جت  ري عل  ى يدي  ه إمن  ا يعطيه  ا اهلل إي  اه يف وم  
وق  ت اتاجه  ا ب  ل ِف وق  ت أش  د م  ا يك  ون حاج  ة إليه  ا أم  ا م  ا س  وى ذل  ك ف  َل ؛ كم  ا ص  اح عم  ر ب  ن اخلط  اب رض  ي اهلل 

س لمني م ن ب ني فك ي أع داء اهلل الك افرين وكم ا جن ا أب و مس لم عنه"يا سارية اجلب ل اجلبل"تل ك الص يحة جن ت ِب ا جي وش امل
 اخلوال ي من نار األسود العنسي حني كان وحده ومل يكن به طاقة للدفاع عن نفسه.

يهكر يف تفسريه عند قوله تعاىل: "وإذا ق رأت الق رآن جعلن ا بين ك وب ني ال هين ال يؤمن ون  -ر ه اهلل تعاىل-واإلمام القرطيب 
اباً مستوراً"قال:ولقد اتفق ِل ببَلدنا األندلس  صن "منثور" من أعمال قرطب ة ش يء م ن الكرام ة، وذل ك أ ي بايآخرة حج

هربت أمام العدو واَنزت إىل ناحية عنه، فلم ألبث أن خرمل يف طليب فارسان وأنا يف فضاء من األرض قاعد ل يس يس ب ي 
فعربا علي ُث رجعا من حيث ج اءا وأح دمها يق ول ل خ ر: ه ها  عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة يس وغري ذلك من القرآن

 (270)أبصارهم فلم يرو ي، واْلمد هلل  داً كثرياً على ذلك. -عز وجل-يعنون شيطاناً، وأعمى اهلل  ،ديبكه

ين ويقص اْلاف  ابن عساكر يف كتابه العظيم تاري  دمشق كرام ة ل وِل م ن األولي اء ه و عب د الواح د ب ن واق د فيق ول: ح دث
ف إذا نبطي ة معه ا   ارة ق د  -مك ان –حممد بن إمساعيل الفرغا ي قال: كنت مع عبد الواحد بن واقد فخرجنا َن و الزب دا ي 

سخرها جندي فلما خلي ِبا راودها عن نفسها فمنعه عبد الواحد من ذلك،وقال: دع املرأة فأىب وحل فغضب عبد الواح د 
فالتف ت إلي ه عب د الواح د  ،ة فأىب وقال لغلمانه: خهوه أي يأخهوا عبد الواح دمن ذلك غضًبا شديًدا وقال: ويلك دع املرأ

وقال: ي ا أرض خهي ه فأخهت ه األرض ومض ت امل رأة يق ول الفرغ اِّن: فقل ت ل ه: ال أص حبك فق ال: ومل؟ قل ت: أن ا بش ر ال 
 (273) يريكم آية. آمن أن أزل زلة فتفعل َب مثل ما رأيت فقال: يا أبا بكر ما هها حاِل ولكن اهلل أراد أن

                                                            
 (.270ومسلم ) ،( ومواضع272( أخرجه البخاري )272)

 (.431/  01( تفسري القرطيب )270)

 (.491/  73) -( تاري  دمشق 273)
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فم   ن آداب الكرام   ة االس   تتار ِب   ا وع   دم امل   راءاة بإظهاره   ا إال إذا كان   ت هن   اك حاج   ة ت   دعو إىل   -أيه   ا اإلخ   وة-ول   هلك 
إظهارها فيظهرها صاحبها ولهلك قالوا: إن الوِل يستب من كرامته كما تستب امل رأة م ن حيض تها، وك انوا يقول ون: "ك ل م ا 

ئاً" فإذا حتقق لدى الن اس ص دق والي ة م ن ظه رت واليت ه ْلفاظ ه عل ى الواجب ات وترك ه وهج ره ظهر من عملنا ال نعده شي
لس  ائر املنك  رات وج  ب عل  يهم أن يتع  املوا مع  ه أيض  اً    دود الش  رع دون مبالغ  ة أو إط  راء فيقف  ون ب  ه عن  د ح  ده، إن ه  و إال 

ه وليقت  دوا ب ه يف عمله،ه ها ه و اْل د الش رعي لل  وِل عب د أنع م اهلل علي ه وجعل ه م ثًَل وق  دوة حتت هى ف يهم، فليعرف وا ل ه مكانت 
، -ع ز وج ل-سواء كان حّياً أو ميتاً،أما املبالغات والغلو واإلط راء واملزاي دة عل ى م ا ذكرن ا فك ل ذل ك مرف وض يف دي ن اهلل 

 هل  ك م  ن س  بق ويهل  ك م  ن ْل  ق ب  الغلو يف الص  اْلني كم  ا ب  نّي ذل  ك خ  ري ،ألن أص  حابه ه  الكون بت  نطعهم وغل  وهم ذل  ك
نع   م ال جي   وز الغل   و يف أح   د م   ن األولي   اء ب   ل وال األنبي   اء ب   ل وال س   يدهم وإم   امهم ومس   ك  ،بي   ان س   يد األنبي   اء واملرس   لني

 واألدلة على ذلك متوافرة متكاثرة. ،ختامهم املصطفى عليه الصَلة وأ  التسليم

 . َنن ال نلقى بالكَلم جزافًا والنطلقه عبثًا بل هها ما علمنا إياه رسول اهلل

قال: "ال تطرو ي كما أطرت النصارى اب ن م رمي وإمن ا أن ا عب د  روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول اهلل 
 (275) فقولوا عبد اهلل ورسوله".

قال اإلمام القرطيب معناه: ال تصفو ي مبا ليس يّف من الصفات تلتمسون ب هلك م دحي، كم ا وص فت النص ارى عيس ى مب ا 
بوه إىل أنه ابن اهلل فكفروا بهلك وضلوا وهها يقتضي أن من رفع امرًءاً ف وق ح ده وجت اوز مق داره مب ا ل يس مل يكن فيه، فنس

 .فيه فمعتد وآُث ألن ذلك لو جاز يف أحد لكان أوىل اخللق بهلك رسول اهلل 

، والتعظ  يم الن  افع ه  و ف  إن التعظ  يم حمل  ه القل  ب واللس  ان واجل  وارح وال ي  تعللن أح  د بأن  ه يعظ  م ب  هلك الغل  و رس  ول اهلل 
فيما أخرب وطاعته فيما أمر واالنتهاء عما هنى عن ه وزج ر، وامل واالة واملع اداة واْل ب وال بغض ألجل ه، وحتكيم ه  تصديقه 

 وحده والرض ا  كم ه،وأال يتخ ه م ن دون ش رعه ش رع وال ق انون، وإمن ا يك ون بالتح اكم إىل أقوال ه فم ا وافقه ا م ن قول ه 
 ده وأعرض عنه.قبله وما خالفها ر 

 كهلك؟ اللهم ال.  فهل هؤالء املطرون الهين يغالون يف رسول اهلل 

 فإن من قال:

 وم                        ن ت                        ك برس                        ول اهلل نص                        رته
 ولق            د ت            رى م            ن وىل غ            ري منتص            ر ب            ه

 ليس كهلك.

 إن تلق                       ه األس                       د يف آجامه                       ا جت                       م 
 وال م                             ن ع                             دو غ                             ري منفص                             م

 

                                                            
 (.7222( أخرجه البخاري )275)
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 ومن قال: 

 ف                 إن م                 ن ج                 ودك ال                 دنيا وض                 رهتا
 

 

 ل                  وح والقل                  موم                  ن علوم                  ك عل                  م ال
 

. َُ  ليس كهلك أيضًا

 فإنه هنى عن اإلطراء والغلو فيه ويف غريه. ،هؤالء مجيعاً ال يعرفون قدر املصطفى وال يعرفون رسالته

ق ال: "إي اكم والغل و فإمن ا أهل ك م ن   روى اإلمام أ د بسند صحيح من حديث ابن عب اس رض ي اهلل عنهم ا أن الن يب 
 (279)كان قبلكم الغلو"

ن الغل  و يف ك  ل ش  يء يف االعتق  اد ويف العم  ل ويف الع  ادة ويف األش  خاص ويف اُليئ  ات، ألن  ه ه  و ال  داء العض  ال م   ا  هر 
ال  هي ض  رب األم  م الس  ابقة بس  هام اُل  َلك والقت  ل والض  ياع ض  اعت بس  بب الغل  و أم  م فق  د غل  ت أم  ة ن  وح يف الص  اْلني 

ق  ال تع  اىل ع  ن ق  وم ن  وح: "َوقَ  اُلوا اَل تَ  َهُرنَّ  ،وافهلك  ت، وغل  ت اليه  ود يف عزي  ر فهلك  وا، وغل  ت النص  ارى يف عيس  ى فهلك  
رًا )  (".42(َوَقدح َأَضلُّوا َكِثريًا َواَل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َضََلاًل )47َآُِلََتُكمح َواَل َتَهُرنَّ َود ا َواَل ُسَواًعا َواَل يَ ُغوَ  َويَ ُعوَق َوَنسح

َ  اُء رَِج  اٍل َص  اْلِِنَي ِم  نح قَ   وحِم نُ  وٍح، فَ َلمَّ  ا َهَلُك  وا َأوحَح  ى الشَّ  يحطَاُن ِإىَل  ويف الص  حيح ع  ن اب  ن عب  اس يف ه  هه ايآي  ة ق  ال: "َأمسح
َاِئِهمح فَ َفَعُلوا  أُولَئِ َك َوتَ َنسَّ َ  فَ لَ مح تُ عحبَ دح َح ىتَّ ِإَذا َهلَ َك قَ وحِمِهمح َأِن انحِصُبوا ِإىَل جَمَاِلِسِهُم الَّىِت َكانُوا جَيحِلُسوَن أَنحَصابًا، َومَسُّوَها بَِأمسح

."....  (221) الحِعلحُم ُعِبَدتح

وق   ال اب   ن الق   يم: "ق   ال غ   ري واح   د م   ن الس   لف: مل   ا م   اتوا عكف   وا عل   ى قب   ورهم ُث ص   وروا مت   اثيلهم ُث ط   ال عل   يهم األم   د 
 (220) فعبدوهم".

لنبي ني أفض ل الص َلة وأ  والنص ارى م ع ن يب اهلل عيس ى علي ه وإخوان ه ا ،وقال تعاىل عن حال اليهود مع العبد الص احل عزي ر
اِهِهمح ُيَض اِهُئوَن قَ  وحَل الَّ ِهيَن َكَف ُروا التسليم: َوقَاَلِت الحيَ ُهوُد ُعَزي حٌر ابحُن اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى الحَمِس يُح ابح ُن اللَّ ِه َذلِ َك قَ  وحُُلُمح بِ أَف حوَ 

وال زال الغل و يف األم م يبي دها واي ق ِب ا اللعن ات املتتالي ة م ن رب األرض  ،[71 ِمنح قَ بحُل قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأِّنَّ يُ ؤحَفُكوَن ]التوب ة:
 والسموات.

                                                            
وكها قال شي  اإلسَلم يف "اقتضاء الصراط  ،(: إسناده صحيح على شرط مسلم5/073وى يف )ايموع( )(، وقال النو 95وابن أَب عاصم يف السنة ) ،(7102وابن ماجه ) 723، 402/  0( أخرجه أ د 279)

 (.0457وهو خمرمل يف" الصحيحة" ) ،010املستقيم" ص

 (.2941( أخرجه البخاري )221)

 (.224( إغاثة اللهفان )ص 220)

 



 259 

َ ا الحَمِس يُح ِعيَس ى ابح  :-عز وجل-قال اهلل  قَّ ِإمنَّ َل الحِكَتاِب اَل تَ غحُلوا يف ِديِنُكمح َواَل تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَح ُن َم رحمَيَ َرُس وُل يَا َأهح
َ  ا اللَّ  ُه ِإلَ  ٌه َواِح  ٌد ُس  بحَحانَُه َأنح وََكِلَمتُ  ُه أَلحَقاَه  ا ِإىَل َم  رحمَيَ َوُروٌح ِمنح  ُه فَ  َآِمُنوا بِاللَّ  ِه َوُرُس  ِلِه َواَل تَ ُقولُ  وا َثََلثَ  ٌة ان حتَ ُه  وا َخي ح   اللَّ  هِ  رًا َلُك  مح ِإمنَّ

َرحِض وََكَف ى ( لَ نح َيسح تَ نحِكَف الحَمِس يُح َأنح َيُك وَن َعبح ًدا لِلَّ ِه َواَل 030بِاللَّ ِه وَِك يًَل ) َيُكوَن َلُه َولَ ٌد لَ ُه َم ا يف الس موات َوَم ا يف األح
يًع    ا ) ُش    ُرُهمح ِإلَيح    ِه مجَِ ربح َفَسَيحح ( فََأمَّ    ا الَّ    ِهيَن َآَمنُ    وا َوَعِملُ    وا 034الحَمََلِئَك    ُة الحُمَقرَّبُ    وَن َوَم    نح َيسح    تَ نحِكفح َع    نح ِعَباَدتِ    ِه َوَيسح    َتكح

بُ هُ الصَّ  بَ ُروا فَ يُ َع هِّ مح َع َهابًا أَلِيًم ا َواَل جيَِ ُدوَن َُلُ مح ِم نح اِْلَاِت فَ يُ َوفِّيِهمح ُأُجوَرُهمح َويَزِي ُدُهمح ِم نح َفضح ِلِه َوأَمَّ ا الَّ ِهيَن اسح تَ نحَكُفوا َواسح َتكح
 [.037 - 030( ]النساء: 037ُدوِن اللَِّه َولِي ا َواَل َنِصريًا )

ه  ها ه  و الطري  ق ه  ها ه  و الص  راط املس  تقيم ص  راط ال  هين أنع  م اهلل  ،وال تبت  دعوا وعل  يكم بالكت  اب والس  نة ي  ا ق  وم  اتبع  وا
وص حبه عل يهم رض  وان  أن نل زم م ا ك  ان علي ه الس لف األول عل ى هن ج حمم د ،عل يهم غ ري املغض وب عل يهم وال الض الني

عوا الغلو يف القبور، دعوا الغل و يف األولي اء والص اْلني اهلل أمجعني فدعوا عنكم بنيات الطريق،ههه معامل الطريق واضحة، د
عشرة قرون مل تع رف ق رباً ي زار إال للعظ ة وال  دعو الغلو يف األضرحة واملقامات، إن قرون اإلسَلم املتتالية من بعد النيب 

ريت ه يعمل ون األعم ال الص اْلة ضرااً يؤتى إال للدعاء لصاحبه ال يعرفون مطلًقا ميتاً يدعى ويرجى ويتوسل به بل أبناؤه وذ
لتجري عليه يف قربه صدقة جارية من األحياء عليه،ُث جاءت ههه ايآفات اليت أخهت باملسلمني من الطريق الصحيح إىل 

وذل ة وه  وان وض عة أم  ام أع داء اهلل تع  اىل  ،ع ومل الطري ق فك  ان اْل ال م  ا ن رى، ض  عف ثق ة وخ  ور مه ة، واخن  رام عزمي ة وم  روءة
 حقيقة ديننا.بسبب بعدنا عن 

 وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: ،واْلل.. اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم

أيها اإلخوة إن النصر والفرمل واليسر واخلري كله يرجى من اهلل، واهلل ال اتامل منا إىل واسطة فعليكم بالقرآن العظيم والس نة 
و يف الصاْلني فإنه اُلَلك املبني لكن ما هو ال دواء ُل هه املس ألة مس ألة املطهرة فهما خري دليل على طريق اهلل وإياكم والغل

 .الغلو يف القبور والغلو يف الصاْلني واجلواب بعد جلسة االسباحة أقول قوِل هها وأستغفر اهلل ِل ولكم

 الْطبة الثانية

تنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

  فيا أيها اإلخوة أما بعد.. 

ملظ اهر الش ركية ال ينكر منصف عاقل أن الغلو يف القبور بشىت صوره وأنواع ه ق د ع ّم وط مَّ يف غال ب ال بَلد، وتل بس ِب هه ا
وطرائقها الكثري من الناس، وصارت ه هه القب ور م زارات ب ل و)مش اعر( يقص دها الن اس، ويش دون إليه ا الرح ال م ن س ائر 
األمص  ار؛ وس  دنة ه  هه األض  رحة وعلم  اء الض  َللة يزيّن  ون الش  رك للعام  ة بش  ىت أن  واع ال  دعاوى والش  بهات، وي  أكلون أم  وال 

 هلل   تعاىل  .الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل ا
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وإن على املنتسبني للعل م وال دعوة واجب اً كب رياً جت اه  ،إهنا وثنية يف ثوب جديد حتتامل إىل وقفة صادقة من كل خملص صادق
ه  ها التي  ار ال  وثين ال  هى يس  رى ِف األم  ة س  ريان الن  ار ِف اُلش  يم، ونش  ري يف عجال  ة س  ريعة إىل بع  ض األم  ور ال  يت تس  هم يف 

 .حل وعَلمل ههه الظاهرة

 فمن ههه األمور:

ال  دعوة إىل التوحي  د م  ن العلم  اء وال  دعاة وط  َلب العل  م يف تل  ك ايتمع  ات املولع  ة بتعظ  يم القب  ور والغل  و فيه  ا، وأن  -أواًل 
جيتهدوا يف جتلية مفهوم التوحيد   من خَلل القصص القرآ ي وض رب األمث ال   وض رورة تعل ق القل ب ب اهلل   س بحانه وتع اىل 

  ه  و املتف  رد ب  النفع والض  ر واخلل  ق والت  دبري، وم  ن َُثّ فه  و امل  ألوه املعب  ود ال  هي تأُل  ه القل  وب حمب  ة  -ع  ز وج  ل-   ، وأن اهلل   
 وإجَلاًل وخشية ورجاءاً.

 وبيان عجز املخلوقني وضعفهم، وأهنم ال ميلكون ألنفسهم   فضًَل عن غريهم   نفعاً وال موتاً وال حياة وال نشوراً.

د إىل الن  اس م  ن خ  َلل اْل  ديث ع  ن فض  ائل التوحي  د وبي  ان مثرات  ه وآث  اره، وأخب  ار األنبي  اء   عل  يهم وإىل حتبي  ب ه  ها التوحي  
 السَلم   والصاْلني الهين حققوا التوحيد، كما ينبغي االهتمام بإظهار أثر التوحيد على اْلياة العامة.

ى أمهي   ة التس   ليم لنص   وص الكت   اب والس   نة تربي   ة األم   ة عموم   ًا   وه   هه ايتمع   ات املعظم   ة للقب   ور خصوص   ًا   عل    -ثانيً   ا
 والتحاكم إليها وانشراح الصدر ُلا.

ُم وَك ِفيَم ا َش َجَر بَ ي ح نَ ُهمح ُُثَّ ال جيَِ ُدوا يف أَنُفِس ِهمح حَ  َرج اً ممَِّّ ا َقَض يحَت َوُيَس لُِّموا يقول سبحانه: "َفَل َوَربَِّك ال يُ ؤحِمُنوَن َحىتَّ ُاَكِّ
ِليماً"]النساء:   [.02َتسح

وإذا كان طواغيت هها العصر يفرضون على الناس احبام الشرعية الدولية واإلذعان والتس ليم لق رارات األم م املتح دة؛ ف إن 
علين  ا   معش  َر ال  دعاة إىل اهلل   أن ن  دعو املس  لمني إىل م  ا أوجب  ه اهلل عل  يهم م  ن التس  ليم واالنقي  اد لنص  وص ال  وحيني وع  دم 

واًء أكان تقليداً، أو معقواًل، أو ذوقاً، أو سياسة أو غريه؛ فاإلميان مبين على التسليم معارضتها بأي نوع من املعارضات س
 (224)هلل   تعاىل   واإلذعان لشرعه

يق  ول أب  و الزن  اد   ر   ه اهلل  : )إن الس  نن ال ختاص  م وال ينبغ  ي ُل  ا أن تتب  ع ب  الرأي، ول  و فع  ل الن  اس ذل  ك مل مي  ِض ي  وم إال 
 (227)لكنه ينبغي للسنن أن تُلَزم ويُتمسك ِبا على ما وافق الرأي أو خالفه(انتقلوا من دين إىل دين، و 

                                                            
 .2/0201( انظر: الصواعق املرسلة، البن القيم، 224)

 .0/450ة، األصفها ي، ( اْلجة لقوام السن227)
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ال   دعوة إىل االلت   زام بالش   رع والعم   ل بالس  نة؛ ف   إن إظه   ار الس   نن والتمس   ك ِب  ا يس   تلزم زوال الب   دع وان   دثارها، وك   ها  -ثالثً  ا
توحي د؛ فإهن ا ستش تغل ببدع ة وش رك؛ العكس فإنه ما ظهرت بدعة إال رفع مثلها من السنة، والنفوس إن مل تشتغل بسنة و 

 .(222)فالنفوس خلقت لتعمل ال لتبك

وقد تتثاقل النفوس جتاه االلت زام باألحك ام الش رعية، وتنش ط جت اه م ا أحدثت ه م ن ب دع وحم دثات، وم ن ُث يتع ني عل ى دع اة 
اء وروح، وق  رة ع  ني اإلص  َلح أن يأخ  هوا عل  ى أي  دي ه  ؤالء وي  هّكروهم بفض  ل التمس  ك بالش  رائع، وأن ه  هه الش  رائع غ  ه

 :-يقول أبو الوفاء ابن عقيل   متحدثاً عن تلك النفوس املتثاقلة جتاه الشرائع (222)وسرور قلب

)مل  ا ص  عبت التك  اليف عل  ى اجله  ال والطغ  ام، ع  دلوا ع  ن أوض  اع الش  رع إىل تعظ  يم أوض  اع وض  عوها ألنفس  هم، فس  هلت 
عن  دي ِب  هه األوض  اع، مث  ل: تعظ  يم القب  ور وإكرامه  ا مب  ا هن  ى عل  يهم؛ إذ مل ي  دخلوا ِب  ا حت  ت أم  ر غ  ريهم، ق  ال: وه  م كف  ار 

الش    رع عن    ه، وم    ن: إيق    اد الن    ريان، وتقبيله    ا، وخط    اب امل    وتى ب    األلواح، وكت    ب الرق    اع فيه    ا: ي    ا م    والي افع    ل َب ك    ها 
 (220)وكها...(

م ا ق ال   س بحانه  : "ِكتَ اٌب الدعوة إىل تدبر آيات القرآن اْلكيم، واْلث على التأمل والتفك ر يف مع ا ي الق رآن، ك -رابًعا
ب َُّروا آيَاتِِه"]ص:   [.49أَنَزلحَناُه إلَيحَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ

ِتَلفاً َكِثرياً". ]النساء:  -عز وجل-وقال     [.54 : "أََفَل يَ َتَدب َُّروَن الُقرحآَن َوَلوح َكاَن ِمنح ِعنِد َغريحِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اخح

لضَلل واستفحال الشرك: اإلعراض عن تدبر آيات القرآن، واالقتص ار عل ى جم رد قراءت ه دون فه م وإن من أعظم أسباب ا
 أو فقه.

 يف هها املقام  : -ر ه اهلل-يقول الشي  العَّلمة عبد الر ن بن حسن   

، والوعي د عل ى )فمن تدبر عرف أح وال اخلل ق وم ا وقع وا في ه م ن الش رك العظ يم ال هي بع ث اهلل أنبي اءه ورس له ب النهي عن ه
 (223)فعله، والثواب على تركه، وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله مبا أمر اهلل به وهنى عنه(

 وعلينا أن نتواصى بتطهري القلوب وتزكيتها لكي اصل االنتفاع مبواع  القرآن وأحكامه.

                                                            
 .4/003( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم، 222)

 .40، 0/42( انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، 222)

 .0/077، وإغاثة اللهفان، 4/000، وانظر: اقتضاء الصراط املستقيم، 222( تلبيس إبليس، البن اجلوزي، ص220)

 .77( قرة عيون املوحدين، ص223)
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َُطهَُّروَن"]الواقعة:
 [: 39 يقول ابن القيم عند قوله: "ال مَيَسُُّه إالَّ امل

)دّلت ايآية بإشارهتا وإميائها على أنه ال يدرك معاني ه وال يفهم ه إال القل وب الط اهرة، وح رام عل ى القل ب املتل ّو  بنجاس ة 
 .(225)البدع واملخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي(

م، ودع وهتم إىل التفك ري والتأم ل؛ ف إن َنو املغالني ِف القبور واألض رحة خماطب ة عق وُل  -أيها اإلخوة-جيب علينا  -خامًسا
الول   وع يف تق   ديس األض   رحة والغل   و فيه   ا ال يظه   ر إال عن   د أق   وام ألغ   وا عق   وُلم، وعطل   وا تفك   ريهم، وأش   ربوا ح   ّب التقلي   د 

 وحماكاة ايآباء دون حجة أو برهان.

س  يلة أو ذريع  ة ت  ؤول إىل الش  رك جي  ب علين  ا التح  هير م  ن الوس  ائل املؤدي  ة إىل ه  ها الغل  و فك  ل م  ا ك  ان و  -سادًس  ا وأخ  ريًا
-فينبغي التحهير منها ومنعها  اية جلناب التوحيد؛ فالتهاون يف ه هه الوس ائل حتًم ا يفض ي إىل الوق وع يف الش رك ب اهلل   

  واخلرومل عن امللة، فمثًَل الصَلة عند القبور والبناء عليه ا أم ور حرمه ا الش ارع؛ ألهن ا طري ق ووس يلة تفض ي إىل  -عز وجل
شرك باهلل   تعاىل  ، وقد أشار العَلمة الشوكا ي   ر ه اهلل   إىل أن البن اء عل ى القب ور س بب رئ يس يف عب ادة القب ور فق ال: ال

)فَل شك وال ريب أن السبب األعظم الهي نشأ منه هها االعتقاد يف األموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور 
ينه  ا ب  أبلا زين  ة، وحتس  ينها بأكم ل حتس  ني؛ ف  إن اجلاه  ل إذا وقع  ت عين  ه عل  ى ق  رب م  ن ووض ع الس  تور عليه  ا وجتصيص  ها وتزي

القبور ق د بني ت علي ه قب ة ف دخلها، ونظ ر عل ى القب ور الس تور الرائع ة، والس رمل املتأللئ ة، وق د س طعتح حول ه جم امر الطي ب، 
ُلها امليت من املنزلة، ويدخل ه م ن الروع ة  فَل شك وال ريب أنه ميتلئ قلبه تعظيماً لهلك القرب، ويضيق ذهنه عن تصور ما

واملهابة م ا ي زرع يف قلب ه م ن العقائ د الش يطانية ال يت ه ي م ن أعظ م مكائ د الش يطان للمس لمني، وأش ّد وس ائله إىل إض َلل 
فيص ري  العباد ما يزلزله عن اإلسَلم قليًَل قل يًَل، ح ىت يطل ب م ن ص احب ذل ك الق رب م ا ال يق در علي ه إال اهلل   س بحانه  ،

  .(229)يف عداد املشركني(

أم  ور ينبغ  ى األخ  ه ِب  ا إلهن  اء وع  َلمل ه  ها الوض  ع امل  زرى وح  ىت نلق  ى اهلل تع  اىل م  ع ال  هين أنع  م اهلل   -أيه  ا اإلخ  وة-ه  هه 
 عليهم من النبني والصديقني والشهداء والصاْلني وحسن أولئك رفيًقا اللهم احفظنا من الغلو وطرقه.........الدعاء 

 اجد من اتْاذ القبور مساجدتحذير الس

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

يته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إن ك  ي د جمي د وب ارك عل ى حمم د اللهم صل على حممد وعلى أهل ب
 وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك  يد جميد

                                                            
 .027لقرآن، ص( التبيان يف أقسام ا225)

 خمتصرًا تارة ومتصرفًا أخرى.  ،وقد نقلت عنصر الدواء كله عن: اَنرافات القبوريني... الداء الدواء د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف ،03( انظر شرح الصدور بتحرمي رفع القبور، ص 229)
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 يا طريداً مأل الدنيا امسُه وغدا ْلناً على كلِّ الشِّفاه

 وغدتح سريتُه أسطورًة يتلقَّاها رواُة عن رواه

 هل درى َمنح طاردوا عابدوا الَلِت وأتباُع مناه ليت شعري

 هل درتح َمنح طاردتحه أُمٌه ُهَبٌل معبوُدها شاهتح وشاه

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

شرع لنا زيارة القبور لَلعتبار واالتعاش باملوت وحال أهلها، لنتهكر مبصريهم مصرينا وق د ك ان ذل ك بع د  إن رسول اهلل 
فيه ا بقول ه: كم ا يف مس لم م ن ح ديث  زيارة القبور يف أول اإلسَلم ممنوع ة حمرم ة ُث أذن الن يب  ، نعم كانتمنع منه 

كم  ا يف   –ذل  ك أي ب  نّي الس  بب في  ه  وعل  ل (221): "هني  تكم ع  ن زي  ارة القب  ور فزوروه  ا"بري  دة ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل  
ك  ى م  ن حول  ه فق  ال: "اس  تأذنت رَب يف أن ق  رب أم  ه فبك  ى وأب ق  ال: "زار الن  يب  –مس  لم أيض  اً م  ن ح  ديث أَب هري  رة 

 (220) أستغفر ألمي فلم يؤذن ِل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن ِل فزوروا القبور فإهنا تهكر املوت".

نع  م.. ف  إن م  ن رأى م  ا ص  ار إلي  ه غ  ريه اتع    مبص  ريه وأحس  ن مس  ريه وعل  م أن  ه موق  وف ومس  ئول وأن دني  اه ه  هه إىل زوال 
 فيما يأحم ويهر، وزيارة القبور تهكر هها كله: -عز وجل-يتقي اهلل فيحسن فيما بني يديه و 

 أتيت القبور فناديتها... وأين املعظ م واحملتقر

 وأين املد ل بسلطانه... وأين العزيز إذا ما افتخر

 تفانوا مجيًعا فَل خمرب... وماتوا مجيًعا ومات اخلرب

 وصاروا إىل مالك قاهر... عزيز مطاع إذا ما أمر

 روح وتغدو بنات الثرى... ومتحو حماسن تلك الصورت

 فيا سائلي عن أناس مضوا... أما لك فيما ترى معترب

 لقد قلد القوم ما قدموا... فإما نعيم وإما سقر

 ورحم اهلل الهي قال:
                                                            

 .4712( أخرجه مسلم 221)

 ( 930( أخرجه مسلم )220)
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 قف بالقبور بأكباد مصدعة... ودمعة من سواد القلب تنبعث

 ا يف ظله مكثواوسل ِبا عن أناس طاملا رشفوا... ثغر النعيم وم

 ماذا لقوا يف خباياها وما قدموا... عليه فيها وما من أجله ارتبثوا

 وعن حماسنهم إن كان غريها... طول املقام ببطن األرض واللبث

 وما ُلم حشرات األرض تنهشهم... هنًشا تزول له األعضاء والنجث

 وتلكم الفتيات إذ طرحن ِبا... هل كان فيهن ذا التغيري والشعث

 ن جيبك على ألي جميبهم... ولن جييب وأِّن ينطق اجَلَد فإ

 فانظر مكانك يف أفناء ساحتهم... فإنه اجلد ال هزل وال عبث

 (224واعمل ملصرع يوم هال أوله... ومن أمامك فيه الروع واجلأ )

تف تح علي ه   راً م ن لكن بعض الناس لألسف الشديد اول ههه الزي ارة م ن وس يلة لَلتع اش واالعتب ار واالدك ار إىل وس يلة 
فم  ن الن  اس م  ن إذا زار القب  ور لط  م اخل  دود وش  ق اجلي  وب ودع  ا ب  دعوى اجلاهلي  ة وص  درت من  ه   ،الس  يئات كالس  يل املنهم  ر

 كلمات تسخط رب الربية جل يف عَله.

 مل يقل كما يف اْلديث الهي أخرج ه مس لم م ن ح ديث عب د اهلل ب ن مس عود نعم.. نسمع ذلك ونراه وكأن رسول اهلل 
 (227) قال: "ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب أو دعا بدعوى اجلاهلية". أنه 

كم   ا يف   وم   ن النس   اء م   ن ت   ههب فتن   وح وتع   دد م   آثر م   ن م   ات وت   هكر فض   ائل م   ن رح   ل وكأهن   ا مل تس   مع ق   ول نبيه   ا 
الطع  ن يف النس  ب ق  ال: "اثنت  ان يف الن  اس مه  ا ِب  م كف  ر  اْل  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  رة أن الن  يب 

 (222) والنياحة على امليت".

                                                            
 ،ارتبثوا: تفرقوا ،خبايا: باطن أو داخل ،والثغر: الفم ،ورشفوا: مصوا وتهوقوا ،ل مام عبد اْلق األشبيلي، املعروف بابن اخلراط.: مصدعة: قد فطرها اْلزن واُلم ،(029ملوت )ص/ ( انظر العاقبة يف ذكر ا224)

 اجلأ : الفزع. ،اجلد : القرب ،واحتباس ،ألي: بطء ،والشعث: التغري واالتساخ ،النجث: غَلف القلب

 (.017( ومسلم )0493( أخرجه البخاري )227)

 (.03( أخرجه مسلم )222)
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أيها اإلخوة.. إمنا شرع لنا اهلل ورسوله يف زيارة القبور سنة تتبع وطريقة حتتهى، فمن زار منا قرباً فليدع ألهل القب ور عموم اً 
نفس  ه باتب  اع الس  نة  وألقارب  ه ومعارف  ه خصوص  اً فيك  ون حمس  ناً إل  يهم بال  دعاء وطل  ب العف  و واملغف  رة والر   ة ُل  م، وحمس  ناً إىل

 وتهكر املوت وايآخرة.

ق   ال: ف   إن جربي   ل أت   ا ي فق   ال: إن رب   ك ي   أمرك أن ت   أحم أه   ل البقي   ع  –  –روى مس   لم م   ن ح   ديث عائش   ة وفي   ه أن   ه 
فتس   تغفر ُل   م قال   ت عائش   ة: قل   ت: كي   ف أق   ول ُل   م ي   ا رس   ول اهلل؟ ق   ال: ق   وِل: الس   َلم عل   ى أه   ل ال   ديار م   ن امل   ؤمنني 

 (222)  املتقدمني منا واملستأخرين وإنا إن شاء اهلل بكم لَلحقون".واملسلمني ويرحم اهلل

واتع اش وادك ار  ،دعاء لألموات واستغفار ُلم م ن رب األرض والس موات  -أيها اإلخوة-هها هو املشروع يف زيارة املقابر 
 واعتبار  اُلم.

ج   ل أو امل   رأة ق   رب قريب   ه ذك   ر م   آثره وحماس   نه ومراتب   ه أم   ا أن جتع   ل زي   ارة املق   ابر وس   يلة للتف   اخر وطريق   ة للتب   اهي ف   إذا زار الر 
ومناقبه، ويا ليت األمر وقف عند هها اْلد بل واهلل صار التف اخر إىل بن اء املق ابر يف زخرفته ا وتش ييدها وبنائه ا وذل ك ق د 

 هنى عنه اهلل ورسوله أمل تسمع إىل ربنا يقول: "بسم اهلل الر ن الرحيم

َاُكُم التََّكاثُ ُر  (َك َلَّ لَ وح تَ عحَلُم وَن ِعلح َم الحَيِق نِي 2(ُُثَّ َك َلَّ َس وحَف تَ عحَلُم وَن )7(َك َلَّ َس وحَف تَ عحَلُم وَن )4(َح ىتَّ ُزرحُ ُ الحَمَق اِبَر )0)َأُلح
ِحيَم )2) َ الحَيِقنِي )0(لَتَ َرُونَّ اجلَح َمِئٍه َعِن النَِّعي3(ُُثَّ لَتَ َرُون ََّها َعنيح أَُلنَّ يَ وح  [.5 - 0(]التكاثر: 5ِم )(ُُثَّ لَُتسح

أن ههه السورة نزلت يف قبيلتني من قبائل األنصار يف بين حارثة وبين اْلار  تفاخروا وتكاثروا،  -ر ه اهلل-ذكر ابن كثري 
فقالت إحدامها: فيكم مثل فَلن بن فَلن وف َلن؟ وق ال ايآخ رون: مث ل ذل ك تف اخروا باألجي اد ق ال:ُث انطلق وا إىل القب ور 

ومث  ل ف  َلن وفع  ل ايآخ  رون مث  ل ذل  ك، ف  أنزل  –يش  ريون إىل القب  ور  –دى الط  ائفتني تق  ول: ف  يكم مث  ل ف  َلن فجعل  ت إح  
"أُلاكم التكاثر حىت زر  املقابر"،كانوا يقولون َنن أكثر من بين فَلن، وَن ن أع د م ن ب ين فَلن،وه م ك ل -عز وجل-اهلل 

 (220) من أهل القبور كلهم.يوم يتساقطون إىل آخرهم واهلل ما زالوا كهلك حىت صاروا 

.. ع  َلم التف  اخر والتب  اهي؟ وه  هه القب  ور ال  يت ش  يدناها وزيناه  ا ع  َلم ه  ي األخ  رى؟ ع  َلم التش  ييد  -أيه  ا اإلخ  وة-فع  َلم 
وبناؤها عالية ضخمة فخمة أدواراً وفلًَل وساحات وأندية إن حال املقام فيها واهلل ال يتغري بهلك،فلن يقلب البن اء اجلمي ل 

ولن ينقص من أجر العامل احملسن الصاحل أن يدفن يف خربة، ألهن ا جم رد زي ارة نع م  ،ملزرك  حال التعيس البائساملزخرف ا
 إمنا امليت ضيف يف قربه سوف يقضى وقت ضيافته وهو قصري جداً ُث يروح ويبكه.

                                                            
 .4710( أخرجه مسلم 222)

 (.237/  5) -( تفسري ابن كثري 220)
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َ   اُكُم التََّك   اث ُ  ع   ن ميم   ون ب   ن مه   ران ق   ال كن   ت جالس   اً عن   د عم   ر ب   ن عب   د العزي   ز فق   رأ: ( 4( َح   ىتَّ ُزرحُ ُ الحَمَق   اِبَر )0ُر )َأُلح
فلب  ث هنيه  ة ُث ق  ال: ي  ا ميم  ون م  ا أرى املق  ابر إال زي  ارة وم  ا للزائ  ر ب  د م  ن أن يرج  ع إىل منزل  ه يع  ين أن  ،[4، 0]التك  اثر: 

 يرجع إىل منزله، إىل اجلنة أو إىل النار.

َ اُكُم التَّ  وهلل در أعراَب ثقف لقن ذكي فطن مس ع قول ه تع اىل: [ فق ال: 4، 0( ]التك اثر: 4( َح ىتَّ ُزرحُ ُ الحَمَق اِبَر )0َك اثُ ُر )َأُلح
 أي: إن الزائر سريحل من مقامه ذلك إىل غريه. ،بعث اليوم ورب الكعبة

 ؟فعَلم ههه الزخارف وإنفاق األموال يف غري موضعها فإن اهلل سيسألنا عنها فماذا َنن قائلون

 القب  ور فيفع  ل م  ا ه  و وس  يلة إىل الش  رك يتمس  ح ب  القبور واألض  رحة واملش  اهد م  ن ي  ههب إىل  -أيه  ا اإلخ  وة-وم  ن الن  اس 
ويتوسل ِبا أو مبن فيه ا إىل اهلل أو يص لى عن دها ويس رجها ويب ين عليه ا مس جداً للص َلة في ه وه ها ذريع ة ووس يلة كم ا قلن ا 

ني ايآن حرمة اختاذ ههه القبور مساجد فما إىل اإلشراك باهلل وقد بينا ذلك فيما سبق معنا بينا حرمة التوسل باملقبورين ونب
 ؟وما حكم الصَلة يف ههه املساجد ،حكم الشرع املطهر يف بناء املساجد على القبور  -أيها اإلخوة-هو 

 

 أواًل: حكم بناء املساجد على القبور:

يص ة ل ه عل ى وجه ه طف ق يط رح مخ روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها قال ت: مل ا نُ زل برس ول اهلل 
لعن ة اهلل عل ى اليه ود والنص ارى اخت هوا قب ور أنبي ائهم مس اجد قال ت عائش ة   -وه و ك هلك -فإذا اغ تم ِب ا كش فها، فق ال 

 (223)اهر ما صنعوا، ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخه مسجداً 

فلع ن اليه ود والنص ارى إش ارة إىل ذم  علم أنه مرحتل من ذل ك امل رض فخ اف أن يعظ م ق ربه كم ا فع ل م ن مض ى وكأنه 
 من يفعل مثلهم.... يعين من ههه األمة.

ه  ها الك  َلم؟ لق  د ك  ان الن  يب يف س  كرات  في  اهلل ه  ل اس  توعبت أخ  ي اْلبي  ب ه  ها الظ  رف ال  هي حك  ى في  ه رس  ول اهلل 
يد األمهي  ة في  هكره ي  أمر امل  وت وكربات  ه ب  ني إغم  اءات امل  وت وغمرات  ه يفي  ق م  رة ويغم  ى علي  ه م  رة وك  ان يت  هكر الش  يء الش  د

ب   أعظم األش   ياء وينه   ى ع   ن أش   دها حرم   ة، وم   ن ه   هه األش   ياء ال   يت ذكره   ا لن   ا وذكرن   ا ِب   ا م   ن ب   ني الس   كرات والكرب   ات 
قد ذكر ذلك كث رياً يف م رض موت ه مل ا  والغمرات أن بناء املساجد فوق القبور حرام واختاذها مسجداً حرام كهلك والنيب 

ف  به فصار اهرها وجعل يهكرها. روى مسلم من حديث جندب بن عبد اهلل ق ال: مسع ت الن يب علمه اهلل من أن أمته ت
  قبل أن ميوت  مس وهو يقول: "إ ي أبرأ إىل اهلل أن يكون ِل منكم خليل فإن اهلل قد اخته ي خليًَل كم ا اخت ه إب راهيم

                                                            
 (.270ومسلم ) ،( ومواضع272( أخرجه البخاري )223)
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 وإن م  ن ك  ان ق  بلكم ك  انوا يتخ  هون قب  ور أنبي  ائهم خليًَل،ول  و كن  ت متخ  هاً م  ن أم  يت خل  يًَل الخت  هت أب  ا بك  ر خل  يًَل، أال
 (225)مساجد أال فَل تتخهوا القبور مساجد فإ ي أهناكم عن ذلك".

أن ه  ها املوق  ف ك  ان الن  يب في  ه خطيب  اً ا  د  الن  اس وه  و املوق  ف ال  هي جل  س في  ه ب  أَب ه  و   -أيه  ا اإلخ  وة-وواض  ح ج  ّداً 
اس فهكرهم ِبها ُث ذكرهم به مرة أخرى وهو يف س كرات امل وت في ا وأمي على املنرب مل يقو على القيام فجلس فخطب الن

 له من موقف عظيم.

: "قات ل اهلل اليه ود فعن أَب هريرة قال: قال رسول اهلل  أصل هها األصل كثرياً قبل ذلك يف حياته  وقد كان النيب 
 (229) والنصارى اختهوا قبور أنبيائهم مساجد".

: "ك  ره واهلل تع  اىل أعل  م أن يعظ  م أح  د م  ن املس  لمني ويتخ  ه ق  ربه مس  جًدا ومل ت  ؤمن يف -ر   ه اهلل-ق  ال اإلم  ام الش  افعي 
 (201)ذلك الفتنة والضَلل على من يأحم بعده"

كنيسة رأهتا بأرض اْلبش ة وم ا فيه ا م ن الص ور فق ال: أولئ ك إذا   ويف الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للرسول 
 ص  احل بن  وا عل  ى ق  ربه مس  جداً وص  وروا في  ه تل  ك الص  ور أولئ  ك ش  رار اخلل  ق عن  د اهلل".م  ات ف  يهم الرج  ل الص  احل أو العب  د ال

(200) 

 (204) : "فهؤالء مجعوا بني فتنتني: فتنة القبور وفتنة التماثيل".-ر ه اهلل تعاىل-قال شي  اإلسَلم حممد بن عبد الوهاب 

ه ل جي وز ملس لم أن ي دخلها واجل واب ال، وهنا يبدر سؤال يفرض نفسه رمبا سأل س ائل فط ن ع ن حك م دخ ول الكنيس ة؟ 
س  واء ك  ان للتعب  د أو الص  َلة أو للفرج  ة أو ْلاج  ة دنيوي  ة إال إن ك  ان داعي  ة مس  لماً دخله  ا لل  دعوة ل  دين اهلل تع  اىل بش  رط 

 أمن الفتنة أيضاً.

رِيًق ا بَ   ودليل هها كله قوله تع اىل َ ُهوا َمسح ِجًدا ِض رَارًا وَُكفح رًا َوتَ فح ِمِننَي َوِإرحَص اًدا ِلَم نح َح اَرَب اللَّ َه َوَرُس وَلُه ِم نح َوالَّ ِهيَن اختَّ َ الحُم ؤح نيح
سح  ىَن َواللَّ  ُه َيشح  َهُد ِإن َُّه  مح َلَك  اِذبُوَن ) نَ  ا ِإالَّ اْلُح ِلُفنَّ ِإنح أََردح ( اَل تَ ُق  مح ِفي  ِه أَبَ  ًدا َلَمسح  ِجٌد ُأسِّ  َس َعلَ  ى الت َّقح  َوى ِم  نح 013قَ بح  ُل َولَ  َيحح

َيانَ ُه َعلَ ى تَ قح َوى ِم َن 015َأَحقُّ َأنح تَ ُقوَم ِفيِه ِفي ِه رَِج اٌل اُِبُّ وَن َأنح يَ َتَطهَّ ُروا َواللَّ ُه اُِ بُّ الحُمطَّهِّ رِيَن ) َأوَِّل يَ وحمٍ  ( أََفَم نح َأسَّ َس بُ ن ح
َيانَ   ُه َعلَ   ى َش   َفا ُج   ُرٍف َه   اٍر فَان حَه   اَر بِ    ِه يف نَ   اِر َجَه   نََّم َواللَّ   ُه اَل يَ هح   ِدي الحَق   وحَم الظَّ   اِلِمنَي اللَّ   ِه َوِرضح   َواٍن َخي ح   ٌر أَمح َم   نح َأسَّ   َس بُ ن ح

يَ   انُ ُهُم الَّ   ِهي بَ نَ    وحا رِيبَ   ًة يف قُ لُ   وِِبِمح ِإالَّ َأنح تَ َقطَّ   َع قُ لُ   وبُ ُهمح َواللَّ   ُه َعلِ   يٌم َحِك   ي019)  - 013( ]التوب   ة: 001ٌم )( اَل يَ    زَاُل بُ ن ح

                                                            
 (.274( أخرجه مسلم )225)

 (.024)ص /  -لم وصححه األلبا ي يف أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وس ،(0003( أخرجه مالك )229)

 (.420/  0( األم )201)

 (.245ومسلم ) ،( ومواضع243( أخرجه البخاري )200)

 ( اإلمام حممد بن عبدالوهاب.74( كتاب التوحيد الهي هو حق اهلل على العبيد )ص / 204)
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دخلوا عل  ى املش  ركني يف كنائس  هم ي  وم عي  دهم ف  إن السَّ  خطة تن  زل عل  يهم وألهن  ا [، ق  ال عم  ر رض  ي اهلل عن  ه: "ال ت  001
 مأوى الشياطني".

ع  ن ح  ديث أم س  لمة: "ه  ها اْل  ديث ي  دل عل  ى حت  رمي بن  اء املس  اجد عل  ى قب  ور  -ر   ه اهلل-وق  د ق  ال اْل  اف  اب  ن رج  ب 
فتصوير صور ايآدميني  ،حمرم على انفراده الصاْلني وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى وال ريب أن كل واحد منهما
 ارم وبناء القبور على املساجد بانفراده ارم كما دلت عليه نصوص أخرى".

: "أخرج  وا يه  ود أه  ل اْلج  از وأه  ل جن  ران م  ن جزي  رة الع  رب وع  ن أَب عبي  دة ب  ن اجل  راح ق  ال: آخ  ر م  ا تكل  م ب  ه الن  يب 
 (207) ئهم مساجد".واعلموا أن شرار الناس الهين يتخهون قبور أنبيا

وهنا استفهام جدير أن نتوقف أمامه فأغالب األحاديث اليت ذكرناها حتدد بالهات قبور األنبياء فهل معىن ذلك أن النهى 
 عن اختاذ القبور مساجد خاص بقبورهم هم دون غريهم أو أنه عام يف كل قرب يتخه مسجداً؟

ك  ان فض  ل ق  رب الن  يب عل  ى غ  ريه جيع  ل الن  اس يس  تولونه عل  ى غ  ريه واجل  واب: ب  ل ه  و ع  ام يف ك  ل ق  رب يتخ  ه مس  جداً لك  ن مل  ا  
فيتخهون  ه مس  جداً نب  ه الن  يب علي  ه ويف ه  ها تنبي  ه عل  ى م  ا س  واه ألن  ه إذا امتن  ع ِف ح  ق األنبي  اء فامتناع  ه يف ح  ق غ  ريهم أوىل 

 وأوىل.

 ذل  ك ج  ّداً واخت  اذ القب  ور هن  ى ع  ن اخت  اذ القب  ور مس  اجد ولع  ن م  ن فعل  ه وش  دد يف أن الن  يب   -أيه  ا اإلخ  وة-واملقص  ود 
 مساجد معناه يشمل:

بن  اء املس  اجد عليه  ا  -7 ،الس  جود إليه  ا واس  تقباُلا بالص  َلة وال  دعاء -4الص  َلة عل  ى القب  ور مبع  ىن الس  جود عليه  ا.  -0
 للصَلة فيها.

وك ها (202)ي ه أو إلي ه"قال ابن حجر اُليثمي يف كتابه الزواجر عن اق باف الكب ائر واخت اذ القب ور مس اجد معن اه: "الص َلة عل
 (202) قال الصنعا ي يف سبل السَلم.

 (200) أنه قال: "ال تصلوا إىل قرب والتصلوا على قرب". وقد ورد عن النيب 

  (203)هنى أن يبىن على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها". وعن أَب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه" أن رسول اهلل 

                                                            
 (.042/  7وهو يف الصحيحة ) ،(415/  9والبيهقي ) ،(52واْلميدي ) ،(425وأبو يعلى )ص  ،(477/  4والدارمي ) ،(0090( أخرجه أ د )207)

 (.752/  0) -( الزواجر عن اقباف الكبائر 202)

 (.75/  4) -( سبل السَلم 202)

 (.07/  7وهو يف الصحيحة ) ،(4/  022/  7( أخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري" )200)

 (.49وحتهير الساجد ) ،(413وانظر أحكام اجلنائز )ص ،له ثقات"(: "ورجا00/  7( وإسناده صحيح وقال اُليثمي )4/  00( رواه أبو يعلى يف" مسنده" )ق 203)
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قال: "كانت بنو إسرائيل اختهوا  عن الصَلة وسط القبور قال ذكر ِل أن النيب  أنه سئل -رضي اهلل عنه-وعن أنس 
فيكون اختاذ القبور مساجد معناه السجود على القبور والصَلة عليها  (205)قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم اهلل تعاىل".

 عليها وقصد الصَلة فيها. وأيضاً السجود إليها واستقباُلا بالصَلة والدعاء وكهلك من معانيها بناء املساجد

وه    ها املع    ىن أش    ارت إلي    ه الس    يدة عائش    ة رض    ي اهلل عنه    ا بقوُل    ا: "ول    وال ذل    ك ألب    رز ق    ربه غ    ري أن    ه خش    ي أن يتخ    ه 
أي: لوال ذلك اللع ن ال هي اس تحقه اليه ود والنص ارى بس بب اخت اذهم القب ور مس اجد املس تلزم البن اء عليه ا  (209)مسجداً"

ب  ارزة ولك  ن الص  حابة رض  ي اهلل ع  نهم مل يفعل  وا ذل  ك خش  ية أن يب  ىن علي  ه مس  جد م  ن  يف أرض مكش  وفة جلع  ل ق  ربه 
 بعض من يأحم بعدهم فتشملهم اللعنة.

دفن يف مسجده واجلواب: إن النيب مل يدفن يف مس جده وإمن ا دف ن يف  وقد يعبض بعض الفطناء ايآن فيقول: إن النيب 
رض  ي اهلل -ح  ىت ج  اء الص  ديق  ؟ومل  ا م  ات اختلف  وا يف دفن  ه: أي  ن ي  دفن بيت  ه وال  دليل عل  ى ه  ها أن  ه م  ات يف حج  رة عائش  ة

 يق  ول: "م  ا ق  بض اهلل نبيّ  اً إال دف  ن حي  ث ق  بض روح  ه، فق  ال أص  حاب رس  ول اهلل  فق  ال: مسع  ت رس  ول اهلل  -عن  ه
اْلف ر اف رون فأنت واهلل رضى، مقنع ُث خط وا ح ول الف راش خطَّ ا ُث احتمل ه عل ي والعب اس والفض ل وأهل ه ووق ع الق وم يف 

 (231)حيث كان الفراش".

يف حجرة عائش ة وج اء ض م اْلج رة بع د ذل ك إىل املس جد يف أي ام الولي د ب ن عب د املل ك عل ى خ َلف م ا  وهكها دفن 
 أراد أصحاب النيب والتابعون ُلم بإحسان.

ُث إن املس جد بن اه الن يب  ،في همل ي دفن  فَل يقال إن النيب دفن يف املسجد فيكون مربراً لدفن الص اْلني يف املس جد ألن ه 
 .يف حياته ومل يَب املسجد على القرب 

حج ة مل ن ي دفنون ص اْليهم يف املس اجد وإن أوص ى ه ؤالء الص اْلون ب هلك أو ح ىت  والشاهد أن ه ال يك ون دف ن الن يب 
 وقفوا املساجد أو اشبطوا أن يدفنوا فيها.

لى اهلل علي ه وس لم فحض رت كت اب الولي د ب ن عب د املل ك يق رأ ي أمر عن عطاء اخلراسا ي قال: أدركت حج ر أزوامل الن يّب ص 
 ،ق  ال عط  اء: فس  معت س  عيد ب  ن املس  يب ،فم  ا رأي  ت يوًم  ا ك  ان أكث  ر باكيً  ا م  ن ذل  ك الي  وم -أي يف املس  جد-بإدخاُل  ا 

ه رسول اهلل صلى يقول: واهلل لوددت أهنم تركوها على حاُلا ينشأ ناس من املدينة ويقدم قادم من ايآفاق فريى ما اكتفى ب
 اهلل عليه وسلم يف حياته ويكون ذلك مما يزهد الناس يف التكاثر والتفاخر فيها. 

                                                            
 (.49)ص  -انظر: حتهير الساجد  ،( وهو مرسل صحيح اإلسناد وموضع الشاهد منه أنه استشهد باْلديث على النهي عن الصَلة بني القبور فدل على أنه يعين املعىن املهكور0290( رواه عبدالرزاق )205)

 (.270ومسلم ) ،( ومواضع227( أخرجه البخاري )209)

(: قلت: لكنه حديث ثابت مبا له من الطرق 073)ص -( وقال: "حديث غريب، وعبد الر ن بن أَب بكر املليكي يضعف من قبل حفظه".قال األلبا ي: يف أحكام اجلنائز 049/  4( أخرجه البمهي )231)

 (. 407(، خمتصر الشمائل )075 - 073والشواهد". وانظر: صحيح األحكام )
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ومن عجائب ما ذكر يف بناء املسجد وقت ذاك أنه بينا العمال يعملون يف املس جد إذ خ َل ُل م فق ال بع ض عم ال ال روم: 
 اقتلع فألقى على رأسه فانتثر دماغه. أال أبول على قرب نبيهم فتهيأ لهلك فنهاه أصحابه فلما هم بهلك

وي  هكر أن  ه يف افتت  اح الولي  د للمس  جد بع  د التجدي  د مل  ا اس  تنفد الولي  د النظ  ر إىل عمارت  ه وفخامت  ه فأعجب  ه ذل  ك التف  ت إىل 
 (230أبان بن عثمان بن عفان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان: بنيناه بناء املساجد وبنيتموه بناء الكنائس. )

: "إن االدعاء بأن النيب عليه الصَلة والسَلم قد دفن يف مسجده.. باط ل وك اذب، -ر ه اهلل-ول الدكتور مجيل غازي يق
إن الرسول عليه الصَلة والسَلم حينما م ات مل ي دفن يف مس جده،  ،وتزييف ْلقائق التاري  ،وافباء على اهلل وعلى رسوله

اش ا هلل.. وه و القائ ل علي ه الص َلة والس َلم: "الله م ال جتع ل ق ربي وثنً ا وال أوصى ب هلك، وال فع ل ب ه أص حابه ذل ك.. ح
 يعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اختهوا قبور أنبيائهم مساجد".

إمنا الهي حد  أن أصحابه دفنوه يف حجرة السيدة عائشة اليت كانت جتاور املسجد، وكان ح رص أص حابه ش ديداً عل ى 
رض ي -م خارمل املسجد يف كل توسعة متت مبسجده الشريف، حد  هها يف عه د عم ر أن يظل قربه عليه الصَلة والسَل

عل ى أن تك ون توس عة املس جد م ن مجي ع اجله ات إال م ن اجله ة  ه03فلقد حرص حينم ا وس ع املس جد يف ع ام  -اهلل عنه
ونف س ه ها اْل رص  ،ريفوبيت ه، فل م ميس ها ح ىت ال ي دخل الق رب داخ ل املس جد الش  الشرقية اليت يقع فيها ق رب الرس ول 

 ( 234) ه42حينما وسع املسجد يف عام  -رضي اهلل عنه-  أيضاً يف عهد عثمان 

وكهلك ال يدل هها على حل الص َلة باملس اجد ال ىت فيه ا القب ور ألن ذل ك مم ا اتف ق علم اء امل هاهب األربع ة املتبوع ة عل ى 
ايآن ع  ن اإلم  ام اب  ن حجراُليثم  ى ِف كتاب  ه الزواج  ر ع  ن  حرمت  ه ب  ل ص  رح بعض  هم بأن  ه كب  رية م  ن الكب  ائر كم  ا س  يأتى النق  ل

 اقباف الكبائر.

أيه  ا اإلخ  وة  إن ه  هه األم  ة ال تص  لح إال إذا أق  رت أواًل بتوحي  د األلوهي  ة.. فيك  ون اإلل  ه املعب  ود واح  داً ال ش  ريك ل  ه.. ُث 
 ملعصوم.أقرت ثانياً بتوحيد االتباع.. فيكون الرسول هو وحده املتبع، وهو وحده اإلمام ا

أي اليت ح هر الن يب م ن أن تص يب ه هه  –قال العَلمة العراقي: فلو بىن مسجداً يقصد أن يدفن يف بعضه دخل يف اللعنة 
ب  ل ا  رم ال  دفن يف املس جد ق  ال: وإن ش  رط أن ي  دفن في  ه مل يص  ح الش  رط ملخالف  ة  –األم ة كم  ا أص  ابت اليه  ود والنص  ارى 

 وقفه مسجداً.

 تمع قرب ومسجد يف دين اإلسَلم أبداً.ال جي  -أيها اإلخوة-وهكها 

                                                            
 (.077)ص  -( خَلصة الوفا بأخبار دار املصطفى 230)

 وهو جمموعة مقاالت قام على مجعها د. عبد املنعم اجلداوي. ،للدكتور مجيل غازي ر ه اهلل ر ة واسعة ،(014)ص /  -( الصوفية والوجه ايآخر 234)
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: "ال جي  وز أن ي  دفن يف املس  جد مي  ت ال ص  غري وال  -ر   ه اهلل تع  اىل-ق  ال ش  ي  اإلس  َلم وحس  نة األي  ام اإلم  ام اب  ن تيمي  ة 
 (237) كبري وال جليل وال غريه فإن املساجد ال جيوز تشبيهها باملقابر".

إن كان املسجد قبل الدفن ُغ ريِّ إم ا بتس وية الق رب وإم ا بنبش ه إن ك ان وقال مرة أخرى: "إنه ال جيوز دفن ميت يف مسجد ف
 (232) جديداً.

"وال دفن يف املس جد إخ رامل جل زء م ن  (232)ر ه اهلل تعاىل-قال اإلمام األكرب شي  األزهر األسبق العَلمة عبد اييد سليم 
س العل م وذل ك غ ري ج ائز ش رعاً، وألن اخت اذ املسجد عما جعل ل ه م ن ص َلة املكتوب ات وتوابعه ا م ن النف ل وال هكر وت دري

القب  ور يف املس  اجد ي  ؤدي إىل الص  َلة إىل ه  هه القب  ور أو عن  دها وق  د وردت أحادي  ث كث  رية دال  ة عل  ى حظ  ر ذل  ك ُث ق  ال 
يف كت اب "اقتض اء الص راط املس تقيم" م ا نص ه: "إن النص وص ع ن  -ر  ه اهلل-شي  األزهر: قال شي  اإلسَلم اب ن تيمي ة 

 (230)تواترت بالنهي عن الصَلة عند القبور مطلقاً وعن اختاذها مساجد أو بناء املساجد عليها". النيب 

يق ول: "ال جتلس وا عل ى القب ور وال تص لوا  ومنها ما أخرجه مس لم م ن ح ديث أَب مرث د الغن وي ق ال: مسع ت رس ول اهلل 
 (233)إليها".

 (235)غريه على أنه إذا دفن امليت يف املسجد نب ".: "نصَّ اإلمام أ د و -ر ه اهلل تعاىل-وقال ابن القيم 

 (239)وقال ابن القيم أيضاً: "ال جيتمع يف دين اإلسَلم قرب ومسجد فأيهما طرأ على ايآخر منع منه وكان اْلكم للسابق".

: "اتفق  ت نص  وص الش  افعية واألص  حاب عل  ى كراه  ة بن  اء مس  جد عل  ى الق  رب س  واء ك  ان -ر   ه اهلل-وق  ال اإلم  ام الن  ووي 
امليت مشهوراً بالصَلح أو غريه لعموم األحاديث ُث يقول: قال الشافعي واألصحاب: وتكره الصَلة إىل القبور سواء كان 

 (251)امليت صاْلاً أو غريه".

وهن  ا نكت  ة لطيف  ة نش  ري اليه  ا إش  ارة س  ريعة وه  ى أن العلم  اء واألئم  ة املتق  دمني يطلق  ون لفظ  ة الكراه  ة عل  ى م  ا ه  و ح  رام 
ك بقوله تعاىل عقب احملرمات من الشرك والقتل والزن ا وأك ل أم وال اليت امى وغريه ا: ُك لُّ َذلِ َك َك اَن َس يُِّئُه مستدلني على ذل

ُروًها ) جب َلء أن ه ها العم ل بن اء املس اجد عل ى املق ابر أو ال دفن   -أيها اإلخ وة-[ فتبني 75( ]اإلسراء: 75ِعنحَد َربَِّك َمكح
                                                            

 (.417/  44) -وجمموع الفتاوى  ،(52/  4) -( الفتاوى الكربى 237)

 (.51/  4) -الكربى  ( الفتاوى232)

 رسالة صادرة عن دار اليسر.  ،(40( فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول األضرحة والقبور )ص 232)

 .749( اقتضاء الصراط املستقيم 230)

 (.934( أخرجه مسلم )233)

 (.7/234( زاد املعاد )235)

 (.7/234( نفسه )239)

 (.700/  2) -( ايموع 251)
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املقب   ورة ش   يء ل   يس م   ن اإلس   َلم ِف ش   يء ب   ل ق   ال اُليثم   ى ِف الزواج   ر ع   ن اق   باف  ِف املس   اجد أو الص   َلة ِف املس   اجد
الكبائر: الكبرية الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اختاذ القبور مساجد، وإيقاد السرمل عليها، 

  (250)واختاذها أوثانا، والطواف ِبا، واستَلمها، والصَلة إليه.

 ؟-أيها اإلخوة-شك عاقل بعد ذلك يف حرمة الصَلة يف مسجد به قرب فهل ي

نس أل اهلل تع  اىل أن يقين  ا ش  ر الف   م  ا ظه  ر منه  ا وم  ا بط ن وأن جيعلن  ا مم  ن يس  تمعون الق ول فيتبع  ون أحس  نه أولئ  ك ال  هين 
 هداهم اهلل وأولئك هم أولو األلباب وأستغفر اهلل ىل ولكم.

 الْطبة الثانية

خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

ظ ن ب ه الص َلح مينعه ا الش رع املطه ر فم ا ب الكم هها هو حكم العبادة عند ق رب رج ل ص احل أو يفيا أيها اإلخوة   ،أما بعد
نع  م م  اذا ل  و عب  د ق  ربه أو ض  راه وتوس  ل إلي  ه ومتس  ح بأعتاب  ه وط  اف حول  ه وذب  ح ل  ه ون  هر  ،ل  و عب  د ش  خص ه  ها الص  احل

 لضراه وتقرب اليه بصنوف العبادة؟ 

فق عل ى ك ل مس لم ومس لمة م ن ذل ك قد يقول قائل ايآن: حنانيك أيها الش ي  ال ت رم الن اس ِب ها وأن ا أق ول واهلل إ ي ألش 
     ب الس    َلمة للمس    لمني وأن    ا م    ن أبع    د الن    اس ع    ن اهت    ام املس    لمني مب    ا ل    يس ف    يهم ب    أدِّن  -تب    ارك وتع    اىل-وأدي    ن اهلل 

 الشبهات،  لكين هنا ال أتكلم من كيسى وال من كيس أَب ولكين أنقل عن سادات العلماء وأكابر الفضَلء كَلمهم.

واجلواب: نعم وإليك بعض ما قال ش ي  اإلس َلم اإلم ام الش وكا ي يف كتاب ه"نيل  ؟ل هها الكَلموهل قال من عامل أو فاض
َيَّ   امِل اأَلَس   ِدىِّ قَ   اَل قَ   اَل ىِل َعلِ   ىُّ بح   ُن َأىِب طَالِ   ٍب َأالَّ   األوط   ار" حت   ت اْل   ديث ال   هي أخرج   ه مس   لم م   ن ح   ديث َع   نح َأىِب اُلح

َأنح اَل تَ     دََع متحثَ     ااًل ِإالَّ َطَمسح     َتُه َواَل قَ ب ح     رًا ُمشح     رِفًا ِإالَّ  -ص     لى اهلل علي     ه وس     لم-ُس     وُل اللَّ     ِه أَب حَعثُ     َك َعلَ     ى َم     ا بَ َعثَ     ىِن َعَليح     ِه رَ 
 (254)َسوَّي حَتُه.

قال الشوكا ي: ومن رفع القبور الداخل حتت اْلديث دخواًل أولّياً العبث واملش اهد املعم ورة عل ى القب ور إىل أن ق ال: "وََك مح 
َهَلِة ُلََ َقدح َسَرى عَ  َها اعحِتَقاُد اجلَح ََلُم، ِمن ح ِييِد أَبحِنَيِة الحُقُبوِر َوحَتحِسيِنَها ِمنح َمَفاِسَد يَ بحِكي َُلَا اإلحِسح َصح َنامِ نح َتشح  ،ا َكاعحِتَقاِد الحُكفَّ اِر ِلألح

َ   َواِئِج َوَملحَج   ًأ لَِنَج   اِح  َوَعظُ   َم َذلِ   َك َفظَنُّ   وا أَن ََّه   ا قَ   اِدَرٌة َعلَ   ى َجلح   ِب الن َّفح   ِع َوَدفح   ِع الضَّ   َررِ  ِص   ًدا ِلطَلَ   ِب َقَض   اِء اْلح َفَجَعُلوَه   ا َمقح

                                                            
 (.752/  0بائر )( الزواجر عن اقباف الك250)

 .4453(  أخرجه مسلم 254)
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َه ا الرَِّح اَل َومَتَسَّ ُحوا ِِبَ ا وَ  مح، َوَشدُّوا إلَي ح أَلُُه الحِعَباُد ِمنح َرِبِِّ َها َما َيسح لَ ِة إن َُّه مح ملَح يَ َدُعوا َش الحَمطَاِلِب َوَسأَُلوا ِمن ح مح يحًئا اسح تَ َغاثُوا َوبِاجلُح
َناِم إالَّ فَ َعُلوُه، فَِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا إلَيحِه رَاِجُعوَن. َصح َعُلُه بِاألح َاِهِليَُّة تَ فح  ممَّا َكاَنتح اجلح

يَّ ةً  َِني  ِف اَل َعاِلًم  ا َواَل  لِل  يق ول الش  وكا ي: َوَم  َع َه َها الحُمنحَك  ِر الشَّ  ِنيِع َوالحُكفح ِر الحَفِظي  ِع اَل جتَِ  ُد َم  نح يَ غحَض ُب لِلَّ  ِه َويَ غَ  اُر  َِ يِن اْلح دِّ
بَ  اِر َم  ا اَل ُيَش  كُّ َمَع  ُه  َخح نَ  ا ِم  نح األح بُ  ورِيَن ُمتَ َعلًِّم  ا َواَل أَِم  ريًا َواَل َوزِي  رًا َواَل َمِلًك  ا، َوقَ  دح تَ   َواَرَد إلَي ح َأوح  (257)َأنَّ َكثِ  ريًا ِم  نح َه  ُؤاَلِء الحَمقح

َه  تح َعَليح  ِه  ثَ  رِِهمح إَذا تَ َوجَّ لِ  فح ِبَش  يحِخك َوُمعحتَ َق  ِدَك َأكح مَيِ  نٌي ِم  نح ِجَه  ِة َخصح  ِمِه َحلَ  َف بِاَللَّ  ِه فَ  اِجرًا، فَ  ِإَذا ِقي  َل لَ  ُه بَ عح  َد َذلِ  َك: احح
. قِّ  الحَوِلِّ الحُفََل يِّ تَ َلعحَثَم َوتَ َلكََّأ َوَأىَب َواعحتَ َرَف بِاْلَح

الَّ ِة َعلَ ى َِدلَِّة الدَّ ِ َأوح ثَالِ ُث َثََلثَ ٍة، فَ يَ ا ُعَلَم  َوَهَها ِمنح أَب حنَيِ األح اَء َأنَّ ِش رحَكُهمح قَ دح بَ لَ َا فَ  وحَق ِش رحِك َم نح قَ اَل: إنَّ ُه تَ َع اىَل ثَ ا يَ اث حنَ  نيح
يِن أَ  يِن َويَ  ا ُملُ  وَك الحُمسح  ِلِمنَي، َأيُّ ُرزحٍء ِل حِسح  ََلِم َأَش  دُّ ِم  نح الحُكفح  ِر، َوَأيُّ بَ  ََلٍء ُِلَ  َها ال  دِّ َوَأيُّ  ؟رُّ َعَليح  ِه ِم  نح ِعبَ  اَدِة َغ  ريحِ اللَّ  هِ َض  ال  دِّ

ِلُموَن تَ عحِدُل َهِهِه الحُمِصيَبةَ  ِ َواِجًبا:  ؟ُمِصيَبٍة ُيَصاُب ِِبَا الحُمسح  َوَأيُّ ُمنحَكٍر جيَُِب إنحَكارُُه إنح ملَح َيُكنح إنحَكاُر َهَها الشِّرحِك الحبَ نيِّ

 ا              َوَلِكنح اَل َحَياَة ِلَمنح تُ َناِديَلَقدح َأمسحَعحت َلوح نَاَديحَت َحي  

ُفُ  يف َرَماِد.      (252) َوَلوح نَارًا نَ َفخحت ِِبَا َأَضاَءتح            َوَلِكنح أَنحَت تَ ن ح

وال أصحابه الكرام وقد عرف كل من شم رائح ة اإلس َلم أن  ويكفي أن هها العمل من البدع وأنه مل يعمله رسول اهلل 
رض ي -مل يعمله النيب مردود عمل ه عل ى ص احبه واعت رب مب ا ذك ر الش اطيب وغ ريه ع ن بع ض تَلم هة عب د اهلل ب ن مس عود  ما

قال: كنا جنلس على باب عبد اهلل بن مس عود قب ل ص َلة الغ داء، ف إذا خ رمل مش ينا مع ه إىل املس جد فجاءن ا أب و  -اهلل عنه
يعين ابن مسعود؟، قلنا: ال، فجلس معنا حىت خرمل، فلما خرمل قمنا  موسى األشعري، فقال: أخرمل إليكم أبو عبد الر ن

إليه مجيعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الر ن إ ي رأيت يف املسجد آنف ا أم راً أنكرت ه، ق ال: فم ا ه و؟، ق ال: إن عش ت 
م حص ى، فيق ول: ك ربوا مائ ة، فسباه، رأيت يف املسجد قوماً حلقاً جلوساً، ينتظرون الصَلة يف ك ل حلق ة رج ل ويف أي ديه

فيكربون مائة، فيقول: هلل وا مائ ة، فيهلل ون مائ ة، ويق ول: س بحوا مائ ة، فيس بحون مائ ة، ق ال: فم اذا قل ت ُل م؟، ق ال: م ا 
قلت ُلم شيئاً انتظار رأيك، وانتظار أمرك. قال: أفَل أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت ُلم أن ال يضيع من حسناهتم، ُث 

مع  ه ح  ىت أت  ى حلق  ة م  ن تل  ك اْلل  ق فوق  ف عل  يهم، ويف رواي  ة، أن  ه ك  ان ق  د وض  ع لثام  اً فلم  ا حض  ر ف  وقهم   مض  ى ومض  ينا
كش   ف لثام   ه وأخ   ربهم أن   ه عب   د اهلل ب   ن مس   عود ص   احب رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم، ق   ال: م   ا ه   ها ال   هي أراك   م 

ح، ق ال: فع دوا س يئاتكم فأن ا ض امن أن ال يض يع تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الر ن حصى نعد ِبا التكبري والتهليل والتسبي
من حسناتكم شيء، واكم يا أمة حممد ما أسرع هلكتكم، ه ؤالء ص حابة نب يكم ص لى اهلل علي ه وس لم مت وافرون، وه هه 

                                                            
 ولعلها: القبوريني. ،( هكها257)

 (.405/  0) -( نيل األوطار 252)
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ثيابه مل تبلى وآنيته مل تكسر، والهي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد أو مفتتحو باب ض َللة، ق الوا: 
 (252)  يا أبا عبد الر ن ما أردنا إال اخلري، قال: وكم من مريد للخري لن يصيبه.واهلل

من البدع يف العب ادات، فم ا بال ك بالب دع يف االعتق اد ال هي يك ون ب ه الش رك ب اهلل   أفرأيت إىل حساسية أصحاب النيب
 ؟تعاىل

 ومن شاهد ما يفعل عند القبور علم صدق ما أقول.

من أحوال هؤالء الق وم عن د القب ور واملش اهد واألض رحة م ا يكف ي للدالل ة عل ى ه ها   -أيها اإلخوة-وقد سردنا قبل ذلك 
واخش وا يوم اً ال جي زى   -أيه ا اإلخ وة-الهي قلناه من توسلهم وتضرعهم ودع ائهم األم وات نس أل اهلل حفظ ه، ف اتقوا اهلل 

وفق ين  ،فَل تغرنكم اْلي اة ال دنيا وال يغ رنكم ب اهلل الغ رور والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد اهلل حق
 اهلل وإياكم ملرضاته وجعلنا مجيعا ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته..........الدعاء.

 

                                                            
 (.02/  0وانظر الباعث على إنكار البدع واْلواد  ) ،4112وصححه األلبا ي يف الصحيحة  ،401( أخرجه الدارمي 252)
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 ؟ين أنتم يا حماة التوحيدأ

 ،اهلل ف َل مض ل ل هم ن يه ده  ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 اللهم صل على نبينا وحبيبنا حممد 

 قدح كاَن هها الكوُن قبَل ُوصولِِه *** ُشؤحًما لظاِلِمِه وللمظلومِ 

تاِن كلُّ هشيمِ ملَّا َأَطلَّ حممٌد زََكِت الرُّبا *** واخضرَّ   يف الُبسح

 صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليًما كثريًا؛

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

مل مي   اهلل علين  ا مبن ة بع  د اإلس  َلم أعظ م م  ن بعث ة املص  طفى علي  ه الص َلة والس  َلم منّ ا وفين  ا فق  ال س بحانه: "لق  د م  ن اهلل 
م  ن أنفس  هم يتل  و عل  يهم آيات  ه وي  زكيهم ويعلمه  م الكت  اب واْلكم  ة وإن ك  انوا م  ن قب  ل  عل  ى امل  ؤمنني إذ بع  ث ف  يهم رس  والً 

 لفي ضَلل مبني".

وص ارت  يف جاهلي ة جه َلء وظلم ة عمي اء فأن ار اهلل اْلي اة وأض اءها ببعث ة رس ول اهلل  فقد كانت البش رية قب ل بعثت ه 
م كرامتها فصارت خري أمة أخرجت للناس، وهها كله من بعد غيها إىل رشد، ومن بعد جهلها إىل علم،فظهرت على األم

ح ىت أرس ى اهلل ب ه قواع د التوحي د وأق ام ب ه املل ة  مل يأت من ف راغ وإمن ا ج اء جبه د جهي د وس عي وب هل ش ديد م ن الن يب 
عل  ى  اي  ة التوحي  د وس  د ك  ل الط  رق املوص  لة إىل الش  رك، فح  اف  عل  ى بني  ان  العوج  اء، ُث ق  ام ب  أَب ه  و وأم  ي وأم  يت 
يف ذل ك بالقلي ل، وال اجله د ال هى بهل ه أص حابه  ول يس اجله د ال هي بهل ه الن يب  ،التوحيد، وأقامن ا عل ى احملج ة البيض اء
أن يقف على شيء من هها اجلهد حىت يعرف  -أيها اإلخوة -واتامل كل مسلم  ،معه ومن بعده وكها االئمة من بعدهم

يف عجال ة نتع رف إىل  -أيه ا اإلخ وة -وأرس ل إلي ه الن يب حمم داً، فتع الوا بن ا نعمة اهلل اليت أنعم ِبا علي ه ح ني خلق ه موح داً 
م  ن أج  ل ه  هه الكلم  ة كلم  ة"ال إل  ه إال اهلل"، وكم  ا تعودن  ا فس  وف ن  نظم س  لك ه  ها  جان  ب م  ن جوان  ب جه  اد الن  يب 
 املوضوع اخلطري يف عناصر حمددة:

 أواًل: ال يعرف اإلسَلم من ال يعرف اجلاهلية.

 شركية جاهلية يف أمة خري الربية.ثانياً: صور 

 ثالثاً وأخريًا: أين جهدنا ْلماية جناب التوحيد.
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 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

 أواًل: ال يعرف اإلسَلم من ال يعرف اجلاهلية:

يع  رب ع  ن مق  دار  -رض  ي اهلل عن  ه-ال  يت قاُل  ا الف  اروق عم  ر ب  ن اخلط  اب كلم  ة ص  ادقة ك  ل الص  دق تل  ك    -أيه  ا اإلخ  وة-
ذل  ك  لن  درك ق  در فض  ل اهلل ال  هي تفض  ل ب  ه ونعمت  ه علين  ا َن  ن أه  ل  وأمهي  ة التع  رف إىل ح  ال الع  رب قب  ل رس  الة الن  يب 

 اإلسَلم كما قال من قال:

 عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه

 ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه

 قول من قال وهو أحسن وأجود: أو

 والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبني األشياء

هي: "يوشك أن تنقض عرى اإلسَلم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسَلم م ن  -رضي اهلل عنه-ههه الكلمة اليت قاُلا الفاروق 
يئاً طيباً أو ليست ِبها السوء ال هى نعم.. ألنه ال يدري شيًئا عن أمور اجلاهلية أو لعله اسبها ش (250)ال يعرف اجلاهلية"

اهر بل ورمبا يقع بعضنا ِف أمر من أمورها وه و ال ي درى أن ه م ن أم ور اجلاهلي ة فه هه كله ا أس باب ت دعونا للوق وف عل ى 
 ؟شيء من معرفة اجلاهلية اليت جاء اإلسَلم فبدد ظلماهتا، فما هي اجلاهلية أيها اإلخوة

عب  ادة أحج  ار وأش  جار واخت  اذ أن  داد وأوث  ان وأص  نام م  ن دون اهلل -ري  قب  ل اإلس  َلم كم  ا ك  ان عليه  ا مش  ركو ق    -اجلاهلي  ة
تعاىل يصنعوهنا بأيديهم ويسجدون ُلا ويعبدوهنا من دون اهلل رب العاملني الهي خلقهم وخلق ُل م ك ل ش يء، ق ال تع اىل: 

 يهم ضداً"."واختهوا من دون اهلل آُلة ليكونوا ُلم عزا كَل سيكفرون بعبادهتم ويكونون عل

َجَر، فَإِ  ِدىِّ بحِن َميحُموٍن قَاَل مسَِعحُت أَبَا َرَجاٍء الحُعطَارِِدىَّ يَ ُقوُل: ُكنَّا نَ عحُبُد اْلَح يَ  ُر وروى البخاري عن َمهح نَا َحَج رًا ُه َو َأخح َذا َوَجدح
نَا ايآَخَر، فَِإَذا ملَح جنَِدح َحَجرًا مَجَعحَنا ُجث ح  َناُه َوَأَخهح نَ ا بِ ِه، فَ ِإَذا َدَخ َل ِمنحُه أَلحَقي ح نَ اُه َعَليح ِه، ُُثَّ طُفح َنا بِالشَّاِة َفَحَلب ح َوًة ِمنح تُ رَاٍب، ُُثَّ ِجئ ح

ًما ِفيِه َحِديَدٌة ِإالَّ نَ َزعح  ُر َرَجٍب قُ لحَنا ُمَنصُِّل اأَلِسنَِّة. َفََل َندَُع ُرحمحًا ِفيِه َحِديَدٌة َواَل َسهح رَ َشهح َناُه َشهح  (253) َرَجٍب. َناُه َوأَلحَقي ح

ويف اْللي  ة ألَب نع  يم عن  ه أيًض  ا ق  ال: "كن  ا نعم  د إىل الرم  ل فنجفف  ه وَنل  ب علي  ه فنعب  ده وكن  ا نعم  د إىل اْلج  ر األب  يض 
 (255) فنعبده زماناً ُث نلقيه".

                                                            
 (.024، 70لكايف )ص( واجلواب ا2/429( درء تعارض العقل والنقل لشي  اإلسَلم )250)

 .2730( أخرجه البخاري 253)

 (.725/  0) -( حلية األولياء 255)
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ويف لف : "كن ا جنم ع ال باب يف اجلاهلي ة فنجع ل وس طه حف رة فنحل ب فيه ا ُث نس عى حوُل ا ونق ول: لبي ك ال ش ريك ل ك 
 (259) شريًكا هو لك متلكه وما ملك". إال

فاجلاهلي  ة س  فه يف العق  ل وحق  ارة يف ال  نفس وتقلي  ل للش  أن وإهان  ة لكرام  ة اإلنس  ان ال  هي كرم  ه رب  ه تفش  ت ِف الن  اس بع  د 
خفوت النور الهى كان قد بقى م ن أث ر عيس ى والنبي ني م ن قبل ه فخلق ت جمتمع اً مهله ل العقي دة مش تًتا يف وجهت ه وغايت ه 

 دًفا مثله مثل األشياء من حوله وما أصدق قول شوقي:ال يعرف ه

 أتيت والناس فوضى ال متر ِبم إال على صنم قد هام يف صنم

ق   ال اب   ن إس   حاق: مل   ا رج   ع األنص   ار ال   هين ب   ايعوا رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ليل   ة العقب   ة الثاني   ة إىل املدين   ة أظه   روا 
على دينهم من الشرك منهم عمرو بن اجلموح، وكان ابنه معاذ ب ن عم رو مم ن ويف قومهم بقايا من شيوخ ُلم  ،اإلسَلم ِبا

شهد العقبة وبايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِبا، وكان عمرو بن اجلموح من س ادات ب ين س لمة وأش رافهم، وك ان ق د 
ظه ره، فلم ا أس لم فتي ان اخته صنما من خشب يف داره يقال له من اة كم ا كان ت األش راف يص نعون، تتخ هه إُل ا يعظم ه وي

بين سلمة، ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدجلون بالليل على صنم عم رو ذل ك، فيحملون ه فيطرحون ه يف بع ض حف ر ب ين 
ُث يغ دو يلتمس ه  ؟سلمة وفيها عهر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إُلنا ه هه الليل ة

 ه وطهره ُث قال: أما واهلل لو أعلم من فعل بك هها ألخزينه.حىت إذا وجده غسله وطيب
ف   إذا أمس   ى ون   ام عم   رو ع   دوا علي   ه، ففعل   وا مث   ل ذل   ك، فيغ   دو فيج   ده يف مث   ل م   ا ك   ان في   ه م   ن األذى، فيغس   له ويطيب   ه 

سله وطه ره ويطهره، ُث يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغ
 وطيبه.

ُث جاء بسيفه فعلقه عليه، ُث ق ال ل ه: إ ي واهلل م ا أعل م م ن يص نع ب ك م ا أرى، ف إن ك ان في ك خ ري ف امتنع، ه ها الس يف 
 معك.

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخهوا السيف من عنقه، ُث أخهوا كلب ا ميت ا فقرن وه ب ه  ب ل، ُث ألق وه يف بئ ر م ن آب ار 
ع  هر م  ن ع  هر الن  اس وغ  دا عم  رو ب  ن اجلم  وح فل  م جي  ده يف مكان  ه ال  هي ك  ان ب  ه، فخ  رمل يتبع  ه ح  ىت إذا ب  ين س  لمة، فيه  ا 

وجده يف تلك البئر منكسا مقرونا بكل ب مي ت، فلم ا رآه أبص ر ش أنه وكلم ه م ن أس لم م ن رج ال قوم ه فأس لم بر  ة اهلل، 
ل ك وم ا أبص ر م ن أم ره ويش كر اهلل ال هي وحسن إسَلمه، فقال حني أسلم، وعرف من اهلل ما عرف، وهو يهكر ص نمه ذ

 أنقهه مما كان فيه من العمى والضَللة ويقول: 
 واهلل لو كنت إُلًا مل تكن * أنت وكلب وسط بئر يف قرن
 أف مللقاك إُلًا مستدن * ايآن فتشناك عن سوء الغَب
 اْلمد هلل العلي ذي املنن * الواهب الرزاق ديان الدين

 (291)ن * أكون يف ظلمة قرب مرهتنهو الهي أنقه ي من قبل أ
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واجلاهلي  ة فوض  ى وفرق  ة واخ  تَلف وتن  ازع، فالن  اس خمتلف  ون والقبائ  ل متن  احرون، ال تك  اد جت  د شخص  ني يلتقي  ان عل  ى كلم  ة 
ضياع رجولة وذهاب غ رية  ،سواء وال زوجني يسريان يف اجتاه واحد، فبيوت ممزقة وأسر متفرقة، وزِّن وخنا وضياع لألعراض

بَ َرتح ُه  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -من ذلك امسع ملا روى البخارى عن ُعرحَوُة بحُن ال زُّبَ ريحِ َأنَّ َعاِئَش َة َزوحمَل النَّ ِبِّ  وقهر بل أشد َأخح
َه   ا ِنَك  اُح النَّ   اِس الحيَ    وحَم، خَيحطُ   ُب  َ   اٍء فَِنَك   اٌح ِمن ح َاِهِليَّ   ِة َك   اَن َعلَ   ى أَرحبَ َع  ِة َأَنح ُج  ُل ِإىَل الرَُّج   ِل َولِيَّتَ   ُه َأِو اب حَنتَ   ُه، الرَّ َأنَّ النَِّك  اَح ِِف اجلح

ِثَه  ا أَرحِس  لِ  َرأَتِ  ِه ِإَذا َطُه  َرتح ِم  نح َطمح َتبحِض  ِعى ِمنح  ُه. فَ ُيصح  ِدقُ َها ُُثَّ يَ نحِكُحَه  ا، َوِنَك  اٌح آَخ  ُر َك  اَن الرَُّج  ُل يَ ُق  وُل اِلمح ى ِإىَل فُ  ََلٍن فَاسح
َ َ حُلَها َأَص اب َ َويَ عحَتزُُِلَا َزوحُجَها، َواَل مَيَسُّهَ  َتبحِضُع ِمنحُه، فَِإَذا تَ بَ نيَّ َ َ حُلَها ِمنح َذِلَك الرَُّجِل الَِّهى َتسح َها َزوحُجَه ا ِإَذا ا أََبًدا، َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ

َع  ُل َذلِ  َك َرغحبَ  ًة ِِف جَنَابَ  ِة الحَولَ  ِد، َفَك  اَن َه  َها النَِّك  اُح ِنَك  اَح ااِلسح  َ  ا يَ فح ، َوِإمنَّ ُط َم  ا ُدوَن َأَح  بَّ ِتبحَض  اِع، َوِنَك  اٌح آَخ  ُر جَيحَتِم  ُع ال  رَّهح
َه  ا لَيَ  اىِلَ ب َ  ، َوَم  رَّ َعَلي ح ُخُلوَن َعلَ  ى الحَم  رحأَِة ُكلُُّه  مح ُيِص  يبُ َها. فَ  ِإَذا َ َلَ  تح َوَوَض  َعتح عح  َد َأنح َتَض  َع َ حَلَه  ا، أَرحَس  َلتح ِإلَ  يحِهمح الحَعَش  َرِة فَ يَ  دح

َتِطعح َرُجلٌ  ُهمح َأنح مَيحَتِنَع َحىتَّ جَيحَتِمُعوا ِعنحَدَها تَ ُقوُل َُلُمح َقدح َعَرف حُتُم الَّ ِهى َك اَن ِم نح أَمح رُِكمح، َوقَ دح وَ  فَ َلمح َيسح ُت فَ ُه َو اب حنُ َك يَ ا ِمن ح لَ دح
بِ   ِه الرَُّج   ُل. َوِنَك   اُح الرَّابِ   ِع جَيحَتِم   ُع النَّ   اُس الحَكثِ   رُي  فُ   ََلُن. ُتَس   مِّى َم   نح َأَحبَّ   تح بِامسِح   ِه، فَ يَ لحَح   ُق بِ   ِه َولَ   ُدَها، اَل َيسح   َتِطيُع َأنح مَيحَتنِ   عَ 

َ َعلَ  ى أَب ح  َواِِبِنَّ رَا ُخُلوَن َعلَ  ى الحَم  رحأَِة اَل مَتحَتنِ  ُع ممَّ  نح َجاَءَه  ا َوُه  نَّ الحبَ َغايَ  ا ُك  نَّ يَ نحِص  َبح يَ  اٍت َتُك  وُن َعَلًم  ا َفَم  نح أَرَاَدُه  نَّ َدَخ  َل فَ يَ  دح
ُقوا َوَلَدَها بِالَّ َعَليحِهنَّ،  ُعوا َُلَا َوَدَعوحا َُلُُم الحَقاَفَة ُُثَّ َأْلَح َداُهنَّ َوَوَضَعتح َ حَلَها مجُِ َن فَالحَتاَط ِبِه، َوُدِع َى اب حنَ ُه فَِإَذا َ ََلتح ِإحح ِهى يَ َروح

َاِهِليَّ    ِة ُكلَّ    ُه، ِإالَّ ِنَك    اَح النَّ    اِس بِ    اْلحَ  -ص    لى اهلل علي    ه وس    لم  -اَل مَيحَتنِ    ُع ِم    نح َذلِ    َك، فَ َلمَّ    ا بُعِ    َث حُمَمَّ    ٌد  قِّ َه    َدَم ِنَك    اَح اجلح
 (290)الحيَ وحَم.

تش  تت وض  ياع وض  عف ومت  زق وكب  ري يأك  ل الص  غري وق  وي ي  ههب    ق الض  عيف،   -أيه  ا اإلخ  وة-واجلاهلي  ة قب  ل اإلس  َلم 
  اقتسمت الدولتان القويتان يومئه الفرس والروم الناس بينهما:

 جوراً مسخرة لكل طاغية يف اخللق حمتكمواألرض مملوءة 

 مسيطر الفرس يبغي يف رعيته وقيصر الروم من كرب أصمُّ عم

 يعهبان عباد اهلل يف ُشبه ويه ان كما ضحيت بالغنم

 واخللق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كاْلوت بالبلم

رتك  اب للف  واح  واملوبق  ات ب  َل عقوبة،وس  فك لل  دماء قت  ل وتش  ريد ب  َل ح  ق، وا  -أيه  ا اإلخ  وة-واجلاهلي  ة قب  ل اإلس  َلم 
بأقل سبب بل رمبا بَل سبب، أكل ملال اليتيم والفقري واملسكني بادِّن اْليل بل وبغري حيلة بغياً وعدواناً، تقطيع للص َلت 

جعفر بن أَب ومتزيق لألرحام، وها هو ذا شاهد صدق شاهد من أهلها ينقل إلينا طرفاً من أوصافها وما كانت عليه يقول 
طالب خماطباً النجاشي ملك اْلبشة: أيها امللك كنا قوماً أه ل جاهلي ة نعب د األص نام ونأك ل امليت ة ون أحم الف واح  ونقط ع 
األرح  ام ونس  يب اجل  وار ويأك  ل الق  وي من  ا الض  عيف، فكن  ا عل  ى ذل  ك ح  ىت بع  ث اهلل إلين  ا رس  واًل من  ا نع  رف نس  به وص  دقه 
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 لنوح  ده ونعب  ده، وخنل  ع م  ا كن  ا نعب  د وآباؤن  ا م  ن دون  ه م  ن اْلج  ارة واألوث  ان، وأمرن  ا بص  دق وأمانت  ه وعفاف  ه ف  دعانا إىل اهلل
اْل ديث وأداء األمان ة وص لة ال رحم وحس  ن اجل وار والك ف ع ن احمل  ارم وال دماء وهنان ا ع ن الف  واح  وق ول ال زور وأك ل م  ال 

وأمرن  ا بالص  َلة والزك  اة والص  يام، فع  دد علي  ه أم  ور اليت  يم وق  هف احملص  نات، وأمرن  ا أن نعب  د اهلل وح  ده ال نش  رك ب  ه ش  يئاً، 
اإلسَلم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين فعبدنا اهلل وحده، فَل نشرك ب ه ش يئاً، وحرمن ا م ا ح رم علين ا، 

دة اهلل وأن نس تحل م ا كن ا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعهبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان م ن عب ا
يف حديث   ه م   ع النجاش   ي ع   ن  -رض   ي اهلل عن   ه-وظ   ل الش   هيد الطي   ار جعف   ر ب   ن أَب طال   ب (294)نس   تحل م   ن اخلبائ   ث"

مس  اوك اجلاهلي  ة ح  ىت أقنع  ه  ب  ث م  ا ك  انوا علي  ه وطي  ب ومج  ال م  ا ص  اروا إلي  ه ح  ىت ت  رك ب  هرة اإلمي  ان ِف قل  ب النجاش  ى 
 بعد ذلك وتبعرع ويصري النجاشى موحًدا وميوت موحًدا.أصحمة رضى اهلل عنه فإذا ِبا تزهر 

 عصبية بغيضة على أساس من القرابة أو اْللف بعيداً عن الصواب واْلق:  -أيها اإلخوة-واجلاهلية قبل اإلسَلم  

 ال يسألون أخاهم حني يندِبم على ما قال يف النائبات برهاناً.

 وفان، ال أباِل إن جنوت جنا الناس أو هلكوا.واجلاهلية سفاهة وجهل وطي ، أنا ومن بعدي الط

 كما قال شاعرهم:

 أَبا ِهنٍد، َفَل تَ عحَجلح َعَلينا،... َوأَنحِظرحنا خُنَبّ رحَك الَيقيَنا

ِدُرهّن ُ راً َقد َرِويَنا  بِأَنّا نُورُِد الرّاياِت بِيضاً،... وُنصح

ٍر،... إذا قُ َبٌب بِ   أَبحَطِحَها بُِنيَناَوَقدح َعِلَم الَقَباِئُل غرَي َفخح

 بِأَنَّا العاِصُموَن، إذا أُِطعنا،... َوأَنَّا الغارُِموَن، إذا ُعِصيَنا

ِلُكوَن، إذا أُتِيَنا ُهح
ُنحِعُموَن، إذا َقَدرحنَا،... َوأَنّا امل

 َوأَنَّا امل

 َوأَنّا اْلاِكُموَن مبا أََردحنا،... وأَنّا الّنازِلوَن ِ َيحُث َشيَنا

 ارُِكوَن ِلَما َسِخطنا،... َوأَنّا ايآِخُهوَن ِلَما َهوِيَناَوأَنّا التّ 

 َوأَنّا الطّالِبوَن، إذا نَ َقمنا،... وأَنّا الّضارِبُوَن، إذا ابتُليَنا

ُنونَا
َ
 وأَنّا الّنازُِلوَن ِبُكّل ثَ غحٍر... خَيَاُف الّنازُِلوَن ِبِه امل
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َرُب، إنح َوَردحنا، املاَء َصفواً،... َوَيشح  رُنا َكَدراً وِطيَناَونشح  (297)َرُب َغي ح

قلب قاس يئد البنت حية، اعباضاً عل ى ق در اهلل تع اىل، وب َل ذن ب جنت ه تل ك الطفل ة الربيئ ة..   -أيها اإلخوة-واجلاهلية 
ُه  ُه ُمسح  َود ا َوُه  َو  ( َوِإَذا ُبشِّ  َر َأَح  ُدهُ 23ق  ال س  بحانه: "َوجَيحَعلُ  وَن لِلَّ  ِه الحبَ نَ  اِت ُس  بحَحانَُه َوَُلُ  مح َم  ا َيشح  تَ ُهوَن ) ُن حَثى ظَ  لَّ َوجح مح بِ  األح

( 29ا َاحُكُم  وَن )( يَ تَ   َواَرى ِم  َن الحَق  وحِم ِم  نح ُس  وِء َم  ا ُبشِّ  َر بِ  ِه أمَُيحِس  ُكُه َعلَ  ى ُه  وٍن أَمح َيُدسُّ  ُه يف الت ُّ  رَاِب َأاَل َس  اَء َم  25َكِظ  يٌم )
َِخَرِة َمَثُل السَّ  ِكيُم )لِلَِّهيَن اَل يُ ؤحِمُنوَن بِايآح َعحَلى َوُهَو الحَعزِيُز اْلَح  [01 - 23( ]النحل: 01وحِء َولِلَِّه الحَمَثُل األح

 [9، 5( ]التكوير: 9( بَِأيِّ َذنحٍب قُِتَلتح )5َوِإَذا الحَموحُءوَدُة ُسِئَلتح ) وقال سبحانه:

ينس ب إلي ه فجعل وا املَلئك ة ال هين ه م  اف باء عل ى اهلل ج ل يف ع َله، وك هب علي ه ونس بة م ا ال  -أيها اإلخ وة-واجلاهلية 
عباد الر ن إناث اً وجعلوه ا بن ات اهلل وعب دوها مع ه فأخط أوا خط ًأ كب رياً يف ك ل مق ام م ن ه هه املقام ات الثَلث ة فنس بوا إلي ه 

 تعاىل الولد وال ولد له ُث أعطوه أخس القسمني من األوالد وهو البنات.

ُن حثَ  ى ) وه  م ال يرض  وهنا ألنفس  هم كم  ا ق  ال تع  اىل: ، 40( ]ال  نجم: 44( تِلح  َك ِإًذا ِقسح  َمٌة ِض  يَزى )40أََلُك  ُم ال  هََّكُر َولَ  ُه األح
( َأصح  َطَفى الحبَ نَ  اِت َعلَ  ى 024( َولَ  َد اللَّ  ُه َوِإن َُّه  مح َلَك  اِذبُوَن )020[ وق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: َأاَل ِإن َُّه  مح ِم  نح ِإفحِكِه  مح لَيَ ُقولُ  وَن )44

 ُث عبدوهم من دون اهلل فبئس ما صنعوا.  ،[022 - 020( ]الصافات: 022ُكمح َكيحَف حَتحُكُموَن )( َما لَ 027الحَبِننَي )

أيها اإلخوة  روى أب وداود واب ن ماج ه وغريمه ا، س ياق خطب ة ال وداع فك ان مم ا ق ال فيه ا رس ول اهلل: "أال إن ك ل ش يء م ن 
ول دم أض  ع م  ن دمان  ا، دم اب  ن ربيع  ة اب  ن اْل  ار  ب  ن أم  ر اجلاهلي  ة حت  ت ق  دمي موض  وع، ودم  اء اجلاهلي  ة موض  وعة، وإن أ

عب  د املطل  ب، ك  ان مسبض  ًعا يف ب  ين س  عد فقتلت  ه ه  هيل، ورب  ا اجلاهلي  ة موض  وع كل  ه، وأول رب  ا أض  ع ربان  ا، رب  ا العب  اس ب  ن 
 (292)عبد املطلب، فإنه موضوع كله".

وسلم فيها حتمية املخالفة ملا ك ان علي ه أه ل  "إن ههه الكلمات املنبعثة من مشكاة النبوة، ليؤكد املصطفى صلى اهلل عليه
اجلاهلية، ويبني بهلك أن مسمى اجلاهلية، يعين أن يكون األم ر إس َلًما أو ال إس َلم، فاجلاهلي ة واإلس َلم أم ران نقيض ان، 

 ال ميكن أن جيتمعا يف نفس واحدة ألبته.

لم  ة مطروق  ة، تك  رر ذكره  ا يف غ  ري م  ا موض  ع م  ن  إن كلم  ة اجلاهلي  ة، مل تك  ن نش  ازًا م  ن ح  ديث الن  يب، ال وك  َل، ب  ل ه  ي ك
َس ُن ِم َن اللَّ ِه ُحكح  غُ وَن َوَم نح َأحح َاِهِليَّ ِة يَ ب ح َم اجلح ًم ا ِلَق وحٍم كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، فقد قال سبحانه أََفُحكح

َ   -ع   ز وج   ل-[ وق   ال 21( ]املائ   دة: 21يُوِقنُ   وَن ) َاِهِليَّ   ِة ]آل عم   ران: : َيظُنُّ   وَن بِاللَّ   ِه َغي ح   َر اْلح [ ]س   ورة آل 022قِّ ظَ   نَّ اجلح
ُوىَل ]األح  زاب: 022عم  ران: َاِهِليَّ  ِة األح َن تَ بَ   رُّمَل اجلح ِإذح َجَع  َل الَّ  ِهيَن َكَف  ُروا  [ ويق  ول أيًض  ا:77[. ويق  ول ج  ل ش  أنه: َواَل تَ بَ   رَّجح

َاِهِليَِّة ]الفتح:  يََّة اجلح ِميََّة  َِ  [40يف قُ ُلوِِبُِم اْلَح
                                                            

 (. ألَب زيد القرشي.24/  0) -( مجهرة أشعار العرب 297)

 .4105وصححه األلبا ي يف صحيح اجلامع  ،(0520و ابن ماجه ) ،(7153( والبمهي )7772( أخرجه أبو داود )292)
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ولقد بوب البخاري يف صحيحه بابًا فقال: باب املعاصي من أمر اجلاهلية. وذكر فيه قول النيب ألَب ذر ملا عري رجًَل بأم ه 
، ق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر: إن ك  ل معص  ية تؤخ  ه، م  ن ت  رك واج  ب أو فع  ل حم  رم فه  ي م  ن (292)"إن  ك ام  رؤ في  ك جاهلي  ة"

 (290)أخَلق اجلاهلية.

: يا رسول اهلل، أنؤاخه مبا عملنا يف اجلاهلي ة ق ال: "م ن أحس ن يف اإلس َلم، مل يؤاخ ه مب ا وعن ابن مسعود قال: قال رجل
 (293)عمل يف اجلاهلية، ومن أساء يف اإلسَلم أخه باألول وايآخر"

وق   د ق   ال ثاب   ت ب   ن الض   حاك: ن   هر رج   ل أن ينح   ر إب   ًَل ببوان   ة، فس   أل الن   يب: "ه   ل ك   ان فيه   ا وث   ن م   ن أوث   ان اجلاهلي   ة 
 اْلديث، (295)…""قالوا: ال، فقال رسول اهلل: "أوف بنهرك ؟ال، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم"قالوا:؟يعبد

التحهير الشديد من أمور اجلاهلية، أو مشاِبة أهلها، يف أي لون من ألواهنا،   -عباد اهلل  -فيؤخه من هها اْلديث وغريه 
، ول  و مل يك  ن م  ن ازدرائه  ا (299)ي  ة حت  ت ق  دمي موض  وع"كي  ف ال ورس  ول اهلل يق  ول: "أال إن ك  ل ش  يء م  ن أم  ور اجلاهل

 وشناعة قبحها، إال حكم النيب بأهنا حتت قدميه لكفى.

لقد أكد رسول اهلل خمالفة ما عليه أهل اجلاهلية من الكت ابيني واألمي ني، مم ا ال غ ىن للمس لم يف أن ينب هها وين أ بنفس ه ع ن 
ا وآكدها ضررًا، وه و ع دم إمي ان القل ب مب ا ج اء ب ه الرس ول، ن اهيكم الوقوع يف هوهتا، وأن ينسل بنفسه، عن أشدها خطرً 

عما ينضاف إىل ذلك، من استحس ان م ا علي ه أه ل اجلاهلي ة، ال هي ت تم ب ه اخلس ارة والب وار كم ا ق ال تع اىل: َوالَّ ِهيَن َآَمنُ وا 
َاِس ُروَن ) غُ وَن َولَ ُه َأسح َلَم َم نح يف 24 ( ]العنكب وت:24بِالحَباِطِل وََكَف ُروا بِاللَّ ِه أُولَئِ َك ُه ُم اخلح [ وق ال تع اىل: أَفَ َغي ح َر ِدي ِن اللَّ ِه يَ ب ح

َرحِض َطوحًعا وََكرحًها َوِإلَيحِه يُ رحَجُعوَن )  (211) [.57( ]آل عمران: 57السموات َواألح

ن ا وأج در ههه بعض صفات اجلاهلية وإال فهو غيض من فيض وقل من كثر ونقطة من  ر جلي متَلطم األموامل فم ا أحرا
بنا التعرف إىل صفات ههه اجلاهلية حىت ال نقع فيها، فإن من عرف الشر تبصر به، ومن جهله وق ع في ه وه ها م ا ح د  

 فعَلً من بعض األمة العظيمة اخلرية وهها هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء:

                                                            
 .71( أخرجه البخاري 292)

 (.25/  0( فتح الباري )290)

 (..041( ومسلم )0940( أخرجه البخاري )293)

 (.4534وهو يف الصحيحة ) ،وغريمها ،(7707(، وأبو داود )7/209( أخرجه أ د )295)

 .7119( أخرجه مسلم 299)

 لفضيلة الشي  سعود الشرمي. ،052نواقض اإلسَلم ص  ،( السرية النبوية211)
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 صور شركية جاهلية يف أمة خري الربية:

 األم ة وي ا لألس ف ش اِبت األم ة اجلاهلي ة يف ص ور كث رية وتعجب ون إذا علم تم أن وق ع ه ها الش رك يف  -أيها اإلخوة-نعم 
نب  ه إىل ه  ها ونب أ أن  ه يق  ع يف ه  هه األم ة ب  ل يص  ري أمره ا يف آخ  ر الزم  ان إىل الش  رك احمل ض كم  ا يف اْل  ديث ال  هي  الن يب 

الس اعة ح ىت يلح ق ح ي م ن أم يت  ق ال: "وال تق وم أخرجه أبو داود واب ن ماج ه بس ند ص حيح ع ن ثوب ان وفي ه أن الن يب 
 (210) باملشركني وحىت تعبد فئام من أميت األوثان".

ق  ال: "مسع  ت رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يق  ول: "ال  -رض  ي اهلل عن  ه-ويف البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  رة 
 وا يعب دون يف اجلاهلي ة".تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس على ذي اخللصة وذو اخللصة طاغية دوس ال يت ك ان

(214) 

اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َعَلى َأَحٍد يَ ُق وُل اللَّ ُه قال: " أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-بل روى مسلم من حديث أنس بن مالك 
 (217)«.اللَُّه 

 ومن األدلة على هها املعىن وهو أن بعض ههه األمة يعبد األوثان

ِبحِت َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِلَّ ِهيَن َكَف ُروا َه ُؤاَلءِ قول اهلل تعاىل: } َأملَح تَ َر ِإىَل  َأهح َدى   الَِّهيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الحِكَتاِب يُ ؤحِمُنوَن بِاجلح
 [.20ِمَن الَِّهيَن آَمُنوا َسِبيًَل   ]النساء: 

ََنازِيَر َوَعَبَد  وقوله تعاىل: } ُقلح َهلح أُنَ بُِّئُكمح ِبَشرٍّ ِمنح َذِلَك َمُثوبًَة ِعنحدَ  ُهُم الحِقَرَدَة َواخلح اللَِّه َمنح َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَليحِه َوَجَعَل ِمن ح
 [.01الطَّاُغوَت   ]املائدة: 

ِجًدا   ]الكهف:  رِِهمح لََنتَِّخَهنَّ َعَليحِهمح َمسح  [.40وقوله تعاىل: } قَاَل الَِّهيَن َغَلُبوا َعَلى أَمح

أن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال:" لتت بعن س نن م ن ك ان  -رض ي اهلل عن ه-ش يخان ع ن أَب س عيد مع ما أخرجه ال
  ؟ق ال: "فم ن ؟قبلكم، حهو القهة بالقهة، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". قالوا: يا رسول اهلل: اليه ود والنص ارى

 .»(212) 

                                                            
مع اختَلف يسري يف  -فيهما البمهي:" حديث حسن صحيح" وابن ماجه (، وقال 299(، )4409(، )4414(، والبمهي )2424أخرجه بتمامه أبو داود ) -مع الزيادة املهكورة  -( حديث ثوبان هها 210)

 (.020/  2) -وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر: )السلسلة الصحيحة  ،(7924، )-ألفاش اْلديث 

 .3254ومسلم  ،3000( أخرجه البخاري 214)

 .797( أخرجه مسلم 217)

 ( بنحوه.4009(، ومسلم )7220( أخرجه البخاري )212)
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لي   ه وس   لم ق   ال:" إن اهلل زوى ِل األرض فرأي   ت مش   ارقها أن رس   ول اهلل ص   لى اهلل ع -رض   ي اهلل عن   ه-وملس   لم ع   ن ثوب   ان 
ومغارِب   ا، وإن أم   يت س   يبلا ملكه   ا م   ا زوي ِل منه   ا، وأعطي   ت الكن   زين: األ    ر واألب   يض، وإ ي س   ألت رَب ألم   يت أن ال 
ا يهلكه  ا بس  نة بعام  ة، وأن ال يس  لط عل  يهم ع  دوا م  ن س  وى أنفس  هم، فيس  تبيح بيض  تهم، وإن رَب ق  ال: ي  ا حمم  د، إ ي إذ
قضيت قضاء فإنه ال يرد، وإ ي أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة بعامة، وأن ال أسلط عليهم عدوا م ن س وى أنفس هم 

 (212)«.فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حىت يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسيب بعضهم بعضا 

م   ة املض   لني، وإذا وق   ع عل   يهم الس   يف مل يرف   ع إىل ي   وم وأخرج   ه الربق   ا ي يف ص   حيحه، وزاد: "وإمن   ا أخ   اف عل   ى أم   يت األئ
القيام  ة، وال تق  وم الس  اعة ح  ىت يلح  ق ح  ي م  ن أم  يت باملش  ركني، وح  ىت تعب  د فئ  ام م  ن أم  يت األوث  ان، وإن  ه س  يكون يف أم  يت  

ص  ورة، ال ك  هابون ثَلث  ون، كله  م ي  زعم أن  ه ن  يب، وأن  ا خ  ا  النبي  ني، ال ن  يب بع  دي، وال ت  زال طائف  ة م  ن أم  يت عل  ى اْل  ق من
 «. -تبارك وتعاىل-يضرهم من خهُلم حىت يأحم أمر اهلل 

 :  -أيها اإلخوة-وصور اجلاهلية الشركية يف األمة كثرية فمن ههه الصور 

أن كث  ريًا م  ن الن  اس يتعب  دون بإش  راك الص  اْلني يف دع  اء اهلل وعبادت  ه، يري  دون ش  فاعتهم عن  د اهلل يف ح  ني أهن  م ال ميلك  ون 
ضًرا ؛ب ل إهن م ألح ومل إىل عف و اهلل ور ت ه م ن أولئ ك ال هين ي دعوهنم ؛ كم ا ق ال س بحانه أولئ ك ال هين  ألنفسهم نفًعا وال

ي     دعون يبتغ     ون إىل رِب     م الوس     يلة أيه     م أق     رب ويرج     ون ر ت     ه وخي     افون عهاب     ه إن ع     هاب رب     ك ك     ان حم     هوراً ]س     ورة 
 [.23اإلسراء:

ك ان علي ه أه ل اجلاهلي ة، وعن دها ب دت بين ه وبي نهم الع داوة هي أعظم مسألة خالف فيها الرسول م ا   -عباد اهلل  -وههه 
والبغضاء أبًدا حىت يؤمنوا باهلل وحده، ومن هنا افبق الناس إىل مسلم وكافر، وألجل ههه القضية العظمى شرع اجله اد يف 

 (210)[. 097سبيل اهلل "وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل" ]سورة البقرة:

ل   و أنن   ا نظرن   ا إىل ب   َلد اإلس   َلم املختلف   ة لوج   دناها تع   ج باألض   رحة ال   ىت تعب   د م   ن دون اهلل إن معظ   م   -أيه   ا اإلخ   وة-
مساجدنا الكبرية يف القاهرة وعواصم احملافظ ات فض ًَل ع ن الغالبي ة العظم ى م ن مس اجد الري ف، ق د حتول ت م ن بي وت هلل 

ب اهلل م ن ط واف ودع اء واس تغاثة وتقبي ل لألعت اب   س بحان إىل مقابر لألولياء والصاْلني، متارس فيها كل مظ اهر الش رك 
 (213اهلل.. البيوت اليت أذن اهلل أن ترفع ويهكر فيها امسه قد حتولت لغري اهلل، وفقدت الصَلة فيها القدسية واجلَلل. )

ف وا أجس ادهم : كنت على صعيد عرف ات.. والن اس يف بك اء ودع وات.. ق د ل-ر ه اهلل-يقول العَلمة عبد اهلل بن جربين 
ب  اإلحرام.. ورفع  وا أكفه  م إىل املل  ك الع  َلم.. وبينم  ا َن  ن يف خش  وعنا وخض  وعنا.. نس  تنزل الر   ات م  ن الس  ماء.. لف  ت 
نظ  ري ش  ي  كب  ري.. ق  د رق عظم  ه.. وض  عف جس  ده.. واَن  ىن ظه  ره.. وه  و ي  ردد: ي  ا ش  ي  ف  َلن.. أس  ألك أن تكش  ف  

                                                            
 (.4559رجه مسلم )( أخ212)

 لفضيلة الشي  سعود الشرمي. ،052نواقض اإلسَلم ص  ،( السرية النبوية210)

 للدكتور مجيل غازي. ،(90)ص /  -( الصوفية والوجه ايآخر 213)
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تفض جس  دي.. واقش  عّر جل   دي.. وص  حت ب  ه: ات  ق اهلل.. كي   ف ك  ربيت.. اش  فع ِل.. وار   ين.. ويبك  ي وينتح   ب.. ف  ان
  اجل يَل ي عب ٌد ممل وٌك.. ال يس معك وال جييب ك.. ادُع اهلل وح ده ال ش ريك    وتطلب اْلاجات من غ ري اهلل تدعو غري اهلل

 له..

قين اً أن ه م ا تن زل قط رة  .. أن ا أؤم ن ي فالتفت إِلَّ ُث قال: إليك عين يا عجوز.. أن ت م ا تع رف ق در الش ي  ف َلن عن د اهلل
من السماء.. وال تنبت حبة من األرض إال بإذن هها الشي ..  فلم ا ق ال ذل ك.. قل ت ل ه: تع اىل اهلل.. م اذا أبقي ت هلل.. 

 (215فلما مسع مين ذلك.. وال ي ظهره ومضى.. )

 ومن مظاهر الشرك املنتشرة لألسف يف كثري من بَلد املسلمني نشري سريًعا إىل:

 -س  بحانه وتع  اىل-ق  اد أن األولي  اء امل  وتى يقض  ون اْلاج  ات ويفرج  ون الكرب  ات واالس  تعانة واالس  تغاثة ِب  م واهلل أواًل: اعت
، وك   هلك دع   اء امل   وتى م   ن األنبي   اء والص   اْلني أو غ   ريهم 47يق   ول: )وقض   ى رب   ك أال تعب   دوا إال إياه...(س   ورة اإلس   راء/
ب املضطر إذا دعاه ويكش ف الس وء وجيعلك م خلف اء األرض أإل ه للشفاعة أو للتخليص من الشدائد واهلل يقول: )أمن جيي

وبعض هم يتخ ه ذك ر اس م الش ي  أو ال وِل عادت ه وديدن ه إن ق ام وإن قع د وإن عث ر وكلم ا وق ع يف ورط ة  04مع اهلل(النمل/
ي ا ج يَل ي  أو مصيبة وكربة فهها يقول يا حممد وهها يقول ي ا عل ي وه ها يق ول ي ا حس ني وه ها يق ول ي ا ب دوي وه ها يق ول

وه  ها يق  ول ي  ا ش  اذِل وه  ها يق  ول ي  ا رف  اعي وه  ها ي  دعو العي  دروس وه  ها ي  دعو الس  يدة زين  ب وذاك ي  دعو اب  ن عل  وان واهلل 
وبع ض عب اد القب ور يطوف ون ِب ا ويس تلمون  092يقول: )إن الهين تدعون من دون اهلل عباد أمث الكم...( س ورة األع راف/

ا ويعف   رون وج   وههم يف تربته   ا ويس   جدون ُل   ا إذا رأوه   ا ويقف   ون أمامه   ا خاش   عني أركاهن   ا ويتمس   حون ِب   ا ويقبل   ون أعتاِب   
متهللني متضرعني سائلني مطالبهم وحاجاهتم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيس ري حاج ة ورمب ا ن ادى ص احب الق رب 

م ن ال يس تجيب ل ه  يق ول )وم ن أض ل مم ن ي دعو م ن دون اهلل -ع ز وج ل-يا سيدي جئتك من بلد بعيد فَل ختيب ين واهلل 
وق ال الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم: )م ن م ات وه و ي دعو م ن  2إىل يوم القيامة وهم ع ن دع ائهم غافلون(س ورة األحق اف/

(، وبعضهم القون رؤوسهم عند القبور، وعند بعضهم كت ب بعن اوين مث ل: "مناس ك ح ج 219دون اهلل ندا دخل النار()
ة األولي    اء، وبعض    هم يعتق    د أن األولي    اء يتص    رفون يف الك    ون وأهن    م يض    رون املشاهد"ويقص    دون باملش    اهد القب    ور وأض    رح

يق  ول: )وإن ميسس  ك اهلل بض  ر ف  َل كاش  ف ل  ه إال ه  و وإن ي  ردك    ري ف  َل راد لفضله...(س  ورة  -ع  ز وج  ل-وينفع  ون واهلل 
 القبور.، وكهلك من الشرك النهر لغري اهلل كما يفعل الهين ينهرون الشموع واألنوار ألصحاب 013يونس/

أيه   ا اإلخ   وة  أخ   ربو ي ب   اهلل عل   يكم ع   ن ال   هي يق   ال يف األناش   يد والقص   ائد ال   يت تق   ال م   ثَل مبناس   بة االحتف   ال باملول   د أو 
 بهكرى تارخيية غريها، فقد مسعناهم ينشدون:

 يا إمام الرسل يا سندي أنت باب اهلل ومعتمدي

                                                            
 ( اركب معنا للعريفي.215)

 من حديث ابن مسعود. ،(2293( أخرجه البخاري )219)
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 و يف دنياي و آخرحم يا رسول اهلل خه بيدي

 وآخر يقول: 

 يبدلين عسرا يسرا إالك يا تامل اْلضره ما

ماذا لو مسع رسول اهلل مثل هها؟ تاهلل لو مسع الرسول مثل هها لت ربأ من ه، إذ ال يب دل العس ر باليس ر إال اهلل وح ده، ومثله ا 
اجزين قصائد الشعر اليت تكتب يف ايَلت والكتب وفيها طل ب امل دد والع ون والنص ر م ن الرس ول واألولي اء والص اْلني الع 

 عن حتقيقها.

أي اَن ر هلل وعل ى  4ثانًيا:   وم ن ص ور الش رك األك رب املنتش رة ال هبح لغ ري اهلل واهلل يق ول: )فص ل لرب ك واَنر(س ورة الك وثر/
(، وق د جيتم ع يف الهبيح ة حمرم ان ومه ا ال هبح 201اسم اهلل وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )لعن اهلل من ذب ح لغ ري اهلل()

"ذب    ائح -الش    ائعة يف عص    رنا  -ل    هبح عل    ى غ    ري اس    م اهلل وكَلمه    ا م    انع لألك    ل منه    ا، وم    ن ذب    ائح اجلاهلي    ة لغ    ري اهلل وا
 (200اجلن"وهي أهنم كانوا إذا اشبوا دارًا أو بنوها أو حفروا بئرا ذ وا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفًا من أذى اجلن)

ليل م ا ح رم اهلل أو حت رمي م ا أح ل اهلل أو اعتق اد أن أح دا ميل ك اْل ق يف ثالثًا:   ومن أمثلة الشرك األكرب العظيمة الشائعة حت
، أو التح اكم إىل احمل اكم والق وانني اجلاهلي ة ع ن رض ا واختي ار واعتق اد جب واز ذل ك وق د ذك ر اهلل -عز وجل-ذلك غري اهلل 

ومل ا مس ع ع دي ب ن ح ا   70(التوب ة/هها الكفر األكرب يف قوله: )اخت هوا أحب ارهم ورهب اهنم أرباب ا م ن دون اهلل -عز وجل-
ن   يب اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم يتلوه   ا ق   ال: فقل   ت: إهن   م مل يكون   وا يعب   دوهنم ق   ال: )أج   ل ولك   ن ال   ون ُل   م م   ا ح   رم اهلل 

(، وق د وص ف اهلل املش ركني ب أهنم )ال ارم ون 204فيستحلونه وارمون عليهم م ا أح ل اهلل فيحرمون ه فتل ك عب ادهتم ُل م()
: )قل أرأيتم م ا أن زل اهلل لك م م ن رزق -عز وجل-، وقال اهلل 49 ورسوله وال يدينون دين اْلق..(سورة التوبة/ما حرم اهلل

 فجعلتم منه حراما وحَلال قل آهلل أذن لكم أم على اهلل تفبون(

ا بالدين وال تعبف إن فصل الدين عن سائر شؤون اْلياة وهي ما يعرف بالعلمانية واليت تدعوا إىل إقامة حياة ال عَلقة ُل
قال: )فَل وربك  -عز وجل- َلل وال حرام ويعي  الناس يف ظل هها النظام كالبهائم، هي من مظاهر الشرك باهلل فاهلل 

ال يؤمنون حىت اكموك فيما شجر بينهم ُث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مم ا قض يت ويس لموا تس ليماً(، وهن ا جي ب أن أنب ه 
يص   لون وي   ؤدون الف   رائض وعن   د مع   امَلهتم االقتص   ادية وحي   اهتم االجتماعي   ه ال يراع   ون لش   رع اهلل إىل أن بع   ض املس   لمني 

حرم  ة ويقول  ون العب  ارة املش  هورة )ال  دين يف املس  جد(وههه حقيق  ة العلماني  ة وال  يت ه  ي وم  ن اعتق  د أن ش  رع اهلل ال اك  م يف 

                                                            
 .0935( أخرجه مسلم 201)

 (.025 ( تيسري العزيز اْلميد )ص/200)

 (.09وحسنه األلبا ي يف غاية املرام )ص ،01/000والبيهقي يف السنن الكربى  ،7192( أخرجه البمهي 204)
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 (.207معامَلت الناس كفر باهلل وبشرعه وبنبيه الكرمي.)
 

 ومن أنواع الشرك املنتشرة السحر والكهانة والعرافة: رابًعا:  

أما السحر فإنه كف ر وم ن الس بع الكب ائر املوبق ات وه و يض ر وال ينف ع ق ال اهلل تع اىل ع ن تعلم ه )فيتعلم ون م ا يض رهم وال 
)وم ا كف ر  ، والهي يتع اطى الس حر ك افر ق ال اهلل تع اىل:09، وقال )وال يفلح الساحر حيث أتى(طه/014ينفعهم(البقرة/

سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس الس حر وم ا أن زل عل ى امللك ني بباب ل ه اروت وم اروت وم ا يعلم ان م ن أح د 
 014حىت يقوال إمنا َنن فتنة فَل تكفر(البقرة/

ن ب ه وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث، واجله ال والظلم ة وض عفاء اإلمي ان ي ههبون إىل الس حرة لعم ل س حر يعت دو 
على أشخاص أو ينتقمون منهم وم ن الن اس م ن يرتك ب حمرم ا بلجوئ ه إىل الس احر لف ك الس حر والواج ب اللج وء إىل اهلل 

 واالستشفاء بكَلمه كاملعوذات وغريها.

 أما الكاهن والع راف فكَلمه ا ك افر ب اهلل العظ يم الدعائهم ا معرف ة الغي ب وال يعل م الغي ب إال اهلل وكث ري م ن ه ؤالء يس تغفل
الس  همل ألخ  ه أم  واُلم ويس  تعملون وس  ائل كث  رية م  ن التخط  يط يف الرم  ل أو ض  رب ال  ودع أو ق  راءة الك  ف والفنج  ان أو ك  رة 
الكريستال واملرايا وغري ذلك وإذا صدقوا مرة كهبوا تسعا وتس عني م رة ولك ن املغفل ني ال يت هكرون إال امل رة ال يت ص دق فيه ا 

ملس  تقبل والس  عادة والش  قاوة يف زوامل أو جت  ارة والبح  ث ع  ن املفق  ودات وَن  و ذل  ك ه  ؤالء األف  اكون في  ههبون إل  يهم ملعرف  ة ا
وحكم الهي يههب إليهم إن كان مصدقا مب ا يقول ون فه و ك افر خ ارمل ع ن املل ة وال دليل قول ه ص لى اهلل علي ه وس لم: "م ن 

ي  ههب إل  يهم غ  ري مص  دق  ( أم  ا إن ك  ان ال  هي202أت  ى كاهن  ا أو عراف  ا فص  دقه مب  ا يق  ول فق  د كف  ر مب  ا أن  زل عل  ى حمم  د")
بأهنم يعلم ون الغي ب ولكن ه ي ههب للتجرب ة وَنوه ا فإن ه ال يكف ر ولك ن ال تقب ل ل ه ص َلة أربع ني يوم ا وال دليل قول ه ص لى 

(، ه  ها م  ع وج  وب الص  َلة والتوب  ة 202اهلل علي  ه وس  لم: "م  ن أت  ى عراف  ا فس  أله ع  ن ش  ئ مل تقب  ل ل  ه ص  َلة أربع  ني ليل  ة")
 عليه.

 لشرك املنتشرة االعتقاد يف تأثري النجوم والكواكب يف اْلواد  وحياة الناس:خامًسا:   ومن صور ا

عن زيد بن خالد اجلهين قال: صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صَلة الصبح باْلديبية   عل ى أث ر مس اء كان ت م ن 
 ورس  وله أعل  م، ق  ال: "أص  بح م  ن "ق  الوا: اهلل ؟الليل  ة   فلم  ا انص  رف أقب  ل عل  ى الن  اس فق  ال: "ه  ل ت  درون م  اذا ق  ال ربك  م

عب  ادي م  ؤمن َب وك  افر، فأم  ا م  ن ق  ال مطرن  ا بفض  ل اهلل ور ت  ه ف  هلك م  ؤمن َب وك  افر بالكوك  ب. وأم  ا م  ن ق  ال بن  وء ك  ها 

                                                            
 ناصر بن ا  بن ناصر اْلنيين. ،(40( نداء القرآن إىل عباد الر ن )ص 207)

 .2979وهو يف صحيح اجلامع  ،4/249( أخرجه أ د 202)

 .2/0320( أخرجه مسلم 202)
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(ومن ذلك اللجوء إىل أبرامل اْل  يف اجلرائد وايَلت فإن اعتقد ما فيها من 200وكها فهلك كافر َب ومؤمن بالكوكب")
فَلك فهو مشرك وإن قرأها للتسلية فهو عاص آُث ألنه ال جيوز التسلي بق راءة الش رك باإلض افة مل ا ق د يلق ي أثر النجوم واأل

 الشيطان يف نفسه من االعتقاد ِبا فتكون وسيلة للشرك.

ك  هلك كم  ا يعتق  د بعض  هم يف   -ع  ز وج  ل-سادًسا:     وم  ن ص  ور الش  رك املنتش  رة  اعتق  اد النف  ع يف أش  ياء مل جيعله  ا اخل  الق 
لتمائم والعزائم الشركية وأنواع من اخل رز أو ال ودع أو اْلل ق املعدني ة وغريه ا بن اء عل ى إش ارة الك اهن أو الس احر أو اعتق اد ا

مت   وار  فيعلقوهن   ا يف رق   اِبم أو عل   ى أوالده   م ل   دفع الع   ني ب   زعمهم أو يربطوهن   ا عل   ى أجس   ادهم أو يعلقوهن   ا يف س   ياراهتم 
ن الفصوص يعتقدون فيها أمورًا معين ة م ن رف ع ال بَلء أو دفع ه وه ها الش ك ين ايف التوك ل وبيوهتم أو يلبسون خوا  بأنواع م

عل  ى اهلل وال يزي  د اإلنس  ان إال وهنً  ا وه  و م  ن الت  داوي ب  اْلرام وه  هه التم  ائم ال  يت تعل  ق يف كث  ري منه  ا ش  رك جل  ي واس  تغاثة 
عوذين يكتب  ون آي  ات م  ن الق  رآن وخيلطوهن  ا ب  بعض اجل  ن والش  ياطني أو رس  وم غامض  ة أو كتاب  ات غ  ري مفهوم  ة وبع  ض املش  

بغريها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم اْليض وتعليق كل ما تق دم أو ربط ه ح رام لقول ه ص لى 
(وفاعل ذلك إن اعتقد أن ههه األشياء تنفع أو تض ر م ن دون اهلل فه و 203اهلل عليه وسلم: )من علق متيمة فقد أشرك()

أك  رب، وإن اعتق  د أهن  ا س  بب للنف  ع أو الض  رر، واهلل مل جيعله  ا س  ببا، فه  و مش  رك ش  ركا أص  غر وه  ها ي  دخل يف مش  رك ش  ركا 
 (205شرك األسباب)

 أيها اإلخوة 

إن مظ  اهر الش  رك املنتش  رة يف الع  امل االس  َلمي ه  ي الس  بب ال  رئيس يف مص  ائب املس  لمني وم  ا يَلقون  ه م  ن الف    وال  زالزل 
عهاب الهي صبه اهلل على املسلمني بسبب إعراضهم عن التوحيد و ظهور الشرك يف عقيدهتم واْلروب وغريها من أنواع ال

وسلوكهم، والدليل على ذلك ما نراه يف أكث ر ب َلد املس لمني م ن مظ اهر الش رك املتنوع ة ال يت حس بها الكث ري م ن املس لمني 
 الشرك أو املظاهر اليت تؤدي إليه.  أهنا من االسَلم، ولهلك مل ينكروها علًما بأن اإلسَلم جاء ليحطم مظاهر

أيه   ا اإلخ   وة  ه   هه إملاح   ة س   ريعة ل   بعض مظ   اهر الش   رك املنتش   رة يف ب   َلد املس   لمني وإن تعج   ب فعج   ب أن تعت   رب ه   هه 
الشركيات من دالئل تأصل الدين يف قلوب العامة على حد تعبري بعض املنتسبني اىل العلم وإن تس أل فاس أل ع ن العلم اء 

 من هها كله؟ والدعاة أين هم

قال: "كان بيت يف اجلاهلية يقال له ذو  -رضي اهلل عنه-واستمع ملا روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد اهلل البجلي 
اخللص  ة، والكعب  ة اليمانية،والكعب  ة الش  امية، فق  ال ِل الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم: أال ت  راين م  ن ذي اخللص  ة؟ فنف  رت يف 

                                                            
 (.520ري )( أخرجه البخا200)

 .294وهو يف السلسلة الصحيحة  2/020( أخرجه أ د 203)

 لفضيلة الشي  حممد بن مجيل زينو.  ،(21ومنهامل الفرقة الناجية و الطائفة املنصورة )ص  ،( حمرمات استهان ِبا الناس جيب اْلهر منها )ص(. لفضيلة الشي  حممد صاحل املنجد205)
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فكس  رناه وقتلن  ا م  ن وج  دنا عن  ده فأتي  ت الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فأخربت  ه، ف  دعا لن  ا  مخس  ني ومائ  ة ف  ارس م  ن أ   س،
 (209وأل س. )

ف  انظر إىل ه  ها التعب  ري النب  وي، "أال ت  راين م  ن ذي اخللص  ة؟ " فك  ان وج  ود األوث  ان يق  ض مض  جعه ويقلق  ه علي  ه الص  َلة 
ل دعاة الي وم ي رون أم ام أعي نهم مظ اهر الش رك ف َل حت رك والسَلم فَل يقر له قرار وال جيد راحة واعج ب م ن واق ع كث ري م ن ا

ف  يهم س  اكًنا وال اس  بون ُل  ها الواق  ع امل  ر حس  ابًا ب  ل األده  ى واألم  ر أهن  م يت  همرون مم  ن ينك  ر ويت  أمل ُل  ها الواق  ع اجل  اهلي 
 (241السيئ. )

س  تحي أص  حاِبا أن يلق  وا اهلل آل اْل  ال بأم  ة التوحي  د إىل ه  هه املخ  ازي وامله  اوي العميق  ة ال  يت ي  -أيه  ا اإلخ  وة-وهك  ها 
 بفعلها واْلرص على قوُلا وامتثاُلا. وأن يقابلوا يوماً رسول اهلل  ،تعاىل ِبا

ه  م:  ،واعج  ب لق  وم مس  لمني يعتق  دون ب  أن للك  ون أرب  ع أقط  اب يتص  رفون في  ه وه  ؤالء األقط  اب عن  د الص  وفية ه  داهم اهلل
ويعتق دون ب أن أرواح األولي اء الص اْلني تتص رف  ،، وأ  د الرف اعيأ د البدوي، وإب راهيم الدس وقي، وعب د الق ادر اجل يَل ي

 ويعتقدون أهنم ميلكون للخلق نفًعا وضرًا. ،يف العباد وأحواُلم بعد املوت

وك أن رس ول اهلل م ا ج اءهم   رب ه هه اجلاهلي ة إن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم أيه ا اإلخ وة مل يدخر"وس ًعا يف األم  ر 
أن يبىن عليها أو يزاد عليها وهنى ع ن جتصيص ها وهن ى ع ن الص َلة عليه ا وإليه ا وح هر التح هير الش ديد ِبدم القبور وهنى 

من شرها ولعن من يتخهون املساجد عليها، عن أَب اُليامل األسدي قال: قال ِل علي بن أىِب طالب: أال أبعث ك عل ى م ا 
ًُ مشرفًا إال سويته")بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،"أال تدع متثااًل إ  (.240ال طمسته وال قربَا

أال ترى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث علي ا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل وال تستبعد أن رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان جيند رجااًل هنا وهناك للقيام ِبدم األصنام والقبور.

حاديث: عن مثامة بن شفي قال: كن ا م ع فض الة ب ن عبي د، ب أرض ال روم ب رودس، فت ويف ص احب واستمع معى اىل ههه األ
(، وع  ن 244لن  ا، ف  أمر فض  الة ب  ن عبي  د بق  ربه، فس  وى ُث ق  ال: مسع  ت رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ي  أمر بتس  ويتها  )

ص ص الق رب، وأن يقع د علي ه، وأن يب ين جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: هنى رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم أن جي

                                                            
 (.073، 070، ومسلم )(2723، 2720، 2722( أخرجه البخاري )209)

 (.042/  70) -الدكتور ربيع بن هادي مدخلي  ث منشور يف جملة اجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة  ،( منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه اْلكمة...والعقل241)

 (.97( أخرجه مسلم )240)

 (.94(  أخرجه مسلم )244)
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قال: مسع ت رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم يق ول: "ال تص لوا إىل  -رضي اهلل عنه-(، وعن أىب مرثد الغنوى 247عليه )
 (.242القبور، وال جتلسوا عليها")

وثنا يعب د، اش تد غض ب قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اللهم ال جتعل قربي  -رضي اهلل عنه-وعن أَب هريرة 
 (242اهلل على قوم اختهوا قبور أنبيائهم مساجد")

وتس  تمر ه  هه العناي  ة النبوي  ة الواعي  ة، ألخط  ار األوث  ان والقب  ور إىل آخ  ر ْلظ  ة م  ن ْلظ  ات حي  اة الرس  ول الناص  ح األم  ني 
 صلى اهلل عليه وسلم قال: مسعت رسول اهلل -رضي اهلل عنه-صلوات اهلل وسَلمه عليه. فعن جندب بن عبد اهلل البجلي 

قب ل أن مي وت  م س وه  و يق ول: "إ ي أب رأ إىل اهلل أن يك  ون ِل م نكم خلي ل، ف  إن اهلل ق د اخت ه ي خل  يًَل كم ا اخت ه إب  راهيم 
، ولو كنت متخ هاً م ن أم يت خل يَل الخت هت أب ا بك ر خل يًَل، أال وإن م ن ك ان ق بلكم ك انوا يتخ هون قب ور أنبي ائهم  ًُ خليََل

 (.240أال فَل تتخهوا القبور مساجد، فإ ي أهناكم عن ذلك") وصاْليهم مساجد،

وعن د احتض  اره وبع د اختي  اره للرفي ق األعل  ى ك  ان ش غله الش  اغل خط ر فتن  ة القب ور عل  ى ه  هه األم ة ال  يت جه ل أكثره  ا ق  در 
 ههه االهتمامات النبوية وجهلت خطر ههه الفتنة املاحقة.

هم ق  اال: مل  ا ن  زل برس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم طف  ق يط  رح مخيص  ة ل  ه فع ن عائش  ة أم امل  ؤمنني واب  ن عب  اس رض  ي اهلل ع  ن
عل  ى وجه  ه، ف  إذا اغ  تم ِب  ا كش  فها ع  ن وجه  ه فق  ال: وه  و ك  هلك: "لعن  ة اهلل عل  ى اليه  ود والنص  ارى اخت  هوا قب  ور أنبي  ائهم 

 (.243مساجد"اهر مثل ما صنعوا )

لي  ه وس  لم ق  ال يف مرض  ه ال  هي م  ات في  ه: "ادخل  وا عل  ّي وع  ن أس  امة ب  ن زي  د رض  ي اهلل عنهم  ا: أن رس  ول اهلل ص  لى اهلل ع
(فكش  ف القن   اع، فق   ال: لع  ن اهلل اليه   ود والنص  ارى اخت   هوا قب   ور 245أص  حاَب، ف   دخلوا علي  ه وه   و مقن   ع ب  ربدة مع   افري )

 (249أنبيائهم مساجد.)

وا يه ود اْلج از م ن قال: كان آخر ما تكلم ب ه رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: "اخرج  -رضي اهلل عنه-وعن أَب عبيدة 
 (271جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الهين يتخهون القبور مساجد")

                                                            
 (.92( أخرجه مسلم )247)

 (.593،9( أخرجه مسلم )242)

 (.321وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،مرفوعا - -رضي اهلل عنه--( عن أَب هريرة4/420وأ د ) ،مرسَل 52(  أخرجه مالك يف املوطأ 242)

 ( 47(  أخرجه مسلم )240)

  -رضي اهلل عنهم -( عن عائشة وابن عباس44( عن عائشة، )0 9( ومسلم )0759) ،(0771(  أخرجه البخاري )243)

 ليمن منسوبة إىل معافر وهي قبيلة باليمن )البن األثري(. (  برود با245)

 (.09وحسنه األلبا ي يف حتهير الساجد )ص  ،(072( والطيالسي يف مسنده )200(، )797( والطربا ي يف الكبري )4 1 2/ 2(  أخرجه أ د يف مسنده )249)

 ( وإسناده صحيح إن شاء اهلل. 092/0(  أخرجه أ د )271)
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أخ   ي اْلبي   ب  "س   رّح طرف   ك يف مش   ارق ب   َلد املس   لمني ومغارِب   ا ت   ر العج   ب العج   اب ت   ر واقع   ا يتح   دى ه   هه النص   وص 
ألم   ة ِب   ا واجه   وك بت   أويَلت النبوي   ة، وإذا ق   رأت عل   يهم ه   هه النص   وص وبين   ت ُل   م مص   ادرها ومتس   ك الص   حابة وأعي   ان ا

َا الحبَ يحُع ِمثحُل الرِّبا . واهتموك بعداء األولياء.")  (270أسخف من تأويل من قالوا: }ِإمنَّ
 وبعد أيها اإلخوة  

رَِج  تح لِلنَّ  اِس تَ  أحُمُروَن  إن العق  ل والقل  ب ليحت  اران أه  هه أم  ة املص  طفى ال  يت زكاه  ا اهلل بقول  ه:  بِ  الحَمعحُروِف ُكنح  ُتمح َخي ح  َر أُمَّ  ٍة ُأخح
َهوحَن َعِن الحُمنحَكِر َوتُ ؤحِمُنوَن بِاللَِّه  ]آل عمران:  واليت من لوازم خرييتها أن تلزم الصراط املستقيم ال حتيد عنه قي د  ،[001َوتَ ن ح

 أمنلة وإال سلبت ههه اخلريية؟

َوَس طًا لَِتُكونُ وا ُش َهَداَء َعلَ ى النَّ اِس َوَيُك وَن الرَُّس وُل  وََك َهِلَك َجَعلحنَ اُكمح أُمَّ ةً  أههه هي األمة الوسط ال يت ق ال فيه ا اهلل تع اىل:
 [ 027َعَليحُكمح َشِهيًدا ]البقرة: 

 واليت من لوازم وسطيتها أن ال تقصر يف الدين وال تغلو فيه وإال سلبت ههه الوسطية؟

  أإىل هها اْلد نسيت األمة جهود األئمة فيها ممن قام بدحض الشرك وهدم األوثان؟

عل  ى التوحي  د وال  دعوة إلي  ه وس  د الثغ  ور عن  ه دون الش  رك؟ وق  بلهم أنس  يت  وق  بلهم أنس  يت األم  ة قي  ام أص  حاب الن  يب 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل الشرك؟ أفإن نس يت ذل ك كل ه أنس يت كت اب رِب ا ال هي يهت ف   اية النيب 

[؟، ف  إن كان  ت األم  ة نس  يت ذل  ك كل  ه ف  أين جهودن  ا 44( ]البق  رة: 44ُتمح تَ عحَلُم  وَن )لي  ل هن  ار: فَ  ََل جَتحَعلُ  وا لِلَّ  ِه أَنح  َداًدا َوأَن ح  
 وهها هو عنصرنا األخري أيها اإلخوة: أين جهودنا ْلماية التوحيد؟ ،ْلماية التوحيد وإرجاع األمة إىل التزام سواء السبيل

ه فل  م ي  دع باب  اً يق  رب وا  ض عل  ى التوحي  د إال ودل داعي  اً إىل التوحي  د حم  هراً ومن  هراً م  ن الش  رك وعاقبت   لق  د ج  اء الن  يب 
-عليه وطرقه ورغب فيه، ومل يدع باباً يوصل إىل الشرك إال وحهر من ولوج ه وس ده وعظ م طرق ه فك ان كم ا ق ال في ه ربن ا 

( فَ ِإنح 045ُكمح بِالحُمؤحِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم )َلَقدح َجاءَُكمح َرُسوٌل ِمنح أَن حُفِسُكمح َعزِيٌز َعَليحِه َما َعِنتُّمح َحرِيٌص َعَليح  :-سبحانه وتعاىل
 [049، 045(  ]التوبة: 049تَ َولَّوحا فَ ُقلح َحسحيبَ اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَليحِه تَ وَكَّلحُت َوُهَو َربُّ الحَعرحِش الحَعِظيِم )

ن ه يس د ك ل ط رق الش رك عنه ا إذ ال أض ر عل ى أمت ه، وم ن حرص ه أ تدل على حرص النيب   -أيها اإلخوة-فههه ايآية 
عل ى ص َلح ش أن أمت ه وأي  --من الشرك والكفر والنفاق الهي خيلد صاحبه يف النار أبد ايآبدين، وفيها أيضاً حرصه
من ه إال ب ه، الب د أن ي أحم  -ع ز وج ل-صَلح أعظم من صَلح التوحيد الهي لو أتى العبد ربه بك ل حس نة مل يقبله ا اهلل 

 .(274)قبل منه كل حسنة بعدها بالتوحيد لي

                                                            
 (.042/  70) -الدكتور ربيع بن هادي مدخلي  ث منشور يف جملة اجلامعة اإلسَلمية باملدينة املنورة  ،ء يف الدعوة إىل اهلل فيه اْلكمة...والعقل( منهج األنبيا270)

 ( بتصريف يسري.0/700( عون العلى اْلميد )274)
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على ههين األمرين خري قيام، فعلمنا التوحيد ودلنا عليه، وحهرنا من الشرك وأنهرنا إياه وسد علينا طرقه  وقد قام النيب 
ق  ال: "ال جتعل  وا بي  وتكم قب  وراً وال جتعل  وا ق  ربي عي  داً وص  لوا عل  ّي ف  إن ص  َلتكم تبلغ  ين حي  ث   ومناف  هه، وم  ن ذل  ك أن  ه 

 ،ومع نىَل جتعل وا بي وتكم قب ورا -رض ي اهلل عن ه-واْلديث أخرجه أبو داود بس ند ص حيح م ن ح ديث أَب هري رة (277)كنتم"
 أي: ال تدفنوا موتاكم يف البيوت فيكون ذلك وسيلة إىل الشرك.

  (272)وأيضاً ال ختلوها من الصَلة  يث تعطلوها من السنن والنوافل

واْل   ديث ظ   اهر ج   د ا يف املعني   ني  (272) بي   وتكم وال تتخ   هوها قب   وراً كم   ا يف اْل   ديث ايآخ   ر: "اجعل   وا م   ن ص   َلتكم يف
 املهكورين.

وما حك  م م  ن فعل  ه،واجلواب ع  ن ه  هه األس  ئلة نلتق  ى ب  ه ؟والجتعل  وا ق  ربى عي  ًدا فم  ا مع  ىن ذلك؟وم  ا مقتض  اه --وق  ال  
 بعد جلسة االسباحة أسأل اهلل ىل ولكم اخلري وأستغفر اهلل ىل ولكم.

 ةالْطبة الثاني

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

ق  ال: "ال جتعل  وا بي  وتكم قب  وراً وال جتعل  وا ق  ربي عي  داً  األلب  اِّن م  ن ح  ديث أىب هري  رة أن  ه  روى أب  وداود وأ   د وص  ححه
 وصلوا علّي فإن صَلتكم تبلغين حيث كنتم".

 وما مقتضاه؟ ؟فما معىن ذلك

 من الناحية الشرعية له أحكام البد أن تتبع ونلخص ذلك يف نقاط: أيها اإلخوة إن اييء إىل قرب النيب 

رض  ي اهلل -زي  ارة مس  جد الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم قب  ل اْل  ج أو بع  ده س  نة مل  ا ثب  ت يف الص  حيحني ع  ن أَب هري  رة أوال: 
ص  َلة يف مس  جدي ه  ها خ  ري م  ن أل  ف ص  َلة فيم  ا س  واه إال املس  جد »ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم:  -عن  ه
 واألحاديث يف هها املعىن كثرية. (270)«.اْلرام

                                                            
، طبع املكتب اإلسَلمي، 2صحيح مبا له من طرق وشواهد. انظر أحكام اجلنائز وبدعها للشي  األلبا ي، ط. واْلديث سنده حسن على شرط مسلم، وهو 703/  4. وأ د 272/  4( أخرجه أبو داود 277)

409 - 441. 

 (.0/700( عون العلى اْلميد )272)

 (.333(، ومسلم )0053(، )274( أخرجه البخاري )272)
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الزي  ارة: إذا وص  ل الزائ  ر إىل املس  جد اس  تحب ل  ه أن يق  دم رجل  ه اليم  ىن عن  د دخول  ه ويق  ول: بس  م اهلل والص  َلة  ثانيً  ا: كيفي  ة
والس   َلم عل   ى رس   ول اهلل أع   وذ ب   اهلل العظ   يم وبوجه   ه الك   رمي وس   لطانه الق   دمي م   ن الش   يطان ال   رجيم الله   م اف   تح ِل أب   واب 

خول مسجده صلى اهلل عليه وسلم ذكر خمصوص ُث يص لي ر تك. كما يقول ذلك عند دخول سائر املساجد، وليس لد
ركعت  ني في  دعو اهلل فيهم  ا مب  ا أح  ب م  ن خ  ريي ال  دنيا وايآخ  رة وإن ص  َلمها يف الروض  ة الش  ريفة فه  و أفض  ل لقول  ه ص  لى اهلل 

لم وق ربي ُث بعد الصَلة يزور قرب النيب صلى اهلل عليه وس  (273)«.عليه وسلم: "ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة 
صاحبيه أَب بكر وعمر رضي اهلل عنهما فيقف جت اه ق رب الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم ب أدب وخف ض ص وت ُث يس لم علي ه، 
علي  ه الص  َلة والس  َلم ق  ائَل: "الس  َلم علي  ك ي  ا رس  ول اهلل ور   ة اهلل وبركات  ه" مل  ا يف س  نن أَب داود بإس  ناد حس  ن ع  ن أَب 

اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: "م ا م ن أح د يس لم عل ي إال رد اهلل عل ي روح ي ح ىت  ق ال: ق ال رس ول -رضي اهلل عن ه-هريرة 
وإن ق  ال الزائ   ر يف س  َلمه: "الس   َلم علي  ك ي   ا ن  يب اهلل، الس   َلم علي  ك ي   ا خ  رية اهلل م   ن خلق   ه،  (275)«.أرد علي  ه الس   َلم 

ان ة ونص حت األم ة وجاه دت يف السَلم علي ك ي ا س يد املرس لني وإم ام املتق ني، أش هد أن ك ق د بلغ ت الرس الة وأدي ت األم
اهلل ح  ق جه  اده ". ف  َل ب  أس ب  هلك ألن ه  ها كل  ه م  ن أوص  افه ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ويص  لي علي  ه، علي  ه الص  َلة والس  َلم 
ا ويدعو له ملا قد تقرر يف الشريعة من شرعية اجلمع بني الص َلة والس َلم علي ه عم َل بقول ه تع اىل }يَاأَي َُّه ا الَّ ِهيَن آَمنُ وا َص لُّو 

ِليًما  ]األحزاب:   [ ُث يسلم على أَب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ويدعو ُلما ويرضى عنهما.20َعَليحِه َوَسلُِّموا َتسح

وك  ان اب  ن عم  ر رض  ي اهلل عنهم  ا إذا س  لم عل  ى الرس  ول ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وص  احبيه ال يزي  د غالب  ا عل  ى قول  ه: "الس  َلم 
 كر، السَلم عليك يا أبتاه" ُث ينصرف.عليك يا رسول اهلل، السَلم عليك يا أبا ب

ثالثًا: مستحبات يسن للزائر أن ااف  عليه ا: يس ن للزائ ر أن يص لي الص لوات اخلم س يف مس جد الرس ول ص لى اهلل علي ه 
 وسلم، وأن يكثر فيه من الهكر والدعاء وصَلة النافلة اغتناما ملا يف ذلك من األجر اجلزيل.

ة يف الروضة الشريفة لقول النيب ص لى اهلل علي ه وس لم: "م ا ب ني بي يت ومن ربي روض ة م ن ويستحب أن يكثر من صَلة النافل
 «.رياض اجلنة 

ال جيوز ألحد أن يتمسح باْلجرة أو يقبلها أو يطوف ِبا ؛ ألن ذلك مل ينقل عن السلف الص احل ب ل ه و بدع ة  -رابًعا: 
 منكرة.

ض  اء حاج  ة أو تف  ريج كرب  ة أو ش  فاء م  ريض أو َن  و ذل  ك، ألن وال جي  وز ألح  د أن يس  أل الرس  ول ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق
 ذلك كله ال يطلب إال من اهلل سبحانه. وطلبه من األموات شرك باهلل وعبادة لغريه. 

 ودين اإلسَلم مبين على أصلني:
                                                                                                                                                                                                     

 .7220ومسلم  ،0091(  أخرجه البخاري 270)

 .7272ومسلم  ،(0090( أخرجه البخاري )273)

 (.4400وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(4120( أخرجه أبو داود )275)
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 أحدمها: أال يعبد إال اهلل وحده.

 والثا ي: أال يعبد إال مبا شرعه الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 ىن شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل.وهها مع

وهكها ال جيوز ألحد أن يطلب من الرسول صلى اهلل عليه وس لم الش فاعة ألهن ا مل ك اهلل س بحانه، ف َل تطل ب إال من ه   -
يًعا   ]الزمر:   [22كما قال تعاىل } ُقلح لِلَِّه الشََّفاَعُة مجَِ

 ع يف مَلئكتك وعبادك املؤمنني. اللهم شفع يف أفراطي" وَنو ذلك.فتقول: "اللهم شفع يف نبيك. اللهم شف

وأما األموات فَل يطلب منهم ش يء ال الش فاعة وال غريه ا س واء ك انوا أنبي اء أو غ ري أنبي اء ألن ذل ك مل يش رع وألن املي ت 
 قد انقطع عمله إال مما استثناه الشارع.

ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: "إذا م ات اب ن آدم انقط ع  ق ال: -رض ي اهلل عن ه-ويف صحيح مسلم ع ن أَب هري رة 
 (279)«.عمله إال من ثَل  صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 

وإمنا جاز طلب الشفاعة من النيب صلى اهلل عليه وس لم يف حيات ه وي وم القيام ة لقدرت ه عل ى ذل ك، فإن ه يس تطيع أن يتق دم 
م ا يف ال دنيا فمعل وم ول يس ذل ك خاص ا ب ه ب ل ه و ع ام ل ه ولغ ريه، فيج وز للمس لم أن يق ول ألخي ه. فيسأل رب ه للطال ب، أ

اشفع ِل إىل رَب يف كها وكها مبعىن ادع اهلل ِل، وجيوز للمقول له ذلك أن يسأل اهلل ويشفع ألخيه إذا كان ذلك املطل وب 
 مما أباح اهلل طلبه.

بعد إذن اهلل سبحانه، كما قال اهلل تع اىل } َم نح َذا الَّ ِهي َيشح َفُع ِعنح َدُه ِإالَّ بِِإذحنِ ِه  وأما يوم القيامة فليس ألحد أن يشفع إال
 [422  ]البقرة: 

وأما حالة املوت فهي حالة خاصة ال جي وز إْلاقه ا   ال اإلنس ان قب ل امل وت وال  ال ه بع د البع ث والنش ور النقط اع عم ل 
الشارع، وليس طلب الشفاعة من األموات مما استثناه الش ارع ف َل جي وز إْلاق ه ب هلك،  امليت وارهتانه بكسبه إال ما استثناه

ال ش  ك أن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم بع  د وفات  ه ح  ي حي  اة برزخي  ة أكم  ل م  ن حي  اة الش  هداء ولكنه  ا ليس  ت م  ن ج  نس 
إال اهلل س  بحانه، وُل  ها تق  دم يف حيات  ه قب  ل امل  وت وال م  ن ج  نس حيات  ه ي  وم القيام  ة، ب  ل حي  اة ال يعل  م حقيقته  ا وكيفيته  ا 

 «اْلديث الشريف قوله عليه السَلم: "ما من أحد يسلم علي إال رد اهلل علي روحي حىت أرد عليه السَلم 

دل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليها عند السَلم. والنصوص الدالة على موته ص لى 
سنة معلومة، وهو أم ر متف ق علي ه ب ني أه ل العل م ولك ن ذل ك ال مين ع حيات ه الربزخي ة كم ا أن اهلل عليه وسلم من القرآن وال

                                                            
 (.0070(  أخرجه مسلم )279)
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َوا يَ اٌء ِعنح َد موت الشهداء مل مينع حياهتم الربزخية املهكورة يف قوله تعاىل } َواَل حَتحَسََبَّ الَّ ِهيَن قُِتلُ وا يف َس ِبيِل اللَّ ِه أَمح تً ا بَ لح َأحح
مح يُ رحَزُقوَن   [نسأل اهلل لنا وجلميع املسلمني السَلمة من كل ما خيالف شرعه.009  ]آل عمران: َرِبِِّ

ال جيوز رفع الصوت عند قربه صلى اهلل عليه وسلم وطول القيام هناك وأما ما يفعله بعض الزوار من ذلك فه و خ َلف  -
ي ه وس لم وع ن اجله ر ل ه ب القول كجه ر املشروع ألن اهلل سبحانه هنى األمة عن رفع أصواهتم فوق صوت الن يب ص لى اهلل عل

النَّ يبِّ بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده يف قوله تعاىل: } يَاأَي َُّها الَِّهيَن آَمُنوا اَل تَ رحفَ ُعوا َأصح َواَتُكمح فَ  وحَق َص وحِت 
مح َوأَن ح  ُتمح اَل َتشح  ُعُروَن  } ِإنَّ الَّ  ِهيَن يَ ُغضُّ  وَن َأصح  َواتَ ُهمح ِعنح  َد َواَل جَتحَه  ُروا لَ  ُه بِ  الحَقوحِل َكَجهح  ِر بَ عحِض  ُكمح لِ  بَ عحٍض َأنح حَتح  َبَط َأعحَم  اُلكُ 

ٌر َعِظيٌم   ]اْلجرات  َتَحَن اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمح لِلت َّقحَوى َُلُمح َمغحِفَرٌة َوَأجح  [7، 4َرُسوِل اللَِّه أُولَِئَك الَِّهيَن امح

واإلكث  ار م  ن تك  رار الس  َلم يفض  ي إىل الزح  ام وكث  رة الض  جيج وارتف  اع وألن ط  ول القي  ام عن  د ق  ربه ص  لى اهلل علي  ه وس  لم 
األصوات عند قربه صلى اهلل عليه وسلم وذل ك خي الف م ا ش رعه اهلل للمس لمني يف ه هه ايآي ات احملكم ات وه و ص لى اهلل 

ا يفعل ه بع ض ال زوار عليه وسلم حمبم حيا وميتا فَل ينبغ ي للم ؤمن أن يفع ل عن د ق ربه م ا خي الف األدب الش رعي وهك ها م 
وغريهم من حتري الدعاء عند قربه مستقبَل للقرب رافعا يديه يدعو فهها كله خَلف م ا علي ه الس لف الص احل م ن أص حاب 
رس   ول اهلل وأتب   اعهم بإحس   ان ب   ل ه   و م   ن الب   دع احمل   دثات، وق   د ق   ال الن   يب ص   لى اهلل علي   ه وس   لم: "عل   يكم بس   نيت وس   نة 

بعدي متسكوا ِبا وعضوا عليها بالنواجه وإياكم وحمدثات األمور ف إن ك ل حمدث ة بدع ة وك ل اخللفاء الراشدين املهديني من 
 (221)«.بدعة ضَللة 

» أخرج ه البخ اري ومس لم ويف رواي ة ملس لم: « وقال صلى اهلل عليه وسلم: "من أحد  يف أمرنا هها ما ليس منه فهو رد 
 (220)«.من عمل عمَل ليس عليه أمرنا فهو رد 

اْلس  ني )زي  ن العاب  دين( رض  ي اهلل عنهم  ا رج  َل ي  دعو عن  د ق  رب الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فنه  اه ع  ن ذل  ك ورأى عل  ي ب  ن 
وقال أال أحدثك حديثا مسعته من أَب عن جدي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "ال تتخ هوا ق ربي عي دا وال 

  (224)«.بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم 

وهكها ما يفعله بعض الزوار عند السَلم عليه ص لى اهلل علي ه وس لم م ن وض ع ميين ه عل ى اال ه ف وق ص دره أو حتت ه كهيئ ة 
املصلي فههه اُليئة ال جتوز عند السَلم عليه صلى اهلل عليه وس لم وال عن د الس َلم عل ى غ ريه م ن املل وك والزعم اء وغ ريهم 

يف الف  تح ع  ن العلم  اء،  -ر   ه اهلل-ح إال هلل كم  ا حك  ى ذل  ك اْل  اف  اب  ن حج  ر ألهن  ا هيئ  ة ذل وخض  وع وعب  ادة ال تص  ل
 واألمر يف ذلك جلي واضح ملن تأمل املقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصاحل.

                                                            
 .025/  4وصححه األلبا ي "الصحيحة"  ،(040/  2وأ د ) ،(27( أخرجه ابن ماجه )221)

 (.0305ومسلم ) ،(4093(  أخرجه البخاري )220)

 ألحاديث املختارة.( أخرجه اْلاف  حممد بن عبد الواحد املقدسي يف كتابه ا224)
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وأما من غلب عليه التعصب واُلوى والتقليد األعمى وس وء الظ ن بال دعاة إىل ه دي الس لف الص احل ف أمره إىل اهلل ونس أل 
 نا وله اُلداية والتوفيق إليثار اْلق على ما سواه إنه سبحانه خري مسئول.اهلل ل

وكها ما يفعله بعض الناس من استقبال القرب الشريف من بعيد وحتريك شفتيه بالسَلم أو ال دعاء فك ل ه ها م ن ج نس م ا 
م ل أق رب إىل اجلف اء من ه إىل امل واالة قبله من احملدثات وال ينبغي للمسلم أن اد  يف دينه ما مل يأذن به اهلل وهو ِب ها الع

 هها العمل وأشباهه وقال: "لن يصلح آخر ههه األمة إال ما أصلح أوُلا ". -ر ه اهلل-والصفاء وقد أنكر اإلمام مالك 

ومعل  وم أن ال  هي أص  لح أول ه  هه األم  ة ه  و الس  ري عل  ى منه  امل الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وخلفائ  ه الراش  دين وص  حابته 
 وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر ههه األمة إال متسكهم بهلك وسريهم عليه. املرضيني

 وفق اهلل املسلمني ملا فيه جناهتم وسعادهتم وعزهم يف الدنيا وايآخرة إنه جواد كرمي.

 خامًس ا: ليس ت زي ارة ق رب الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم واجب  ة وال ش رطًا يف اْل ج كم ا يظن ه بع ض العام ة وأش باههم ب ل ه  ي
بشرط أال يعتاد ذلك فإن من جع ل ذل ك  ،مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو كان قريًبا منه

 ،ال ،فقد خالف الش رع ،عادة له مستمرة من غري سبب كساكن املدينة كلما دخل وخرمل يههب يصلي على النيب ويسلم
م اء م ن ذل ك ألن ه ها م ن مع ىن العي د ال هي ح هر من ه الن يب فليس يف كل مرة يههب ويس لم فق د من ع العل ،ال يصح هها

 «.: "ال تتخهوا قربي عيًدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صَلتكم تبلغين حيث كنتم يف قوله 

أما البعيد عن املدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القرب، ولكن يسن له شد الرحل لقصد املسجد الشريف، فإذا وصله 
ق  رب الش  ريف وق  رب الص  احبني، ودخل  ت الزي  ارة لق  ربه علي  ه الس  َلم وق  رب ص  احبيه تبع  ا لزي  ارة مس  جده ص  لى اهلل علي  ه زار ال

وس لم وذل ك مل ا ثب ت يف الص حيحني أن الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال:" ال تش د الرح ال إال إىل ثَلث ة مس اجد املس  جد 
 (227)«.اْلرام ومسجدي هها واملسجد األقصى 

الرح  ال لقص  د ق  ربه علي  ه الص  َلة والس  َلم أو ق  رب غ  ريه مش  روعا ل  دل األم  ة علي  ه وأرش  دهم إىل فض  له، ألن  ه  ول  و ك  ان ش  د
أنصح الناس وأعلمهم باهلل وأشدهم له خشية. وقد بلا البَلغ املبني، ودل أمته على كل خري وحهرهم من كل ش ر كي ف 

ا ق ربي عي ًدا وال بي وتكم قب ورا وص لوا عل ي ف إن ص َلتكم ال تتخ هو » وقد حهر من شد الرحل لغري املساجد الثَلثة وق ال: 
 «.تبلغين حيث كنتم 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قربه صلى اهلل عليه وسلم يفضي إىل اخت اذه عي ًدا، ووق وع احمل هور ال هي خاف ه الن يب ص لى 
تق ادهم ش رعية ش د الرح ال لزي ارة ق ربه اهلل عليه وسلم من الغلو واإلط راء كم ا ق د وق ع الكث ري م ن الن اس يف ذل ك بس بب اع

 عليه الصَلة والسَلم.

                                                            
 وقال األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني. ،993(  أخرجه أ د 227)
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وأما ما يروى يف هها الباب من األحاديث اليت اتج ِب ا م ن ق ال بش رعية ش د الرح ال إىل ق ربه علي ه الص َلة والس َلم فه ي 
ب   ن حج   ر، أحادي   ث ض   عيفة األس   انيد ب   ل موض   وعة كم   ا ق   د نب   ه عل   ى ض   عفها اْلف   اش كال   دارقطين، والبيهق   ي، واْل   اف  ا

 وغريهم فَل جيوز أن يعارض ِبا األحاديث الصحيحة الدالة على حترمي شد الرحال لغري املساجد الثَلثة.

 وإليك أيها الكرمي شيئا من األحاديث املوضوعة يف هها الباب لتعرفها وحتهر االغبار ِبا:

 األول: )من حج ومل يزر ي فقد جفا ي(.

 منا زار ي يف حياحم(.والثا ي: )من زار ي بعد مماحم فكأ

 والثالث: )من زار ي وزار أَب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له على اهلل اجلنة(.

 والرابع: )من زار قربي وجبت له شفاعيت(.

 -ق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر يف التلخ  يص:  ،فه  هه األحادي  ث وأش  باهها مل يثب  ت منه  ا ش  يء ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم
 ،وقال اْلاف  العقيلي: ال يصح يف هها الب اب ش يء ،طرق هها اْلديث كلها ضعيفة  -لروايات بعد ما ذكر أكثر ههه ا

ول و   ،، أن ه هه األحادي ث كله ا موض وعة. وحس بك ب ه علم ا وحفظ ا واطَلع ا-ر  ه اهلل-وجزم ش ي  اإلس َلم اب ن تيمي ة 
وبيان ذلك لألم ة ودع وهتم إلي ه ألهن م خ ري  كان شيء منها ثابًتا لكان الصحابة رضي اهلل عنهم أسبق الناس إىل العمل به

الن  اس بع  د األنبي  اء وأعلمه  م    دود اهلل ومب  ا ش  رعه لعب  اده وأنص  حهم هلل وخللق  ه، فلم  ا مل ينق  ل ع  نهم ش  يء م  ن ذل  ك دل 
ذلك على أنه غري مشروع ولو صح منه ا ش يء لوج ب   ل ذل ك عل ى الزي ارة الش رعية ال يت ل يس فيه ا ش د الرح ال لقص د 

 أعلم. -سبحانه وتعاىل-ه ؛ مجعا بني األحاديث واهلل القرب وحد

وأما قصد املدينة للصَلة يف مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم والدعاء فيه وَنو ذل ك مم ا يش رع يف س ائر املس اجد فه و 
 (222) مشروع يف حق اجلميع ملا تقدم من األحاديث يف ذلك.

ص يانة للتوحي د وال دين، ومل ا  ؟ل يت حص لت عن دها بيع ة الرض وان، مل اذاالشجرة ا -رضي اهلل عنه-عباد اهلل  لقد قطع عمر 
ح  اول بع  ض الن  اس جع  ل بع  ض ايآث  ار م  زارات يزوروهن  ا مث  ل غ  ار ح  راء، وغ  ارثور، وجب  ل الن  ور، واملس  اجد الس  بعة، وَن  و 

)وك هلك قص د  :-ر  ه اهلل-ق ال ش ي  اإلس َلم  ،ذلك، كتب العلماء التوضيح والبيان، ألن ذل ك ل يس م ن دي ن اإلس َلم
اجلب  ال والبق  اع ال  يت ح  ول مك  ة، غ  ري املش  اعر عرف  ة، ومزدلف  ة، ومىن،وقص  د اجلب  ال والبق  اع ال  يت ح  ول مك  ة كجب  ل ح  راء، 
واجلب  ل ال  هي عن  د م  ىن، وال  هي يق  ال إن  ه ك  ان في  ه قب  ة الف  داء، وَن  و ذل  ك،، فإن  ه ل  يس م  ن س  نة رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه 

 وسلم، زيارة شيء من ذلك بل بدعة(.

                                                            
 .-ر ه اهلل تعالىوطيب ثراه--( استفدت ههه املسائل من الرسالة القيمة: "التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل اْلج والعمرة والزيارة" للعَلمة عبد العزيز بن باز 222)
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: )ومعل  وم أن أص  حاب الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أعل  م الن  اس ب  دين اهلل، -ر   ه اهلل-وق  ال الش  ي  عب  د العزي  ز ب  ن ب  از 
وأحب الناس لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأكملهم نصحاً هلل ولعباده، ومل ايوا ههه ايآث ار، ومل يعظموه ا، ومل ي دعوا 

رهت  ا أم  راً مش  روعاً لفعل  ه الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يف مك  ة، وبع  د اُلج  رة، أو أم  ر إىل إحيائه  ا، ول  و ك  ان إحياؤه  ا أو زيا
ب  هلك، أو فعل  ه أص  حابه أو أرش  دوا إلي  ه، فلم  ا مل يع  رف أن أح  داً م  نهم زار تل  ك ايآث  ار أو تتبعه  ا وأم  ر بتش  ييدها، فل  يعلم 

الب   دع، ي   ؤدي إىل تق   ديس األم   اكن وإىل أن ب   أن زي   ارة تل   ك األم   اكن واعتباره   ا أثري   ة و جعله   ا م   زارات للن   اس بدع   ة م   ن 
 ترتكب عندها أنواع الشرك والبدعة(.

   فليتق اهلل تعاىل م ن يري دون إحي اء دي ن اجلاهلي ة والتمس ح مبقام ات وقب ور ومش اهد وأض رحة، وليقوم وا كم ا ق ام نب يهم
وا م  ن اهلل ورس  وله يف ش  يء مص  داقًا بإحي  اء التوحي  د و اي  ة جناب  ه والعم  ل عل  ى س  د الط  رق املوص  لة إىل الش  رك وإال فليس  

ُع    و ِإىَل اللَّ    ِه َعلَ    ى َبِص    ريٍَة أَنَ    ا َوَم    ِن ات َّبَ َع    يِن َوُس    بحَحاَن اللَّ    ِه َوَم     ا أَنَ    ا ِم    َن الحُمشح    رِِكنَي لق    ول اهلل تع    اىل: قُ    لح َه    ِهِه َس    ِبيِلي أَدح
 [015(]يوسف: 015)

لدين والغرية هو من شأن العلماء وحدهم، وال م ن ش أن ال دعاة ههه مسؤلية اجلميع ف"ليس القيام بأمر اهلل والدفاع عن ا
وحدهم، ب ل وال م ن ش أن املتمس كني بال دين فق ط، ب ل ه و ش أن عام ة الن اس كله م، جي ب أن يوض حوا ذل ك وأن يبين وه، 

ة ألحك  ام وأن ي هبوا ع  ن الش رع، وأن ي  دعوا إىل االلت زام بأحك  ام ال دين اْلني  ف، واالمتن اع ع  ن العم ل ب  أي ش يء في  ه خمالف 
الشريعة، ومن األمثلة الطريفة يف ذلك، أن ال دفاع ع ن ال دين ل يس وظيف ة أه ل االس تقامة فقط،ولنعت رب مب ا فعل ه أب و حمج ن 

وق  د أحم ب  ه ي  وم القادس  ية إىل س  عد ب  ن أَب وق  اص، وق  د ش  رب اخلم  ر ف  أمر ب  ه إىل القي  د، فلم  ا التق  ى  -ر   ه اهلل-الثقف  ى 
ص   حيح الرج   ل ه   ها يش   رب اخلم   ر لكن   ه يري   د اجله   اد يف س   بيل اهلل، ويري   د ال   هب ع   ن الن   اس أي املس   لمون واملش   ركون، 

 املسلمني، ويريد الطعان يف هؤالء الكافرين، فتحسر أنه مقيد، واملسلمون جياهدون فقال:

 كفى حزنا أن تطرد اخليل بالقىن وأترك مشدوداً علي وثاقيا

اهلل أن أرج  ع ح  ىت أض  ع رجل  ي يف القي  د، ف  إن قتل  ت اس  بحت م  ين فق  ال الم  رأة س  عد: أطلقي  ين ول  ك واهلل عل  ي إن س  لمين 
فأشفقت املرأة ْلاله، فحلت ه وذه ب أب و حمج ن ح ىت التق ى الن اس وكان ت بس عد جراح ة مل يس تطع املش اركة فك ان يش رف 

استعمل على عليهم من علو، فلم خيرمل يومئه إىل الناس، كان سعد القائد جرااً فصعدوا به لينظر ويشرف على املعركة، و 
اخلي ل خال د ب ن عرفط  ه، فوث ب أب و حمج  ن عل ى ف رس لس  عد يق ال ُل ا: البلق  اء، ُث أخ ه رحم اً ُث خ  رمل فجع ل ال ام ل عل  ى 
ناحية من العدو إال هزمهم، من جرأته وقوته، وجعل الناس يعين املسلمون يقولون: هها مل ك مل ا رأوه يص نع، وجع ل س عد 

الظف  ر ظف  ر أَب حمج  ن، عجباً (س  عد يتعج  ب ه  هه الداب  ة فيم  ا يظ  ن ه  ها ش  أن دابت  ه يق  ول متعجب  اً: )الص  رب ص  رب البلق  اء و 
البلقاء، والطعن طعن أَب حمجن وأبو حمجن يف القيد، فكيف هها؟ فلما هزم العدو ورجع أب و حمج ن ح ىت وض ع رجلي ه يف 

وم رج  ًَل أبل  ى للمس  لمني م  ا القي  د، ف  أخربت ابنت  ه حفص  ة س  عداً مب  ا ك  ان م  ن األم  ر، فق  ال س  عد: )ال واهلل ال أض  رب الي  
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أبَلهم(، فخلى سبيله، فقال أبو حمجن: )قد كنت أشرِبا إذ يقام علي اْل د وأطه ر منه ا، فأم ا إذ، أي: أنق هتين وت ركتين، 
 (222)فواهلل ال أشرِبا أبداً(وهكها يكون الهب عن الدين مسؤولية اجلميع".

 ولدوا هم الرجال بأفياء اجلهاد منوا وحتت سقف املعاِل والندى

 جباههم ما اَننت إال خلالقها وغري من أبدع األكوان ما عبدوا

 اخلاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغري اهلل ما قصدوا

فاملس  ئولية يف ال  دعوة إىل التوحي  د وحمارب  ة الش  رك مس  ئولية ك  ل مس  لم،جيب عل  ى ك  ل موح  د أن يعم  ل لنص  رة التوحي  د وس  د 
ف  اللهم إن  ا نس  ألك فع  ل  ،حح العب  د توحي  ده ي  دعو غ  ريه إىل ه  ها التوحي  د الص  حيحط  رق الش  رك ع  ن املس  لمني بع  دما يص  

 اخلريات، وترك املنكرات.......... الدعاء

                                                            
 خطبة من موقع املنرب. –(  الصادعون باْلق 222)
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 [6عالدددددم السحددددددر ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،فَل هادي لهومن يضلل 

 وأنا احملب ومهجيت ال تنثين عن وجدها وغرامها مبحمد

 قد المين فيه اجلهول ولو درى معىن اُليام به لكان مساعدي

 يا رب صل على اْلبيب املصطفى واجعله شافعنا بفضلك يف غد

يها اإلخوة َنن ايآن على موع د م ع اْل ديث ع ن موض وع ل ه تعل ق كب ري وخط ر عظ يم بعقي دة املس لم ح ديث أما بعد فيا أ
 عن عامل عجيب ختتلط فيه اْلقيقة باخلرافة والعلم بالشعوذة وكما ختتلط فيه الدوافع والبواعث والغايات واألهداف.

وباطن  ه ق  هر يتج  اِف عن  ه أول  وا األلب  اب وين  أى عن  ه ع  امل ظ  اهره مجي  ل خ  َلب يف    قل  وب البس  طاء وخي  دع الس  همل والرع  اع 
 أصحاب القلوب املستنرية والفطر السليمة.

 اليوم عن عامل السحر والشعوذة.  -أيها اإلخوة-أظنكم عرفتموه نعم نعم إنه السحر، لقاؤنا 

ن عب اد اهلل فيوقع وهنم تاري  أس ود ق ا  فه و خدع ة ش يطانية يض ل ِب ا ش ياطني اإلن س واجل   -أيها اإلخوة-وتاري  السحر 
  (220) بالسحر يف أعظم جرمية أال وهي جرمية الكفر  الق السموات واألرض جيهبوهنم اىل اُلاوية والشرك والضَلل.

 نستضيء بنور الوحي ونتعرف إىل معامل هها العامل الغامض ونستكشف بعض خفاياه.  -أيها اإلخوة-فتعالوا بنا 

وما هو حكم الشرع املطهر يف الس حر  ؟ه؟ وهل يسري السحر يف عمله ومهمته بنفسهفما هو السحر، ما حقيقته وماهيت
وإذا وق ع بن ا  ،وتعلمه وتعليمه؟ وما حكمه يف الساحر؟، وأخرياً كيف نقي أنفسنا ش ر الس حر وش رور الس حرة واملش عوذين

 شيء من ذلك فما السبيل إىل عَلجه وحله؟

خنرمل من لقائنا هها إن شاء اهلل تعاىل إال وقد تعرفنا على إجاباهتا فهها املوضوع ينبغي أن ال   -أيها اإلخوة-أسئلة مهمة 
أن جينبنا الشرور والف   م ا ظه ر منه ا  -عز وجل-من األمهية مبكان وهو مما اتامل إليه اخلاص والعام من الناس أسأل اهلل 

 وما بطن.

طل  ق يف اللغ  ة عل  ى ك  ل ش  يء خف  ي ولط  ف ودق س  ببه الس  حر ي ؟أيه  ا اإلخ  وة.. م  ا ه  و الس  حر وم  ا ه  ي حقيقت  ه وماهيت  ه
 وُلها مسي آخر الليل سحًرا ألنه خفي ومسي السحور سحوراً ألنه يقع خفّياً آخر الليل وهكها...

                                                            
 بتصرف. ،للدكتور عمر األشقر ،وما بعدها( ،3(عامل السحر والشعوذة )ص 220)
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وقد تعددت عبارات العلماء يف حتديد معىن السحر اصطَلحاً تعدداً كبرياً ح ىت كث رت ج ّداً وذل ك ألن الس حر ل يس نوع اً 
-د مييزه عن غريه بل هو أنواع كثرية متداخلة، ومن أمجع ما قرأت يف تعريفه ما قال اإلمام ابن قدامة واحداً ميكن حده  

يف املغ  ين فق  د عرف  ه بقول  ه: "هوعق  د ورق  ى وك  َلم ي  تكلم ب  ه أى الس  احر أو يكتب  ه أو يعم  ل ش  يًئا ي  ؤثر يف ب  دن  -ر   ه اهلل
 (223)تعاىل".املسحور أو قلبه أو عقله من غري مباشرة له بإذن اهلل 

ألن ه إمن ا يفع ل ذل ك  -واهلل أعل م  -وأيضاً مسي الساحر ِبها االسم ألنه يعم ل أش ياء خفي ة فيه ا التموي ه واخل داع، وأيض اً 
يف اخلف  اء حي  ث ال يعم  ل ه  ؤالء إال يف ظلم  ة اللي  ل ول  ها ذك  ر اهلل تع  اىل الس  حر آم  راً باالس  تعاذة من  ه عق  ب دخ  ول اللي  ل. 

( َوِم  نح َش  رِّ الن َّفَّاثَ  اِت يف الحُعَق  ِد 7( َوِم  نح َش  رِّ َغاِس  ٍق ِإَذا َوقَ  َب )4( ِم  نح َش  رِّ َم  ا َخلَ  َق )0بِ  َربِّ الحَفلَ  ِق ) ق  ال تع  اىل: قُ  لح َأُع  وذُ 
فغال  ب م  ا  ،(2(.والغاس  ق إذا وق  ب ه  و اللي  ل إذا غرب  ت الش  مس وأقب  ل املس  اء ُث ق  ال َوِم  نح َش  رِّ الن َّفَّاثَ  اِت يف الحُعَق  ِد )2)

 السحر إن مل يكن أمجعه يكون يف الليل واهلل تعاىل أعلم. يعمل من

فه ل الس حر  ،قلن ا يف تعري ف الس حر: "ي ؤثر يف ب دن املس حور أو قلب ه أو عقل ه" ؟هل السحر ي ؤثر  -أيها اإلخوة-ولكن 
ه  ي أن  واع  اس  ن بن  ا قب  ل اجل  واب ع  ن ه  ها الس  ؤال أن نتع  رف أواًل إىل أن  واع الس  حر فم  ا ؟ي  ؤثر؟ ه  ل للس  حر ت  أثري فع  ًَل 

 ؟السحر

 السحر يطلق على ثَلثة أنواع: )سحر حقيقي، وسحر خياِل، وسحر جمازي(.

الن  وع األول: الس  حر اْلقيق   ي وه  و م  ا ل   ه حقيق  ة يف اخل  ارمل ول   ه أث  ر وت  أثري. نع   م فالس  حر ل  ه حقيق   ة وأث  ر كم  ا دل علي   ه 
 هو: السحر اْلقيقي.الكتاب والسنة والواقع كما سنعرف ايآن بالتفصيل، املهم أن النوع األول 

الن   وع الث   ا ي: س   حر اخلي   ال أو التخيي   ل وه   ها إمن   ا ي   تم بطريق   ة يعم   د فيه   ا الس   احر إىل ق   وى اخلي   ال املوج   ودة يف اإلنس   ان 
فيتصرف فيها ويلقي فيها خياالت وصور يريدها ُث ينزُل ا إىل ح س املقص ودين بق وة نفس ه امل ؤثرة فينظره ا ال راءون كأهن ا يف 

 (225) جد ُلا أصل يف الواقع وهها ما يسمى أو يعرف بالشعوذة أو الشعبهة.اخلارمل وهي ال يو 

وكهلك من سحر التخييل ما يعتمد على شغل البصر بشيء معني حىت ميرر شيء آخر ْلني قلب الشيء املراد قلبه وه ها 
يح ة للزوج ة عن د يعتمد على خطأ البصر ويدخل ض من ه ها الن وع م ا يلقي ه الس احر يف قل ب اإلنس ان وفك ره م ن ص ور قب

زوجها أو للزومل عند زوجت ه فيتخ يَلن تل ك الص ور فيكره ا بعض يهما فيحص ل التفري ق بينهم ا بس بب إحداث ه لتل ك الص ور 
  القبيحة وهها هو سحر الصرف وضده العطف ويكون بالتحبيب. فالنوع الثا ي هو سحر اخليال أو التخييل.

خي االت ومتويه ات وحي ل علمي ة وعملي ة وإمن ا يق ال ل ه س حر عل ى س بيل النوع الثالث: هو السحر ايازي وهو عبارة ع ن 
اياز وليس سحراً ِف اْلقيقة وإمنا هو حيل وخياالت ومعرفة ببعض خواص املواد كما يقوم على خفة الي د يف اْلرك ة وك ها 

                                                            
 (.055/ 4( املغين نقَل عن خطب الشي  حسان )223)

 ( 0/753( نقًَل عن عون العلى اْلميد )4/092(مقدمة ابن خلدون )225)
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وم للن ار واْل رارة أو على الكهب على ضعاف العقول كالهي يدخل يده يف النار ف َل حت بق بس بب أن ه دهنه ا ب دهان مق ا
اول لون الوجه من البياض إىل السواد بواسطة دهن الوجه مبادة أكس يد البزم وت ويعرض ه مل ادة اُلي دروجني يف إن اء يش مه 

  (229)فيتغري إىل اللون األسود أو َنو ذلك من ألعاب السريك وما شاِبها من اْليل.

 ؟لسؤال معنا هل السحر يؤثرأنواع السحر وال زال ا   -أيها اإلخوة-ههه باختصار 

أظ  ن اجل  واب ايآن ص  ار واض   حاً فالس  حر حقيق  ة ال س  بيل أب   داً إلنكاره  ا وه  و م  ؤثر ول   ه حقيق  ة يف اخل  ارمل وال طري   ق إىل 
، ومن الواقع وهو بعد القرآن إنكار ذلك على اإلطَلق، ألنه مما قامت عليه األدلة من الكتاب الكرمي، ومن سنة النيب 

 .والسنة خري دليل

لُ  و الشَّ  َياِطنُي َعلَ  ى ُملح  ِك ُس  َليحَماَن َوَم  ا َكَف  َر ُس  َليحَماُن َوَلِك   نَّ الشَّ  َياِطنَي َكَف  ُروا أمل تس  مع إىل ق  ول اهلل تع  اىل: "َوات َّبَ ُع  وا َم  ا تَ ت ح
ِ بَِبابِ َل َه اُروَت َوَم اُروَت َوَم ا َر َوَم ا أُنح زَِل َعلَ ى الحَمَلَك نيح نَ ٌة فَ ََل  يُ َعلُِّموَن النَّ اَس السِّ حح َ ا ََنح ُن ِفت ح يُ َعلَِّم اِن ِم نح َأَح ٍد َح ىتَّ يَ ُق واَل ِإمنَّ

َ الحَمرحِء َوَزوحِجِه َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنح َأَح دٍ  ُهَما َما يُ َفرُِّقوَن ِبِه بَ نيح ُفرح فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ح َواَل ِإالَّ بِ ِإذحِن اللَّ ِه َويَ تَ َعلَُّم وَن َم ا َيُض رُُّهمح  َتكح
َِخَرِة ِمنح َخََلٍق َولَِبئحَس َما َشَروحا ِبِه أَن حُفَسهُ  تَ رَاُه َما َلُه يف ايآح َفُعُهمح َوَلَقدح َعِلُموا َلَمِن اشح (َولَ وح أَن َُّه مح 014مح لَ وح َك انُوا يَ عحَلُم وَن )يَ ن ح

ٌر َلوح َكانُوا ي َ   (017عحَلُموَن )َآَمُنوا َوات ََّقوحا َلَمُثوبٌَة ِمنح ِعنحِد اللَِّه َخي ح

َ الحَم  رحِء َوَزوحِج  ِه" ُهَم  ا َم  ا يُ َفرِّقُ  وَن بِ  ِه بَ   نيح وه  ها ي  دل عل  ى أن الس  حر ل  ه ت  أثري يف اْل  ب ويف  ،انتب  ه أيه  ا اْلبي  ب "فَ َيتَ َعلَُّم  وَن ِمن ح
أث ر ق د عص مه م ن أث ر الس حر يف قلب ه ورس الته لكن ه  -عز وج ل-قد سحر؟ وإن كان اهلل  البغض، أمل تسمع أن النيب 

وسيأحم اْلديث معنا إن شاء اهلل تعاىل، واإلمج اع  فق د أمج ع أه ل الس نة واجلماع ة عل ى أن الس حر ل ه حقيق ة  يف بدنه 
وه   هه كت   ب علم   اء املس   لمني م   ن أه   ل الس   نة واجلماع   ة تتح   د  عن   ه يف اجلان   ب العق   دي يف كت   ب العقي   دة ويف اجلان   ب 

 الفقهي يف كتب اْلدود والتعزيرات وغري ذلك.

على ما نقول، ملاذا نههب مع املكابرين يف مكابراهتم وَن ن نس مع ون رى   -أيها اإلخوة-واقع بعد هها كله خري شاهد وال
ونَلب  س أح  وال أن  اس نع  رف فع  ًَل أهن  م مس  حورون، ك  انوا ب  األمس بينن  ا  ال  ة طبيعي  ة جي  دة فص  اروا الي  وم إىل حال  ة س  يئة 

تصدر من أمثاُلم نعرف ذلك منهم ونوقن به، و هاهم يعجز األطب اء  تصدر عنهم خَلُلا تصرفات ال تعقل وال ميكن أن
ع   ن وص   ف ح   التهم فض   ًَل ع   ن عَلجه   ا، ُث يش   فون ب   إذن اهلل تع   اىل عل   ى ي   د م   ن يع   اجلهم بكت   اب اهلل واألذك   ار، مل   اذا 

 ؟ والواقع بعد الوحي خري دليل ؟املكابرة

نه باالس تعاذة م ن الس حرة والس واحر وإن ك ان بع ض الس حر ولها أمر ربنا س بحا ،له أثر وحقيقة  -أيها اإلخوة-فالسحر 
ليس له حقيقة وإمنا هو ختييل ومتويه وحركات كما فصلت فليس معىن هها إنكار ما له حقيقة فبعض الناس يس تدل بقول ه 

رِِهمح أَن ََّه  ا َتسح  َعى ) ى ه  ها أو يتناس  ى أن اهلل [ عل  ى أن الس  حر كل  ه ختي  ل وينس  00( ]ط  ه: 00تع  اىل: خُيَيَّ  ُل ِإلَيح  ِه ِم  نح ِس  حح

                                                            
 (.0/755( عامل السحر والشعوذة نقَل عن عون العلى اْلميد)229)
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َ الحَم رحِء َوَزوحِج ِه" أم أنن ا ن  ُهَم ا َم ا يُ َفرِّقُ وَن بِ ِه بَ  نيح ؤمن ب بعض الق رآن الهى قال ههه ايآية ه و ال هي ق ال أيض ا: "فَ َيتَ َعلَُّم وَن ِمن ح
 دون بعض، نعوذ باهلل من ذلك سبحانك هها ِبتان عظيم.

 عمله وأثره ومهمته بنفسه ويؤثر بهاته؟ ولكن السؤال األهم من هها: هل السحر يباشر

واجلواب: ال طبع اً.. وإمن ا ذل ك كل ه مبش يئة اهلل تع اىل وبإذن ه وإرادت ه وق دره ف َل ا د  يف الك ون ش يء أب داً إال بتق دير اهلل 
َناُه ِبَقَدٍر ) ٍء َخَلقح ه ال ا د  يف الك ون فالسحر وكل شيء غري  ،[29( ]القمر: 29ومشيئته كما قال سبحانه: ِإنَّا ُكلَّ َشيح

 إال بتقدير اهلل وعن إذنه ومشيئته كما أوضحت آية السحر اليت سقناها.

 هها التعبري القرآ ي الراقي الرائق: َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنح َأَحٍد ِإالَّ بِِإذحِن اللَِّه    -أيها اإلخوة-فهل مسعتم 

 َل يتم شيء يف كون اهلل تعاىل إال بإذنه ومشيئته.فطب نفساً وقر عيناً واهدأ بااًل أيها اْلبيب ف

 دع األي                           ام تفع                           ل م                           ا تش                           اء
 إذا ن                        زل القض                        اء ب                        أرض ق                        وم

 

 وط                       ب نفس                       ًا إذا حك                       م القض                       اء 
 ف                                         َل أرض تقي                                         ه وال مس                                         اء

 

 َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنح َأَحٍد ِإالَّ بِِإذحِن اللَّهِ 

 قال سفيان الثوري: إال بقضاء اهلل.

 ق: إال بتخلية اهلل بينه وبني ما أراد.قال ابن إسحا

قال: نعم م ن ش اء اهلل س لطهم علي ه وم ن مل يش أ اهلل مل َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن ِبِه ِمنح َأَحٍد ِإالَّ بِِإذحِن اللَِّه" قال اْلسن البصري: "
 (221)"ِبِه ِمنح َأَحٍد ِإالَّ بِِإذحِن اللَِّه َوَما ُهمح ِبَضارِّيَن يسلط وال يستطيعون من أحد شيئاً إال بإذن اهلل كما قال اهلل،" 

 ،اعلم أنه على ق در ه هه الثق ة من ك تك ون اْلماي ة م ن رب ك س بحانه ل ك ؟-عز وجل-ثقة يف اهلل  -أخي –فهل عندك 
 وسأزيد ههه النقطة إيضاحاً عند اْلديث عن: كيف حتمي نفسك من السحر وشروره؟

 ؟سحر وههه أنواعه فما هو موقف الشرع املطهر من السحر والسحرةأيها اإلخوة.. فإذا كان هها هو تعريف ال

هل جييز الشرع املطهر تعلم السحر ولو للدفاع عن النفس و ايتها من شروره على ح د ق ول م ن ق ال: تعلم وا الس حر وال 
  ؟تعملوا به،ما هو حكم الشرع اْلنيف يف ههه املسألة

                                                            
 (.702/  0) -( تفسري ابن كثري 221)
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وأق وال للعلم اء الك رام األج َلء أس ردها عل ى مس امع حض راتكم ف أعريو ي .. يف آي ات وأحادي ث  -أيه ا اإلخ وة-واجلواب 
 القلوب واألمساع يف ههه النقطة بالهات فإهنا من األمهية  طر ومكان..

لُ  و الشَّ  َياِطنُي َعلَ  ى ُملح  ِك ُس  َليحَماَن َوَم  ا َكَف  َر ُس  َليحَماُن َوَلِك  نَّ الشَّ  َياطِ  نَي َكَف  ُروا يُ َعلُِّم  وَن النَّ  اَس ق  ال اهلل تع  اىل: "َوات َّبَ ُع  وا َم  ا تَ ت ح
 َ ِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَِّم اِن ِم نح َأَح ٍد َح ىتَّ يَ ُق واَل ِإمنَّ َر َوَما أُنحزَِل َعَلى الحَمَلَكنيح ُف رح فَ َيتَ َعلَُّم وَن السِّحح نَ ٌة فَ ََل َتكح ا ََنح ُن ِفت ح

َ الح  ُهَما َما يُ َفرِّقُ وَن بِ ِه بَ  نيح َفُعُهمح َوَلَق دح َم رحِء َوَزوحِج ِه َوَم ا ُه مح ِبَض ارِّيَن بِ ِه ِم نح َأَح ٍد ِإالَّ بِ ِإذحِن اللَّ ِه َويَ تَ َعلَُّم وَن َم ا َيُض رُُّهمح َواَل يَ  ن ح ِمن ح
َِخَرِة ِم نح َخ ََلٍق َولَبِ ئحَس َم ا َش َروحا بِ ِه أَن حُفَس ُهمح لَ وح َك  تَ رَاُه َما َلُه يف ايآح (َولَ وح أَن َُّه مح َآَمنُ وا َوات ََّق وحا 014انُوا يَ عحَلُم وَن )َعِلُموا َلَمِن اشح

ٌر َلوح َكانُوا يَ عحَلُموَن ) ("ه هه ايآي ة معن ا م ن أول اللق اء إىل آخ ره فه ي عم دة اْل ديث ع ن ه ها 017َلَمُثوبٌَة ِمنح ِعنحِد اللَِّه َخي ح
س ؤالنا م ن كاف ة جوانب ه وه ا ه ى ق د بين ت حك م .. اجلواب عن  -أيها اإلخوة-وفيها  -عز وجل-املوضوع يف كتاب اهلل 

رَ الس  حر وأن  ه كف  ر أك  رب وذل  ك أن اهلل تع  اىل ق  ال: " "فنف  ي  َوَم  ا َكَف  َر ُس  َليحَماُن َوَلِك  نَّ الشَّ  َياِطنَي َكَف  ُروا يُ َعلُِّم  وَن النَّ  اَس السِّ  حح
، ف  دل ه  ها عل  ى أن الس  حر كف  ر، الكف  ر ع  ن س  ليمان ألن  ه مل يك  ن س  احراً وكف  ر الش  ياطني الس  حرة ألهن  م عمل  وا بالس  حر

 َعِلُمواح َلَمِن اشباه َما َلُه يف ايآخرة ِمنح َخََلٍق   وكها قوله تعاىل:  َوَلَقدح 

ق  ال العَلم  ة الش  نقيطي: وه  ها الوعي  د مل يطل  ق إال فيم  ا ه  و كف  ر ال بق  اء ل مي  ان مع  ه فإن  ه م  ا م  ن م  ؤمن إال وي  دخل اجلن  ة 
َعِلُمواح َلَمِن اشباه َما َلُه يف ايآخ رة ِم نح َخ ََلٍق  اجلنة إال نفس مؤمنة". وأيضا: }َوَلَقدح  وكفى بدخول اجلنة خَلقاً وال يدخل

 [ أي من نصيب، ونفي النصيب يف ايآخرة بالكلية ال يكون إال للكافر عياذاً باهلل تعاىل.014  ]البقرة: 

 (220) ا ال شك فيه.وههه ايآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مم 

ُفرح وكها قوله سبحانه: " َنٌة َفََل َتكح َا ََنحُن ِفت ح  " َوَما يُ َعلَِّماِن ِمنح َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقواَل ِإمنَّ

يف غ  ري ه  هه ايآي  ة: "أمل ت  ر إىل ال  هين أوت  وا نص  يباً م  ن الكت  اب يؤمن  ون باجلب  ت والطاغوت"ق  ال أم  ري  -ع  ز وج  ل-وق  ال 
اجلبت: السحر، وقال جابر: الط اغوت: كه ان ك ان ين زل عل يهم الش ياطني يف   -ضي اهلل عنهر -املؤمنني عمر بن اخلطاب 

ِبح   ِت  ِمنُ   وَن بِاجلح َوالطَّ   اُغوِت ك   ل ح   ي واح   د ايآن، أكم   ل ايآي   ة وال   يت بع   دها"َأملَح تَ    َر ِإىَل الَّ   ِهيَن أُوتُ   وا َنِص   يًبا ِم   َن الحِكتَ   اِب يُ ؤح
َدى ِمَن الَِّهيَن َآَمُنوا َسِبيًَل )َويَ ُقوُلوَن لِلَِّهيَن َكَفُروا َهُؤاَل  (أُولَِئَك الَِّهيَن َلَعنَ ُهُم اللَّ ُه َوَم نح يَ لحَع ِن اللَّ ُه فَ لَ نح جتَِ َد لَ ُه َنِص ريًا 20ِء َأهح

(24.") 

أوض  ح لن  ا أن الس  حر كف  ر وأن الس  احر ك  افر، وأم  ا يف الس  نة عل  ى ص  احبها أفض  ل الص  لوات  -ع  ز وج  ل-ه  ها كت  اب اهلل 
َتِنبُ وا السَّ بحَع الحُموِبَق اِت  أن الن يب  -رض ي اهلل عن ه-تسليم فقد روى الشيخان من ح ديث أَب هري رة وأزكى ال «. ق ال: اجح

                                                            
 (.004/  2) -( أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن 220)
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، وَ » قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَما ُه نَّ قَ اَل  قِّ ُر، َوقَ تح ُل ال ن َّفحِس الَّ ىِت َح رََّم اللَّ ُه ِإالَّ بِ اْلَح َأكح ُل الرِّبَ ا، َوَأكح ُل َم اِل الشِّ رحُك بِاللَّ ِه، َوالسِّ حح
ِمَناِت الحَغاِفََلِت  َصَناِت الحُمؤح ُف الحُمحح ِف، َوَقهح  (224)«.الحَيِتيِم، َوالت ََّوىلِّ يَ وحَم الزَّحح

بالس حر بع د الش رك لي دلنا عل ى خط ورة أم ره ومع ىن املوبق ات: املهلك ات. ف تعلم الس حر وتعليم ه واس تعماله  فبدأ النيب 
 الش  رك والكف  ر ب  اهلل تع  اىل ح  ىت ل  و تعلم  ه اإلنس  ان ومل يعم  ل ب  ه، ول  يس هن  اك ح  ديث وال أث  ر مبع  ىن م  ا مهل  ك وموق  ع يف

وال ورد عن  ه، ال يف   م  ا ق  ال ه  ها رس  ول اهلل  ،ال ،يف  بى الن  اس عل  ى رس  ول اهلل أن  ه ق  ال: تعلم  وا الس  حر وال تعمل  وا ب  ه
: "إن تعل م الس حر وتعليم ه كف ر -ر  ه اهلل-اإلم ام مال ك  م ا ذكرن ا ق الكتب السنة وال غريها وقد ن ص أه ل العل م عل ى 

 وإن مل يعمل به 

قال العَلمة الدردير: وهها ظاهر إذ تعظيم الشياطني ونسبة الكائنات إليها ال يستطيع عاقل ي ؤمن ب اهلل أن يق ول في ه: إن ه 
 (227) ليس بكفر.

 (222) وقال اخلرشي: "واملشهور أن تعلم السحر كفر وإن مل يعمل به".

وقال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه ح رام وال نعل م في ه خَلف اً ب ني أه ل العل م ق ال أص حابنا: ويكف ر الس احر بتعلم ه 
 (222) وفعله سواء اعتقد حترميه أو إباحته.

.. وال ري   ب فيم   ا مسع   تم م   ن أق   وال أه   ل العل   م ف   إن الس   حر ال يت   أتى إال بالش   رك وعب   ادة الش   ياطني  -أيه   ا اإلخ   وة-نع   م 
لِ  ُح السَّ  اِحُر َحيح  ُث أَتَ  ىالكواك  ب ف  أِّن ُل  ها اإلمي  ان وق  د ق  ال ربن  ا س  بحانه" و  " فنف  ى عن  ه الف  َلح وأي خ  ري في  ه بع  د َواَل يُ فح

َِخ َرِة ِم نح َخ ََلٍق  ذلك يبقى، وأيضاً فقد ق ال الق رآن عق ب آي ة الس حر ال يت يف البق رة" َوَلَق دح َعِلُم وا َلَم ِن اشح تَ رَاُه َم ا لَ ُه يف ايآح
( َولَ  وح أَن َُّه  مح َآَمنُ  وا َوات ََّق  وحا َلَمُثوبَ  ٌة ِم  نح ِعنح  ِد اللَّ  ِه َخي ح  ٌر لَ  وح َك  انُوا يَ عحَلُم  وَن 014لَبِ  ئحَس َم  ا َش  َروحا بِ  ِه أَن حُفَس  ُهمح لَ  وح َك  انُوا يَ عحَلُم  وَن )وَ 
 ر. " فجعل اهلل تعاىل ضد هها اإلميان فعل السحر وال شك أن هها يدل على أن الساحر كاف(017)

م  ن عم  ل بالس  حر كان  ت عقوبت  ه يف الش  رع املطه  ر أن يقت  ل ض  ربة بالس  يف كم  ا ثب  ت ذل  ك ع  ن   -أيه  ا اإلخ  وة-ول  هلك 
عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد اهلل بن عمر وجندب بن عبد اهلل رض ي اهلل ع نهم ومعل وم أن 

ال ا ل دم ام رك مس لم إال بإح دى ث َل  الثي ب  ثناه الش رع بقول ه دماء املسلمني حمظورة ال ال أبداً إراقتها إال ما است

                                                            
 (.59( ومسلم )4300( أخرجه البخاري )224)

 . بتصرف.791/ 0نقًَل عن عون العلي اْلميد  ،(454/ 0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )227)

 السابق.نقًَل عن  ،(07/ 5( اخلرشي على خمتصر سيدي خليل )222)

 (.04/710( املغين )222)
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وليس الساحر زانياً وال قاتًَل فتعني أن يكون مرتداً ول هلك ثب ت  (220)الزا ي والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة
 (223) عن هؤالء الصحابة أهنم قالوا: حد الساحر ضربة بالسيف كما جاء عن جندب.

البخاري عن جبالة بن عبدة قال: كتب عمر بن اخلطاب إىل عمال ه أن اقتل وا ك ل س احر وس احرة ق ال: فقتلن ا ويف صحيح 
 (225) ثَل  سواحر.

ق ال اإلم ام أ  د  (229)وبنت عمر أهنا أم رت بقت ل جاري ة س حرهتا فقتل ت  وصح عن حفصة رضي اهلل عنها زومل النيب 
على ال رغم م ن أن الش رع ش دد يف حك م   -أيها اإلخوة-من هها  وعلى الرغم ورد ذلك عن ثَلثة من أصحاب النيب 

الس احر فع ده ك افراً وجع ل ح  ده القت ل ض ربة بالس يف وعل  ى ال رغم م ن أن اإلس َلم ش ن حرب  اً ال ه وادة فيه ا عل ى الس  حر 
لمون يف والسحرة والكهان وأشياعهم وجعل السحر من املوبقات وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة، وبالتاِل نظ ر املس 

وكان   ت س   يوف اْلك   ام يف اخلَلف   ة اإلس   َلمية تَلح   ق  أعص   ار اإلس   َلم املتتابع   ة إىل الس   حروفاعليه نظ   رة احتق   ار وازدراء.
السحرة بالقتل، فكسدت سوق السحرة يف صدر اخلَلفة اإلسَلمية، على الرغم من كل ذلك سرعان م ا انتش رت مظ اهر 

بعد عن اهلل تعاىل وانصراف والة األم ور ع ن  اي ة ال دين وحراس ته عل ى ي د السحر والشعوذة يف العامل اإلسَلمي بسبب ال
، وذل ك بس بب ظه ور اجله ل بأحك ام الش ريعة (201)جمموعة من غَلة املتصوفة والفَلسفة كما ذكر ابن خلدون يف مقدمته

تعطي  ل أحك  ام اهلل اإلس  َلمية، وس  هاجة الكث  ري م  ن املس  لمني وجهله  م ب  أحوال ه  ؤالء الس  حرة واملش  عوذين، وك  ها بس  بب 
تعاىل يف السحرة، ويف هها العصر تزداد ظاهرة السحر نفوًذا وانتشارًا، فأكثر شعوب العامل تقدًما مادي ا جت رى فيه ا طق وس 
الس  حر عل  ى نط  اق واس  ع، وبط  رق متنوع  ة، ب  ل إن الس  حر ق  د واك  ب ه  ها التط  ور امل  ادي، فأقيم  ت اجلمعي  ات واملعاه  د 

 (200االنتظام أو االنتساب، كما نظمت املؤمترات والندوات يف هها ايال. ) لتعليم السحر سواء عن طريق

والهي يتابع أخبار السحرة واملشعوذين يف بَلدنا العربية واإلسَلمية جيد أن األمر ال يقل سوًءا عما اد  يف بلدان العامل 
إلسَلم اليت ارم دينها ممارس ته ويع ده إح دى غري اإلسَلمي، مع أن املفروض أن ال جيد السحرة سوقًا رائجة ُلم يف بَلد ا

 (204احملرمات واملوبقات)

واجلواب ؟والسؤال املهم الهى ينبغي أن نشبك مجيعا يف اإلجابة عليه: ملاذا يرومل الس حر ويكث ر الس حرة يف ب َلد املس لمني
 بعد جلسة االسباحة هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.

                                                            
 (.0030( ومسلم )0535( أخرجه البخاري )220)

 (.5/070( والبيهقي )4/444( أخرجه البخاري يف التاري  )223)

 (.7020( أخرجه البخاري )225)

 (.01/051وعبد الرزاق ) ،(0227( أخرجه عبد اهلل بن أ د يف مسائله )229)

 ما بعدها.( و 4/097( انظر: "املقدمة" البن خلدون )201)

 (.20 ،22( عامل السحر والشعوذة )200)

 (.0/752( عون العلى اْلميد)204)
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 الْطبة الثانية

س  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق ف
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 ؟جابة عليه: ملاذا يرومل السحر ويكثر السحرة يف بَلد املسلمنيوالسؤال املهم الهى ينبغي أن نشبك مجيعا يف اإل
 ول جابة عنه ميكن رصد عدد من األسباب، ومنها:

َوَم نح ي ُ ؤحِمنح بِاللَّ ِه ضعف اإلميان ِف نفوسنا أحيانا، إذ اإلميان دعامة كربى، ووقاي ة عظم ى م ن ك ل فتن ة وش ر ومك روه"  -0
ِد قَ لحَبُه"  .يَ هح

ق يف ج  وف أح  دكم كم  ا خيل  ق الث  وب، فاس  ألوا اهلل أن جي  دد اإلمي  ان يف قل  وبكم" فح  ني وِف اْل  ديث: "إن  َُ اإلمي  ان لَيخ  َل
يض  عف الرج  اء ب  اهلل، ويق  ل اخل  وف من  ه ويهت  ز جان  ب التوك  ل عل  ى اهلل، والرض  اء مل  ا ق  در، واليق  ني مب  ا قس  م يتس  امح بع  ض 

 وتستلب أمواُلم وعقوُلم. الناس بالههاب للسحرة واملشعوذين فيزيدهم ذلك وهنا على وهنهم،
اجله  ل بأحك  ام الش  ريعة، وم  ا ج  اء فيه  ا م  ن زواج  ر ع  ن ال  ههاب إىل ه  ؤالء الس  حرة والع  رافني، وم  ا ورد ِف ذل  ك م  ن  -4

 ضرر على املعتقد والدين.
وهل يههب إليهم من عرف وقدر قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقب ل ل ه ص َلة 

 بعني ليلة".أر 
أما إن سأُلم وصدقهم فاخلطب أكرب، واخلطر أعظم، فقد روى اْلاكم بسند صحيح عن أَب هريرة، رضي اهلل عنه، قال: 
قال رسول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم: "م ن أت ى عراف ا أو كاهن ا فص دقه فيم ا يق ول فق د كف ر مب ا أن زل عل ى حمم د ص لى اهلل 

ع ن اب ن مس عود رض ى اهلل عن ه موقوف ا ق ال: "م ن أت ى كاهن ا أو س احرا فص دقه مب ا  عليه وس لم" وعن د الب زار بس ند ص حيح
 يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم".

س   هاجة بع   ض املس   لمني وجهله   م     ال أولئ   ك الس   حرة واملش   عوذين ف   باهم ي   ههبون يس   تطبون عن   دهم، وأولئ   ك ال  -7
ال ينف  ع، خترص  ات وأوه  ام وفص  د للع  روق تس  يل من  ه ال  دماء ومتتم  ات وطَلس  هم ميلك  ون م  ن أن  واع الع  َلمل إال م  ا يض  ر و 

 وكتابات وربط تباع بغاِل األمثان، وهي ال تساوي فلسا عند أوِل األلباب.
ب  ل ول  و ذهب  ت ترق  ب أح  وال ه  ؤالء املش  عوذين الديني  ة واخللقي  ة لرأي  ت العج  ب العج  اب، وأليقن  ت أهن  م أح  ومل الن  اس إىل 

 ؟ح وإن نصبوا أنفسهم على هيئة الشيوخ وحهاق األطباءالعَلمل واالستصَل
طغي  ان اْلي  اة املادي  ة املعاص  رة قس  ت ل  ه القل  وب وجف  ت ين  ابيع اخل  ري يف أرواح كث  ري م  ن الن  اس ون  تج ع  ن ذل  ك العق  د  -2

الس حرة النفسية واملشكَلت الومهي ة وارتف اع مؤش ر القل ق، وزاد الط ني بل ة ظ ن أولئ ك املرض ى أن ش فاءهم ي تم عل ى أي دي 
 واملشعوذين، فراحوا يطرقون أبواِبم ويدفعون أمواُلم وينتظرون الشفاء على أيديهم، فكانوا كاملستجري من الرمضاء بالنار.

وبات  ت بع  ض بي  وت املس  لمني مرتع  اً للش  ياطني يق  ل فيه  ا ذك  ر اهلل، وق  لَّ أن يق  رأ فيه  ا كت  اب اهلل أو ت  ردد فيه  ا التعاوي  ه  -2
ال يس   تقر معه   ا الش   ياطني، ويف مقاب   ل ذل   ك جت   د ه   هه البي   وت م   ألى ب   أنواع املنك   رات املرئ   ي منه   ا واألوراد الش   رعية ال   يت 
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واملس  موع والص  ور العاري  ة وغ  ري العاري  ة وأل  وان الكت  ب واي  َلت الس  يئة، وق  د ال ختل  و م  ن م  أكول أو مش  روب حم  رم، وه  هه 
أهله  ا وتص  يبهم ب  األدواء، ف  َل جي  دون يف ظ  نهم  البي  وت اخلرب  ة وإن ك  ان ظاهره  ا العم  ران تص  بح م  أوى للش  ياطني وتص  طاد

س   بيًَل للخ   َلص إال ع   ن طري   ق الس   حر والش   عوذة والكهان   ة، وهك   ها يس   ري ال   داء، وكلم   ا ابتع   د الن   اس ع   ن اهلل ومنهج   ه 
 عظمت حريهتم وكثر بَلؤهم، ووجد شياطني اجلن واإلنس لدجلهم رواًجا.

تح  هير م  ن الس  حرة وبي  ان األض  رار النامج  ة ع  ن ال  ههاب للمش  عوذين ض  عف دور العلم  اء واملفك  رين وأه  ل الببي  ة يف ال -0
والعرافني، وتلك ورَب تستحق أن تعقد ُلا الندوات وأن تسلط عليها األضواء يف وسائل اإلع َلم املختلف ة ح ىت ي تم ال وعي 

 وال يؤخه الناس بالدجل.
نتشروا ورامل دجلهم وق د يك ون م ن أس باب ذل ك وإذا عطل أو قّل تنفيه حكم اهلل يف السحرة أو ضعف املتابعة ُلم ا -3

عدم اإلثبات وض عف تع اون الن اس ِف ال بَلغ، إذ م ن الن اس م ن يق ل أو ينع دم خوف ه م ن اهلل، فيس عى يف األرض مفس ًدا 
 -إال أن تردعه قوة أو خياف اْلد، ومن املعلوم أن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع ب القرآن، وق د ج اء ِف ح ديث يص ح وقف ه 

 "حد الساحر ضربة بالسيف" وينبغي أن يتعاون الناس يف الرفع للجهات املسئولة ملن يثبت تعاطيه السحر. -ن رفعه دو 
اس  تمرار امل  رض وض  يق الص  در. وقل  ة الص  رب وض  عف االحتس  اب لألج  ر عن  د اهلل. وك  ل ذل  ك ق  د ي  دفع ال  بعض لل  ههاب 

 ُلؤالء. وإن مل يكن مقتنعا ِف البداية.
 أقنعه غريه أن ذلك من فعل األسباب. ورمبا أقنع نفسه أو

 و اإلنسان الشك مأمور بفعل األسباب. ولكنها األسباب املشروعة دون احملرمة.
والدعاي  ة الكاذب  ة س  بب لل  روامل وذه  اب ُل  ؤالء ال  دجالني، فق  د يكت  ب اهلل ش  فاء مل  ريض عل  ى أي  دي ه  ؤالء لتك  ون ل  ه  -5

 فتنة.
هاب ُلؤالء ليف  غريه كما ف ، وبعض الناس لديه القابلي ة للتص ديق ألي خ رب فيطري باخلرب و ينشر يف ايآفاق الدعوة لله

 دون متحيص أو نظر يف العواقب.
 وهكها يف  الناس بعضهم بعًضا. و يكونون أداة للدعاية الكاذبة اخلاسرة من حيث يشعرون أو ال يشعرون؟

 د يكون هناك غريها.وق ،أيها اإلخوة  ههه بعض األسباب لروامل السحر والههاب للسحرة
ومن العدل و اإلنصاف أن يقال: إنه على ال رغم م ن انتش ار الس حر ووج ود م ن ي ههب إل يهم، فثم ة فئ ات م ن املس لمني 
يرب   أون بأنفس   هم وم   ن حت   ت أي   ديهم ع   ن ال   ههاب ُل   ؤالء ال   دجالني م   ن الس   حرة والكهن   ة والع   رافني واملش   عوذين، ام   يهم 

و تل   ك ا   وع  ،توك   ل واليق   ني، وزاده   م الص   رب و احتس   اب األج   ر م   ن رب الع   املنيال   دين، ويبص   رهم العق   ل، ومَلذه   م ال
 (207)جعلنا اهلل منهم وإخواننا املسلمني. ،تضيء، وهي مناذمل للعلم والعقل والدين

وبع  د أيه  ا اإلخ  وة  م  ا ه  و حك  م إتي  ان الس  حرة واملش  عوذين والكه  ان ف  إن كث  رياً م  ن املس  لمني ق  د اس  تهان ِب  هه املس  ألة وال 
ل وال ق  وة إال ب  اهلل عل  ى ال  رغم م  ن أن الش  ريعة ش  ددت وعظم  ت وأنك  رت عل  ى م  ن فع  ل ه  ها تعظيم  اً وإنك  اراً ش  ديداً ح  و 

                                                            
 خطبة للشي  سليمان  د العودة. ،(السحر حقيقته وحكمه207)
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ق ال: "م ن أت ى حائًض ا أو ام رأة يف دبره ا، أو كاهنً ا  ففي اْلديث الهي أخرجه أبو داود وغ ريه بس ند ص حيح أن الن يب 
 (202) فصدقه، فقد كفر مبا أنزل على حممد".

س يقول: أنا ال أصدقه ولك ىن آتي ه للفرج ة والبفي ه وال أص دقهم بالغي ب ب ل أن ا أعتق د بط َلن الس حر والس حرة وبعض النا
فهها أيضاً ال خيرمل من اإلُث بل عليه منه الكثري فإتيانه هها حرام وهو من الكبائر ْلديث حفصة الهي أخرجه مس لم أهن ا 

 (202)تقبل له صَلة أربعني ليلة" : "من أتى عرافاً فسأله ملقالت: قال رسول اهلل 

: يبق  ى أربع  ني يوم  اً ال يقب  ل اهلل من  ه ص  َلة واح  دة. ول  هلك ك  ان الش  رع حازم  اً يف أم  ره ح  ني ق  ال الن  يب  فس  بحان اهلل 
( فل   م يق   ل ال تص   دقوا الس   حرة وإمن   ا ق   ال: اجتنب   وا وذل   ك 200"اجتنب   وا الس   بع املوبق   ات الش   رك ب   اهلل والس   حر......")

 تنبهم ونبتعد عنهم مطلقاً.الاصل اال بأن جن

فاجتناب السحر واجب وجتنيبه ملن اسبعانا اهلل آمانتهم واجب كهلك فلنتق اهلل فيما يشاهده أبناؤن ا م ن أعم ال الس حرة 
واملش  عوذين إم  ا ع  ن طري  ق التلف  از أو املش  اهدة عيان  اً يف بع  ض البل  دان وذل  ك بقي  ام املش  عوذ بعم  ل أعم  ال خفي  ة فتص  رف 

كإماتة طري وإحيائ ه أو إخ رامل الط ائر م ن البيض ة عل ى يدي ه وهك ها وَن ن َنت امل اىل معرف ة ه ل ه هه األش ياء   األبصار إليها
 من ناحية الشرع تعد من السحر فما حكم مشاهدة ههه األشياء وهل هي من السحر؟

ر س  حرة واجلواب:ه  هه األش  ياء ض  رب م  ن ض  روب الس  حر وه  و س  حر التخيي  ل ال  هي ق  دمنا اْل  ديث عن  ه وه  و يش  به س  ح
َعى } رِِهمح أَن ََّها َتسح    )طه(.00فرعون الهي قال اهلل فيه: }خُيَيَُّل ِإلَيحِه ِمن ِسحح

ٍر َعِظيمٍ  تَ رحَهُبوُهمح َوَجاءوا ِبِسحح  (203)   )األعراف(.000} وقال فيه أيضا: }قَاَل أَلحُقوحاح فَ َلمَّا أَلحَقوحاح َسَحُرواح َأعحنُيَ النَّاِس َواسح

 مال غري جائز ارم على اإلنسان رؤيتها وينبغي عليه أن اهر أبناءه من مشاهدة ههه األشياء.فرؤية ههه األع

ُهمح َح ىتَّ خَيُوُض واح يف َح ِديٍث  ِِه َوِإمَّ ا يُنِس يَ نََّك ودليل ذلك قول ه تع اىل: }َوِإَذا رَأَيح َت الَّ ِهيَن خَيُوُض وَن يف آيَاتِنَ ا فَ َأعحِرضح َع ن ح َغ ريح
َرى َمَع الحَقوحِم الظَّاِلِمنَي }الشَّيحطَاُن  ُعدح بَ عحَد الهِّكح    )األنعام(.05َفََل تَ قح

تَ هح  عحُتمح آيَاِت الّلِه ُيَكَفُر ِِبَا َوُيسح ُع ُدواح َمَعُه مح َح ىتَّ وقوله تعاىل للمؤمنني: }َوَقدح نَ زََّل َعَليحُكمح يف الحِكَتاِب َأنح ِإَذا مسَِ َزأُ ِِبَا فَ ََل تَ قح
يعخَيُوُضو  ِِه ِإنَُّكمح ِإذاً مِّث حُلُهمح ِإنَّ الّلَه َجاِمُع الحُمَناِفِقنَي َوالحَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ    )النساء(.021اً }اح يف َحِديٍث َغريح

                                                            
 (.220ة )(، املشكا4110(، اإلرواء )70وصححه األلبا ي يف داب الزفاف ) ،(079وابن ماجه ) ،(072( والبمهي )7912( وأبو داود )4/215( أخرجه أ د )202)

 .2923( أخرجه مسلم 202)

 (.59( وأخرجه مسلم )4300( أخرجه البخاري )200)

 ( عبد اهلل بن حممد بن أ د الطيار.01( كيف تتخلص من السحر ؟ )ص203)
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نعم.. فكيف يق ر املس لم  ض وره و مش اهدته الش رك ب اهلل وه و أعظ م املنك رات ِف ح ني أن ه م أمور أن ينك ر املنك ر ال أن 
كيف تروق للمسلم مشاهدة الكفر باهلل وهو يتفرمل وهو على يقني بأن ههه اخلدمة م ن الش ياطني للس حرة يعين وهنم   يقره؟

-على ما يفعلونه لقاء مثن دفعوه ُلم هو الشرك باهلل وعبادهتم والتقرب إليهم بالكفر فالعَلقة اليت بني الساحر والشيطان 
لس   احر ت   هلل واس   تغاثة وخض   وع ونظ   ري ذل   ك يق   وم اجل   ين بإس   داء بع   ض عَلق   ة معاوض   ة وعبودي   ة فم   ن ا  -أيه   ا اإلخ   وة

 اخلدمات ُلها الساحر فهو إذن اتفاق وعقد بني طرفني فمن األول العبادة ومن الثا ي التسلط والتنفيه واإلعانة.

اب ل الس حر "ولكن الثمن الهي يدفعه السحرة لقاء السحر الهي اصلون علي ه مث ن ب اه  كب ري، ذل ك أهن م ي دفعون يف مق
أنفس   هم، ف   َل يرض   ى الش   يطان بأق   ل م   ن العبودي   ة ل   ه، وإذا دان العب   د للش   يطان ف   إنَّ نفس   ه تص   بح خبيث   ة، وقلب   ه مظلًم   ا، 
وأخَلقه دنسة فاسدة، وتصرفاته معوجة هوجاء، فباه دائًما يغرس الشر حيثما حلَّ، ويشع يف كل مكان وصل إليه خب ث 

  ؟من عوض  س تافه، ويا لعظم اخلسارة اليت تنزل بأمثال هؤالء( أ.ه  فياله 205نفسه وسوء سلوكه...")

 فلنتق اهلل يف أنفسنا وديننا ولننأى عن ههه املواطن حىت ال تزل أقدامنا فيما يهلكنا ويدمر حياتنا ويههب بآخرتنا.

 ولسائل فطن أن يسأل ايآن هل هناك عَلمات يعرف ِبا الساحر؟:

أنه أوضح ُلم بل كشف ُل م خباي ا أه ل الزي ا والض َلل م ن الس حرة واملش عوذين ليكون وا  واجلواب: إن من ر ة اهلل بعباده
 منهم على حهر حىت أصبح العامي واجلاهل يعرف الساحر من غريه.

 فمن العَلمات اليت ميكننا أن نستدل ِبا على الساحر:

 . أنه يسأل املريض عن امسه و اسم أمه.0

مث   ل ث   وب، غ   بة، من   ديل، فانيل   ة، س   روال، طاقي   ة وغريه   ا م   ن مَلب   س أو غريه   ا مم   ا  . أن   ه يأخ   ه أث   راً م   ن آث   ار امل   ريض4
 يستخدمه املصاب.

. أحيانا يطلب حيواناً بصفات معينة ليه  ه وال ي هكر اس م اهلل علي ه، ورمب ا لط   بدم ه أم اكن األمل م ن امل ريض أو يرم ي 7
 به يف مكان خرب.

 . كتابة الطَلسم والتعوذات الشركية.2

 َلوة الطَلسم والعزائم غري املفهومة.. ت2

 . إعطاء املريض حجاباً اتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام.0

                                                            
 ( وما بعدها.52( عامل السحر لألشقر )ص205)

 



 310 

 . أن يأمر املريض أن يعتزل الناس فبة معينة يف غرفة ال تدخلها الشمس ويسميها العامة "اْلجبة".3

 بعني يوًما.. أحيانًا يطلب من املريض أال ميس املاء مدة معينة غالباً تكون أر 5

 . يعطي املريض أشياء يدفنها يف األرض.9

 . يعطي املريض أوراقاً ارقها ويتبخر ِبا.01

 . يتمتم بكَلم غري مفهوم وخارمل متاماً عن اللغة العربية.00

 . أحيانًا خيرب الساحر املريض بامسه واسم بلده ومشكلته اليت جاء من أجلها بدون أن يهكر له املريض ذلك.04

 كتب للمريض حروفاً مقطعة يف ورقة "حجاب" أو يف طبق من اخلزف األبيض ويأمر املريض بإذابته وشربه.. ي07

. يقض  ي معظ  م األوق  ات بعي  داً ع  ن الن  اس واليع  املهم واليتص  ل ِب  م ألن  ه دائم  اً خيل  و بش  يطانه ال  هي يس  خره ألعم  ال 02
 قام إليه. سحرية أو إْلاق الضرر بالناس فإذا جاء إليه من يريد منه سحراً 

 أنه يدعي معرفة األمراض بغري أسباِبا املعتادة. -02

فههه مجلة من العَلمات ال يت ُيس تدل ِب ا عل ى الس احر فعل ى ك ل مس لم ومس لمة أن يتنبه وا ُل هه العَلم ات وإال وقع وا يف 
 (209) ا أنزل على حممد ".احملظور وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مب

وتبقى فراسة املؤمن تدله على الصاحل والطاحل فكما أن هناك من الناس من إذا رءوا ذك ر اهلل فهن اك م ن إذا رءوا عرف ت ِف 
وج  وههم املعص  ية وال  هنوب، ف  الوجوه ص  حائف القل  وب وكم  ا ق  ال اْلس  ن: "إهن  م وان مهلج  ت ِب  م البغ  ال وطقطق  ت ِب  م 

 ة ال يفارق وجوههم أبد الدهر أىب اهلل إال أن يهل من عصاه".الرباذين فإن ذل املعصي

وأظ  ن ايآن أن الوق  ت دامهن  ا ومل جن  ب ع  ن الس  ؤال األخ  ري م  ن اللق  اء أال وه  و كي  ف  ،فلنح  هر الس  حرة والس  حر وال نق  رِبم
اللق اء لنع رف كي ف َنمي أنفسنا من السحرة وشرورهم وأرجئ اجلواب ع ن ه ها الس ؤال إىل اجلمع ة املقبل ة إن ق در اهلل لن ا 

فع  ًَل؟ الس  ؤال ال  هي رأيت  ه  نتق  ي الس  حر قب  ل وقوع  ه وكي  ف نع  اجل املس  حور بع  د وق  وع الس  حر علي  ه؟ وه  ل س  حر الن  يب 
والزل      ت أراه يل      ح عل      ى األذه      ان: كي      ف وه      و رس      ول اهلل؟ وكي      ف س      حر؟ وم      ن س      حره؟وكيف اجنل      ى عن      ه الس      حر 

مع إجاباهتا ِف اللقاء القادم مبشيئة اهلل تعاىل............ إىل آخر ههه السؤاالت املثرية ونلتقى ؟ 

أس  أل اهلل أن افظن  ا م  ن ب  ني أي  دينا وم  ن خلفن  ا وع  ن أميانن  ا وع  ن اائلن  ا وم  ن فوقن  ا، ونع  وذ ب  اهلل أن نغت  ال م  ن حتتن  ا.... 
 الدعاء

                                                            
 ( عبد اهلل بن حممد بن أ د الطيار.04 ،00( كيف تتخلص من السحر ؟ )ص209)
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 [3عالم السحر ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ئات أعمالن اونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س ي ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

حت  دثنا يف اللق  اء الس  ابق ع  ن الس  حر وخط  ره وحك  م الش  رع في  ه وع  ن إتي  ان الس  حرة وحرمت  ه   -أيه  ا اإلخ  وة-أم  ا بع  د في  ا 
ُلم أو حب استطَلع وقد طرحنا يف اللقاء املاضي سؤااًل ضاق الوقت عن اجلواب عنه أال وهو:   سواء كان ذلك تصديقاً 

 ،كي   ف َنم   ي أنفس   نا م   ن الس   حر قب   ل وقوع   ه؟ وكي   ف نعاجل   ه ل   و وق   ع؟ والي   وم مبش   يئة اهلل تع   اىل جني   ب ع   ن ه   ها الس   ؤال
 معون القول فيتبعون أحسنه.، واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يست -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

س بحانه -أيها اإلخوة  إن الهي يقدر اخلري والشر هو اهلل والهي ينزل اإلميان والكفر والطاعة واملعصية وكل شيء هو اهلل 
َناُه ِبَقَدٍر )  -وتعاىل ٍء َخَلقح  [.29("  ]القمر: 29كما قال تعاىل: "ِإنَّا ُكلَّ َشيح

اس  تيق  ذات ليل  ة فق  ال: "س  بحان اهلل  م  اذا ف  تح  ح  ديث أُمِّ َس  َلَمَة أن الن  يب  ويف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري م  ن
وم     اذا أن     زل اهلل تع     اىل م     ن الف      ؟ أيقظ     وا ص     واحب اْلج     ر ف     رب كاس     ية يف ال     دنيا عاري     ة ي     وم  ؟الليل     ة م     ن اخل     زائن

 أن اهلل تعاىل هو الهي أنزل الف  على اخللق. فأخرب (231)القيامة"

أن ال ينس  ب الش  ر إلي  ه كم  ا حك  ى الق  رآن ذل  ك يف أكث  ر م  ن  -ع  ز وج  ل-يف اْل  ديث ع  ن اهلل لك  ن م  ن حس  ن األدب 
ع  ن نبي  ه اخلض  ر علي  ه الس  َلم يف تفس  ري ال  ثَل  ال  يت  -ع  ز وج  ل-موض  ع ع  ن خ  رية اخلل  ق م  ن األنبي  اء والص  اْلني ق  ال اهلل 

نَي يَ عحَمُلوَن يف الحَبحح ِر فَ َأَردحُت َأنح َأِعيبَ َه ا وََك اَن َورَاَءُه مح حدثت يف رحلته مع موسى عليه السَلم"أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنتح ِلَمَساكِ 
ِ َفَخِش   يَنا َأنح يُ رحِهَقُهَم   ا طُغحَيانً   ا وَُكفح   رًا )39َملِ   ٌك يَأحُخ   ُه ُك   لَّ َس   ِفيَنٍة َغصح   ًبا ) نَ   ا َأنح 51(َوأَمَّ   ا الحغُ   ََلُم َفَك   اَن أَبَ    َواُه ُم   ؤحِمنَ نيح (فََأَردح

ً  ا )يُ بح  ِدَُلُمَ  ِ يف الحَمِدينَ  ِة وََك  اَن حَتحتَ  ُه َكن ح  ٌز َُلَُم  ا وََك  اَن 50ا َرب ُُّهَم  ا َخي ح  رًا ِمنح  ُه زََك  اًة َوأَق ح  َرَب ُر ح ِ يَِتيَم  نيح ِ  َداُر َفَك  اَن ِلُغََلَم  نيح (َوأَمَّ  ا اجلح
رَِجا َكن ح  مُهَا َوَيسح َتخح ُلغَ ا َأُش دَّ َ ًة ِم نح َربِّ َك َوَم ا فَ َعلحتُ ُه َع نح أَمح رِي َذلِ َك تَأحِوي ُل َم ا ملَح َتسح ِطعح أَبُومُهَا َص اِْلًا فَ َأرَاَد َربُّ َك َأنح يَ ب ح َزمُهَ ا َر ح

رًا )  (".54َعَليحِه َصب ح

ق  ال اخلض  ر يف األوىل وه  و خ  رق الس  فينة ف  أردت أن أعيبه  ا فلم  ا ك  ان ظ  اهره الش  ر نس  ب الفع  ل إىل نفس  ه  ،فه  هه ث  َل 
 لليتيمني يف هدم اجلدار وبنائه قال فأراد ربك أن يبلغا.فقال فاردت لكنه ملا تكلم عن اخلري 

وهك  ها نس  ب الش  ر إىل نفس  ه ونس  ب اخل  ري إىل رب  ه كم  ا حك  ى الق  رآن ذل  ك أيض  اً عل  ى ألس  نة اجل  ن ال  هين أنص  توا للق  رآن 
َرحِض أَمح أَرَاَد ِبِِ  رِي َأَشرٌّ أُرِيَد مبَنح يف األح  [.01(" ]اجلن: 01مح َرب ُُّهمح َرَشًدا )فأسلموا وآمنوا فتساءلوا: "َوأَنَّا اَل َندح

                                                            
 .002بخاري ( أخرجه ال231)
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ه و  -ع ز وج ل-ف اهلل   -أيه ا اإلخ وة-وهك ها (230)يف ثنائه على ربه: "والشر ل يس إلي ك" ولهلك كان من دعاء النيب 
الس حر إىل األرض كم ا أن زل املعاص ي  -ع ز وج ل-خالق اخلري والشر على اْلقيقة وهو منزُلم ا وم ن ه ها الب اب أن زل اهلل 

 اْلكمة وله يف خلقه شئون وأمور. -عز وجل-ر والكفر والفجور وله يف خلقه والشرو 

لُ و الشَّ َياِطنُي َعلَ ى ُملح ِك ُس َليحَماَن َوَم ا َكَف َر ُس َليحَماُن َوَلِك نَّ الشَّ َياطِ  نَي َكَف ُروا يُ َعلُِّم وَن النَّ اَس قال عز من قائل: "َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ح
َر َوَما أُنحزَِل عَ  ِ بَِباِبَل  ]البقرة: السِّحح أنزل السحر على  -عز وجل-[ "فالنص القرآ ي هنا صريح يف أن اهلل 014َلى الحَمَلَكنيح

امللك  ني بباب  ل فتن  ة واختب  اراً واب  تَلًء وهلل أن خيت  رب عب  اده مب  ا ش  اء وق  د خل  ق اْل  ق ج  ل جَلل  ه إبل  يس ال  هي ه  و أص  ل ك  ل 
 ترب اْلق جي  طالوت بعدم الشرب من النهر.الشرور، وهنى العباد عن متابعته وحهر منه، واخ

فإذا سأل سائل ما هي اْلكمة اليت يف تعليم امللكني الس حر للن اس فنق ول: كف ى أواًل ب ورود ال نص عل ى أن ه فعل ه س بحانه 
 فثم كل حكمة، ألنه من اْلكيم جل جَلله الهي شأن عمله كله اْلكمة.

ر واهلل أعلم تنبيه الناس يف ذلك الزمان إىل أن السحر ليس بالش يء العظ يم ونقول ثانياً: لعل اْلكمة من وراء هها االختبا
امللك  ني يعلم  ان  -ع  ز وج  ل-ال  هي ال ينال  ه إال اخلاص  ة وأص  حاب العق  ول كم  ا ك  ان كث  ري م  ن الن  اس يظ  ن ذل  ك فأق  ام اهلل 

الس حر كف ر جيل ب غض ب الناس السحر ويقوالن ُلم كل واحد يستطيع أن يكون ساحراً ولكننا َنهركم من السحر، فإن 
اهلل، وهها أخف حاال بَلشك من أن يعتقد الن اس ِف ه ؤالء أهن م آُل ة أو أرب اب جه ًَل م نهم   اُلم وحقيق تهم، فج اءت 
اْلكمة ِف أن يعرفوا الناس حقيقة أمرهم وأهنم ليسوا كهلك وإمنا هم يقومون ِبهه األشياء عن طريق السحر واالتف اق م ع 

م ع ذل  ك أن امللك  ني ليس  ا بعاص يني يف ح  ال تعليمهم  ا الن  اس الس حر ب  ل مه  ا مطيع  ان   -ا اإلخ  وةأيه  -الش ياطني، ول  يعلم 
 .(234)هلل، ألهنما مكلفان ِبها من اهلل تعاىل ابتَلًء واختباراً من اهلل لعباده

كف ر، وم ن تعل م   قال العَلمة األلوسي: وههان امللكان أنزال لتعليم السحر ابتَلء من اهلل تع اىل للن اس فم ن تعل م وعم ل ب ه
 .(237)وتوقى عمله ثبت على اإلميان وهلل تعاىل أن ميتحن عباده مبا شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر

إىل أمر خطري وهو أن األخبار اليت وردت يف هها السياق من قصص وحكايات والىت تفي د عص يان   -أيها اإلخوة-وأنبه 
نزوُلم ا أص ًَل إىل األرض ك ان بس بب االع باض عل ى خل ق آدم فه ها كل ه م ن   امللكني، أو أهنما افتتن ا ب امرأة مجيل ة، أو أن

ك  هب اليه  ود عل  ى مَلئك  ة اهلل ورس  له وق  د نق  ل ذل  ك العلم  اء وس  طروه يف كت  بهم وعرف  وا بكهب  ه وح  هروا من  ه أيض  اً، لك  ن  
أو جه ًَل م نهم وأحَلمه ا كثرياً ممن يف قلوِبم مرض اكون ههه الروايات على الرغم من علمهم بكهِبا ُلوى ِف نفوسهم 

 أبداً وإمنا هو كله افباء وهراء. مر علقم،  فلم يهكر من ذلك حرف عن رسول اهلل 

                                                            
 (.330( أخرجه مسلم يف صحيحه )230)

 .422( عامل السحر والشعوذة لألشقر ص234)

 (.0/721( روح املعاِّن ل لوسى )237)
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ال يتفلسف متفلسف ويقول: أنا أتعلم السحر اقتداء بامللكني فإنه ال جيوز لك ذلك بل هو ح رام   -أيها اإلخوة-وأيضاً 
يه إذن من اهلل تع اىل، وأم ا بقي ة العب اد فأدل ة الق رآن والس نة قائم ة ودال ة عليك، نعم كان حَلاًل للملكني ألهنما كان ُلما ف

على هني اهلل ورسوله عن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كما أوضحت ذلك ْلضراتكم يف اللقاء الس ابق  م د اهلل تع اىل 
 وفضله العظيم.

هي طرحن  اه يف اللق  اء الس  ابق أال وه  و: كي  ف أن أجي  ب ع  ن الس  ؤال ال    -أيه  ا اإلخ  وة-ويبق  ى بع  د ه  ها التأص  يل امله  م 
؟ وكيف وهو َنمي أنفسنا من السحر والسحرة وشرورهم قبل وقوعها بنا وكيف نعاجلها بعد وقوعها؟ وهل سحر النيب 

ه ها الس حر؟ وأرى ايآذان والعي ون تتله ف لس ماع اجل واب ع ن الس ؤال الث ا ي قب ل األول  رسول اهلل؟ وكي ف اجنل ى عن ه 
فق على هها الشوق وأؤيده فإن هها املوضوع مما خاضت فيه ألسنة كث رية بالباط ل وأق َلم أكث ر ب الزيف واُل راء، فم ا وأنا أوا

 حقيقة هها األمر، فلنبدأ به، خاصة أنه يأخه بنا إىل وسيلة اْلماية من السحر ويدلنا على طريقة العَلمل منه إن وقع بنا.

، وأنا أعاه د اهلل أم ام حض راتكم أال أتكل م ايآن إال بآي ة م ن الق رآن أو ح ديث  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 
 من السنة أو قول لواحد من سلف األمة.

ق ال اهلل  واجل واب بآي ة م ن كت اب اهلل و  ديث ص حيح ع ن الص ادق  ؟فع ًَل وحق اً  ه ل س حر الن يب   -أيها اإلخوة-
( 2( َوِم  نح َش  رِّ الن َّفَّاثَ  اِت يف الحُعَق  ِد )7( َوِم  نح َش  رِّ َغاِس  ٍق ِإَذا َوقَ  َب )4نح َش  رِّ َم  ا َخلَ  َق )( ِم  0تع  اىل: قُ  لح َأُع  وُذ بِ  َربِّ الحَفلَ  ِق )
 (2َوِمنح َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد)

َنَّ اِس )( ِم نح َش رِّ الحَوسح َواِس ا7( ِإلَ ِه النَّ اِس )4( َملِ ِك النَّ اِس )0وقال تعاىل: قُ لح َأُع وُذ بِ َربِّ النَّ اِس ) ( الَّ ِهي يُ َوسح ِوُس يف 2خلح
ِنَّ  ِة َوالنَّ  اِس )2ُص  ُدوِر النَّ  اِس ) كم  ا يف مس  لم ع  ن   ( أيه  ا اإلخ  وة هات  ان الس  ورتان مه  ا اللت  ان ق  ال فيهم  ا الن  يب 0( ِم  َن اجلح

ق  ط: "قُ  لح َأُع  وُذ عقب  ة ب  ن ع  امر ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم: "أمل ت  ر آي  ات أنزل  ت ه  هه الليل  ة مل يُ  ر م  ثلهن 
 ِبَربِّ الحَفَلِق" و" ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس" 

واْل   ديث رواه البيهق   ي يف  ،، ن   زل ِبم   ا جربي   ل فرق   اهوق   د أمج   ع العلم   اء عل   ى أن ه   اتني الس   ورتني نزلت   ا مل   ا س   حر الن   يب 
ر ف أتوا الركي ة ف إذا ماؤه ا مث ل م اء الدالئل وفي ه: "فلم ا أص بح رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم بع ث عم ار ب ن ياس ر يف نف 

اْلن  اء فنزح  وا امل  اء ُث رفع  وا الص  خرة وأخرج  وا الكري  ة وأحرقوه  ا ف  إذا فيه  ا وت  ر في  ه إح  دى عش  رة عق  دة وأنزل  ت علي  ه هات  ان 
 (232") ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ " ،" ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ الحَفَلقِ السورتان فجعل كلما قرأ آية اَنلت عقدة" 

                                                            
 وقال عقبه: ألصله شاهد يف الصحيح بدون نزول السورتني وله شاهد بنزوُلما. ،(441(  انظر: لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي )ص 232)
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خرمل أبو نعيم يف الدالئل من طريق أَب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك ق ال: ص نعت اليه ود لرس ول وأ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيًئا فأصابه م ن ذل ك وج ع ش ديد ف دخل علي ه أص حابه فظن وا أن ه مل ا ب ه فأت اه جربي ل ب املعوذتني 

 (232فعوذه ِبما فخرمل إىل أصحابه صحيًحا. )

اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ومس  لم وأ   د واب  ن ماج  ه والنس  ائي والبيهق  ي وغ  ريهم م  ن ع  دة ط  رق ع  ن ع  دد م  ن ويف 
وأن ا أس وق لف   أق رب وأح ب الن اس إىل قل ب املص طفى وأع رف الن اس ب ه ومب ا ا د  ل ه إهن ا الص ديقة  أصحاب النيب 

قَاَلتح  -رضى اهلل عنها  -كتاب الطب َعنح َعاِئَشَة   بنت الصديق عائشة رضي اهلل عنها وقد ذكر ههه الرواية البخاري يف
ص لى  -َرُجٌل ِم نح بَ ىِن ُزَريح ٍق يُ َق اُل لَ ُه لَِبي ُد بح ُن اأَلعحَص ِم، َح ىتَّ َك اَن َرُس وُل اللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -َسَحَر َرُسوَل اللَِّه 
َعُل الشَّ  -اهلل عليه وسلم  َو ِعنحِدى َلِكنَُّه َدَعا َوَدَعا ُُثَّ خُيَيَُّل ِإلَيحِه أَنَُّه يَ فح َلٍة َوهح َء َوَما فَ َعَلُه، َحىتَّ ِإَذا َكاَن َذاَت يَ وحٍم َأوح َذاَت لَي ح ىح

تَ يحُتُه ِفي ِه، أَتَ اِِّن َرُج ََلِن فَ َقَع َد َأَح ُدمُهَا ِعنح » قَاَل  ، َد رَ يَا َعاِئَش ُة، َأَش َعرحِت َأنَّ اللَّ َه أَف حتَ اِِّن ِفيَم ا اسح تَ فح لَ ىَّ أحِس ى، َوايآَخ ُر ِعنح َد رِجح
ٍء قَ اَل ِِف ُمشح ٍط فَ َقاَل َأَحُدمُهَا ِلَصاِحِبِه َما َوَجُع الرَُّجِل فَ َقاَل َمطحُبوٌب. قَاَل َمنح طَبَُّه قَاَل لَِبيُد بح ُن اأَلعحَص ِم. قَ ا َل ِِف َأىِّ َش ىح

ِِف نَ اٍس  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -فَأَتَاَها َرُسوُل اللَّ ِه «. ُهَو قَاَل ِِف بِئحِر َذرحَواَن  َوُمَشاطٍَة، َوُجفِّ طَلحِع خَنحَلٍة ذََكٍر. قَاَل َوأَيحنَ 
ِنَّ اِء، َأوح َك َأنَّ ُرُءوَس خَنحِلَه ا ُرُءوُس الشَّ َياِطنِي » ِمنح َأصح َحاِبِه َفَج اَء فَ َق اَل  وَل قُ لح ُت يَ ا َرُس «. يَ ا َعاِئَش ُة َك َأنَّ َماَءَه ا نُ َقاَع ُة اْلح
رُِجُه قَاَل  َتخح ُت َأنح أُثَ وَِّر َعَلى النَّاِس ِفيِه َشر ا » اللَِّه أََفََل َأسح .«. َقدح َعافَاِِّن اللَُّه، َفَكرِهح  (230) فََأَمَر ِِبَا َفُدِفَنتح

 رج  ل م  ن اليه  ود فاش  تكى ل  هلك أيام  اً فأت  اه جربي  ل فق  ال: إن ق  ال: س  حر الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-وع  ن زي  د ب  ن أرق  م 
كأمنا   فاستخرجها فحّلها فقام رسول اهلل  رجًَل من اليهود سحرك عقد لك عقداً يف بئر كها وكها فأرسل رسول اهلل 
 واْلديث أخرجه النسائي بسند صحيح.(233)أنشط من عقال فما ذكر ذلك لهلك اليهودي وال رآه يف وجهه قط. 

م هها اْلديث الص حيح وت بعهم يف ذل ك م ن يق دمون عق وُلم فقد رد كثري ممن ينسبون إىل العل  -أيها اإلخوة-ولألسف 
عل  ى ص  حيح الس  نة وي  ردون النص  وص ألهن  ا ال تواف  ق عق  وُلم ولعم  ر اهلل أي عق  ل ذل  ك ال  هي ي  رد ك  َلم ووح  ي م  ن خل  ق 
اخللق فإن السنة وحى  وليست العقول وحدها امليزان ملعرف ة الص حيح م ن الس قيم ف إن العق ول تستحس ن القب يح وتس تقبح 

ْلسن مبج رد اُل وى ورض ي اهلل ع ن عل ي ب ن أَب طال ب ال هي ق ال: ل و ك ان ال دين ب الرأي لك ان املس ح عل ى ب اطن اخل ف ا
 (235) ميسح على أعلى اخلف. أوىل من املسح على أعَله، ولكين رأيت رسول اهلل 

حينم  ا ش  عر  الن  يب رأين  ا كي  ف ك  ان  ؟أيه  ا اإلخ  وة -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -ولك  ن كي  ف اجنل  ى الس  حرعن رس  ول اهلل 
-يكثر من الدعاء وههه ه ي أوىل خط وات الع َلمل مل ن ابتل ى بالس حر وه و اللج وء إىل اهلل  باألعراض يف جسمه كان 

 من يستخرمل السحر من مكانه وحله. ُث بعد ذلك أطلع اهلل نبيه على السحر وأرسل النيب  -عز وجل
                                                            

 (.441نقول يف أسباب النزول للسيوطي )ص (  انظر: لباب ال232)

 (.2300، 0790، 2507( أخرجه البخاري )230)

 وصححه األلبا ي هناك. ،(3/004( والنسائي )2/703( أخرجه أ د )233)

 (. 027وصححه األلبا ي يف صحيح أيي داود ) ،(4 49/  0( والبيهقي )37والدارقطين ) ،(004( أخرجه أبو داود )235)
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أيه  ا -ف  اجلواب  ؟وه  و رس  ول اهلل ط  ة أال وه  و كي  ف س  حر الن  يب وه  ها أوان اإلجاب  ة عل  ى الس  ؤال اخلط  ري يف ه  هه النق
بش ر كبقي ة البش ر تعبي ه األم راض وه ها منه ا والس حر م ا أث ر عل ى رس الته وال عل ى تبليغه ا ب ل أثَّ ر عل  ي  أن ه   -اإلخ وة

 -ه وأخص هم عائش ة زوجت ه حياته الزوجية نوًعا ما فكان خييل إليه أنه أتى الشئ ومل يأته، وما عل م ب ه إال أق رب الن اس إلي 
 كما هو يف الصحيحني.  -رضي اهلل عنها

قال القاضي عياض: "السحر مرض من األمراض وعارض م ن العل ل جي وز علي ه ك أنواع األم راض مم ا ال ينك ر وال يق دح يف 
  ."(239)نبوته 

حر والعني وغري ذل ك م ا جي وز وقال القرطيب: األنبياء من البشر فيجوز عليهم من األمراض وايآالم والغضب والضجر والس
عل     ى البش     ر لك     نهم معص     ومون عم     ا ين     اقض دالل     ة املعج     زة م     ن معرف     ة اهلل تع     اىل والص     دق والعص     مة ع     ن الغل     ط يف 

 (251)التبليا".

واخلَلصة مما مر كله أن السحر ابتَلء من اهلل لعباده ليبلو اهلل املؤمن الصادق م ن الك اذب وخيت رب عب اده ب ه فم ن ثب ت فل ه 
لرفع  ة  ن اهلل تع  اىل والثب  ات وحس  ن العاقب  ة ورف  ع ال  درجات وزي  ادة اْلس  نات،ومن ه  ها الب  اب ابتل  ى املص  طفى الرض  ا م  

 درجته مع أن اهلل تعاىل صان نبيه يف جانب الوحي والرسالة.

ع ه؟ و م ا نأحم إىل السؤال الثا ي والعملي يف املوضوع كله أال وهو كيف نتقي السحر وشره قب ل وقو   -أيها اإلخوة-وايآن 
 هوعَلمل السحر.

 يف نقاط:  -أيها اإلخوة-واجلواب 

ف  أول الطري  ق ب  ل وأوس  طه وآخ  ره: ه  و االس  تعانة ب  اهلل تع  اىل: ف  نحن وهلل اْلم  د موح  دون نعل  م أن التوك  ل عل  ى اهلل تع  اىل 
 أعظم األسباب للنجاة من كل شيء فأول خطوة على طريق العَلمل هي حتقيق التوحيد نعم.

فقل ب املوح د ق د  -تب ارك وتع اىل-والتوك ل علي ه  -ج ل وع َل-توحيد هلل العزيز اْلميد وإخَلص العبودية هلل أواًل: حتقيق ال
ب  ل ال  -ج  ل وع  َل-أش  رق في  ه مص  باح التوحي  د وأزه  ر في  ه ن  ور اإلمي  ان وم  ن ُث خ  رمل من  ه اخل  وف م  ن ك  ل أح  د إال م  ن اهلل 

 ن تيمية يف جنة وهو يف الدنيا قبل ايآخرة.يفرد باحملبة واخلوف إال اهلل صاحب هها القلب كما يقول اب

إن قوة اإلميان يف القلب تضعف الشيطان وكلما زاد إمي ان العب د وأخل ص العب ادة هلل ض عف تس لط الش يطان علي ه فه ا ه و 
ك ان الش يطان يه رب من ه كم ا ج اء يف البخ اري ومس لم م ن ح ديث س عد اب ن أَب   -رض ي اهلل عن ه- –فاروق األمة عم ر 

ويف رواي ة: يس ألنه ويس تكثرنه  –وعن ده نس وة م ن ق ري  يكلمن ه  قال استأذن عمر عل ى الن يب  -اهلل عنهرضي -وقاص 
                                                            

 اشية: العَلمة أ د بن حممد بن حممد الشمىن  ،ه  222( العَلمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب 050/  0مهيًَل باْلاشية املسماة مزيل اخلفاء عن ألفاش الشفاء ) -ف حقوق املصطفى ( الشفا بتعري239)

537. 

 .231/ 2( املفهم 251)
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 ، ف    دخل عم   ر والن    يب عالي   ة أص    واهتن عل   ى ص    وته فلم   ا اس    تأذن عم   ر قم    ن يبت   درن اْلج    اب، ف   أذن ل    ه الن   يب  –
ب   ت م   ن ه   ؤالء ال   َلحم ك   ن ق   ال: عج ؟يض   حك.. فق   ال عم   ر: أض   حك اهلل س   نك، ب   أَب أن   ت وأم   ي يع   ىن م   ا أض   حكك

 عندي، فلما مسعن صوتك ابتدرن اْلجاب.

 ؟قال عمر: فأنت يا رسول اهلل األحق أن يهَب، ُث قال عمر: أي عدوات أنفسهن أهتبنين وال هتَب النيب 

 .قلن: نعم، أنت أف  وأغل  من النيب 

 ن س الكاً فّج اً إال س لك فّج اً غ ري فج  ك"."إي ه ي ا اب ن اخلط اب، وال هي نفس ي بي  ده م ا لقي ك الش يطافق ال رس ول اهلل 
(250) 

رض  ي اهلل - –والف  ج: املس  لك والطري  ق، فالش  يطان يه  رب ويف  ر ح  ىت م  ن الطري  ق ال  هي يس  ري في  ه عم  ر هرب  اً م  ن ق  وة إميان  ه 
 .- -عنه

 وساق ابن اجلوزي يف كتابه القيم تلبيس إبليس قصة تبني ما نقول بوضوح.

فجاء إليه ا رج ل فق ال: ألقطع ن ه هه الش جرة فج اء ليقطعه ا غض باً هلل فلقي ه إبل يس قال: كانت شجرة تعبد من دون اهلل 
 ؟يف صورة إنسان.. فقال ما تريد

 قال: أريد أن أقطع ههه الشجرة اليت تعبد من دون اهلل.

 ؟قال: ما ضرك إذا أنت مل تعبدها فما يضرك من عبدها

  ال تقطعه  ا ول  ك دين  اران ك  ل ي  وم إذا أص  بحت عن  د  كق  ال: ألقطعنه  ا، فق  ال ل  ه الش  يطان: ه  ل ل  ك فيم  ا ه  و خ  ري ل  
 وسادتك.

 قال أنا لك. ؟قال: فمن أين ِل ذلك

فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ُث أصبح بعد ذلك فل م جي د ش يئاً، فق ام غض باً ليقطعه ا، فتمث ل ل ه الش يطان يف 
  ؟صورته وقال: ما تريد

 ون اهلل تعاىل.. قال: كهبت ما لك إىل ذلك سبيل.قال: أريد قطع ههه الشجرة اليت تعبد من د

                                                            
 (.0790( وأخرجه مسلم )7492( أخرجه البخاري )250)
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أن ا الش يطان جئ ت أول م رة غض باً هلل  ؟فههب ليقطعها فضرب به األرض وخنقه حىت كاد أن يقتله.. قال: أتدري من أنا
   فلم يكن ِل عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فبكتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك

قال تعاىل: "إنه ل يس ل ه س لطان عل ى ال هين آمن وا وعل ى رِب م يتوكل ون إمن ا س لطانه عل ى ال هين يتولون ه    فتدبر يا عبد اهلل
 والهين هم به مشركون".

 فإن الشيطان ال سلطان له عليهم قال سبحانه: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان".

امل وىل ف َل حتس َب الع دو غل ب ولك ن امل وىل ختل  ى  وهلل در اب ن الق يم اذ يق ول: واهلل م ا ع دا علي ك الع دو اال مل ا ختل ى عن ك
أن األم ر كل ه هلل وأن املل ك كل ه هلل وأن ه ال يق ع ش يء يف ه ها الك ون إال بعلم ه ج ل ِف ع َله.   -أيها اإلخوة-وَنن نعلم 

الحَبحح ِر َوَم ا َتسح ُقُط ِم نح َوَرقَ ٍة ِإالَّ يَ عحَلُمَه ا َواَل َحبَّ ٍة يف قال تعاىل: "َوِعنحَدُه َمَفاِتُح الحَغيحِب اَل يَ عحَلُمَه ا ِإالَّ ُه َو َويَ عحلَ ُم َم ا يف الحبَ  رِّ وَ 
َرحِض َواَل َرطحٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي )  [.29(]األنعام: 29ظُُلَماِت األح

ها ق  ول اهلل تع  اىل واألص  ل يف ك  ل ه   -ج  ل وع  َل-ال تس  تطيع ق  وة عل  ى ظه  ر ه  هه األرض أن تض  ر وال تنف  ع إال ب  إذن اهلل 
وال  نص يزي  د ِف يق  ني القل  وب املطمئن  ة، ويطم  ئن النف  وس اْل  ائرة القلق  ة. ق  ال اهلل تع  اىل: "وم  ا ه  م بض  ارين ب  ه م  ن أح  د إال 

 بإذن اهلل".

اهلل أكرب.. ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ولو اجتمع سحرة أهل األرض ال يستطيعون أن يؤثروا بسحرهم يف خمل وق 
 ذن اهلل.إال بإ

فوجه أخي اْلبيب قلبك إىل ملك امللوك وجبار السموات واألرض وتوكل عليه وثق ب ه فه و املرجت ى وه و امللج أ وامل َلذ وال 
حول وال قوة إال به.. من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به جناه ومن فوض إليه األم ر ه داه. ق ال تع اىل: "أل يس اهلل بك اف 

 ل على اهلل فهو حسبه".عبده". وقال تعاىل: "ومن يتوك

 أبشر  ري فإن الفارمل اهلل  يا صاحب اُلم إن اُلم منفرمل 

 اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه                    ال تيأسن فإن الفارمل اهلل 

 اهلل اد  بعد العسر ميسرة                    ال جتزعن فإن الفارمل اهلل

 إن الهي يكشف البلوى هو اهلل       إذا بليت فثق باهلل وارض به            

 واهلل مالك غري اهلل من أحد                       فحسبك اهلل يف كل لك اهلل
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يف كتاب  ه القيم"تلب  يس إبليس"ق  ال: حك  ى ع  ن بع  ض الس  لف أن  ه ق  ال  -ر   ه اهلل-وم  ن أمج  ل م  ا قال  ه اإلم  ام اب  ن اجل  وزي 
ق  ال: أجاه  ده ق  ال  ؟ق  ال التلمي  ه: أجاه  ده ق  ال الش  ي : ف  إن ع  اد ؟التلمي  هه: م  ا تص  نع بالش  يطان إذا س  ول ل  ك اخلطاي  

الشي : فإن عاد فقال: أجاهده، فقال الشي  هها يطول يا بين ولك ن إن م ررت بغ نم فنبح ك كلبه ا أو منع ك م ن العب ور 
 قال: أجاهده قال: يا بين هها أمر يطول، استعن برب الغنم يكفك كَلبه. ؟فماذا تصنع

 نل لم يَدرلأِا اهلل د تدقرلَأاق فِمنل أيلَن د إ

فاستعن باهلل أيها اْلبيب واجلأ إليه فهها هو اْلصن اْلصني واملَلذ املكني وملا كان اهلل ه و خالقن ا فتحص ن ب ه فه و ال هي 
 يعلم ضعفنا وعجزنا فقد تفضل علينا  صون وحروز ولكننا كثرياً ما نغفل عن الدواء إال إذا حل بنا الداء فهيا إىل اْلصن

 الثاِّن اال وهو ذكر اهلل ونلتقى به بعد جلسة االسباحة هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 حى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يو 

 .-عز وجل-اْلصن الثا ي هو: كثرة ذكر اهلل   -أيها اإلخوة-فيا  ،أما بعد

فالهكر يضعف الشيطان ويقوي اإلميان ويرض ي ال ر ن وه و ال ركن ال ركني واْلص ن اْلص ني ال هي يتحص ن ب ه اإلنس ان م ن 
ق ال:  لطويل وهو حديث أخرج ه البم هي بس ند ص حيح وفي ه أن الن يب الشيطان الرجيم ويف حديث اْلار  األشعري ا

"وآمركم أن تهكروا اهلل فإن مثل ذلك كمثل رجل خ رمل الع دو يف أث ره ح ىت إذا أت ى عل ى حص ن حص ني أح رز نفس ه م نهم 
 (254) ".-عز وجل-وكهلك العبد ال ارز نفسه من الشيطان إال بهكر اهلل 

قال: "مثل ال هي ي هكر رب ه وال هي  أن اْلبيب النيب  -رضي اهلل عنه-األشعري  ويف الصحيحني من حديث أَب موسى
 (257) ال يهكر ربه مثل اْلي وامليت".

 ثالثاً: قراءة سورة البقرة..

ق  ال: "ال جتعل  وا بي  وتكم مق  ابر إن الش  يطان يف  ر م  ن البي  ت ال  هي تق  رأ في  ه  فف  ي ص  حيح مس  لم ع  ن أَب هري  رة أن الن  يب 
 (252) سورة البقرة.

                                                            
 (. 0342(، وصحيح اجلامع )7092وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،(4507)( أخرجه البمهي 254)

 .0529ومسلم  ،0213( أخرجه البخاري 257)

 (.351( أخرجه مسلم )252)
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َهَها بَ رََكٌة َوتَ رحَكَه ا َحسح َرٌة َواَل َتسح َتِطيُعهَ  قَ اَل ُمَعاِويَ ُة «. ا الحَبطَلَ ُة ويف اْلديث الهي أخرجه مسلم: "اق حَرُءوا ُسوَرَة الحبَ َقَرِة فَِإنَّ َأخح
 (252) بحُن َسَلٍَّم بَ َلَغىِن َأنَّ الحَبطََلَة: السََّحَرُة.

لَ  ىِن َرُس  وُل اللَّ  ِه  -رض  ى اهلل عن  ه  -ىل فراش  ك روى البخ  اري َع  نح َأىِب ُهَري ح  َرَة رابع  اً: ق  راءة آي  ة الكرس  ي إذا أوي  ت إ  -قَ  اَل وَكَّ
تُُه، َوقُ لح ُت َواللَّ ِه أَلرحفَ َعنَّ َك  -صلى اهلل عليه وسلم  ِ  زََكاِة َرَمَضاَن، فَأَتَاِِّن آٍت َفَجَعَل َاحُثو ِمَن الطََّعاِم، فََأَخهح ِإىَل َرُس وِل ِ ِفح

ُت فَ َق اَل النَّ ِبُّ -صلى اهلل عليه وسلم  -للَِّه ا  . قَاَل ِإِّنِّ حُمحَتامٌل، َوَعَلىَّ ِعَياٌل، َوىِل َحاَج ٌة َش ِديَدٌة. قَ اَل َفَخلَّيح ُت َعنح ُه فََأصح َبحح
ُس  وَل اللَّ  ِه َش  َكا َحاَج  ًة َش  ِديَدًة َوِعيَ  ااًل قَ  اَل قُ لح  ُت يَ  ا رَ «. " يَ  ا أَبَ  ا ُهَري ح  َرَة َم  ا فَ َع  َل َأِس  ريَُك الحَبارَِح  َة -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -

ص لى اهلل علي ه وس لم  -فَ َعَرفحُت أَنَُّه َسيَ ُعوُد ِلَق وحِل َرُس وِل اللَّ ِه «. أََما ِإنَُّه َقدح َكَهَبَك َوَسيَ ُعوُد » فَ َرِ حُتُه، َفَخلَّيحُت َسِبيَلُه. قَاَل 
تُُه َفَج  اَء َاح  - تُ  ُه فَ ُقلح  ُت أَلرحفَ َعنَّ  َك ِإىَل َرُس  وِل اللَّ  ِه ِإنَّ  ُه َس  يَ ُعوُد. فَ َرَص  دح . قَ  اَل -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -ثُ  و ِم  َن الطََّع  اِم فََأَخهح

ُت، فَ َقاَل ىِل َرسُ  -هلل علي ه وس لم ص لى ا -وُل اللَِّه َدعحىِن فَِإِّنِّ حُمحَتامٌل، َوَعَلىَّ ِعَياٌل اَل َأُعوُد، فَ َرِ حُتُه، َفَخلَّيحُت َسِبيَلُه فََأصحَبحح
أََما ِإنَُّه َقدح  » قُ لحُت يَا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَيااًل، فَ َرِ حُتُه َفَخلَّيحُت َسِبيَلُه. قَاَل «. " يَا أَبَا ُهَري حَرَة، َما فَ َعَل َأِسريَُك 

تُُه الثَّالَِثَة َفَجاَء َاحُثو مِ «. َكَهَبَك َوَسيَ ُعوُد  تُُه فَ ُقلحُت أَلرحفَ َعنََّك ِإىَل َرُسوِل اللَِّه فَ َرَصدح صلى اهلل عليه وس لم  -َن الطََّعاِم، فََأَخهح
َفُعَك ا- َك َكِلَماٍت يَ ن ح َل ِإَذا للَُّه ِِبَا. قُ لحُت َما ُه َو؟ قَ ا، َوَهَها آِخُر َثََلِ  َمرَّاٍت أَنََّك تَ زحُعُم اَل تَ ُعوُد ُُثَّ تَ ُعوُد. قَاَل َدعحىِن أَُعلِّمح

ىُّ الحَقيُّوُم(َحىتَّ خَتحِتَم ايآ يَ َة، فَِإنَّ َك لَ نح يَ  زَاَل َعَليح َك ِم َن اللَّ ِه َح اِفٌ  َأَويحَت ِإىَل ِفرَاِشَك فَاق حَرأح آيََة الحُكرحِسىِّ )اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح
َربَ نَّ  َك َش  يحطَاٌن َح  ىتَّ ُتصح  ِبَح. َفَخلَّيح  ُت َس  بِ  ُت، فَ َق  اَل ىِل َرُس  وُل اللَّ  ِه َواَل يَ قح " َم  ا فَ َع  َل -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -يَلُه فََأصح  َبحح

َفُع ىِن اللَّ ُه ِِبَ ا، َفَخلَّيح ُت َس ِبيَلُه. قَ اَل «. َأِسريَُك الحَبارَِحَة  قُ لح ُت «. َم ا ِه َى » قُ لحُت يَا َرُس وَل اللَّ ِه َزَع َم أَنَّ ُه يُ َعلُِّم ىِن َكِلَم اٍت، يَ ن ح
ىُّ الحَقيُّوُم(َوقَاَل ىِل لَ نح يَ  زَاَل َعَليح َك  َل ىِل ِإَذا َأَويحَت ِإىَل ِفرَاِشَك فَاق حَرأح آيََة الحُكرحِسىِّ ِمنح َأوَُِّلَا َحىتَّ خَتحِتَم )اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ قَا ُهَو اْلَح

َربَ َك َش  يحطَاٌن َح ىتَّ ُتصح ِبَح، وََك ا َ ريحِ. فَ َق  اَل النَّ ِبُّ ِم َن اللَّ ِه َح اِفٌ  َواَل يَ قح ٍء َعلَ ى اخلح " -ص لى اهلل علي ه وس  لم  -نُوا َأحح  َرَص َش ىح
 «.َذاَك َش   يحطَاٌن » قَ   اَل اَل. قَ   اَل «. أََم   ا ِإنَّ   ُه قَ   دح َص   َدَقَك َوُه   َو َك   ُهوٌب، تَ عحلَ   ُم َم   نح خُتَاِط   ُب ُمنح   ُه ثَ   ََلِ  لَيَ   اٍل يَ   ا أَبَ   ا ُهَري ح   َرَة 

ني األخريتني من سورة البقرة قوله تعاىل: "آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه"إىل آخر السورة.. ففي خامساً: قراءة ايآيت(250)
أي (253)ق ال: "م ن ق رأ ب ايآيتني م ن آخ ر س ورة البق رة يف ليل ة كفت اه" صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن الن يب 

 من كل شر وسوء ومن الشياطني.

 سادساً: قراءة املعوذات..

                                                            
 (.0901( أخرجه مسلم )252)

 (.7432، 4700( أخرجه البخاري )250)

 (.2121( أخرجه البخاري )253)
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لَ  ٍة مَجَ  َع َكفَّيح  ِه ُُثَّ نَ َف  َث ِفيِهَم  ا   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -بخ  اري َع  نح َعاِئَش  َة َأنَّ النَّ  ِبَّ فف  ي ال َك  اَن ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفرَاِش  ِه ُك  لَّ لَي ح
اِس(ُُثَّ مَيحَس ُح ِِبَِم ا َم ا اسح َتطَاَع ِم نح َجَس ِدِه يَ بح َدأُ فَ َقَرأَ ِفيِهَما )ُقلح ُهَو اللَُّه َأَحٌد(َو )ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ الحَفَلِق(َو )ُقلح َأُع وُذ بِ َربِّ النَّ 

َعُل َذِلَك َثََلَ  َمرَّاٍت.  ِهِه َوَما أَق حَبَل ِمنح َجَسِدِه يَ فح  (255)ِِبَِما َعَلى رَأحِسِه َوَوجح

َلٍة َمِطريٍَة َوظُلحَمٍة َش ِديَدٍة نَ  َنا ِِف لَي ح ُيَص لِّى لَنَ ا  -ص لى اهلل علي ه وس لم-طحلُ ُب َرُس وَل اللَّ ِه وعن عبد اهلل بن ُخبَ يحٍب قَاَل: َخَرجح
ُتُه فَ َقاَل  -قَاَل  - قُ لح » قُ لح ُت َم ا أَقُ وُل قَ اَل «. قُ لح » فَ لَ مح أَقُ لح َش يحًئا. قَ اَل «. قُ لح » فَ َلمح أَُقلح َشيحًئا ُُثَّ قَ اَل «. ُقلح » فََأدحرَكح

 ِ ٍء )ُه  َو اللَّ  ُه َأَح  ٌد(َوالحُمَعوَِّذتَ نيح ِفي  َك ِم  نح ُك  لِّ َش  ىح ويف رواي  ة ق  ال: "م  ا تع  وذ الن  اس  «. ِح  نَي مُتحِس  ى َوُتصح  ِبُح ثَ  ََلَ  َم  رَّاٍت َتكح
 (259) بأفضل منها.

بَ   ُة قُ   لح  ق   ال: بينم   ا أن   ا أق   ود برس   ول اهلل  -رض   ي اهلل عن   ه-وع   ن عقب   ة ب   ن ع   امر  «. راحلت   ه يف غ   زوة إذ ق   ال: "يَ   ا ُعقح
بَ  ُة قُ  لح »  فَاسح  َتَمعحُت ُُثَّ قَ  الَ  فَ َق  َرأَ السُّ  وَرَة «. )قُ  لح ُه  َو اللَّ  ُه َأَح  ٌد(» فَاسح  َتَمعحُت فَ َقاَُلَ  ا الثَّالِثَ  َة فَ ُقلح  ُت َم  ا أَقُ  وُل فَ َق  اَل «. يَ  ا ُعقح

لح َأُع وُذ بِ َربِّ النَّ اِس(فَ َقَرأحُت َمَع ُه َح ىتَّ َخَتَمَه ا ُُثَّ َحىتَّ َخَتَمَها ُُثَّ قَ َرأَ )ُقلح َأُعوُذ ِبَربِّ الحَفَلِق(َوقَ َرأحُت َمَعُه َحىتَّ َخَتَمَها ُُثَّ قَ َرأَ )قُ 
 (291)«.َما تَ َعوََّذ مبِثحِلِهنَّ َأَحٌد » قَاَل 

قال: "من ق ال ال إل ه إال اهلل وح ده ال ش ريك ل ه ل ه املل ك  أن النيب  -رضي اهلل عنه-سابعاً: روى مسلم عن أَب هريرة 
ِر رِقَاٍب، وَُكِتبَ تح لَ ُه ِمائَ ُة َحَس َنٍة، َوحمُِيَ تح َعنح ُه ِمائَ ُة وله اْلمد وهو على كل شيء قدي َل َعشح ر يف يوم مائة مرة كانت له َعدح

َم  ُه َذلِ  َك َح  ىتَّ مُيحِس  َى، وملَح يَ  أحِت َأَح  ٌد بِأَفحَض  َل ممَّ  ا َج   ثَ   َر ِم  نح اَء بِ  ِه، ِإالَّ َأَح  َس  يَِّئٍة، وََكانَ  تح لَ  ُه ِح  رحزًا ِم  َن الشَّ  يحطَاِن يَ وح ٌد َعِم  َل َأكح
 .(290)«َذِلَك 

ق  ال: "م  ن تص  بح س  بع مت  رات عج  وة مل يض  ره  ثامن  اً وأخ  رياً:  روى البخ  اري م  ن ح  ديث س  عد ب  ن أَب وق  اص أن الن  يب 
وه  ي يف املدين  ة النبوي  ة عل  ى س  اكنها أفض  ل الص  لوات و أ   (294)ذل  ك الي  وم س  م وال س  حر" ويف رواي  ة: "م  ن مت  ر العالي  ه"

 التسليم.

 ؟اْلصون واْلروز اليت يتصف ِبا اإلنسان السحر وامل س وال ربط فم ا ه و ع َلمل م ن س حر فع َلً   -أيها اإلخوة-هي  ههه
 واجلواب يفعل ههه األشياء.

 أواًل: البد أن ااف  ابتداء على ههه األذكار اليت ذكرناها آنفاً. 

                                                            
 (.2103( أخرجه البخاري )255)

 (.442/  0وصححه األلبا ي يف التعليق الرغيب ) ،(7545مهي )والب  2154( أخرجه أبوداود 259)

 (.0702وصححه األلبا ي يف صحيح أَب داود ) ،(2271( أخرجه النسائي )291)

 .4090ومسلم  ،7497( أخرجه البخاري 290)

 .2201، ومسلم 2222( أخرجه البخاري 294)
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وكم  ا ق  ال العَلم  ة اب  ن ب  از يص  ف ذل  ك  -ه اهللر   -ثاني  اً: ح  ل الس  حر م  ن املس  حور ب  الرقى الش  رعية كم  ا ق  ال اب  ن الق  يم 
للرج ل إذا ح بس ع ن مج اع أهل ه وغ ري ذل ك  -ع ز وج ل-بقوله: ومن عَلمل السحر بعد وقوعه وهو عَلمل نافع ب إذن اهلل 

من أنواع الربط قال الشي : أن يأخه سبع ورقات من السدر األخضر ويدقها  جر أو َنوه وجيعله ا يف إن اء ويص ب علي ه 
ء م   ا يكفي   ه للغس   ل ويق   رأ عليه   ا آي   ة الكرس   ي والك   افرون واإلخ   َلص والفل   ق والن   اس وأن يق   رأ آي   ات الس   حر يف م   ن امل   ا

نَ  ا ِإىَل ُموَس  ى َأنح أَلح  ِق َعَص  اَك فَ  ِإَذا ِه  َي تَ لحَق  ُف َم  ا يَ  أحِفُكوَن )" األع  راف: َ  قُّ َوَبطَ  َل َم  ا َك  انُوا يَ عحَملُ  وَن 003َوَأوحَحي ح ( فَ َوقَ  َع اْلح
( فَ َلمَّ ا َج اَء 39[ وايآيات اليت يف س ورة ي ونس" َوقَ اَل ِفرحَع وحُن ائ حتُ و ي ِبُك لِّ َس اِحٍر َعلِ يٍم )005، 003ألعراف: ( ]ا005)

ُر ِإنَّ اللَّ 51السََّحَرُة قَاَل َُلُمح ُموَس ى أَلحُق وا َم ا أَن ح ُتمح ُملحُق وَن ) َه َس يُبحِطُلُه ِإنَّ اللَّ َه اَل ( فَ َلمَّ ا أَلحَق وحا قَ اَل ُموَس ى َم ا ِجئح ُتمح بِ ِه السِّ حح
ِس ِديَن ) ِلُح َعَمَل الحُمفح رُِم وَن )50ُيصح َ قَّ ِبَكِلَماتِ ِه َولَ وح َك رَِه الحُمجح [ وايآي ات يف س ورة 54 - 39(]ي ونس: 54( َواُِ قُّ اللَّ ُه اْلح

( قَ  اَل بَ  لح أَلحُق  وا فَ  ِإَذا ِحبَ اُُلُمح َوِعِص  ي ُُّهمح خُيَيَّ  ُل ِإلَيح  ِه ِم  نح 02أَلحَق ى ) ط ه: "قَ  اُلوا يَ  ا ُموَس  ى ِإمَّ ا َأنح تُ لحِق  َي َوِإمَّ  ا َأنح َنُك  وَن َأوََّل َم  نح 
َعى ) رِِهمح أَن ََّها َتسح ِسِه ِخيَفًة ُموَسى )00ِسحح َعحَلى )03( فََأوحَجَس يف نَ فح ( َوأَلحِق َم ا يف مَيِينِ َك 05( قُ لحَنا اَل خَتَفح ِإنََّك أَنحَت األح

ِلُح السَّاِحُر َحيحُث أََتى )تَ لحَقفح  َا َصنَ ُعوا َكيحُد َساِحٍر َواَل يُ فح  [ 31 - 02(   ]طه: 09َما َصنَ ُعوا ِإمنَّ

وأج  زل مثوبت  ه: بع  د ق  راءة م  ا ذك  ر يف امل  اء يش  رب من  ه ث  َل  م  رات ويغتس  ل، بالب  اقي وإن  -ر   ه اهلل تع  اىل-يق  ول الش  ي  
 (297) بأس حىت يزول مرضه وسحره عنه إن شاء اهلل تعاىل. دعت اْلاجة إىل استعماله مرتني أو أكثر فَل

وجب عليه الصرب مع طلب الدواء عند من له خربة ِبها وهو ح َلل بالنس بة ل ه طامل ا    -أيها اإلخوة-فمن سحر أو مس 
اجلهنمي ة  كان ذلك عن يقني من سَلمة معتقد الراقي واملرقي وههه ه ى النش رة ال يت ورد ِب ا الش رع   َلف النش رة البدعي ة

الىت فيها استعانة بالشياطني فالنشرة على التحقيق نوعان نشرة جاهلية وهي ال يت م ن عم ل الش يطان وي دل عليه ا م ا روى 
 (292)«. فقال: "هي من عمل الشيطان عن النشرة  أ د من حديث جابر قال سئل النيب 

ل اْلس ن: ال ا ل الس حر إال س احر، أي م ن حل ه وق ا ،وقال أبو داود: سئل أ د عنها فقال: ابن مسعود يكره ه ها كل ه
 فهو كهلك.

والنوع الثا ي نشرة شرعية وهي الرقى اليت ذكرناها يف لقائنا هها وهها النوع هو الهي قال فيه س عيد ب ن املس يب فيم ا روى 
 قال: ال بأس. ؟البخاري عنه أنه سئل: رجل به طب أو يؤخه عن امرأته أال عنه أو ينشر

ع ن املس حور، وه ي نوع ان: أح دمها: ح ل بس حر مثل ه، وه و ال هي م ن : "والنشرة حل الس حر -ر ه اهلل-يم قال ابن الق
عم  ل الش  يطان. وعلي  ه ام  ل ق  ول اْلس  ن، فيتق  رب الناش  ر واملنتش  ر إىل الش  يطان مب  ا ا  ب، فيبط  ل عمل  ه ع  ن املس  حور. 

 (292) ها جائز.فه ،والثا ي: النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية والدعوات املباحة

                                                            
 .4112 ،0240 ،جب ط األوىلدار ابن ر  ،بتصرف ،وما بعدها( ،400/ 4( خطب الشي  حممد حسان )297)

 .000/  0وصححه األلبا ي يف"السلسلة الصحيحة" ،477/  0الفتح" » وحسنه اْلاف  يف  ،(7505وأبو داود )  ،492/  7( أخرجه أ د 292)

 (.790/  2) -( إعَلم املوقعني 292)
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ويس  تطيع اإلنس  ان أن يرق  ي نفس  ه أو يرقي  ه غ  ريه بغ  ري قص  ر للرقي  ة عل  ى ش  خص مع  ني يظ  ن أن ل  ه خصوص  ية   أيه  ا اإلخ  وة
وأن مع   ه عه   داً م   ن ف   َلن وَن   و ه   ها فه   ها م   ن الض   َلل، إذ الرقي   ة دع   اء والتج   اء إىل اهلل واهلل جيي   ب م   ن دع   اه كم   ا ق   ال 

َتِجبح َلُكمح َوقَاَل َربُُّكُم ادحُعو ي سبحانه: " "، وكما قال ع ز م ن قائ ل: َوِإَذا َس أََلَك ِعبَ اِدي َع ينِّ فَ ِإ يِّ َقرِي ٌب ُأِجي ُب َدعح َوَة   َأسح
ِمنُ  وا َب َلَعلَُّه  مح يَ رحُش  ُدوَن ) اِع ِإَذا َدَع  اِن فَ لحَيسح  َتِجيُبوا ِل َولحيُ ؤح ع  َلمل الس  حر   -أيه  ا اإلخ  وة-[ ه  ها 050(]البق  رة: 050ال  دَّ

وقاي  ة م  ن الس  حرة وش  رورهم نس  أل اهلل أن يقين  ا ش  رورهم إن  ه وِل ذل  ك وم  واله وه  و عل  ى ك  ل ش  يء ق  دير....... وطري  ق ال
 الدعاء.
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 السحر الْفي

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،دي لهومن يضلل فَل ها

 اللهم صل على نبينا وحبيبنا حممد 

 قدح كاَن هها الكوُن قبَل ُوصولِِه *** ُشؤحًما لظاِلِمِه وللمظلومِ 

تاِن كلُّ هشيمِ   ملَّا َأَطلَّ حممٌد زََكِت الرُّبا *** واخضرَّ يف الُبسح

  عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليًما كثريًا؛صلى اهلل

أم  ا بع  د في  ا أيه  ا اإلخ  وة.. حت  دثنا يف اللق  اءين املاض  يني ع  ن الس  حر خط  ره وحكم  ه وكي  ف الس  بيل إىل الوقاي  ة من  ه ح  ىت ال 
  ؟وإذا أصابنا السحر كيف نعاجل أنفسنا منه ،يصيبنا

مبا أخرجه البمهي بسند   -أيها اإلخوة-ر ويف البداية أستهل اْلديث وال زال حديثنا موصواًل عن بعض ما يتعلق بالسح
صحيح عن أَب عبد الر ن اْلبلي قال:  أخرمل لنا عبد اهلل بن عمرو قرطاًسا وق ال: ك ان رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم 

يء أش هد أن ال إل ه إال يعلمنا يقول: اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت رب كل ش يء وإل ه ك ل ش 
أع وذ ب ك م ن الش يطان وش ركه وأع وذ ب ك أن  ،أنت وحدك ال ش ريك ل ك وأن حمم ًدا عب دك ورس ولك واملَلئك ة يش هدون

قال أبو عبد الر ن: كان رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم يعلم ه عب د اهلل ب ن  ،أقبف على نفسي إمثًا أو أجره على مسلم
 (290) أن ينام.عمرو أن يقول ذلك حني يريد 

الح    حبي  يب يف اهلل أن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أم  ر اب  ن عم  رو أن يق  ول يف أول م  ا علم  ه: "أع  وذ ب  ك م  ن الش  يطان 
  وشركه".

ق ال: ي ا رس ول اهلل م ر ي  -رض ي اهلل عن ه-بل وأخرمل أبو داود والبمهي بسند ص حيح ع ن أَب هري رة أن أب ا بك ر الص ديق 
ق  ال: ق  ل: "الله  م ف  اطر الس  موات واألرض ع  امل الغي  ب والش  هادة رب ك  ل  ،وإذا أمس  يتبكلم  ات أق  وُلن إذا أص  بحت 

ق  ال: قله  ا إذا أص  بحت وإذا  ،ش  يء ومليك  ه أش  هد أن ال إل  ه إال أن  ت أع  وذ ب  ك م  ن ش  ر نفس  ي وش  ر الش  يطان وش  ركه"
 (293)أمسيت وإذا أخهت مضجعك".

  ؟والسؤال: ما هو "شركه"؟ ما هو شرك الشيطان املهكور يف اْلديث

                                                            
 (.4307(، الصحيحة )9/  44وصححه األلبا ي الكلم الطيب ) ،7249( أخرجه البمهي 290)

 (.41وصححه األلبا ي يف صحيح الكلم الطيب )ص  ،(7074البمهي ) ،2103( أخرجه أبو داود 293)
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شح  رَاك بِاَللَّ  هِ  ُعو ِإلَيح  ِه ِم  نح اإلحِ ِ  ،ق  ال يف ع  ون املعب  ود: )َوِش  رحكه(: ِبَكسح  ِر الشِّ  ني َوُس  ُكون ال  رَّاء َأيح َم  ا يَ  دح ق  ال: َوي ُ  رحَوى ِبَفتحَحتَ   نيح
: َمَصاِئِدِه َوَحَبائِله الَّ  َتِ  ِِبَا النَّاس.)وَشرَكه( َأيح  (295) يِت يَ فح

وم ن ه هه الش راك  ،م ن ش ر الش يطان وِش رحكه وَش رَكه واح هروا كف ره ومص ائده عل ى الس واء  -أيه ا اإلخ وة-فاستعيهوا ب اهلل 
ال  يت ينص  بها الش  يطان إلض  َلل اإلنس  ان: الس  حر اخلف  ي وه  ي أفع  ال أطل  ق الش  رع اْلك  يم عليه  ا اس  م الس  حر الش  تباهها 

وهي: العيافة والطرق والطرية والنميم ة  ،ر يف بعض األحيان لشدة خفائها أو عدم معرفة كثري من الناس ِباوشبهها بالسح
والبيان فما معىن ههه املسميات تعالوا بنا نهكرها ذكراً سريعاً على سبيل االختصار حىت تتم الفائدة فنكون قد وقفنا عل ى 

 غفر لكم ذنوبكم وجيركم من عهاب أليم.السحر كله جليه وخفيه فانتبهوا ير كم اهلل وي

ق   ال: "إن العياف   ة والط   رق والط   رية م   ن  روى أب   و داود وحس   نه الن   ووي يف ري   اض الص   اْلني ع   ن قبيص   ة أن   ه مس   ع الن   يب 
 وق  د عرفن  ا يف اخلط  ب الس  ابقة مع  ىن اجلب  ت وأن  ه الس  حر فه  هه الثَلث  ة )العياف  ة والط  رق والط  رية( يب  ني الن  يب (299)اجلب  ت"
 السحر.أهنا من 

ُعوٍد قَ اَل: ِإنَّ حُمَمَّ ًدا  َأاَل أُنَ بِّ ُئُكمح َم ا » قَ اَل:  -ص لى اهلل علي ه وس لم-ويف اْلديث الهي أخرجه مسلم َعنح َعبحِد اللَِّه بحِن َمسح
َ النَّ   اِس  ا ه   و الس   حر يس   أل م    ه   و الس   حر، ف   النيب   -أيه   ا اإلخ   وة-والعض   ه  (011)«.الحَعضح  ُه؟ ِه   َى النَِّميَم   ُة الحَقالَ   ُة بَ    نيح

 النميمة من السحر. فعد النيب  ،القالة بني الناس ،هو النميمة ،أتدرون ما هو؟ ُث قال: السحر

 (010)ق   ال: "إن م   ن البي   ان س   حراً" ويف اْل   ديث ال   هي أخرج   ه البخ   اري ومس   لم م   ن ح   ديث اب   ن عم   ر أن رس   ول اهلل 
 ؟ هها ما سوف نتعرف إليه بعد قليل.ملاذا ،ولكن جعله النيب من السحر ،والبيان هو البَلغة والفصاحة

 أهنا من السحر ]العيافة والطرق والطرية والنميمة والبيان[  فههه مخسة أمور بني النيب 

 قولوا: آمني. ،فما هي حقيقة القول يف ههه األشياء فانتبهوا ير كم ربكم

خ  رمل م  ن بيت  ه أخ  ه ط  رياً أو خ  رمل عل  ى ط  ري  ومعن  اه: أن اجل  اهلي م  ن ه  ؤالء ك  ان إذا ،أيه  ا اإلخ  وة العياف  ة ه  ي زج  ر الط  ري
فنفره وأضاقه حىت يطري ُث ينظر أي ن ي ههب ح ني يط ري ُث ا دد عل ى أس اس م ن ذل ك إن ك ان خي رمل إىل عمل ه ال هي ك ان 

أو هو ال خيرمل إىل شيء من ذل ك  ،وهها هو الهي تفاءل من خرومل الطري وانزجاره إىل ما اب ،قد عزم على اخلرومل إليه
 وهها هو الهي تطري وتشاءم من خرومل الطري إىل ما ال اب. ،وحبيس البيت ويظل رهني

                                                            
 (.009/  00) -( عون املعبود 295)

يف  7911( وانظر حديث رقم: 7225( //، املشكاة )710لكن ضعفه األلبا ي يف غاية املرام ) ،(00015( وسنن النسائي الكربى برقم )7913( وسنن أَب داود برقم )2/01( أخرجه أ د املسند )299)

 ضعيف اجلامع.

 .0514( أخرجه مسلم 011)

 .4120ومسلم  ،2020( أخرجه البخاري 010)
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ه  ها العم  ل وع  ده م  ن اجلب  ت أي م  ن الس  حر وي  دخل يف ه  هه العياف  ة  التش  اؤم بس  ماع أص  وات الط  ري  وق  د مس  ى الن  يب 
 ؟هي العيافة قد عرفناها فما هو الطرق -أحبيت-ههه  ،وأمسائها كهلك

 -زعم   وا  -ض س   واء يف الرم   ل أو غ   ريه وه   و ن   وع م   ن األن   واع ال   يت يس   تطلع ِب   ا األف   اكون الط   رق ه   و اخل   ط خي   ط يف األر 
املس  تقبل ويتعرف   ون ب   ه عل   ى أنب   اء الغي   ب وال زال ه   ها الن  وع موج   وًدا متم   ثًَل ف   يمن يش   تغلون ِب   ها العم   ل ويسمونه"ض   رب 

 الرمل".

-ة يدعون ِبا استطَلع األمور الغائبة وما جع ل اهلل فهها النوع من أنواع السحر اليت حرمها اهلل ورسوله وهي أمور جاهلي
فه م  ،إمنا ال يعلم من يف الس موات واألرض الغي ب إال اهلل ،ههه الطريقة أبداً وال غريها سبيًَل إىل معرفة الغيب -عز وجل

ون   ه م   ن أن ال يعلم   ون الغي   ب ِب   هه األش   ياء ولكنه   ا ط   رق يعم   ون عل   ى الن   اس اْلقيقي   ة ِب   ا وميوه   ون عل   ى الن   اس م   ا خيف
وذل ك كم ا أوض حت يف اللق اء الس ابق وال هي قبل ه يك ون إذا تقرب وا إىل الش ياطني  ،الشياطني هي اليت تأحم ُلم مبا يري دون

وق  د أفلح  وا يف  ،ألن الش  ياطني تري  د إض  َلل ب  ين آدم مهم  ا اس  تطاعت إىل ذل  ك س  بيَلً  ،-ع  ز وج  ل-بالعب  ادة وكف  روا ب  اهلل 
 وة إال باهلل العظيم فهها هو الطرق.ذلك إىل حد كبري وال حول وال ق

ومن ه  ،العيافة وهي الطرية، وعرفنا الطرق وهو اخلط يف األرض ملعرفة الغي ب واس تطَلع املس تقبل  -أيها اإلخوة-إذا عرفنا 
 ضرب الرمل والودع.

 فالثالث من األمور اخلمسة هو:

رَِم  ة يف قول  ه تع  اىل: الَّ  ِهيَن جَ  ر بِِلَس  اِن قُ   َريح ، تَ ُق  ول الَعضح  ُه: وه  و الس  حر وع  ن ِعكح َعلُ  وا الحُق  رحآن ِعِض  نَي قَ  اَل: الحَعضح  ه السِّ  حح
َرَجُه اِبحن َأَب َحاِ . َوَرَوى اِبحن َأَب َحاِ  أَيحًضا ِم نح َطرِي ق َعطَ اء أن ه ق ال: َعضُّ  وا الحُق رحآن َأعحَض اء، فَ َق اَل لِلسَّاِحَرِة الحَعاِضَهة، َأخح

 آَخر: جَمحُنون َوقَاَل آَخر: َكاِهن، َفَهِلَك الحِعِضنَي.  بَ عحضهمح: َساِحر َوقَالَ 

  ،ليبهن  ا خلط  ر النميم  ة وم  دى قبحه  ا يف الش  رع ،العض  ه بالنميم  ة عل  ى ال  رغم م  ن أن العض  ه ه  و الس  حر وق  د فس  ر الن  يب 
 ،اإلط   َلق حص   ر الس   حر يف النميم   ة وه   ها حت   هير عظ   يم منه   ا جيع   ل امل   رء ال يس   تهني  ط   ر النميم   ة عل   ى ك   أن الن   يب 

 ؟والسؤال ملاذا صارت النميمة ِبهه اخلطورة

أيه  ا -النميم  ة  ،ورمب  ا ال يع  رف بعض  نا م  ا ه  ي النميم  ة وم  ا ه  و خطره  ا فلنل  ق الض  وء عل  ى بع  ض ذل  ك عل  ى وج  ه الس  رعة
س مع جتد الرجل يههب إىل الرجل فيقول ل ه: أمل ت ،معناها: نقل اْلديث بني الناس على وجه الوشاية واإلفساد  -اإلخوة

ويشتمك ويتنقصك ويق ول في ك ك ها وك ها؟ فيك ون  فَلناً؟ أمل يبلغك ما يقول فيك فَلن؟ أمل يأتك اخلرب أن فَلنًا يسبك
 ،نتيجة ه ها أن يغض ب ه ها الش خص عل ى ف َلن ه ها ُث ي ههب النم ام ال يكتف ي ب ل ي ههب إىل ث ان وثال ث وراب ع وكث ري

ب ل رمب ا تق وم اْل روب الطاحن ة ب ني  ،رمبا بني الولد وأبيه ،-عز وجل- فيكون بسبب ذلك الشحناء والبغضاء بني عباد اهلل
 الناس بسبب النميمة فهي شر مستطري وخطر عظيم استهان الناس به وال حول وال قوة إال باهلل العظيم.
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ق ال ل ه: ومن أعجب ما قرأت يف ذلك أن رجًَل ذهب إىل السوق ليش بي عب داً خيدم ه فم ا ك ان م ن الب ائع األم ني إال أن 
واش باه  ،هو ممتاز إال أن فيه عيباً واحداً قال: ما هو؟ قال: إن ه من ام فاس تهان ص احبنا ِب ها العي ب وق ال: ه و عي ب ص غري

فمكث العب د عن ده أياًم ا ُث إن ه ق ال لزوج ة س يده: إن س يدي يري د أن يت زومل علي ك أو يتس رى وق د ق ال إن ه ال اب ك ف إن 
عليه فإذا نام فخهي املوسى واحلقي شعرات من حتت ْليته واتركي الشعرات مع ك  أردت أن يعطف عليك ويبك ما عزم

فقالت يف نفسها: نعم واشتعل قلب املرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها ُث جاء هها اخلبي ث إىل زوجه ا وق ال: س يدي 
زم ت عل ى ذ  ك الليل ة وإن إن سيدحم زوجتك قد اختهت ُلا صديقا وحمبا غريك ومالت إليه وتريد أن ختل ص من ك وق د ع

مل تص  دقين فتن  اوم ُل  ا الليل  ة وانظ  ر كي  ف جت  يء إلي  ك ويف ي  دها ش  يء تري  د أن ت  ه ك ب  ه وص  دقه س  يده فلم  ا ك  ان اللي  ل 
ج  اءت امل  رأة باملوس  ى لتحل  ق الش  عرات م  ن حت  ت ْليت  ه والرج  ل يتن  اوم ُل  ا فلم  ا رآه  ا أيق  ن مب  ا ق  ال الغ  َلم اخلبي  ث وق  ال يف 

غ  َلم مب  ا ق  ال فلم  ا وض  عت امل  رأة املوس  ى وأه  وت إىل حلق  ه ق  ام وأخ  ه املوس  ى منه  ا وذ ه  ا ب  ه فج  اء نفس  ه: واهلل ص  دق ال
ف انظروا إالم وص ل ض رر  ،فوقع القت ال ب ني الف ريقني بش ؤم ذل ك العب د املش ئوم ،أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه وجاء أهله أيًضا

تع   اىل: } إن ج   اءكم فاس   ق بنب   إ فتبين   وا أن تص   يبوا قوًم   ا جبهال   ة النميم   ة ف   َل غ   رو أن مس   ى اهلل النم   ام فاس   ًقا كم   ا يف قول   ه 
 (014)فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

ف  َل زال نق  ل ك  َلم الن  اس بعض  هم إىل بع  ض ل فس  اد بي  نهم م  ن أعظ  م أس  باب قط  ع ال  روابط وإيق  اد   -أيه  ا اإلخ  وة-نع  م 
عب اده ع ن الس ري أو  -تب ارك وتع اىل-نوب وقد هنى اهلل نريان اْلقد والعداوة بني الناس ولهلك كانت النميمة من كبائر اله

الطاعة أو االستماع ألصحاب ههه املقوالت السيئة واألفعال القبيحة وذم أصحاِبا أبشع وأشنع الهم فقال سبحانه: "وال 
 .تطع كل حَلف مهني مهاز مشاء بنميم"

 الن يب أن النميم ة م ن أس باب ع هاب الق رب فف ي أي: منام وب ني (017)قال: "ال يدخل اجلنة قتات" وروى مسلم أن النيب 
أَنَّ ُه َم رَّ  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -َع ِن النَّ ِبِّ  -رض ى اهلل عنهم ا  -اْلديث الهي أخرجه البخاري ومسلم َعِن ابحِن َعبَّ اٍس 

َريحنِ  بَاِن فَ َقاَل  ِبَقب ح بَاِن ِِف َكبِ » يُ َعهَّ بَاِن َوَما يُ َعهَّ َتِبُ ِمَن الحبَ وحِل، َوأَمَّ ا ايآَخ ُر َفَك اَن مَيحِش ى ِإن َُّهَما لَيُ َعهَّ رٍي أَمَّا َأَحُدمُهَا َفَكاَن اَل َيسح
 ( فدل على أن النميمة تسبب عهاب القرب.012«. )بِالنَِّميَمِة 

 ؟رةبع د أن تعرفن ا عل ى حقيق ة النميم ة وخطره ا وحكمه ا مل اذا ص ارت النميم ة ِب هه اخلط و   -أيه ا اإلخ وة-ويبقى السؤال 
واجل  واب: ألن النميم  ة تعم  ل عل  ى الس  حر فتف  رق ب  ني الن  اس كم  ا يفع  ل الس  حر ب  ل رمب  ا كان  ت أش  د كم  ا ق  ال بعض  هم: 

 "يفسد النمام يف ساعة ما يفسده الساحر يف سنة".

                                                            
 ( القصة يف كتاب الكبائر املنسوب للههيب يف باب اْلديث عن كبرية النميمة.014)

 (.723( وابن ماجة )0/54( النسائي )31( والبمهي )41( وأبو داود )494( ومسلم )405( أخرجه اجلماعة: البخاري )017)

 (.494( ومسلم )405( أخرجه البخاري )012)
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س ك ل كم ا أن ه ل ي  ،ألهنا تفرق بني املسلمني والسحر إمنا يفرق ويؤثر فيمن وقع عليه فقط ،فالنميمة أشد تأثرياً من السحر
م  ن الس  حر أو  أح  د يتيس  ر ل  ه الس  حر إن أراده لك  ن ك  ل واح  د تتيس  ر ل  ه النميم  ة إن أراده  ا ف  َل ري  ب أن جيعله  ا الن  يب 

 اصر السحر يف معناها كما يف هها اْلديث الهي معنا.

 والطرية والنميمة والنميمة والبيان وقد انتهينا من األربعة األوىل ،والطرق ،العيافة

عليه  ا اس  م الس  حر إال األخ  ري منه  ا أال  مل يب  ق معن  ا م  ن ه  هه األش  ياء اخلمس  ة ال  يت أطل  ق الن  يب   -وةأيه  ا اإلخ  -إذاً 
وق   د عرفن   ا أن البي   ان ه   و الفص   احة والبَلغ   ة وإمن   ا أطل   ق عل   ى  ،: "إن م   ن البي   ان لس   حراً"وهو"البيان"وذل   ك يف قول   ه 

ن جيت هِبم ويس تحوذ عل ى ألب اِبم وقل وِبم البي ان الرائ ع الفصاحة والبَلغة سحر ألن الناس يسمعون بإصغاء وانتب اه ش ديدي
البليا والكَلم اجلميل خيرمل من فصيح   َلف غ ريه مم ن ال يك ون ك هلك وه ها امل تكلم املب ني الفص يح ق د يك ون كَلم ه يف 

ملعني  ني: وتركه  ا هك  ها لتحم  ل ا ،ه  هه الكلم  ة "إن م  ن البي  ان لس  حراً" الش  ر كم  ا ق  د يك  ون يف اخل  ري ول  هلك ق  ال الن  يب 
معىن املدح والهم فهي حتتم ل ه ها وه ها ف إذا أراد امل تكلم بكَلم ه اخل ري فل ه منه ا مع ىن امل دح وإذا أراد بكَلم ه نص رة الش ر 
فهي يف حقه للهم وال شك أن الكَلم اجلميل الفصيح البليا يستعمل لنصرة اخلري واْلق كما يستعمل لنصرة اُلوى والشر 

 أو اكتسب.والباطل ولكل امرك ما كسب 

ف إن اس  تعمل امل  رء ال هي آت  اه اهلل تع  اىل ه  هه الق وة البياني  ة إن ه  و اس تعملها يف اخل  ري وال  دفاع ع  ن اْل ق وال  رّد عل  ى الباط  ل، 
أم ا إن اس تعملها بض ّد ذل ك، فاس تعملها يف ُنص رة الباط ل، وه دم اْل ق فه و آُث وم أزور،  ،فهو مأجور، وهها ه و املم دوح

 وهها هو املهموم.

صلى اهلل عليه وسلم مل يهم البيان مطلقاً، وإمنا ذم البيان الهي يقلب اْلق باطًَل والباطل حق ا، ف إن البلي ا الفص يح  والنيب
يستطيع بأس لوبه أن ي زّين للن اس الباط ل، وان ي زّوره بكَلم ه ح ىت يظنّ وه ص حيحاً، ويس تطيع أن ي ؤثِّر عل ى اْل ق ح ىت خييّ ل 

 إىل الّناس أنه باطل.

، ويف -س   بحانه وتع   اىل-ى املس   لم إذا أعط   اه اهلل مق   درة يف الك   َلم واحمل   اورة أن يس   تعمل ه   ها يف طاع   ة اهلل فالواج   ب عل   
 الدعوة إىل اخلري، وترغيب الّناس يف اخلري، وتنفريهم من الشّر.

 ن السحر.أما أن يستعمله بضّد ذلك بأن يستعمله بالكَلم يف أعراض العلماء الربانيني وتبديعهم، وجتهيلهم؛ فهها م

أو يستعمله يف تزيني الشرك، وعبادة القبور، وتزيني البدع واخلرافات واحملدثات؛ فهها من السحر، ألن السحر يقل ب اْل ق 
 باطًَل والباطل حق ا، كهلك البليا الهي يستعمل فصاحته يف الدعوة إىل الشر.
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يف اإلذاعات، وإما يف الصحف، وإما فوق املن ابر، وإم ا يف  وما ضّل كثري من الّناس إالَّ بسبب الدعاة البُلغاء املنحرفني إما
مدّرجات اجلامعات، إذا تكلموا استمالوا اْلاضرين، ومألوا أدمغتهم بكَلم مزّور، حىت خيرجوا وه م يُبغض ون اْل ق واب ون 

 (012)، فهها خطر عظيم.-والعياذ باهلل -الباطل

مجي   ل ج   هاب جتم   ل ب  ه الش   ر والباط   ل وتزين   ه للن   اس ف   همهم  خط   ر ه   هه الطائف   ة ال  يت تتح   د  بلس   ان وق  د ب   ني الن   يب 
حىت مساهم دعاة على أبواب جهنم وجعلهم شياطني يف جثمان إنس كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه مس لم م ن  ،وقبحهم

َ  ريحِ وَُكنح  ُت َأسح  أَلُُه َع  نِ  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ح  ديث حهيف  ة ق  ال ك  ان الن  اس يس  ألون َرُس  وَل اللَّ  ِه  الشَّ  رِّ خَمَافَ  َة َأنح  َع  ِن اخلح
َ ريحِ فَ َه لح ب َ  رَِكىِن فَ ُقلحُت يَا َرُسوَل اللَّ ِه ِإنَّ ا ُكنَّ ا ِِف َجاِهِليَّ ٍة َوَش رٍّ َفَجاَءنَ ا اللَّ ُه ِِبَ َها اخلح َ ريحِ َش رٌّ قَ اَل يُدح فَ ُقلح ُت « نَ َع مح » عح َد َه َها اخلح

ِ  » قُ لحُت َوَما َدَخُنُه قَاَل «. مح َوِفيِه َدَخٌن نَ عَ » َهلح بَ عحَد َذِلَك الشَّرِّ ِمنح َخريحٍ قَاَل  ُدوَن ِبغَ ريحِ َه دح تَ نُّوَن ِبَغريحِ ُسنَّىِت َويَ هح قَ وحٌم َيسح
ُهمح َوتُ نحِكُر  َ ريحِ ِم نح َش رٍّ قَ اَل «. تَ عحِرُف ِمن ح َه ا قَ َهُفوُه نَ َع مح ُدَع اٌة َعلَ ى أَب ح َواِب َجَه نََّم َم نح أَ » فَ ُقلحُت َهلح بَ عحَد َذِلَك اخلح َج ابَ ُهمح ِإلَي ح

ُهمح لََنا. قَاَل «. ِفيَها  قُ لح ُت يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه َفَم ا تَ  َرى «. نَ َعمح قَ وحٌم ِم نح ِجلح َدتَِنا َويَ َتَكلَُّم وَن بِأَلحِس َنِتَنا » فَ ُقلحُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِصفح
فَ  اعحَتزِلح تِلح  َك » فَ ُقلح  ُت فَ  ِإنح ملَح َتُك  نح َُلُ  مح مَجَاَع  ٌة َواَل ِإَم  اٌم قَ  اَل «. ِلِمنَي َوِإَم  اَمُهمح تَ لح  َزُم مَجَاَع  َة الحُمسح  » ِإنح أَدحرََك  ىِن َذلِ  َك قَ  اَل 

رَِكَك الحَموحُت َوأَنحَت َعَلى َذِلَك  ِل َشَجَرٍة َحىتَّ يُدح  «. الحِفَرَق ُكلََّها َوَلوح َأنح تَ َعضَّ َعَلى َأصح

ُن ِفي ِه فَ َه لح ِم نح َورَاِء َه وفيه أيضا: قَاَل ُحَهي حَفُة بح  َ ريحِ َش رٌّ ُن الحَيَماِن قُ لحُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ا ُكنَّ ا ِبَش رٍّ َفَج اَء اللَّ ُه ِ َ ريحٍ فَ  َنحح َها اخلح
ٌر قَ اَل  َ ريحِ «. نَ َع مح » قَاَل نَ َعمح. قُ لحُت َهلح َورَاَء َذِلَك الشَّرِّ َخي ح قُ لح ُت َكيح َف قَ اَل «. نَ َع مح »  َش رٌّ قَ اَل قُ لح ُت فَ َه لح َورَاَء َذلِ َك اخلح

َتُدوَن ِِبُ َداَى َواَل َيسح تَ نُّوَن ِبُس نَّىِت َوَس يَ ُقوُم فِ يِهمح رَِج اٌل قُ لُ وبُ ُهمح قُ لُ »  وُب الشَّ َياِطنِي ِِف ُجثحَم اِن ِإنح ٍس َيُكوُن بَ عحِدى أَِئمٌَّة اَل يَ هح
َنُع يَا َرُسو «.  ُت َذِلَك قَاَل قَاَل قُ لحُت َكيحَف َأصح َمُع َوُتِطيُع ِلأَلِمرِي َوِإنح ُضِرَب َظهح ُرَك َوُأِخ َه َمالُ َك فَ امسحَعح » َل اللَِّه ِإنح أَدحرَكح َتسح

 (010)«.َوَأِطعح 

عليه اسم السحر تعلم التنجيم كما يف اْلديث الهي أخرجه أبو داود بسند ص حيح  ويدخل يف هها الهي أطلق النيب 
ق ال: "م ن اقت بس ش عبة م ن النج وم فق د اقت بس ش عبة م ن الس حر زاد  رضي اهلل عنهما أن النيب  من حديث ابن عباس

 (013) ما زاد".

إال أن  ه ل  يس بس  حر خف  ي ب  ل ه  و جل  ي ظ  اهر اجل  َلء لك  ل م  ن أراد أن ي  راه وه  و خدع  ة كب  رية خي  دع ِب  ا كث  ري م  ن إخوانن  ا 
خروهنا ألجل نشره من ههه الوسائل: القن وات واي َلت الطيبني بسبب الوسائل اليت يستعملها أصحاب ههه الصنعة ويس

واجلرائد اليت فتحت أبواِبا ُلؤالء على مصاريعها ولنا وقفة مع هؤالء وأعماُلم قريًبا يف خطبة خاصة لك ن نش ري إىل ط رف 
 وأستغفر اهلل ِل ولكم.وللحديث صلة بعد االسباحة  ،من خطرهم يف هها املقام

                                                            
 .0/702( إعانة املستفيد الشي  الفوزان ص 012)

 والهي بعده. 0591( مسلم 010)

 .272/  4وصححه األلبا ي يف"الصحيحة"  ،4111وأ د  ،(4340( وابن ماجه )7912( أخرجه أبو داود )013)
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 الْطبة الثانية

 ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس أما بعد فيا أيها اإلخوة 

معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر يف الكون  يث تنسب اْلواد  األرضية إىل األحوال الفلكية دون   -أيها اإلخوة-والتنجيم 
وال ت   زال آث   ار ه   هه  ،من   ه -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم-وه   ها اعتق   اد ج   اهلي ش   ركي ك   ان يف الع   رب فح   هر الن   يب  ،رب الربي   ة

اض   ر فيم   ا يظه   ر عن   د املنجِّم   ني وال   هين ي   ههبون إل   يهم، ومب   ا ُيكت   ب يف بع   ض الّص   حف اخلص   لة اجلاهلي   ة يف عص   رنا اْل
ألن نس  بة ه  هه األم  ور إليه  ا يف طلوعه  ا أو غروِب  ا، أو إىل األف  َلك يف حترُّكه  ا؛ ش  رك  ،واي  َّلت م  ن أح  وال البُ   ُرومل وغريه  ا

، فيج ب أن ن ؤمن -سبحانه وتعاىل-لكون كله هو اهلل ، ألن الهي يدبِّر النجوم، ويدبِّر األفَلك، ويدبِّر ا-عز وجل-باهلل 
 بهلك. 

أما النجوم، وأما األفَلك، وأما مجيع املخلوقات فليس ُلا تدبري، وليس ُلا إحدا  شيء، من َجلحِب نفع، أو دفع ض ر إالَّ 
وأن يتوّك  ل عل  ى اهلل، وال ، ف  األمر يرج  ع كلّ  ه إىل اهلل. وجي ب عل  ى املس  لم أن يعتم  د عل  ى اهلل، -س  بحانه وتع  اىل-ب إذن اهلل 

 يتأثّر مبا يقوله املنجِّمون والفلكيُّون.

أما تعّلم حساب منازل القمر من أج ل معرف ة مواقي ت العب ادات، ومواقي ت الزراع ة والب هور؛ ف َل ب أس ب ه، وه ها م ا يس مِّيه 
ِيري.  العلماء بعلم التَّسح

 (015) وهو احملّرم. وأما االعتقاد بالنجوم بأهنا تؤثِّر فهو علم التَّأحثري،

 وال أريد أن أطيل النفس يف ههه النقطة فإن لنا معها وقفة خاصة يف لقاء خاص كما قلت.

أعل م  ،كف اه  -ع ز وج ل-فإن عَلمل ههه األم ور كله ا يف التوك ل عل ى اهلل فإن ه م ن توك ل عل ى اهلل   -أيها اإلخوة-وأخرياً 
لق  اء الس  ابق ح ديثاً مط  واًل بع ض الش  يء كس بب أول للوقاي  ة والع  َلمل أن ين حت  دثت ع ن التوك  ل والثق ة وحتقي  ق التوحي د يف ال

ولك ن إمن ا ينبغ ي أن نب دك في ه  ،من السحر وذل ك يكف ي ألن ا ل و ظللن ا ك ل ي وم نتح د  ع ن التوك ل ال يكف ي ول و س نون
لتوحي د فله ها ينبغ ي فإن التوكل هو هناي ة حتقي ق ا ،ونعيد ونتحد  عنه ونزيد يف كل ْلظة ليبقى يف القلوب والنفوس ماثًَل 

أن نعل  ق قلوبن  ا ب  اهلل ليكلن  ا اهلل إىل م  ا تعلقن  ا ف  إذا ك  ان تعلقن  ا ب  ه س  بحانه   -أيه  ا اإلخ  وة-لن  تعلم  ،علين  ا تعلم  ه ب  ل إتقان  ه
 فإن من تعلق شيئاً وكل إليه. ،وحده كان هو حسبنا ووكيلنا وكافينا جل جَلله
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م ا  –ج ل وع َل  –: "م ن تعل ق ب اهلل وك ل إىل اهلل وكف اه يقول -ه اهللر -ومن مجيل ما قرأت هنا ما قال العَلمة ابن باز 
[، وم ن 7]الط َلق: َوَم نح يَ تَ وَكَّ لح َعلَ ى اللَّ ِه فَ ُه َو َحسح ُبُه  [ 70]الزم ر: أَلَيحَس اللَُّه ِبَك اٍف َعبح َدُه  أمهه، لقوله تعاىل: 

 (019)اهلل فقد خاب وخسر وهلك." تعلق بالسحر والشياطني وكله اهلل إليهم، ومن توكل على غري

 واعلم أن سعادة العبد وصَلح قلبه وروحه ال يكون إال إذا تعلق باهلل وحده، أما من تعلق مبخلوق فإنه يوكل إليه.

ِه َواللَُّه ُه َو الحغَ يِنُّ يَاأَي َُّها النَّاُس أَن حُتمح الحُفَقرَاُء ِإىَل اللَّ هو وِل النعمة ووِل الفضل،  –جل وعَل  –والعبيد فقراء إىل اهلل، واهلل 
ِميدُ  فق د ص ح االس تغناء ب اهلل  – -ع ز وج ل- –[، ورحم اهلل اجلنيد حني قال: "إذا صح االفتقار إىل اهلل 02]فاطر: اْلَح

 كمل الغىن به".  –تعاىل  –، وإذا صح االستغناء باهلل -تعاىل  –

 د فغُلِّقت دونه األبواب. وهلل در القائل:وهكها ؛ فما تعلق بباب الغىن فقري فخاب، وال قصد  اه عب

 واترك الكل وحاذر طمعك كن مع اهلل تر اهلل م  عك

 إمنا يسقيك من ق د ذرأك ال تع لق بس واه أم  ًَل 

 (001) ؟ُث من يعطي إذا ما منعك ؟فإذا أع طاك من مي نعه

 –ض  ره ذل  ك أعظ  م الض  رر، كم  ا ق  ال  وهك  ها ؛ فم  ن تعل  ق مبخل  وق كائن  ا م  ا ك  ان فق  د وك  ل إلي  ه، وم  ن وك  ل إىل املخل  وق
ِعِه  : -تعاىل  ُعوا َلَمنح َضرُُّه أَق حَرُب ِمنح نَ فح  [.07]اْلج: َيدح

أن ه  هه األش  ياء أع  ين التعلق  ات عل  ى غ  ري اهلل م  ن س  حر وعراف  ة وكهان  ة والتعل  ق بالش  جر واْلج  ر   -أيه  ا اإلخ  وة-ول  نعلم 
ف  إذا طرحناه  ا بالتوك  ل عل  ى اهلل خ  اب م  راد أص  حاِبا من  ا  ،فق  ط  ل  يس ُل  ا حقيق  ة أو واق  ع وإمن  ا ه  ي موج  ودة يف ص  دورنا

وبط  ل س  عيهم لكي  دنا وأجنان  ا اهلل م  ن ش  رورهم ومكائ  دهم كم  ا يف اْل  ديث الع  هب امل  اتع اجلمي  ل ال  هي أخرج  ه مس  لم َع  نح 
نَ  ا أَنَ  ا ُأَص  لِّى َم  َع َرُس  وِل اللَّ  ِه  َك  ِم السُّ  َلِمىِّ قَ  اَل بَ ي ح ِإذح َعطَ  َس َرُج  ٌل ِم  َن الحَق  وحِم فَ ُقلح  ُت  -ى اهلل علي  ه وس  لمص  ل-ُمَعاِويَ  َة بح  ِن اْلَح

َجَعلُ وا َيضح رِبُوَن بِأَيح ِديِهمح َعلَ ى أَفحَخ اِذِهمح يَ رحَ َُك اللَُّه. فَ َرَماِِّن الحَقوحُم بِأَبحَص ارِِهمح فَ ُقلح ُت َواُثكح َل أُمِّيَ اهح َم ا َش أحُنُكمح تَ نحظُ ُروَن ِإىَلَّ. فَ 
ُتوَنىِن َلِكىنِّ َسَكتُّ فَ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل اللَّ ِه فَ َلمَّا رَأَي ح  لَ ُه  -ص لى اهلل علي ه وس لم-تُ ُهمح ُيَصمِّ فَبِ َأىِب ُه َو َوأُمِّ ى َم ا رَأَيح ُت ُمَعلًِّم ا قَ ب ح

َسَن تَ عحِليًما ِمنحُه فَ َواللَّ ِه َم ا َكَه َرِِّن َواَل َض َرَبىِن َواَل َش َتَمىِن قَ اَل  ٌء ِم نح َك ََلِم » َواَل بَ عحَدُه َأحح ِإنَّ َه ِهِه الصَّ ََلَة اَل َيصح ُلُح ِفيَه ا َش ىح
ِبرُي َوِقرَاَءُة الحُق رحآِن  ِبيُح َوالتَّكح َا ُهَو التَّسح قُ لح ُت يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه ِإِّنِّ  -ص لى اهلل علي ه وس لم-َأوح َكَم ا قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه «. النَّاِس ِإمنَّ

ٍد جِبَاِهِليَّ  ََلِم َوِإنَّ ِمنَّا رَِجااًل يَأحُتوَن الحُكهَّاَن. قَاَل َحِديُث َعهح  قَاَل َوِمنَّا رَِجاٌل يَ َتطَي َُّروَن.«. َفََل تَأحهِتِمح » ٍة َوَقدح َجاَء اللَُّه بِاإِلسح
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ن َُّهمح » قَ   اَل  ٌء جيَُِدونَ   ُه ِِف ُص   ُدورِِهمح فَ   ََل َيُص   دَّ نَُّكمح فَ   َلَ » قَ   اَل ابح   ُن الصَّ   بَّاِح «. َذاَك َش   ىح قَ   اَل قُ لح   ُت َوِمنَّ   ا رَِج   اٌل «.  َيُص   دَّ
قَ   اَل وََكانَ   تح ىِل َجارِيَ   ٌة تَ رحَع   ى َغَنًم   ا ىِل ِقبَ   َل ُأُح   ٍد «. َك   اَن نَ   ِبٌّ ِم   َن األَنحِبيَ   اِء خَيُ   طُّ َفَم   نح َوافَ   َق َخطَّ   ُه فَ   َهاَك » خَيُطُّ   وَن. قَ   اَل 

وَّانِيَّ   ِة فَاطََّلعح   ُت َذاَت يَ    وحٍم فَ    يُب قَ   دح َذَه   َب ِبَش   اٍة ِم   نح َغَنِمَه   ا َوأَنَ   ا َرُج   ٌل ِم   نح بَ   ىِن آَدَم آَس   ُف َكَم   ا يَأحَس   ُفوَن َلِك   ىنِّ َواجلَح ِإَذا ال   هِّ
تُ َها َصكًَّة فَأَتَ يحُت َرُسوَل اللَِّه  ائحتِ ىِن » قَ اَل فَ َعظََّم َذِلَك َعَلىَّ قُ لحُت يَا َرُس وَل اللَّ ِه أَفَ ََل أُعحِتُقَه ا  -صلى اهلل عليه وسلم-َصَككح

 قَاَلتح ِِف السََّماِء.«. أَيحَن اللَُّه » فَأَتَ يحُتُه ِِبَا فَ َقاَل َُلَا «. ِِبَا 

ِمَنٌة » قَاَلتح أَنحَت َرُسوُل اللَِّه. قَاَل «. َمنح أَنَا » قَاَل  َها فَِإن ََّها ُمؤح  (000) «.َأعحِتقح

: كان نيب من األنبياء عليهم السَلم خيط فمن واف ق خط ه ف هاك": : قوله: "ومنا رجال خيطون قال-ر ه اهلل-قال النووي 
اختلف العلماء يف معناه، فالصحيح أن معناه: من وافقه خطه فهو مباح له، ولك ن ال طري ق لن ا إىل العل م اليقي ين باملوافق ة 

: فم  ن واف  ق خط  ه من  ا ق  ال الن  يب ف  َل يب  اح، واملقص  ود: أن  ه ح  رام، ألن  ه ال يب  اح إال بيق  ني املوافق  ة، ول  يس لن  ا يق  ني ِب  ا، وإ
فهاك، ومل يقل: هو حرام، بغري تعليق على املوافقة، لئَل يتوهم متوهم أن هها النهي يدخل فيه ذاك النيب الهي كان خي ط، 

عل  ى حرم  ة ذاك الن  يب م  ع بي  ان اْلك  م يف حقن  ا. ف  املعىن أن ذاك الن  يب ال من  ع يف حق  ه، وك  ها ل  و علم  تم  فح  اف  الن  يب 
ولكن ال عل م لك م ب ه. وق ال اخلط اَب: ه ها اْل ديث اتم ل النه ي ع ن ه ها اخل ط إذا ك ان علم ا لنب وة ذاك الن يب،  موافقته،

وق  د انقطع  ت فنهين  ا ع  ن تع  اطي ذل  ك. وق  ال القاض  ي عي  اض: املخت  ار أن معن  اه أن م  ن واف  ق خط  ه ف  هاك ال  هي جي  دون 
ق ال الن ووي: فحص ل م ن جمم وع ك َلم  ،ها نس  يف شرعناإصابته فيما يقول، ال أنه أباح ذلك لفاعله، قال: واتمل أن ه

 (004) العلماء فيه االتفاق على النهي عنه ايآن.

 ،وأن جيعلن  ا مم  ن يس  عون في  وفقهم ملرض  اته ،وأس  أل اهلل تع  اىل أن جيعلن  ا مم  ن خيش  اه ويتقي  ه ح  ق تقات  ه  -أيه  ا اإلخ  وة-ه  ها 
آمني...  ،فيا رب ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني أو أقل من ذلك ،وأن جينبنا الشرور كلها وأن يكون وكيلنا يف مجيع أمورنا

 الدعاء.
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 ويسألونَ عن الك دددددددان

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل  ،ومن يضلل فَل هادي له

فمن ادعى مشاركة اهلل يف شيء من ذلك فقد جع ل هلل  ،إن اهلل هو املنفرد وحده بعلم الغيب  -أيها اإلخوة-أما بعد فيا 
وم  ن أعظ  م مم  ن ذه  ب يف  بي عل  ى اهلل تع  اىل في  دخل نفس  ه يف  ،وك  هب عل  ى اهلل ورس  وله ،ش  ريكاً فيم  ا ه  و م  ن خصائص  ه

 شيء مما اختص به سبحانه نفسه عند ذاكم يغضب اجلبار فَل يأمن هها املتدخل غضبه فيدخله النار كائناً من كان.

يق ول: "َك اَن َرُج ََلِن ِِف  ق ال: مسع ت رس ول اهلل  -رض ي اهلل عن ه-روى أبو داود بس ند ص حيح م ن ح ديث أَب هري رة 
ِ َفَك  اَن َأَح  ُدمهَُ  نحِب بَ  ىِن ِإسح  رَائِيَل ُمتَ  آِخيَ نيح َتِه  ُد يَ   َرى ايآَخ  َر َعلَ  ى ال  هَّ ِنُب َوايآَخ  ُر جُمحَتِه  ٌد ِِف الحِعبَ  اَدِة َفَك  اَن اَل يَ   زَاُل الحُمجح ا يُ  هح

. فَ َوَجَدُه يَ وحًما َعَلى َذنحٍب فَ َقاَل َلُه أَقحِصرح فَ َقاَل َخلِّىِن َوَرىبِّ أَبُِعثحَت َعَلىَّ َرِقيبً  لَِّه اَل يَ غحِف ُر اللَّ ُه لَ َك َأوح اَل ا فَ َقاَل َوالفَ يَ ُقوُل أَقحِصرح
َتِهِد  َتَمَعا ِعنحَد َربِّ الحَعاَلِمنَي فَ َقاَل ُِلََها الحُمجح َنََّة. فَ ُقِبَض أَرحَواُحُهَما فَاجح ِخُلَك اللَُّه اجلح َأُكنحَت ىِب َعاِلًم ا َأوح ُكنح َت َعلَ ى َم ا ِِف يُدح

ِنِب اذحَهبح  َنََّة ِبَر حَىِت َوقَاَل ِل َخِر اذحَهُبوا ِبِه ِإىَل النَّاِر  َيِدى قَاِدرًا َوقَاَل لِلحُمهح ِس ى بِيَ ِدِه «. فَادحُخِل اجلح قَاَل أَبُو ُهَري حَرَة َوالَِّهى نَ فح
بَ َقتح ُدن حَياُه َوآِخَرَتُه.  (007) لََتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأوح

ا الهي يقع في ه الي وم كث ري م ن الن اس وللش ياطني يف فانظر  ههه عاقبة من جعل لنفسه شيئاً مما هو من خصائص اهلل وهه
وم  ا ال  -ع  ز وج  ل-إض  َلل العب  اد وس  ائل كث  ر منه  ا ه  هه الوس  يلة وه  ي أن يوقع  وهم يف ادع  اء م  ا ه  و م  ن خص  ائص اهلل 

 يعلمه إال اهلل وال يقدر عليه إال هو.

الوا بنا نطل من نافهة قريبة على ش يء م ن ادعاء علم الغيب أو ما يعرف بالكهانة والعرافة فتع  -أيها اإلخوة-ومن ذلك 
 ذلك َنهر به لديننا وَنتاط فيه إلمياننا.

 أيها اإلخوة:

 ؟وما حكمه ؟ومن هو العراف ؟من هو الكاهن

 ؟وما هي مصادره يف األخبار عن الغيبيات

 وما حكم سؤاُلم وإتياهنم؟ وإذا كنا نراهم خيربون يف بعض األحيان ببعض اْلق فما حقيقة ذلك؟

ف  إىل ش  يء م  ن خ  رب اليق  ني م  ن الق  رآن والس  نة وأق  وال س  لف األم  ة تع  الوا بن  ا  ،ولنتع  رف إىل ش  يء م  ن أح  واُلم وأخب  ارهم
 نتحد  عن هها الصنف من الناس وعن شيء من أمورهم أسأل اهلل أن خيرمل اْلق منا ويرضى به عنا. 
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وقي   ل: ه   و ال   هي خي   رب عم   ا يف  ،خي   رب عنه   اه   و م   ن ي   دعي معرف   ة الغيبي   ات و   -أيه   ا اإلخ   وة-الك   اهن  ؟م   ن ه   و الك   اهن
 وقيل: هو الهي يدعي مطالعة علم الغيب وخيرب الناس عن الكوائن. ،املستقبل عن طريق اجلن والشياطني

ومن أمجل التعريفات اليت أصابت اْلقيقة التعريف الهي عرفه العَلمة ابن حجر اُليثمي فقد عرف الكاهن بأنه هو ال هي 
 ات فيصيب بعضها وخيطئ أكثرها ويزعم أن اجلن ختربه بهلك.خيرب عن بعض املضمر 

هها هو الكاهن فمن هو العراف؟ قال البغوي: العراف هو الهي يدعي معرفة األم ور مبق دمات ليس تدل ب ه عل ى املس روق 
 ومكان الضالة وَنو ذلك.

 ن يتكلم يف معرفة األمور ِبهه الطرق.وقال شي  اإلسَلم ابن تيمية: إن العراف اسم للكاهن واملنجم والرّمال وَنوهم مم

 وقال أبو السعادات: العراف هو املنجم  ،قال اإلمام أ د: العرافة طرف من السحر

وم ن  ،عمدهتم الس حر واالعتم اد عل ى اجل ن بواس طة خ دمتهم وتق دمي احملبوب ات ل ديهم  -أيها اإلخوة-والكاهن والعراف 
متاماً مثلما أصلنا ذلك يف اْلديث عن الس حر والس حرة خدم ة  ،ا منهم ما يريدونذلك الهبائح والقرابني اليت يتأتى ُلم ِب

 ،ب  ثمن وال  ثمن ب  اه  ه  و ال  دين في  دفع الواح  د م  ن ه  ؤالء دين  ه وعقيدت  ه يف مقاب  ل أن يق  ال ف  َلن عن  ده معرف  ة ف  َلن ع  راف
ه ها ال هي يفعل ه ويعلم ه  وم ن ه ؤالء م ن يض حك عل ى نفس ه والن اس ويق ول: إن ،فَلن طبيب روحا ي ليشتهر ب ني الن اس

 علم يتعلم ويعلم وطب يداوي ويعاجل كهبوا كما يقال وصدقوا كهبتهم.

وه هه طريق ة م  ن الط رق ال يت يتحص  ل ِب ا ه ؤالء عل  ى األخب ار واْل واد  تص  ل الس احر م نهم فيعلنه  ا ويتح د  ِب ا واجل  ين 
ة اليت مس ع قب ل أن يص ل إلي ه الش هاب فيحرق ه الهي حدثه ِبا إما يتحصل عليها باسباق السمع من السماء وتبليا الكلم

كما خيربونه عن بعض ما مل يقع يف األرض م ن أش ياء ي ؤمر ِب ا أن   ،فيتحد  ِبا من بلغته إىل الكاهن ويزيد الكاهن فيها
 تكون كالنصر واُلزمية ولكنها يف الغالب لنقصاهنا معلومات مشوهة مبتورة.

ت ع  ن طري  ق قرين  ه م  ن اجل  ن وه  ها خي  ربه بالوق  ائع ال  يت وقع  ت يف األرض يف وإم  ا أن الك  اهن يتحص  ل عل  ى ه  هه املعلوم  ا
وه  ها ال  هي يس  مى بالغي  ب النس  يب وي  دل علي  ه اْل  ديث امل  اتع ال  هي ذك  ره  ،مك  ان م  ا منه  ا ولكنه  ا غاب  ت ع  ن ايآخ  رين

بع د أن ن هكر املص در ولك ن  ،البخاري يف إسَلم عمر وفّصله غريه وال ب أس أن ن هكره فإن ه يتص ل مبوض وعنا وأيض اً لطرافت ه
 الثالث من مصادر الكهان.

املصدر الثالث م ن مص ادر الكهان ة وال يت يتع رف ِب ا الك اهن أو الع راف عل ى م ا خي رب ب ه فإن ه اْل دس والتخم ني وحس اب 
 املقدمات وترتيب النتائج عليها كما قال ذلك البغوي يف تعريفه الهي قدمناه فقد قال يف العراف: ه و ال هي ي دعي معرف ة

 األمور مبقدمات يستدل ِبا على املسروق ومكان الضالة وَنو ذلك.

 



 334 

ومنه الهي يسميه الناس املندل ويههبون إليه يتعرفون منه على أماكن وأشخاص السارقني وكل ه ؤالء ُل م أع وان م ن اجل ن  
لشيء قط يقول: إ ي كما يف اْلديث الهي أشرنا إليه وهو ما أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن عمر قال: ما مسعت عمر 

إال ك  ان كم  ا يظ  ن، بينم  ا عم  ر ج  الس إذ م  ر ب  ه رج  ل مجي  ل فق  ال: لق  د أخط  أ ظ  ين، أو إن ه  ها عل  ى دين  ه يف  ،ألظن  ه ك  ها
اجلاهلي  ة، أو لق  د ك  ان ك  اهنهم، عل  ى الرج  ل، ف  دعى ل  ه، فق  ال ل  ه ذل  ك، فق  ال: م  ا رأي  ت ك  اليوم اس  تقبل ب  ه رج  ل مس  لم، 

قال: فما أعجب م ا جاءت ك ب ه جنيت ك ق ال بينم ا  ،قال: كنت كاهنهم يف اجلاهلية ،ينقال: فإ ي أعزم عليك إال ما أخربت
أن  ا يوم  اً يف الس  وق ج  اءتين أع  رف فيه  ا الف  زع، فقال  ت أمل ت  ر اجل  ن وإبَلس  ها ويأس  ها م  ن بع  د إنكاس  ها وْلوقه  ا ب  القَلص 

ه صارخ، مل أمس ع ص ارخاً ق ط أش د وأحَلسها قال عمر: صدق، بينما أنا عند آُلتهم إذ جاء رجل بعجل فه ه، فصرخ ب
قل ت: ال أب رح ح ىت أعل م م ا وراء  ،فوث ب الق وم ،صوتاً منه يقول: ي ا جل يح، أم ر جن يح رج ل فص يح يق ول: ال إل ه إال أن ت

 (002) فقمت فما نشبنا أن قيل: هها نيب. ،ُث نادى يا جليح، أمر جنيح، رجل فصيح، يقول ال إله إال اهلل ،هها

رض ي اهلل -: وه ها الرج ل ه و س واد ب ن ق ارب، ُث ذك ر م ا أخرج ه البيهق ي يف دالئ ل النب وة ع ن ال رباء قال اْلاف  اب ن كث ري
 ؟، إذ ق ال: أيه ا الن اس، أف يكم س واد ب ن ق اربقال: بينم ا عم ر ب ن اخلط اب خيط ب الن اس عل ى من رب رس ول اهلل  -عنه

ق ال: فقل ت ي ا أم  ري  ؟الن  اس، أف يكم س واد ب ن ق  اربق ال: فل م جيب ه أح د تل  ك الس نة، فلم ا كان ت الس  نة املقبل ة ق ال: أيه ا 
ق  ال: فق  ال ل  ه عم  ر: إن س  واد ب  ن ق  ارب ك  ان ب  دء إس  َلمه ش  يئاً عجيب  اً، ق  ال: فبين  ا َن  ن   ؟امل  ؤمنني، وم  ا س  واد ب  ن ق  ارب

ق ال س واد: ف إ ي كن ت  ؟كهلك إذ طلع س واد ب ن ق ارب، ق ال: فق ال ل ه عم ر: ي ا س واد ح دثنا بب دء إس َلمك، كي ف ك ان
باُلن د، وك ان ِل رئ ي م ن اجل ن، ق ال: بين ا أن ا ذات ليل ة ن ائم، إذا ج اء ي يف من امي ذل ك. ق ال: ق م ف افهم واعق ل إن   نازالً 

 كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ُث أنشأ يقول:

 عجب                             ت للج                             ن وأجناس                             ها
 هت                  وي إىل مك                  ة تبغ                  ي اُل                  دى
 ف              اهنض إىل الص              فوة م              ن هاش              م

 

 وش                   دها الع                   يس بأحَلس                   ها 
 و اجل              ن كأرجاس              هام              ا مؤمن              

 واس                     م بعيني                     ك إىل رأس                     ها
 

ق ال: ُث أنبه  ين ف  أفزعين، وق ال ي  ا س  واد ب ن ق  ارب، إن اهلل بع  ث نبي اً ف  اهنض إلي  ه هتت د وترش  د.. فلم  ا ك ان م  ن الليل  ة الثاني  ة 
 أتا ي فأنبهين، ُث أنشأ يقول كهلك:

 عجب                          ت للج                          ن وتطَلِب                          ا
 هت               وى إىل مك               ة تبغ               ي اُل               دى
 ف            اهنض إىل الص            فوة م            ن هاش            م

 

 وش                        دها الع                        يس بأقتاِب                        ا 
 ل                         يس ق                         داماها كأذناِب                         ا
 واس                        م بعيني                        ك إىل ناِب                        ا

 

                                                            
 (.7500( صحيح البخاري برقم )002)
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 فلما كان يف الليلة الثالثة أتا ي فأنبهين، ُث قال: 

 عجب                          ت للج                          ن وختباره                          ا
 هت               وي إىل مك               ة تبغ               ي اُل               دى
 ف            اهنض إىل الص            فوة م            ن هاش            م

 

 وش                     دها الع                     يس بأكواره                     ا 
 ل                   يس ذوو الش                   ر كأخياره                   ا
 م                ا مؤمن                و اجل                ن ككفاره                ا

 

م ا ش اء اهلل، ق ال: فانطلق ت إىل  قال: فلما مسعت ه تك رر ليل ة بع د ليل ة، وق ع قل يب يف ح ب اإلس َلم م ن أم ر رس ول اهلل 
يع ين  –، ف إذا ه و باملدين ة رحلي فشددته على راحليت، فما حللت عليه نسعة وال عقدت أخرى حىت أتيت رس ول اهلل 

قال: "مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك". قال:   والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآ ي النيب –مكة 
 قلت يا رسول اهلل، قد قلت شعرا، فامسعه مين. قال سواد فقلت:

 أت                  ا ي رئ                  ي بع                  د لي                  ل وهجع                  ة
 ث                   َل  لي                   اٍل قول                   ه ك                   ل ليل                    ة
 فش           مرت ع           ن س           اقي اإلزار ووس           طت
 فأش                          هد أن اهلل ال ش                          يء غ                          ريه
 وأن                            ك أدِّن املرس                            لني ش                            فاعة

 يأتي            ك ي            ا خ            ري مرس            لفمرن            ا مب            ا 
 وك              ن ِل ش              فيعاً ي              وم ال ذو ش              فاعة

 

 ومل ي               ك فيم               ا ق               د بل               وت بك               اذب 
 أت            اك رس            ول م            ن ل            ؤي ب            ن  غال            ب
 َب ال             دعلب الوجن             اء عن             د السباس             ب
 وإن                ك م                أمون عل                ى ك                ل غائ                ب
 إىل اهلل ي               ا اب                ن األك                رمني األطاي                ب
 وإن ك           ان فيم           ا ج           اء ش           يب ال           هوائب
 س            واك مبغ            ن ع            ن س            واد ب            ن ق            ارب

 

 ؟ح  ىت ب  دت نواج  هه، وق  ال ِل: "أفلح  ت ي  ا س  واد": فق  ال ل  ه عم  ر: ه  ل يأتي  ك رئ  ي ايآن س  ول اهلل ق  ال: فض  حك ر 
 (002)فقال: منه قرأت القرآن مل يأتين، ونعم العوض كتاب اهلل من اجلن

ل نعلم أن ال هي ا دثون ب ه إمن ا ه و م ن وح ي الش ياطني وهن ا يث ور س ؤال ق د   -أيه ا اإلخ وة-هها خرب م ن أخب ار الكه ان 
تحي صاحبه من إعَلنه واجلهر ب ه وه و: ولك ن بع ض ه ؤالء الع رافني والكه ان خيربونن ا أيه ا الش ي  بش يء فيك ون متام اً  يس

قد أخربنا عن هها كما يف اْل ديث ال هي أخرج ه البخ اري  كما أخربوا به فما هو تفسريك لهلك؟ وأقول: إن الصادق 
: "ليس  وا بش  يء". ع  ن الكه  ان فق  ال ُل  م رس  ول اهلل   ومس  لم م  ن ح  ديث أمن  ا عائش  ة قال  ت: س  أل أن  اس رس  ول اهلل

: "تل  ك الكلم  ة م  ن اجل  ن خيطفه  ا اجل  ين ق  الوا ي  ا رس  ول اهلل ف  إهنم ا  دثون أحيان  اً الش  يء يك  ون حق  اً. ق  ال رس  ول اهلل 
 (000)فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كهبة".

                                                            
 (.0/425النبوة للبيهقي ) ( دالئل002)

 .2927ومسلم  0407( أخرجه البخاري 000)
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م ن األنص ار أهن م بينم ا ه م جل وس ليل ة م ع  ق ال: أخ رب ي رج ل م ن أص حاب الن يب وفيهما أيًضا أن عبد اهلل بن عباس 
: "م  اذا كن  تم تقول  ون يف اجلاهلي  ة إذا رم  ى مبث  ل ه  ها". ق  الوا اهلل رم  ى ب  نجم فاس  تنار فق  ال ُل  م رس  ول اهلل  رس  ول اهلل 

فإن  ه ال يُرم  ى ِب  ا مل  وت أح  د وال : "ورس  وله أعل  م كن  ا نق  ول ول  د الليل  ة رج  ل عظ  يم وم  ات رج  ل عظ  يم فق  ال رس  ول اهلل 
امس  ه إذا قض  ى أم  راً س  بح  ل  ة الع  رش ُث س  بح أه  ل الس  ماء ال  هين يل  وهنم ح  ىت يبل  ا  -تب  ارك وتع  اىل-ْليات  ه ولك  ن ربن  ا 

 –قال  –التسبيح أهل ههه السماء الدنيا ُث قال الهين يلون  لة العرش ْلمة العرش ماذا قال ربكم فيخربوهنم ماذا قال 
بع  ض أه  ل الس  موات بعض  اً ح  ىت يبل  ا اخل  رب ه  هه الس  ماء ال  دنيا فتخط  ف اجل  ن الس  مع فيق  هفون إىل أولي  ائهم فيس  تخرب 

 (003)ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون".

اجلواب: بل هها مس تمر ورمبا قال قائل: إن هها كان يف اجلاهلية قبل البعثة أما ايآن فإن الكهان ال يستعينون بالشياطني و 
إىل ايآن ولهلك يرمى إىل اليوم بالشهب وإن كان قليًَل بعدما نزل القرآن وحرست السماء وجَب اجلن عن اسباق الس مع 

: كان  ت إص  ابة الكه  ان قب  ل اإلس  َلم  -ر   ه اهلل-ق  ال اْل  اف  اب  ن حج  ر  ،ول  هلك قل  ت إص  ابتهم عم  ا ك  ان قب  ل اإلس  َلم
م ونزل القرآن ُحرست السماء من الشياطني، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من اس باقهم م ا كثريًة جداً فلما جاء اإلسَل

يتخطفه األعلى فيلقيه إىل األسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل: "إال من خطف اخلطفة فأتبع ه 
حك  م الش  رع يف ه  هه   -أيه  ا اإلخ  وة-ه  و  والزم  وا ح  دود اهلل. لك  ن م  ا  -أيه  ا اإلخ  وة-ف  اتقوا اهلل  (005)ش  هاب ثاق  ب"

 ؟األمور

 وأستغفر اهلل ِل ولكم.واجلواب بعد جلسة االسباحة 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن 

 ما هو حكم الشرع يف الكهان ويف إتياهنم.؟  -أيها اإلخوة-أما بعد.. فيا 

وأحب قبل أن نبني حكم ههه األمور: أريد أن أوضح أمراً هاماً ج داً بالنس بة لعل م الغي ب. وه و أن املت دبر يآي ات الق رآن 
دوى م  ن حماول  ة معرف  ة الغي  ب، إذ ه  ها العل  م م  ن اختص  اص اهلل ع  َلم الغي  وب، وال س  بيل إىل معرفت  ه الك  رمي جي  د أن  ه ال ج  

ب  أي طريق  ة كان  ت يق  ول س  بحانه: "إن اهلل عن  ده عل  م الس  اعة وين  زل الغي  ث ويعل  م م  ا يف األرح  ام وم  ا ت  دري نف  س م  اذا 
 . [72تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهلل عليم خبري"]لقمان: 

                                                            
 (.4449( أخرجه مسلم )003)

 (.490/  00) -( فتح الباري البن حجر 005)
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أيض  اً: "أفرأي  ت ال  هي كف  ر بآياتن  ا وق  ال ألوت  ني م  ااًل وول  داً أطل  ع الغي  ب أم اخت  ه عن  د ال  ر ن  -س  بحانه وتع  اىل-ويق  ول 
 [. 35-33عهداً"]مرمي: 

 ويف هاتني ايآيتني الكرميتني دليل قاطع على عدم إمكانية اإلنسان االطَلع على الغيب بأي شكل كان. 

ق د يطل ع بع ض الرس ل عل ى بع ض الغي ب كم ا ق ال تع اىل: "ع امل الغي ب ف َل يظه ر عل ى  لكن اهلل ْلكم ة يعلمه ا س بحانه
غيبه أحداً إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يدي ه وم ن خلف ه رص داً ل يعلم أن ق د أبلغ وا رس االت رِب م وأح اط 

 [.45-40مبا لديهم وأحصى كل شيء عدداً"]اجلن: 

 كمة معينة وإال فالرسل أنفسهم ال يعلمون ما اد  ُلم قبل أن اد .وَكشُف اهلل بعض الغيب لبعض رسله ْل

وأن  ه ال  -س  بحانه وتع  اىل-فهن  اك أم  ر م  ن اهلل س  بحانه إىل رس  وله أن يعل  م الن  اس بأن  ه ال ح  ول وال ق  وة ل  ه إال مبش  يئة اهلل 
ال ض راً إال م ا ش اء اهلل ول و كن ت وهها قد جاء به قوله تعاىل على لسان رسوله: "قل ال أملك لنفس ي نفع اً و  ،يعلم الغيب

 [055أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مّسين السوء إن أنا إال نهير وبشري لقوم يؤمنون" ]األعراف: 

أن   -أيه ا اإلخ وة-ال يعلم الغيب، فكيف مبن هم دون ه مرتب ة وش رفاً ومكان ة؟ وامسح وا ِل  فإذا كان خري البشر حممد 
 الص   دور وتتح   رمل أن ت   تكلم ب  ه األلس   نة يف ه   ها املق   ام إذ إنن   ا ح   ني نط   رح ه   هه الكلم   ات أجي  ب ع   ن بع   ض م   ا جي   ول يف

[. وق د متك ن العل م م ؤخرًا م ن حتدي د 72يتساءل البعض: كيف يقول اهلل: "وين زل الغي ث ويعل م م ا يف األرح ام" ]لقم ان: 
 وقت نزول املطر، ومتكن الطب من حتديد نوعية اجلنني أذكر هو أم أنثى؟   

ابتداء أقول: ال حرمل أبًدا على ههه النفوس اْلائرة أن تعرب عن ما فيها طلًبا للراحة مما يؤرقها على أن يكون ذلك التعب ري و 
على س بيل االس تفهام واالستفس ار ال عل ى س بيل اجل دل والسفس طة وإال ك انوا مم ن ق ال اهلل تع اىل ف يهم: "وم ن الن اس م ن 

 [ 5 كتاب منري" ]اْلج: جيادل يف اهلل بغري علم وال هدى وال

أيها اإلخوة  إن اهلل عنده علم الساعة: أي أن علم وقت الس اعة خم تص ب اهلل س بحانه ف َل يعل م أح د بوقت ه س واه ال مل ك 
 [.07مقرب وال نيب مرسل، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند اهلل ]األحزاب: 

بع  د خلق  ه للس  موات واألرض،  -تب  ارك وتع  اىل-[. وَن  ن نعل  م أن اهلل 053و ]األع  راف: ويق  ول: ال جيليه  ا لوقته  ا إال ه  
خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فم ه ش اخص ببص ره إىل الع رش ينتظ ر م ىت ي ؤمر  ب النف  بالص ور. ف إذا ك ان 

ك ان ه ها ه و حال ه فكي ف ب أي م نجم أو إسرافيل امللك املكلف بالنف  بالصور إيهاناً ببدء القيامة ال يعرف موعدها، إذا  
 دجال يقول: إن الساعة ستقوم يف يوم كها أو يف عام كها. تلكم كلها أكاذيب.

وينزل الغيث ومما خيتص اهلل تعاىل مبعرفته وقت إنزال املط ر ومكان ه املع ني. أم ا نش رة األرص اد اجلوي ة يف أيامن ا فتعتم د عل ى 
 بعض اْلسابات واألمارات. 
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بعض األجهزة املخصصة ملعرفة نسبة الرطوبة وسرعة الرياح فليس ذلك غيب اً، وإمن ا ه و ختم ني وظ ن وحس ابات وما ترصده 
وق د ا د  نقيض ه كم ا أن معرفت ه تك ون قب ل م دة قريب ة، يَلح   فيه ا اجتاه ات الري اح  ،قد ختطئ وقد تصيب فهلك ظ ن

 واملنخفضات ايآتية من الشمال أو الغرب مثًَل. 

: يتوقع الفلكيون نزول األمطار، ويقولون إن الفرصة مهيأة لن زول األمط ار. وتتجم ع الغي وم ورغم هها فنحن  َُ نسمع دائمًا
يف الس  ماء، وتن  هر اْلال  ة ب  أن املط  ر س  ينزل ولك  ن يف اللحظ  ات األخ  رية، ي  أمر اهلل الري  اح كي  ف يش  اء فت  ههب ِب  هه الغي  وم 

ب ل ل و  ،ية دقيقة جداً ال يستطيع البشر أن يقوم ِبا مهما بلا علم هالقامتة دون أن تنزل منها قطرة واحدة فنزول املطر عمل
اجتمع   ت البش   رية كله   ا عل   ى أن تن   زل مط   راً يف مك   ان م   ا أو متن   ع املط   ر م   ن الن   زول يف مك   ان م   ا فه   ي ال تس   تطيع ول   ن 

 تستطيع.

ء املس  لمني م  ن املفس  رين مل ف  إن علم  ا ،واجل  واب: ال ؟"ويعل  م م  ا يف األرح  ام" فه  ل حتدي  د ن  وع اجلن  ني ه  و املقص  ود بايآي  ة
يقول  وا ِب  ها، ب  ل وج  دنا م  ن املفس  رين وه  و اإلم  ام الق  رطيب وتفس  ريه يف األرض من  ه مئ  ات الس  نني ق  ال: وق  د يع  رف بط  ول 

 التجارب أشياء من ذكورة اْلمل وأنوثته إىل غري ذلك. 

سع من ذلك بكثري، ألن اهلل يعلم من ه و إذن فمعىن ما يف األرحام ليس املقصود منه هل املولود ذكر أم أنثى بل معناه أو 
 [21أبو املولود ومن هي أمه قبل أن يتزوجا"أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً وجيعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير"]الشورى: 

إن مع  ىن كلم  ة م  ا يف األرح  ام هن  ا: تع  ين حي  اة املول  ود م  ن ْلظ  ة والدت  ه إىل ْلظ  ة وفات  ه ه  ل ه  و ش  قي أم س  عيد طوي  ل أم 
م  ا ه  و عم  ره، وم  اذا س  يفعل، م  ا ه  ي األح  دا  ال  يت س  تقع ل  ه، وم  اذا  ؟ري، م  ا ه  و لون  ه، ه  ل ه  و ص  حيح أم م  ريضقص  

وهك ها  ؟ومبن سيتزومل؟ وما ه و رزق ه؟ وه ل س ريزق ب أوالد أم ال ؟وأي مهنة سيمتهنها؟ وأي البَلد سيسافر إليها ؟سيعمل
ش  ر أن ي  دعي ه  ها العل  م؟ ال يس  تطيع ولك  ن اهلل يس  تطيع فم  ن يعل  م مث  ل ه  هه األم  ور غ  ري اهلل؟ ه  ل يس  تطيع أح  د م  ن الب

ذلك؟ وقد فعل فاهلل كتب مق ادير اخلل ق وأرزاقه م وآج اُلم قب ل أن خيل ق الس موات واألرض ب ألفي ع ام وه و موج ود عن ده 
 [31سبحانه فوق العرش"إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهلل يسري"]اْلج: 

 من معان. هها غيض من فيض مما حتمله ايآية الكرمية

 أي ال تعلم ماذا تكسب يف الغد من خري أو شر يف دنياها وأخراها.  ،وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 

 ال علم ألحد بهلك.  ؟مىت تكون؟ وأين تكون ،"وما تدري نفس بأي أرض متوت" من يعلم ساعة موته

ل ينظ ر إىل رج ل م ن جلس ائه ي دمي النظ ر ومن مجيل م ا ق رأت أن مل ك امل وت م ر عل ى ن يب اهلل س ليمان علي ه الس َلم فجع 
قال سليمان عليه السَلم: هها ملك امل وت، فق ال: كأن ه يري د ي، وس أل الرج ل س ليمان علي ه  ؟إليه. فقال الرجل: من هها

السَلم أن امله على الريح ويلقيه ببَلد اُلند ففعل. ُث قال ملك امل وت لس ليمان: ك ان دوام نظ ري إلي ه تعجب اً من ه، أل ي 
 أمرت أن أقبض روحه باُلند، وهو عندك.
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وه  ها مص  داق م  ا روى اْل  اف  أب  و القاس  م الط  ربا ي يف معجم  ه الكب  ري،عن أس  امة ب  ن زي  د ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل ص  لى اهلل 
 (009)عليه وسلم: "ما جعل اهلل ميَتة عبد بأرض إال جعل له فيها حاجة"

إال أن ه  هه ايآي  ات تتع  رض  -س  بحانه وتع  اىل-ب خم  تص ب  اهلل أيه  ا اإلخ  وة  ورغ  م ه  هه ايآي  ات الص  راة يف أن عل  م الغي  
 (041)ملصادمات صراة من الكهان والعرافني والدجالني ومن يصدقهم بادعائهم الغيب. 

 فما هو حكم من عمل بالكهانة والعرافة وما حكم من أتاهم يسأُلم؟

لتع  رف إىل م  ا ب  ه يتكلم  ون ف  َل جي  وز ألح  د أن أيه  ا اإلخ  وة  إذا ك  ان ه  ها ه  و عم  ل الكه  ان والع  رافني وتل  ك ط  رائقهم يف ا
ي  ههب إل  يهم ليع  رف م   نهم ش  أنه أو مرض  ه، كم   ا ال جي  وز أن يص  دقهم فيم   ا خيربون  ه ب  ه ف   إهنم يتكلم  ون رمج  اً بالغي   ب أو 
يستحض  رون اجل  ن ليس  تعينوا ِب  م عل  ى م  ا يري  دون، وه  ؤالء ش  أهنم الكف  ر والض  َلل لك  وهنم ي  دعون أم  ور الغي  ب، وق  د روى 

، وع ن أَب هري رة (040)قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقب ل ل ه ص َلة أربع ني يوم اً" صحيحه أن النيب مسلم يف 
"واْل ديث أخرج ه ق ال: "م ن أت ى كاهن اً فص دقه مب ا يق ول فق د كف ر مب ا أن زل عل ى حمم د  عن الن يب  -رضي اهلل عنه-

بلف  : )م ن أت ى عراف اً أو كاهن اً فص دقه مب ا يق ول فق د   أبو داود وأخرجه أهل السنن األربع وص ححه اْل اكم ع ن الن يب 
 .)(044)كفر مبا أنزل على حممد 

: "ل يس من ا م ن تط ري أو ُتط ري ل ه، أو تكه ن أو ُتُكهِّ ن ق ال: ق ال رس ول اهلل  -رض ي اهلل عن ه-وعن عمران ب ن حص ني 
واْل  ديث أخرج  ه الب  زار  (047)ل  ى حمم  د"ل  ه، أو س  حر أو س  حر ل  ه، وم  ن أت  ى كاهن  اً فص  دقه مب  ا يق  ول فق  د كف  ر مب  ا أن  زل ع

 بإسناد جيد.

فالواج  ب عل  ى  ،فف  ي ه  هه األحادي  ث الش  ريفة النه  ي ع  ن إتي  ان الع  رافني وأمث  اُلم وس  ؤاُلم وتص  ديقهم والوعي  د عل  ى ذل  ك
م ن  والة األمور وأهل اْلسبة وغريهم ممن ُلم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافني وَنوهم، ومنع من يتع اطى ش يئاً 

ذلك يف األسواق وغريها واإلنكار عليهم أشد اإلنكار، واإلنكار على من جييء إليهم، وال يغب بصدقهم يف بعض األمور 
 ،وال بكثرة م ن ي أحم إل يهم مم ن ينتس ب إىل العل م، ف إهنم غ ري راس خني يف العل م ؛ ب ل م ن اجله ال مل ا يف إتي اهنم م ن احمل هور

وس   ؤاُلم وتص   ديقهم مل   ا يف ذل   ك م   ن املنك   ر العظ   يم، واخلط   ر اجلس   يم، والعواق   ب  ق   د هن   ى ع   ن إتي   اهنم ألن الرس   ول 
الوخيم  ة، وألهن  م كهب  ة فج  رة، كم  ا أن يف ه  هه األحادي  ث دل  يًَل عل  ى كف  ر الك  اهن والس  احر ألهنم  ا ي  دعيان عل  م الغي  ب 

لك كفر باهلل وشرك به سبحانه، وذلك كفر، وألهنما ال يتوصَلن إىل مقصودمها إال  دمة اجلن وعبادهتم من دون اهلل، وذ
واملصدق ُلم بدعواهم على الغيب ويعتق د ب هلك يك ون م ثلهم، وك ل م ن تلق ى ه هه األم ور عم ن يتعاطاه ا فق د ب رك من ه 

                                                            
 ("ورجاله رجال الصحيح"وفيها: "منية"بدل"ميتة".3/090وقال اُليثمي يف ايمع ) ،(0/035( املعجم الكبري )009)

 خطبة من موقع املنرب. ،حل اجلربيلصا ،( الكهانة والعرافة والتنجيم041)

 .2923( أخرجه مسلم 040)

 .2979وهو يف صحيح اجلامع  4/249( أخرجه اإلمام أ د 044)

 .7120وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،(2/77قال املنهري: إسناده جيد )البغيب  ،0537( أخرجه البزار 047)
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، وال جي  وز للمس  لم أن خيض  ع مل  ا يزعمون  ه عَلج  اً كنمنم  تهم بالطَلس  م، أو ص  ب الرص  اص، وَن  و ذل  ك م  ن رس  ول اهلل 
فإن هها من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رض ي ب هلك فق د س اعدهم عل ى ب اطلهم وكف رهم،  اخلرافات اليت يعملوهنا، 

كم ا ال جي وز أيض  اً ألح د م ن املس  لمني أن ي ههب إىل م ن يس  أله م ن الكه ان وَن  وهم عم ن س يتزومل ابن  ه أو قريب ه أو عم  ا 
-لك ألن هها من الغيب ال هي ال يعلم ه إال اهلل يكون بني الزوجني وأسرتيهما من احملبة والوفاء أو العداوة والفراق وَنو ذ

 .-سبحانه وتعاىل

وقد شرع اهلل سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح ُلم سبحانه ما يعاجلون ه ب ه بع د وقوع ه ر  ة من ه 
 ِبم وإحساناً منه إليهم وإمتاماً لنعمته عليهم. 

 ي.وقد سبق ذلك معنا مفصًَل يف اللقاء املاض

نسأل اهلل العافية والسَلمة من شر السحرة والكهن ة وس ائر املش عوذين، كم ا نس أله س بحانه أن يق ي املس لمني ش رهم، وأن 
يوفق املسلمني للح هر م نهم، وأن يه دي والة األم ور إىل تنفي ه حك م اهلل ف يهم ح ىت يس بيح العب اد م ن ض ررهم وأعم اُلم 

 اخلبيثة إنه جواد كرمي.

 يا عباد اهلل، حققوا التوحيد، ثق وا ب اهلل، ثق وا بأن ه عل ى ك ل ش يء ق دير، وإمن ا أم ره إذا أراد ش يئاً أن يق ول ل ه  فاجلئوا إىل اهلل
 كن فيكون وأن ما قدره اهلل ال خيلفه غريه.

 اللهم قنا الشرور والف  ما ظهر منها وما بطن....................... الدعاء
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 رالتشا م ال يأتي بْي

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

دبر لك ل م ا يف الك ون م ن عرش ه إىل فرش ه وم ن مسائ ه إىل أرض ه ال ه و امل  -تبارك وتع اىل-أما بعد فيا أيها اإلخوة إن اهلل 
خيرمل من ذلك شيء عن أمره وال يصدر إال بإذن ه ول هلك وج ب عل ى ك ل إنس ان أن يث ق أن ه ال يض ره إال م ا جع ل اهلل ل ه 

مل ينفع وك إال بش يء  فيه ضرراً وال ينفع ه إال م ا ق در اهلل ل ه ب ه نفع اً" واعل م أن األم ة ل و اجتمع ت عل ى أن ينفع وك بش يء
ق  د ق  دره اهلل ل  ك، ول  و اجتمع  وا عل  ى أن يض  روك بش  يء مل يض  روك إال بش  يء ق  د كتب  ه اهلل علي  ك رفع  ت األق  َلم وجف  ت 

 وقدره. -عز وجل-ههه هي عقيدة املسلم الراسخة يف ربه  (042)الصحف"

أو يهزه ا ح ني جي د م ن اإلمي ان ض عفاً  لكن الشيطان الرجيم ال يفتأ يلقي يف القلب من وسوسته ما يزعزع ب ه ه هه العقي دة
وم  ن ه  هه الوس  اوس ال  يت جي  ب أن حت  هرها القل  وب املؤمن  ة:  ،أو نقص  اناً وق  د يس  تجيب ل  ه القل  ب أو ال  س  ب اإلمي  ان في  ه

 ؟وما عَلمل التطري وطريقة التخلص منه ؟وما عَلقته بالتوحيد ؟وما حكمه ؟فما هو التطري ،"التطري" باألشياء

واهلل   -أيه ا اإلخ وة-فأعريو ي القلوب واألمساع مبشيئة اهلل تعاىل جنيب عن ههه التساؤالت الكبرية اخلطرية ويف هها اللقاء 
وأن جيعلنا ممن أوحم بصرية فص ار ل ه س رامل يض يء ل ه الظلم ات ح ىت  ،أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 مكلوئني بكلئه الهي ال يرام وال يضام. ، بعني اهلل اليت ال تنامحمفوظني ،نصل إىل األمن واألمان يف الدنيا وايآخرة

التطري هو التشاؤم باألشياء سواء كانت مشاهدة مرئية أو مسموعة أو معلومة ومن العلماء من  ؟أيها اإلخوة ما هو التطري
ية إذا خرمل أحُدهم ألمٍر قص د ع   ط ائر فقد مُسَِّي التشاؤم تطرياً؛ ألنَّ العرب كانُوا يف اجلاهل ،قصره على التشاؤم بالطيور

فيهيجه، فإذا طار الطرُي من جهة اليمني تيمن به ومضى يف األمر، ويسمون هها الطائر يف ههه اْلالة: )السانح(. أما إذا 
 طار جهة يسار اإلنسان تشاءم به، ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطري يف ههه اْلالة: )البارح(.

فالص  حيح أن  ه يع  م ك  ل م  ا يتش  اءم من  ه م  ن الطي  ور واأللف  اش  ،ص  ل التط  ري إال أن  ه ل  يس قاص  را علي  ه الي  وموه  ها وإن ك  ان أ
 واألماكن وغريها.

أو يرجع إىل بيته ال يههب إىل عمله ألنه قاب ل يف  ،كأن يعتقد اإلنسان أنه يضره شيء حتماً لو ذهب إىل املكان الفَل ي
أو ا دد ال ههاب إىل موع د فينف ي ي وم  ،عن عمله ألن أول كلمة مسعه ا كلم ة ش رأو يقعد  ،طريقه وهو خارمل طائراً أسود

األربع  اء أو ي  وم اجلمع  ة م  ن حس  ابه ويلغي  ه ألن  ه يعتق  د أن فيهم  ا ش  ر ا وس  وًءا كم  ا انتش  ر عل  ى ألس  نة بع  ض اجله  ال أن ي  وم 
س اعة َن س وك هبوا ب ل األي ام كله ا  األربعاء يوم َنس أو أن يف بعض يوم اجلمع ة ش ر وم ن أق واُلم يف ذل ك يف ي وم اجلمع ة

                                                            
 (.3923( برقم )0705/ 4يح. واْلديث ورد بألفاش متعددة وقد صححه األلبا ي، انظر صحيح اجلامع الصغري )وقال: حديث حسن صح ،4740( أخرجه البمهي 042)
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أيام اهلل وما هي إال ظروف املقادير إن شاء قدر فيه ا ربن ا خ رياً وإن ش اء ق در فيه ا ش راً ال  س بها ه ي َن س أو س عد ب ل 
  سب تقديره سبحانه ومشيئته وإرادته.

ُر الَ » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-روى مسلم َعنح َأىِب ُهَري حَرَة َعِن النَِّبِّ  َر فَِإنَّ اللََّه ُهَو الدَّهح  (042)«.  َتُسبُّوا الدَّهح

َر، -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل اللَِّه  -وروى البخاري َعنح َأىِب ُهَري حَرَة رضى اهلل عنه  " قَاَل اللَُّه َيُس بُّ بَ نُ و آَدَم ال دَّهح
ُر، بَِيِدى اللَّيحُل َوالن ََّهاُر   (040)«. َوأَنَا الدَّهح

َر فَ  ِإنَّ اللَّ  َه -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-وروى أ   د َع  نح َأىِب ُهَري ح  َرَة قَ  اَل قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه  قَ  اَل أَنَ  ا  -ع  ز وج  ل-" اَل َتُس  بُّوا ال  دَّهح
ُدَها َوأُبحِليَها َوآِتى مبُُلوٍك بَ عحَد ُمُلوٍك  ُر األَيَّاُم َوالَّلَياىِل ىِل ُأَجدِّ  (043)«.الدَّهح

أن  ه ق  ال: "ق  ال اهلل تعل  ى: "ي  ؤذيين اب  ن آدم يس  ب  ع  ن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-حيحني م  ن ح  ديث أَب هري  رة ويف الص  
 (045) الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.

ومه  ا إمن  ا  -ع  ز وج  ل-فف  ي ه  هه األق  وال واالعتق  ادات خط  آن عظيم  ان: األول: أن  ه ينس  ب الس  عد وال  نحس إىل غ  ري اهلل 
 ا ي: أن فيه سّباً هلل عز شأنه وعظم جاهه.والث ،جيريان بقدره

ف  َل ينبغ  ي أن يق  ال: ه  ها ي  وم أس  ود أو ال ب  ارك اهلل يف ه  هه الس  اعة أو ه  ها ي  وم مش  ئوم، أو ه  ها ي  وم أغ  رب أو زم  ان أس  ود 
 .-سبحانه وتعاىل-وَنوها من األلفاش والعبارات اليت فيها شرك باهلل تعاىل و إيهاء لرب الربية 

: "ِإنَّ ا ُك لَّ -ع ز وج ل-الكرام ولنعلم أن كل شيء بقدر وكل شيء ب أمر اهلل   -أيها اإلخوة-ن هها كله فلننأى بأنفسنا ع
َناُه ِبَقَدٍر ) ٍء َخَلقح  [.29(]القمر: 29َشيح

ك  هبوا واهلل إن يف ي  وم اجلمع  ة   ،وه  ؤالء ال  هين يقول  ون يف ي  وم اجلمع  ة س  اعة َن  س يقلب  ون اْلقيق  ة املق  ررة يف الش  رع العظ  يم
َع   نح َأَب ُهَري ح   َرَة قَ   اَل: أَتَ يح   ُت الطُّ   وَر  كم   ا يف اْل   ديث ال   هي أخرج   ه النس   ائي واب   ن ماج   ه  ة إجاب   ة كم   ا ق   ال الن   يب س   اع

ثُ  ُه َع  نح َرُس  وِل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَليح  ِه َوَس  لََّم وَ  ًم  ا ُأَحدِّ ُت َُثَّ َكعحبً  ا َفَمَكثح  ُت أَنَ  ا َوُه  َو يَ وح ُثيِن َع  نح فَ َوَج  دح الت َّ  وحرَاِة فَ ُقلح  ُت لَ  ُه قَ  اَل  ُاَ  دِّ
ُمَع ِة ِفي ِه ُخلِ َق آَدمُ  ُس يَ  وحُم اجلُح  َوِفي ِه أُهح ِبَط َوِفي ِه تِي َب َعَليح ِه َوِفي ِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَس لََّم َخي ح ُر يَ  وحٍم طََلَع تح ِفي ِه الشَّ مح

ُس َش  َفًقا ِم  نح قُ  ِبَض َوِفي  ِه تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َم  ا َعلَ  ى األحَ  ُمَع  ِة ُمِص  يَخًة َح  ىتَّ َتطحلُ  َع الشَّ  مح رحِض ِم  نح َدابَّ  ٍة ِإالَّ َوِه  َي ُتصح  ِبُح يَ   وحَم اجلُح
ِإيَّ اُه فَ َق اَل َكعح ٌب َذلِ َك ِإالَّ َأعحطَ اُه  السَّاَعِة ِإالَّ ابح َن آَدَم َوِفي ِه َس اَعٌة اَل ُيَص اِدفُ َها ُم ؤحِمٌن َوُه َو يف الصَّ ََلِة َيسح َأُل اللَّ َه ِفيَه ا َش يحًئا

                                                            
 (.4420( صحيح مسلم برقم )042)
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 َص لَّى اللَّ ُه َعَليح ِه َوَس لََّم ُه َو يف ُك لِّ يَ وحٌم يف ُكلِّ َسَنٍة فَ ُقلحُت َبلح ِهَي يف ُكلِّ مُجَُعٍة فَ َقَرأَ َكعحٌب الت َّوحرَاَة ُُثَّ قَاَل: َصَدَق َرُس وُل اللَّ هِ 
 مُجَُعٍة.

َرَة بحَن َأَب  ُت فَ َلِقيُت َبصح َرَة الحِغَفارِيَّ فَ َقاَل ِمنح أَيحَن ِجئحَت قُ لحُت ِمنح الطُّوِر قَ اَل لَ وح َلِقيتُ َك ِم نح قَ بح ِل َأنح تَأحتِيَ ُه ملَح َفَخَرجح  تَأحتِ ِه  َبصح
َ رَاِم  قُ لحُت َلُه ومَِلَ قَاَل ِإ يِّ مسَِعحُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليح ِه َوَس لََّم يَ ُق وُل اَل تُ عحَم ُل الحَمِط يُّ  ِإالَّ ِإىَل َثََلثَ ِة َمَس اِجَد الحَمسح ِجِد اْلح

ُت ِإىَل الطُّ  ِدِس فَ َلِقيُت َعبحَد اللَِّه بحَن َسََلٍم فَ ُقلحُت َلوح رَأَي حَتيِن َخَرجح ِجِد بَ يحِت الحَمقح ِجِدي َوَمسح وِر فَ َلِقي ُت َكعحبً ا َفَمَكثح ُت أَنَ ا َوَمسح
ثُُه َعنح  ُثيِن َعنح الت َّوحرَاِة فَ ُقلح ُت لَ ُه قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه َص لَّىَوُهَو يَ وحًما ُأَحدِّ اللَّ ُه َعَليح ِه َوَس لََّم  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َوُاَدِّ

ُمَع ِة ِفي ِه ُخلِ َق آَدُم َوِفي ِه أُهح ِبَط َوِفي ِه تِ  ُس يَ  وحُم اجلُح ُر يَ وحٍم طََلَعتح ِفي ِه الشَّ مح ي َب َعَليح ِه َوِفي ِه قُ ِبَض َوِفي ِه تَ ُق وُم السَّ اَعُة َم ا َعلَ ى َخي ح
ُس َش  َفًقا ِم  نح السَّ  اَعةِ  ُمَع  ِة ُمِص  يَخًة َح  ىتَّ َتطحلُ  َع الشَّ  مح َرحِض ِم  نح َدابَّ  ٍة ِإالَّ َوِه  َي ُتصح  ِبُح يَ   وحَم اجلُح ِإالَّ ابح  َن آَدَم َوِفي  ِه َس  اَعٌة اَل  األح

َل َعبح  ُد اللَّ ِه بح  ُن ٌن َوُه َو يف الصَّ  ََلِة َيسح َأُل اللَّ َه َش  يحًئا ِإالَّ َأعحطَ اُه ِإيَّ  اُه قَ اَل َكعح ٌب َذلِ  َك يَ  وحٌم يف ُك  لِّ َس َنٍة فَ َق اُيَص اِدفُ َها َعبح ٌد ُم  ؤحمِ 
لََّم ُهَو يف ُكلِّ مُجَُعٍة فَ َق اَل َعبح ُد اللَّ ِه َص َدَق  َسََلٍم َكَهَب َكعحٌب قُ لحُت ُُثَّ قَ َرأَ َكعحٌب فَ َقاَل َصَدَق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوسَ 

ُمَع   ثحيِن ِِبَ  ا قَ  اَل ِه  َي آِخ  ُر َس  اَعٍة ِم  نح يَ   وحِم اجلُح ُس َكعح  ٌب ِإ يِّ أَلَعحلَ  ُم تِلح  َك السَّ  اَعَة فَ ُقلح  ُت يَ  ا َأِخ  ي َح  دِّ ِة قَ بح  َل َأنح َتِغي  َب الشَّ  مح
عح َت َرُس  و  َعَة َل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ ُه َعَليح  ِه َوَس  لََّم يَ ُق وُل اَل ُيَص  اِدفُ َها ُم  ؤحِمٌن َوُه  َو يف الصَّ ََلِة َولَيحَس  تح تِلح  َك السَّ  افَ ُقلح ُت أَلَ  يحَس قَ  دح مسَِ

الصَّ ََلَة ملَح يَ  َزلح يف َص ََلتِِه َح ىتَّ  َصََلٌة قَاَل أَلَيحَس َقدح مسَِعحَت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َمنح َصلَّى َوَجلَ َس يَ نحَتِظ رُ 
 (049)تَأحتَِيُه الصَََّلُة الَّيِت ُتََلِقيَها قُ لحُت بَ َلى قَاَل فَ ُهَو َكَهِلَك.

جس يم وبي ان ذل ك  -قبل ايآخ رة -فلنحهر من ههه األلفاش اليت فيها تطري وتشاؤم ألن خطرها عظيم ومصاِبا يف الدنيا 
 ما حكم التطري والتشاؤم باألشياء واألمساء؟ قال العلماء:  أن جنيب عن السؤال الثا ي

 وذلك ينقسم إىل أقسام:

أن يعتقد يف الطري وَنوه من كل مسموع أو مرئي أو معل وم، أن ل ه ت أثريا يف جل ب النف ع أودف ع الض رر،  وأهن ا تنف ع  - 0 
وأيًض ا ش رك يف األلوهي ة ألن قلب ه تعل ق بغ ري  ،اهلل بهاهتا، فهو شرك أكرب شرك يف الربوبية ألن ه اعتق د النف ع والض رر يف غ ري

 اهلل فيما ال يقدر عليه غري اهلل.

أن يعتقد أهنا سبب للخري أو للشر وهو موقن أن اهلل ه و الفاع ل فه ها م ن الش رك األص غر ألن ه جع ل م ا ل يس س ببا  - 4
 ال شرعا وال قدرا سببا.

الش  رك األك  رب ألن  ه ادع  اء لعل  م الغي  ب والقاع  دة: أن ادع  اء عل  م  أن جيعله  ا عَلم  ة خي  رب ِب  ا ع  ن الغي  ب، وه  ها م  ن - 7
 (071)الغيب بأي وسيلة يعترب شرًكا أكرب. 
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وانتب  ه مع  ي أيه  ا اْلبي  ب ُل  ها الس  يل م  ن األدل  ة القرآني  ة واألحادي  ث النبوي  ة ال  يت تؤص  ل لن  ا ه  هه القض  ية فه  ا ه  و ذا الق  رآن 
املؤمنني معه وتشاءموا م نهم فق ال: "ف إذا ج اءهتم اْلس نة ق الوا لن ا ه هه العظيم يهكر عن فرعون وقومه أهنم تطريوا مبوسى و 

 وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه أال إمنا طائرهم عند اهلل ولكن أكثرهم ال يعلمون".

نح ملَح تَ نحتَ ُه وا لَنَ  رحمُجَنَُّكمح عن القوم الهين كهبوا الرسل وهم أصحاب القري ة أهن م: "قَ اُلوا ِإنَّ ا َتطَي َّرحنَ ا ِبُك مح لَ ئِ  -عز وجل-وذكر 
 [ 05(]يس: 05َولََيَمسَّنَُّكمح ِمنَّا َعَهاٌب أَلِيٌم )

حكى القرآن عنهم أهنم }قَاُلوا اطَّي َّرحنَا ِبَك َومبَن مََّعَك قَ اَل طَ ائِرُُكمح ِعن َد اللَّ ِه  -عليه السَلم-وقبل هؤالء وهؤالء قوم صاحل 
ت َ   ُنوَن َبلح أَنُتمح قَ وحٌم تُ فح

وهك  ها ال جت  د اهلل تع  اىل ذك  ر التش  اؤم والتط  ري إال ع  ن أعدائ  ه الكف  ار ف  دل ذل  ك عل  ى أن التط  ري والتش  اؤم ل  يس م  ن أم  ر 
اإلسَلم يف ش يء وإمن ا ه و م ن أم ور اجلاهلي ة ول ها هن ى اهلل ورس وله عن ه وجع ل الش رع اعتق اده مناقض اً للتوحي د وأخ ربا أهن ا 

 قني القلب يف رب العاملني.وسيلة من وسائل الشرك وزعزعة ي

والتف  ت إىل ه  هه اللطيف  ة األخ  رى يف ه  هه ايآي  ات وه  ي أن اهلل تع  اىل ق  ال: "أال إمن  ا ط  ائرهم عن  د اهلل"ق  ال اب  ن عب  اس يف 
ذل ك كل ه"قل ك ل م ن عن د اهلل" فم ال ه ؤالء الق وم ال يك ادون  -تب ارك وتع اىل-معناها أي إال من قبل اهلل، فم ن عن د اهلل 

 .يفقهون حديثاً 

: "وإن تصبهم حسنة يقول وا ه هه م ن عن د اهلل وإن تص بهم س يئة يقول ون ه هه م ن عن دك وهكها قال املشركون للرسول 
 فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً". 

 فاحهروا أحبيت من التطري وال يستجرينكم الشيطان ويستميلكم إىل شركه فإنه الشرك.

 (070) قال: "الطرية شرك الطرية شرك الطرية شرك". حديث ابن مسعود أن النيب  روى أبو داود والبمهي وصححه من

: "وإمن  ا -ر   ه اهلل  –اْل  ديث م  ا قال  ه اإلم  ام الش  وكا ي يف ني  ل األوط  ار يق  ول وم  ن روائ  ع م  ا ق  رأت م  ن التعلي  ق عل  ى ه  ها 
ع  نهم ض  ررًا إذا عمل  وا مبوجب  ه، فك  أهنم جع  ل الط  رية م  ن الش  رك، ألهن  م ك  انوا يعتق  دون أن التط  ري جيل  ب ُل  م نفًع  ا أو ي  دفع 

 (074)أشركوا مع اهلل تعاىل..."

َوِإنح مَيحَسسح َك اللَّ ُه ِبُض رٍّ فَ ََل َكاِش َف لَ ُه ِإالَّ ُه َو َوِإنح  وهها االعتقاد مناٍف ملا قرره اهلل تعاىل يف قوله تعاىل يف غري ما آية: 
[، ف  اهلل ه  و الض  ار الن  افع، وه  هه الطي  ور ال تعل  م الغي  ب، وس  نوحها ال ينف  ع، 013:]ي  ونس يُ  رِدحَك ِ َ  ريحٍ فَ  ََل رَادَّ ِلَفضح  ِلِه 
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وبروحها ال يضر. وم ن ق رع ب اب التط ري فق د ق رع ب اب الش رك ب ل وجل ه، وب رك م ن التوك ل عل ى اهلل س بحانه، فيفس د علي ه 
 (077)قلبه وإميانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطرية..."

يف التش  اؤم أي  ام معين  ة أو س  اعات حم  ددة أو أع  داد معين  ة مم  ا ال ينقض  ي من  ه العج  ب.  وم  ن العج  ب العجي  ب أن "للن  اس
فالرافضة قبحهم اهلل )يكرهون التكلم بلف  العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة حىت البناء ال يبنون على عش رة أعم دة،وال 

وكثري من الناس يف الغرب  (072)باجلنة(بعشرة جهوع وَنو ذلك؛لكوهنم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة املشهود ُلم 
(؛ ول  ها حهفت  ه بع  ض ش  ركات الط  ريان م  ن ت  رقيم املقاع  د كم  ا ح  هفوه يف ت  رقيم املص  اعد واألدوار يف 07يتش  اءمون ب  الرقم)

 (072) العمائر الكبار. وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم والغراب، ورؤية األعور واألعرمل والعليل واملعتوه".

: )واإلنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإهنا تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل ش يء (070)نيقال الشي  ابن عثيم
أن  ه ش  ؤم، ح  ىت إن  ه يوج  د أن  اس إذا أص  بح وخ  رمل م  ن بيت  ه ُث قابل  ه رج  ل ل  يس ل  ه إال ع  ني واح  دة تش  اءم، وق  ال: الي  وم ي  وم 

يتش  اءم بي  وم األربع  اء، ويق  ول: إن  ه ي  وم َن  س وش  ؤم،  وك  ان بعض  هم -والعي  اذ ب  اهلل-س  وء وأغل  ق دكان  ه، ومل يب  ع ومل يش  َبِ 
ص لى اهلل -ه ها التش اؤم بأن ه -رض ي اهلل عنه ا-ومنهم من يتشاءم بشهر شوال، والسيما يف النكاح، وق د نقض ت عائش ة 

 (073)(؟عقد عليها يف شوال؛ وبىن ِبا يف شوال، فكانت تقول: أيُّكن كانت أحظى عنده مين-عليه وسلم

الطرية كلها فقال كما روى مسلم من حديث أَب هريرة: "ال عدوى وال ط رية وال هام ة وال ص فر وال   ولهلك نفى النيب
 (075) نوء وال غول".

وعموًم  ا فم  ا  ،أم  ا الط  رية فق  د عرفناه  ا ال ع  دوى وال ط  رية وال هام  ة وال ص  فر وال ن  وء وال غ  ول فه  هه س  تة ينفيه  ا الن  يب 
ته أو مسعته وفررت منه تأثراً بالتشاؤم فهو التط ري وه و الش رك ال هي هن ى عن ه نفرك من املكان أو الشخص أو أي شيء رأي

 يف هها اْلديث وغريه. النيب 

وأن  -س بحانه وتع اىل-والواجب عليك حينما اصل لك شيء من هها مما تكره ه يف نفس ك أن ترفض ه مت وكًَل عل ى اهلل 
 تكمال شرح هها اْلديث.متضي يف حاجتك وسنهكر العَلمل الكامل مبشيئة اهلل بعد اس

"ال ع دوى" فمعن  اه: أن انتق ال امل  رض م  ن ش خص إىل ش  خص أو م  ن  فه ها ه  و مع ىن "ال ط  رية" وأم  ا مع ىن ق  ول الن  يب 
-ِبيمة إىل ِبيمة أو من مكان إىل مكان ال يك ون م ن تلق اء نفس ه فاألش ياء ال تع دى بنفس ها ولك ن ع ن تق دير م ن اهلل 

                                                            
 (.77/ 4نقَل عن عون العلي اْلميد ) ،(711(، عامل السحر )512( باختصار من الشرك باهلل أنواعه وأحكامه )077)

 (.0/01نهامل السنة ال بن تيمية )(  م072)

 خطبة من موقع املنرب. –( التشاؤم أو التطري 072)

 (.4/74( ايموع املفيد، ) 070)

 (.4220( أخرجه مسلم، )073)
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ألن اهلل  ،ُلا هو اهلل فقد يقرب الصحيح من املريض فيعدي وقد يقرب فَل اص ل ل ه ش يءفاملقدر النتقا -سبحانه وتعاىل
 قدر له العدوى يف املرة األوىل ومل يقدرها له يف املرة الثانية.

َب ُهَري ح  َرَة  َُ َوى َواَل اَل َع  » قَ  اَل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -قَ  اَل ِإنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه  -رض  ى اهلل عن  ه  -روى البخ  اري ع  ن َأ دح
ُخُل  فَ َق  اَل َأعح  رَاىِبٌّ يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه َفَم  ا بَ  اُل ِإبِلِ  ى َتُك  وُن ِِف الرَّمح  ِل َكأَن ََّه  ا الظِّبَ  اُء فَ يَ  أحِتى الحَبعِ  ريُ «. َص  َفَر َواَل َهاَم  َة  اأَلجح  َرُب فَ يَ  دح

رِبُ َها. فَ َقاَل  نَ َها فَ ُيجح  (079)«َفَمنح َأعحَدى اأَلوََّل » بَ ي ح

   (021)الهي قال فر من ايهوم فرارك من األسد صلى اهلل عليه وسلم يقرر أنه"ال عدوى"مع أنه هو فالنيب 
فه ل ب ني ه هين الق ولني م ن  ؟والسؤال ايآن: هل هنا تع ارض؟ ه ل هن ا تض اد؟ فم رة ي أمر ب الفرار وم رة يق ول: "ال ع دوى"

ع  ن  إن ه  و إال وح  ي ي  وحى، وإمن  ا هن  ى الن  يب ال ينط  ق ع  ن اُل  وى  فه  و  ،تع  ارض؟ واجل  واب بك  ل ثق  ة واطمئن  ان: ال
عن القدوم على األرض املوبوءة وهنى من كان يف أرض فيها وباء أن خيرمل منها ومن كان خارجها  خمالطة ايهوم وهنى 

لك  ة ال ي دخل فيه  ا، ألن ه  هه أس  باب النتش  ار امل  رض واالمتن  اع عنه  ا أخ  ه باألس  باب الواقي  ة واإلق  دام عليه  ا إلق  اء إىل الته
إال م  ن ق  وى إميان  ه وكم  ل توكل  ه ووث  ق قلب   ه  –انتب  ه أيه  ا اْلبي  ب اللبي  ب  –واهلل يق  ول: "وال تلق  وا بأي  ديكم إىل التهلك  ة" 

-سبحانه وتعاىل-واطمأنت نفسه بقضاء اهلل وقدره فهها يقدم على الوباء وخيالط املرض وال يصاب ألنه متوكل على اهلل 
ان الق وي أم  ا أه  ل اإلمي  ان الض  عيف فه  ؤالء يبتع دون ع  ن ه  هه املواق  ف ل  ئَل يص  ابوا ُث ، لك ن ه  ها ال يك  ون إال أله  ل اإلمي  

تس   وء عقي   دهتم وباجلمل   ة فاألخ   ه باألس   باب الواقي   ة حس   ن، وإذا ك   ان هن   اك مص   لحة راجح   ة فاإلق   دام أحس   ن وه   ها كل   ه 
 (020)  سب األحوال.

ع دوى وأهن ا تنتق ل ب إذن اهلل تع اىل م ن امل ريض إىل الس ليم ألن املقص ود إثب ات ال قال العَلمة األلبا ي: واعلم أن ه ال تع ارض
وأما نفي العدوى فمعناه نفي العدوى اليت كان أهل اجلاهلية يعتقدوهنا، وهي انتقاُلا بنفس ها دون النظ ر إىل مش يئة اهلل يف 

ى اهلل علي ه وس لم نظ ر ". فقد لفت النيب ص ل؟ذلك كما يرشد إليه قوله صلى اهلل عليه وسلم لألعراَب: "فمن أعدى األول
ومل ينك  ر علي  ه قول  ه"ما ب  ال اإلب  ل تك  ون يف الرم  ل   -ع  ز وج  ل-األع  راَب ِب  ها الق  ول الك  رمي إىل املس  بب األول أال وه  و اهلل 

كأهنا الظباء فيخالطها األجرب فيجرِبا"، بل إنه صلى اهلل عليه وسلم أقره على هها الهي كان يشاهده، وإمن ا أنك ر علي ه 
". ومجل  ة الق  ول: أن اْل  ديثني يثبت  ان الع  دوى وه  ي ثابت  ة جترب  ة ؟ا الظ  اهر فق  ط بقول  ه ل  ه: "فم  ن أع  دى األولوقوف ه عن  د ه  ه

 ومشاهدة.

واألحادي  ث األخ  رى ال تنفيه  ا وإمن  ا تنف  ي ع  دوى مقرون  ة بالغفل  ة ع  ن اهلل تع  اىل اخل  الق ُل  ا. وم  ا أش  به الي  وم بالبارح  ة، ف  إن 
عاىل لشركهم وضَلُلم وإمياهنم بالعدوى على الطريقة اجلاهلية، فله ؤالء يق ال: "فم ن األطباء األوربيني يف أشد الغفلة عنه ت

                                                            
 .2909ومسلم  ،2303( أخرجه البخاري 079)

 (.4/227ووصله أ د يف املسند ) ،املكتب اإلسَلمي( بعد ما أخرجه عن البخاري: "هها حديث صحيح" نسخة 703/  7( تعليقا، قال البغوي يف"شرح السنة")2313( أخرجه البخاري )021)
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" فأما املؤمن الغافل عن األخه باألسباب، فهو يهكر ِبا، ويقال له كما يف اْلديث: "ال يورد املم رض عل ى ؟أعدى األول
 (024) هوم فرارك من األسد".املصح" أخًها باألسباب اليت خلقها اهلل تعاىل، وكما يف حديث: "وفر من اي

ك ان الع رب يتش اءمون بط ائر البوم ة ويقول ون: الب وم ال يق ع إال   ؟: "ال عدوى وال طرية وال هامة" ما معىن وال هامةقال 
وال يزال من ه ها ش يء يف نف وس بع ض الن اس يف أيامن ا ه هه فرمب ا تس مع م ن بع ض الن اس إذا ص وتت بوم ة  ،على اخلراب

 ملاذا؟ ألن ههه البومة ال تأحم إال لنعي وهها بَل شك خطأ. ،ت واحد بَل شكيقول لك: سوف ميو 

كان بعض أهل اجلاهلية يزعمون أن القتيل الهي مل يأخه أهل ه بث أره فإن ه خي رمل من ه ط ائر يس مى   ،بل أشنع من هها فامسع
مث  ل ه  هه األفك  ار وال  هي يعم  ل البومة"اُلامة"ويص  وت ويق  ول: اس  قو ي اس  قو ي يع  ين خ  هوا ِل بالث  أر  وال ش  ك أن واض  ع 

إن ه  هه امل  زاعم  ،عل  ى بثه  ا وهتييجه  ا إره  ابيون دموي  ون أو انته  ازيون مس  تفيدون وكَلمه  ا جي  ب األخ  ه عل  ى أي  ديهم بش  دة
وال ش ك أن ه هه ع ادات جاهلي ة  ،الباطلة لتصب يف جانب إش باع رغب ة االنتق ام أو ال ببح م ن ب اب التح ري  ب ني الن اس

ألن ه مل يعلمن  ا ب  ه ربن  ا ومل   -أيه  ا اإلخ  وة-وال ش ك أيض  اً أن ه  ها خط  أ ف َل ش  يء م  ن ه ها يك  ون  ،اج اء اإلس  َلم بإبطاُل  
 جيعله اهلل سبباً فهو شرك أصغر بل وفيه شرك أكرب كاعتقاد أن البوم يعلم مبوت فَلن أو  اله بعد املوت أو غري ذلك.

ا عاش ت يف نف وس الن اس ك ان ُل ا أث ر يف حي اهتم وواق ع يف ولك ن ه هه امل زاعم إذ ،ليس يف دين اهلل ما يدل على ذلك أبًدا
وم ن عجي ب م ا ق رأت مم ا ميك ن أن ين درمل ض من  ،عَلقاهتم ج راء التط ري ال هي يعل ق ب النفس وتس عى ه ي إىل التش بث ب ه
: َكا -ص لى اهلل علي ه وس لم-حديثنا هها م ا أخرج ه ال دارمي بس ند حس ن َع نح َعاِئَش َة َزوحمِل النَّ ِبِّ  نَ ِت امح َرأٌَة ِم نح َأهح ِل قَالَ تح

َها َزوحُجَها، َوقَ لََّما يَِغيُب ِإالَّ  يَا ُكلََّما َغاَب َعن ح - تَ رََكَها َحاِمًَل فَ َتأحِتى َرُسوَل اللَِّه الحَمِديَنِة َُلَا َزوحمٌل تَاِجٌر خَيحَتِلُف َفَكاَنتح تَ َرى ُرؤح
اِجراً َوتَ رََكىِن َحاِمًَل، فَ َرأَيحُت ِفيَما يَ  َرى النَّ اِئُم َأنَّ َس ارِيََة بَ يح ىِت انحَكَس َرتح َوَأِّنِّ فَ تَ ُقوُل: ِإنَّ َزوحِجى َخرمََل تَ  -صلى اهلل عليه وسلم

ُت ُغََلم  اً َأعح َوَر. فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ ِه   َخي ح  ٌر، يَ رحِج  ُع َزوحُج ِك َعَليح  ِك ِإنح َش  اَء اللَّ ُه تَ َع  اىَل َص  اِْلاً،:» -ص  لى اهلل علي  ه وس لم-َولَ دح
ِ َأوح َثَلَث  اً ُك  لُّ َذلِ  َك تَ  أحِتى َرُس  وَل اللَّ  ِه «. َوتَلِ  ِديَن ُغََلم  اً بَ   ر ا  فَ يَ ُق  وُل َذلِ  َك َُلَ  ا،  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-َفَكانَ  تح تَ رَاَه  ا َم  رَّتَ نيح

َغائِ  ٌب، َوقَ  دح رََأتح تِلح  َك  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ِه فَ يَ رحِج  ُع َزوحُجَه  ا َوتَلِ  ُد ُغََلم  اً، َفَج  اَءتح يَ وحم  اً َكَم  ا َكانَ  تح تَأحتِي  ِه َوَرُس  وُل اللَّ  
أَِلنَي َرُسوَل اللَِّه  يَا فَ ُقلحُت َُلَا: َعمَّ َتسح يَ ا ُكنح ُت أُرَاَه ا فَ آِتى َرُس وَل اللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم-الرُّؤح : ُرؤح -يَا أََمَة اللَِّه؟ فَ َقاَلتح

َها  -صلى اهلل عليه وسلم أَلُُه َعن ح : َح ىتَّ يَ أحِتَى َرُس وُل اللَّ ِه فََأسح ربِيىِن َم ا ِه َى. قَالَ تح اً فَ َيُكوُن َكَما قَاَل. فَ ُقلحُت: فََأخح فَ يَ ُقوُل َخريح
بَ َرتحىِن فَ ُقلح ُت: َواللَّ ِه لَ ئِ  -صلى اهلل عليه وسلم- تُ َها َحىتَّ َأخح يَ اِك فََأعحِرَضَها َعَليحِه َكَما ُكنحُت َأعحِرُض. فَ َواللَِّه َما تَ رَكح نح َص َدَقتح ُرؤح

يَاَى؟ : َما ىِل ِحنَي َعَرضحُت َعَليحِك ُرؤح ص لى -َفَدَخَل َرُس وُل اللَّ ِه  لََيُموَتنَّ َزوحُجِك َوتَِلِديَن ُغََلماً فَاِجراً، فَ َقَعَدتح تَ بحِكى َوقَاَلتح
َبَ  َر َوَم ا تََأوَّلح ُت َُلَ ا. فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه فَأَ «. َوِهَى تَ بحِك ى فَ َق اَل َُلَ ا: "َم ا َُلَ ا يَ ا َعاِئَش ُة؟ -اهلل عليه وسلم بَ رحتُ ُه اخلح ص لى اهلل -خح
يَ ا َتُك وُن َعلَ ى َم ا: »-عليه وسلم يَ ا فَاعحبُ ُروَه ا َعلَ ى َخ ريحٍ، فَ ِإنَّ الرُّؤح «. يَ عحبُ ُرَه ا َص اِحبُ َها َمهح يَ ا َعاِئَش ُة، ِإَذا َعبَ  رحُ ح لِلحُمسح ِلِم الرُّؤح
 (027) للَِّه َزوحُجَها َواَل أُرَاَها ِإالَّ َوَلَدتح ُغََلماً فَاِجراً.َفَماَت َوا
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 فانظر كيف كان النيب يبعد عن الشيء الهي يتطري ويتشاءم به حىت اف  على املسلم دينه.

"ص  فر" ه  و ش  هر ص  فر الش  هر املع  روف م  ن األش  هر العربي  ة  ،ال ع  دوى وال ط  رية وال هام  ة وال ص  فر ،"وال ص  فر" ق  ال 
 انوا يتشاءمون به فَل يتزوجون وال يسافرون وال يتاجرون وال يفعلون أي شيء أيامه ألهنم يعتقدون أنه مشئوم.وك

بقول  ه: "وال  وق  ال بع  ض العلم  اء: إهن  م ك  انوا يعتق  دون مب  رض يف املع  دة يق  ال ل  ه: ص  فر يُع  دي أيض  اً ف  رد عل  يهم الن  يب 
 صفر".

ور كله  ا ش  هور اهلل وه  ي ظ  روف لألعم  ال كله  ا النافع  ة والض  ارة اخل  رية يع  ين إن ك  ان الش  هر فل  يس يف الش  هر ش  ؤم فالش  ه
ه و  -س بحانه وتع اىل-وإن كان املرض فكهلك األمراض إمنا هي بيد اهلل  ،والشريرة وإمنا النفع والضر واخلري والشر بيد اهلل

ال دخ ل للش هور وال   -ىلس بحانه وتع ا-وحده ال هي ينزُل ا وه و ال هي يرفعه ا ه و ال هي مي رض وه و ال هي يش في ويع ايف 
 .-عز وجل-غريها يف مقادير اهلل 

وس   نفرد اخلطب   ة القادم   ة مبش   يئة اهلل للح   ديث ع   ن األن   واء والكواك   ب  ،"ال ع   دوى وال ط   رية وال هام   ة وال ص   فر وال ن   وء"
أه ل اجلاهلي ة فيه ا ومنازُلا وفهم الناس اخلاطئ املتعلق ِبا لنعلم أنه ال دخل لألنواء وهي النجوم يف شيء كم ا ك ان يعتق د 

 –عل  يهم في  ه بقول  ه س  بحانه: "أفبه  ها اْل  ديث  -ع  ز وج  ل-م  ن هب  وب الري  اح أو ن  زول األمط  ار إىل غ  ري ذل  ك مم  ا ع  اب 
وجتعلون رزقكم أنكم تكهبون" أي وجتعلون املطر م ن عن د غ ري اهلل فتنس بونه إىل األن واء والنج وم والكواك ب وال ربومل فنف ى 

 وسيأحم معنا اْلديث عن هها مشبعاً يف اخلطبة القادمة إن قدر اهلل لنا اللقاء والبقاء. ،النيب ذلك بقوله: "وال نوء"

ه    و م    ن أعم    ال الش    ياطني إذ تتش    كل أم    ام الن    اس يف األم    اكن اخلالي    ة   -أيه    ا اإلخ    وة-"وال غ    ول": والغ    ول  وق    ال 
ذلك يف سفرهم إما يف شكل نار تنتقل  خصوصاً إذا استوح  اإلنسان لتضله عن الطريق وترعبه وكان أهل اجلاهلية يرون

أو أصوات تسمع أو أي شيء ختيفهم الش ياطني ب ه ليأس روا قل وِبم ويعلقوهن ا بغ ري اهلل إمعان اً يف اإلض َلل ُل م ح ىت ص اروا 
يعتقدون أهنا حتد  ُلم شراً وكل على حسب ما خييفه وم ن عجي ب م ا ق رأت ِب ها الص دد م ا ذك ره اْل اف  الكب ري اإلم ام 

يف تفسريه سورة اجلن عند قوله تعاىل: "وأنه كان رجال من اإلن س يع وذون برج ال م ن اجل ن ف زادوهم  -ر ه اهلل-ثري ابن ك
رهقاً قال أخرمل ابن أَب حا  بسنده عن كردم بن أَب السائب األنصاري قال: خرجت مع أَب من املدينة يف حاجة وذلك 

 –يع ين ص غرياً  –راع ي غ نم فلم ا انتص ف اللي ل ج اء ذئ ب فأخ ه   ًَل  مبك ة فآوان ا املبي ت إىل أول ما ذكر رس ول اهلل 
من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك يعين يا عظيم هها الوادي أنا مستجريك انظ ر إىل الش رك وث ب فق ال: 

 ،ق ال: ي ا س رحان أرس له ،يا عامر الوادي جارك قال فنادى مناد وال نراه يقول: يا سرحان وسرحان اسم من أمس اء ال هئب
اترك هها اْلمل الصغري فبك ه ف أتى اْلم ل يش تد ح ىت دخ ل يف الغ نم مل تص به كدم ة وال جرح ة ق ال وأن زل اهلل تع اىل عل ى 

نِّ فَ زَاُدوُهمح َرَهًقا ) نحِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِح  [.0("]اجلن: 0رسوله مبكة "َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اإلحِ
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لعَلم  ة الفط  ن اللبي  ب اْل  اف  اب  ن كث  ري: "وق  د يك  ون ه  ها ال  هئب ال  هي أخ  ه اْلم  ل وه  و ول  د الش  اة ك  ان جنيّ  اً ح  ىت ق  ال ا
 (022واهلل أعلم. ) ،يرهب اإلنسي وخياف منه ُث رده عليه ملا استجار به ليضله ويغويه وخيرجه عن دينه

ميلك نفعاً وال ضراً وال اد  لنا شراً انتبه انتبه وال نعم الغول ال  ،للغول نفي لكونه ميلك نفعاً أو ضراً  فنفي النيب 
 -عز وجل-ذكر اهلل  ؟حتد  لنا شراً إذا أخهنا بالعَلمل النبوي والوقاء املصطفوي الهي علمنا إياه اْلبيب النيب وما هو

َأوح َصاِحٌب لََنا  -َوَمِعى ُغََلٌم لََنا  -اَل قَ  -ففي اْلديث الهي أخرجه مسلم َعنح ُسَهيحٍل قَاَل: أَرحَسَلىِن َأىِب ِإىَل َبىِن َحارِثََة 
ِه  - َاِئِط فَ َلمح يَ َر َشيحًئا َفهََكرحُت َذِلَك أَلىِب فَ َقاَل َلوح َشَعرحُت  -قَاَل  -فَ َناَداُه ُمَناٍد ِمنح َحاِئٍط بِامسِح َرَف الَِّهى َمِعى َعَلى اْلح َوَأشح

صلى اهلل -نح ِإَذا مسَِعحَت َصوحتًا فَ َناِد بِالصَََّلِة فَِإِّنِّ مسَِعحُت أَبَا ُهَري حَرَة ُاَدُِّ  َعنح َرُسوِل اللَِّه أَنََّك تَ لحَقى َهَها ملَح أُرحِسلحَك َوَلكِ 
أخي  -فإن حد  لك  ،( أي ضراط022«. )ِإنَّ الشَّيحطَاَن ِإَذا نُوِدَى بِالصَََّلِة َوىلَّ َوَلُه ُحَصاٌص » أَنَُّه قَاَل  -عليه وسلم

إذا ذكرت اهلل تعاىل أو تلوت  ،فإن ذكر اهلل يطرد الشيطان -عز وجل-شيء من هها فبادرت إىل ذكر اهلل  -يب اْلب
ملك امللوك وجبار السموات  ،فإن معك اهلل ،ال خت  أحداً يا رجل ،لكن بقلب واثق ،القرآن انصرف عنك كل ذلك

 اح واألرض فإذا فعلت ذلك ذهبت ههه اْليل الشيطانية أدرامل الري
َوٌة ِفيَها مَتحٌر َفَكاَنتح جتَِىُء الحُغوُل فَ َتأحخُ  ُه ِمنحُه قَاَل َفَشَكا َذِلَك ِإىَل روى البمهي َعنح َأىِب أَيُّوَب األَنحَصارِىِّ أَنَُّه َكاَنتح َلُه َسهح

ِم اللَّ » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-النَِّبِّ   «.  -صلى اهلل عليه وسلم-ِه َأِجيِب َرُسوَل اللَِّه فَاذحَهبح فَِإَذا رَأَي حتَ َها فَ ُقلح ِبسح
قَاَل «. َما فَ َعَل َأِسريَُك » فَ َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-قَاَل فََأَخَهَها َفَحَلَفتح َأنح اَل تَ ُعوَد فََأرحَسَلَها َفَجاَء ِإىَل َرُسوِل اللَِّه 

َرى َفَحَلَفتح َأنح اَل تَ ُعوَد فََأرحَسَلَها َفَجاَء «. ُمَعاِوَدٌة لِلحَكِهِب َكَهَبتح َوِهَى » َحَلَفتح َأنح اَل تَ ُعوَد فَ َقاَل  قَاَل فََأَخَهَها َمرًَّة ُأخح
َكَهَبتح َوِهَى ُمَعاِوَدٌة » قَاَل َحَلَفتح َأنح اَل تَ ُعوَد. فَ َقاَل «. َما فَ َعَل َأِسريَُك » فَ َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-ِإىَل النَِّبِّ 

. فَ َقاَلتح ِإِّنِّ َذاِكَرٌة َلَك َشيحًئا -صلى اهلل عليه وسلم-َفَأَخَهَها فَ َقاَل َما أَنَا بَِتارِِكِك َحىتَّ أَذحَهَب ِبِك ِإىَل النَِّبِّ «. َكِهِب لِلح 
َرُبَك َشيحطَاٌن َواَل َغي حرُُه.   آيََة الحُكرحِسىِّ اق حَرأحَها ِِف بَ يحِتَك َفََل يَ قح

. قَاَل «. َما فَ َعَل َأِسريَُك » فَ َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-ىَل النَِّبِّ قَاَل َفَجاَء إِ  بَ َرُه مبَا قَاَلتح َصَدَقتح َوِهَى  » قَاَل فََأخح
 (020«.)َكُهوٌب 

وروى اْلاف  أبو يعلى املوصلي عن عبد اهلل بن أَب بن كعب: أن أباه أخربه: أنه كان له جرن فيه متر قال: فكان أَب 
ه فوجده ينقص قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغَلم احملتلم قال: فسلمت عليه فرد السَلم. قال: يتعاهد

فقلت: ما أنت، جين أم إنسي؟ قال: جين. قلت: ناولين يدك. قال: فناولين، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكها 
ما  لك على ما صنعت؟ قال: بلغين أنك رجل حتب َخلحُق اجلن؟ قال: لقد علمت اجلن ما فيهم أشد مين، قلت: ف

الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له فما الهي جيرينا منكم؟ قال: ههه ايآية: آية الكرسي. ُث غدا إىل 
 (023النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "صدق اخلبيث".)

                                                            
 (.421/  5) -( تفسري ابن كثري 022)

 .552( أخرجه مسلم 022)

 (.7422وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،("موارد"0342وابن حبان ) ،(0/204درك )( أخرجه اْلاكم يف املست020)

 (.441/  4( أخرجه البمهي وصححه األلبا ي  التعليق الرغيب )023)
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عَلجها الوايف وهي ستة أشياء ]العدوى  عدة أمراض جاهلية موجودة يف األنفس فعاجلها لنا  وهكها.. مجع النيب 

وقرر التوحيد ونفى الشرك وقرر اليقني يف رب  ،والطرية والصفر واُلامة والنوء والغول[ فهها حديث عظيم أبطل اجلاهلية
 العاملني.

بة س ؤال أال وه و إذا ك ان الش رع ق د ح رم علين ا التش اؤم باملك ان ويتبادر إىل األذهان ايآن فيما أملح من ههه النظرات املتوث
ُث م اذا ع ن األمس اء اجلميل ة ه ل  ؟أو الزمان أو األمساء القبيحة، فإذا وجدنا يف صدورنا التشاؤم منها م اذا نفع ل جت اه ذل ك

 ؟هناك من بأس أن نتفاءل مبا فيها من معىن مجيل طيب

ب   ني النه   ي ع   ن الط   رية  األلب   اء ج   زاكم اهلل خ   ري اجل   زاء وق   د مج   ع الن   يب   -خ   وةأيه   ا اإل-وه   ها س   ؤال غاي   ة يف األمهي   ة 
والتش  اؤم ب  القبيح وب  ني استحس  ان الف  أل وه  و التف  اؤل باجلمي  ل وذل  ك يف ح  ديث أخرج  ه الش  يخان البخ  اري ومس  لم م  ن 

 (025)ال: الكلمة الطيبة".ق ؟قال: "ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل قالوا وما الفأل يا رسول اهلل حديث أنس أنه 

فإذا مسع الشخص كلمة طيبة انشرح  -جل وعَل-وتأميل اخلري مطلوب فإمنا هو حسن ظن باهلل  ،والفأل هو تأميل اخلري
 ،فهها أمر طيب -سبحانه وتعاىل-أو رأى شخصاً طيباً جاء إليه انشرح صدره وأمل خرياً وأحسن الظن باهلل  ،صدره

إذا مسع امساً حسناً أو كلمة طيبة أو مر مبكان طيب انشرح  لفأل فكان بأَب هو وأمي يعجبه ا وُلها كان النيب 
وهو سهيل بن  وملا أقبل سهيل بن عمرو اْلديبية ليتفاوض مع النيب  ،من حسن الظن باهلل جل جَلله صدره 

من  ن خرياً عليهم كما أمل الرسول وقد كا (029)َلَقدل َس قَل َلكقمل ِمنل َأملرِكقمل "إ مقبًَل قال: " عمرو ملا رآه 
فلهها نقول: الفأل هو مساع الكلمة الطيبة أو رؤية الشيء اْلسن الهي يدفع اإلنسان  ،فقد كان سبب خري (021)جميئه

إىل االستبشار والفرح والسرور وتأميل اخلري والنفع وال شيء يف هها لكن بشرط أال ينسب هها اخلري أو النفع إىل هها 
قال عكرمة: كنا جلوًسا  ،وأيًضا ال يعلق املسلم قلبه ِبها الشيء إمنا يعلق قلبه باهلل جل يف عَله ، كان حراًماالشيء وإال

فقال ابن عباس: ال خري وال شر، فأنكر عليه لئَل يعتقد تأثريه،  ،عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل: خري خري
 خري عند هها؟ ال تصحبين.وصاح غراب فقال رجل: خري. فقال طاووس: وأي 

 ؟كيف يفعل اإلنسان الهي جيد يف صدره الشيء من الطرية أو التشاؤم كيف يعاجل ذلك ويداويه   -أيها اإلخوة-وأخريًا  

 هها وأستغفر اهلل ِل ولكم. ،جلسة االسباحة إن شاء اهللواجلواب بعد 

 الْطبة الثانية

                                                            
 .2970ومسلم  ،2322( أخرجه البخاري 025)

 .4374و 4370( أخرجه البخاري 029)

 (.07 ،04/  4( بتصرف من إعانة املستفيد )021)
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أق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

  فيا أيها اإلخوة  أما بعد..

 ؟اجل ذلك ويداويهكيف يفعل اإلنسان الهي جيد يف صدره الشيء من الطرية والتشاؤم؟ كيف يع

وابتداء قبل أن أضع نقاط العَلمل بني يدي حضراتكم أحب أن أطم ئن القل وب والنف وس ب أن ه ها أم ر طبيبع ي وال ش يء 
املطل وب أن يب دأ يف عَلج ه ال أن يف زع ويرتع ب  ،أن جيد اإلنس ان يف ص دره بع ض ش يء م ن التط ري ه ها أم ر طبيع ي ،فيه

اء إال وجيد يف صدره بعض ذل ك كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه أب و داود وغ ريه م ن فما من إنسان خَل األنبي ،من وجوده
 (020) ولكن يههبه اهلل بالتوكل. ،قال: "الطرية شرك"قال ابن مسعود: وما منا إال حديث ابن مسعود أن النيب 

م ا من ا أح د إال ويق ع يف "وم ا من ا إال" أي: و  ،ويه دك القل ق ال هي يعبيهم ا ،ويس كن النف وس ،كَلم يطمئن القل وب   اهلل
ال يض رك أيه ا اْلبي ب إن وق ع يف قلب ك ش يء م ن التط ري أو التش اؤم لك ن ب ادر إىل رده  ،ف َل يض رك ،قلبه الشيء من هها

 ودفعه بالعَلمل فما هو العَلمل.

 قال السادة العلماء: تعاجل الطرية بثَلثة أمور: 

-، والثق  ة بأن  ه ال ي  أحم ب  اخلري وال ي  دفع الش  ر إالّ ه  و -وتع  اىل س  بحانه-: التوكُّ  ل عل  ى اهلل -وه  و األص  ل -األم  ر األول:
، ه  و ال  هي ي  أحم ب  اخلري وي  دفع الش  ر، وه  و ال  هي يض  رُّ وينف  ع، وه  و ال  هي يتص  رف يف الك  ون ف  إذا توّك  ل -س  بحانه وتع  اىل

 العبد على اهلل فإن الطرية ال تضره.

ِييَ نَّ  ُه واملتوك  ل عل  ى اهلل يف حي  اة طيب  ة بإميان  ه وص  احل أعمال  ه ق  ال  اهلل: )َم  نح َعِم  َل َص  اِْلًا مِّ  ن ذََك  ٍر َأوح أُن حثَ  ى َوُه  َو ُم  ؤحِمٌن فَ َلُنحح
َسِن َما َكانُوا يَ عحَمُلوَن("هها خرب من أيها املؤمنون؟ ينبيك عنه ]ابن  َرُهم بَِأحح زِيَ ن َُّهمح َأجح -القيم[ مبا ملخص ه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنجح

دقني وأحك  م اْل  اكمني، اهلل رب الع  املني، وه  و خ  رب يق  ني، وعل  م يق  ني ب  ل ع  ني يق  ني، إن  ه خ  رب أص  دق الص  ا -يف تص  رف
فحوى اخلرب، أنه البد لكل من عمل صاْلًا مؤمًنا أن ه ايي ه اهلل حي اة طيب ة،  س ب إميان ه وعمل ه، )َوعح َد اهلِل اَل خُيحلِ ُف اهللُ 

ثَ َر النَّاِس اَل يَ عحَلُموَن(".  (024) َوعحَدُه َوَلِكنَّ َأكح

 فاألمر األول يف عَلمل الطرية وَنوها التوكل واالعتماد والثقة يف اهلل رب العاملني.

ف  إذا عزم  ت فتوك  ل عل  ى اهلل ال تباج  ع وال  ،األم  ر الث  ا ي: أنح ميض  َي يف حاجت  ه ال  يت أراده  ا، وال يرج  ع عنه  ا بس  بب الط  رَية
 تنكص بل امض وتوكل.

                                                            
 .7915انظر: صحيح اجلامع الصغري  ،(7200ود )( أخرجه أبو دا020)

 حماضرة لفضيلة الشي  علي عبد اخلالق القر ي. ،( بلسم اْلياة024)
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دعاء ال هي أرش د إلي ه الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم، وه و أن يق ول: "الله م ال ي أحم األمر الثالث: الدعاء، ب أن ي دعَو اهلل بال 
 ( 027باْلسنات إالَّ أنت، وال يدفع السّيئات إالَّ أنت، وال حول")

أقول: وأما ما وقع منا قبل هها من التشاؤم أو التط ري فليت ب العب د من ه ول ريدد م ا علمن اه   -أيها اإلخوة-هها هو العَلمل 
وه  و م  ل روى أ   د وغ  ريه ع ن اب  ن عم  ر ق  ال ق  ال رس  ول اهلل  ،لى اهلل علي  ه وس  لم يف ه  ها اْل  ديث الع هب اجلمي  لالن يب ص  

صلى اهلل عليه وسلم: من ردته الطرية عن حاجت ه فق د أش رك ق الوا: ي ا رس ول اهلل وم ا كف ارة ذل ك؟ ق ال: يق ول: "الله م ال 
 (022طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك(. )

سأل اهلل العلي القدير الهي بيده مقاليد األمور وتصريف األشياء وتدبريها أن يدبر أمورنا على خري م ا ا ب وأن يص رف ن
 عنا الشر مما نكره وأن يصرف قلوبنا إىل خري ما اب وأن يصرفها عما يكره... الدعاء.

 

                                                            
( 2290/، املشكاة )( /424انظر: الكلم الطيب ) ،وضعفه األلبا ي ،(755/  3) -( وصححه النووي: شرح النووي على مسلم 7309واْلديث أخرجه أبو داود ) ،بتصرف ،02، 4/02( إعانة املستقيد 027)

// 

 يف صحيح اجلامع.  0402ظر حديث رقم: نوصححه األلبانيي ا ،وغريه ،3122( أخرجه أ د 022)
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 ال تصدقو) فإنن كذاا

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن اون ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 اللهم صل على النيب املصطفى والرسول ايتِب:

 كيف ترقى رقيك األنبياء يا مساء ما طاولتها مساءُ 

 ا مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم املاءُ إمن

 حن جهع إليك وهو مجاد فعجيب أن جيمد األحياءُ 

أما بعد فيا أيها اإلخوة إن مما انتشر بني الناس منه قدمي وال ي زال االنش غال مبتابع ة اْل ديث ع ن األب رامل والنج وم وم ا يتب ع 
ال جري دة إال وخصص ت ج زءاً م ن ص فحاهتا للح ديث ع ن ه ها فما من جملة اليوم و  ،ذلك من كَلم عن اْلظوش واملقادير

بل زاد الطني بلة أن أفسحت له كثري من الفضائيات ايال يف برامج ولقاءات جعلت الن اس يفتتن ون أكث ر ِب هه  ،املوضوع
فإن  ه أن نع  رف حك  م الش  رع اْلني  ف يف ه  ها الس  لوك ونفص  ل الق  ول في  ه   -أيه  ا اإلخ  وة-وه  ها يقتض  ي من  ا  (022)املس  ألة 

يتعلق بعقيدة اإلسَلم فلنفسح الصدر والعقل لقبول حكم الشرع املبين على دق ة وإحك ام نظ ر يف ه هه املس ألة م ن خ َلل 
 األدلة وأقوال األئمة.

 وسأتناول اْلديث عن هها املوضوع يف العناصر التالية:

 أواًل: النجوم فوائد ومنافع.

 ثانياً: أنا وأنت والنجوم.

 يف السموات واألرض الغيب إال اهلل. ثالثاً: ال يعلم من

                                                            
وصارت ملا يعمد إليه  ،ضعفت كثريَا -لألسف الشديد  -غري أن اخلطبة املومسية  ،واملواضع اليت يتناول إمجاليها الدعاة يف املواسم املختلفة ،( ههه األمور وغريها مما يعاجل قضايا العقيدة ُلا مناسباهتا من السرية022)

وقد ظن من ال اسن أن اإلبداع يف اخباع موضوعات بعيدة عن ههه  ،بالغةفيها من التكرار والسرد ضعيفة األثر مملولة رغم ما ُلا من التأثري الهي لو وظف خلدم قضايا العقيدة والعبادة واألخَلق مجيعها بَل م

 : يتحد  عن شرق والناس يف غرب فكان كما قيل:-لى ما يقالع -املواسم فعمد 

 مثل القوم نسوا تارخيهم          كلقيط عي يف اْلي انتسابا

 أو كمغلوب على ذاكرة     يشتكي من صلة املاضي انقضابا

خاصة –ية"أحاول فيها بعث الشعور من جديد باملعا ي الواقعية ُلهه املواسم واملناسبات ومعاجلة قضايا اْلاضر عمل جمموعة من اخلطب حتت عنوان: "رؤية جديدة للخطبة املومس -مبشيئة اهلل تعاىل  -ولها ففي النية 

 من خَلُلا أسأل اهلل متامها. -قضايا العقيدة واْلضارة
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وأن جيعلن ا مم ن أوحم  ،واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون الق ول فيتبع ون أحس نه  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 
 ،ن امحمف وظني بع ني اهلل ال يت ال ت ،بصرية فصار له سرامل يضيء له الظلمات حىت نصل إىل األمن واألمان يف الدنيا وايآخرة

 مكلوئني بكلئه الهي ال يرام وال يضام.

 أواًل: النجوم فوائد ومنافع:

ش يئاً يف الك ون ص غرياً أو كب رياً عظيم اً أو غ ري ذل ك خيل و أب ًدا ع ن منفع ة س واء  -تب ارك وتع اىل-أيها اإلخوة: ما خل ق اهلل 
 ظهرت لنا ههه املنفعة أم مل تظهر أو ظهر لنا بعضها وخفي عنا البعض ايآخر.

  -أيه  ا اإلخ  وة-وق  د يس  يئون اس  تغَلُلا والواج  ب  -ع  ز وج  ل-وق  د اس  ن الن  اس اس  تغَلل ه  هه األش  ياء ال  يت خلقه  ا اهلل 
 على كل مؤمن أن يعتقد حكمة اهلل تعاىل يف خلق األشياء ويؤمن بهلك ويوقن به.

 هلل يف ايآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكَ 

 ب لو ترى عيناكولعل ما يف النفس من آياته عجب عجا

 الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسرياً ُلا أعياك

 وعلى املؤمن كهلك أن ينتفع مبا خلق اهلل يف طاعة اهلل وعبادته حىت يكون حجة له ال حجة عليه.

س لكن كثرياً من الناس لألسف الشديد ارصون على ما يضرهم وال ينفعهم ويش بون الض َلل املب ني ويبيع ون اُل دى النف ي
 الثمني.

االنصراف عن االعتبار  لق النج وم وم ا فيه ا م ن الفوائ د وم ا أودعه ا اهلل م ن األس رار واملن افع   -أيها اإلخوة-ومن ذلك 
 واملعارف.

فالنجوم آية م ن آي ات  ،ههه النجوم وجعلها دليًَل يسوق إليه ويعرف الناس عليه عز شأنه -عز وجل-نعم فقد خلق اهلل 
 ومصابيح تنري الطريق وترشد الناس إليه سبحانه جل يف عَله. ،الكون دليًَل على اهللاهلل املبثوثة يف 

 ك              ل الوج              ود عل              ى وج              ودك ش              اهد
 فواعجب                        ًا كي                        ف يعص                        ى اإلل                        ه
 ويف ك                               ل ش                               يء ل                               ه آي                               ة

 

 وك                  ل الكائن                  ات ل                  ك تق                  ر وتش                  هد 
 أو كي                                        ف جيح                                        ده اجلاح                                        د
 ت                                  دل عل                                  ى أن                                  ه الواح                                  د

 

 النجوم ومن منافعها وفوائدها:من حكمة خلق   -أيها اإلخوة-ومما يظهر لنا 
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 أواًل: أهنا زينة للسماء:

تع  اىل: "وه  ي الكواك  ب ال  يت  -ر   ه اهلل-ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: "ولق  د زين  ا الس  ماء ال  دنيا مبص  ابيح" ق  ال اْل  اف  اب  ن كث  ري 
 الس ماء ال دنيا ، وقال تعاىل: "إنا زين ا الس ماء ال دنيا بزين ة الكواك ب"أي زي ن اهلل(020)وضعت فيها من السيارات والثوابت 

للناظرين إليه ا م ن أه ل األرض بزين ة الكواك ب فالكواك ب الس يارة والثواب ت يثق ب ض وؤها ج رم الس ماء الش فاف فتض يء 
: "ولق   د جعلن   ا يف الس   ماء بروج   اً وزيناه   ا للن   اظرين"انظر ي   ا أخ   ي يف الس   ماء ومتت   ع -تب   ارك وتع   اىل-وق   ال  ،أله   ل األرض

َرحِض َواخح ِتََلِف اللَّيح  ِل َوالن ََّه اِر يَآَيَ  اٍت أِلُوِل ب النظر إليه ا ورح  م اهلل ورض ي ع م  ن ق ال يف حقه  م: ِإنَّ يف َخلح ِق الس  موات َواألح
َلحَباِب ) َرحِض َرب َّ 091األح ا َخَلقح َت َه َها َنا َم ( الَِّهيَن َيهحُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِمح َويَ تَ َفكَُّروَن يف َخلحِق السموات َواألح

َزي حتَ ُه َوَم ا لِلظَّ  اِلِمنَي ِم نح أَنحَص  اٍر )090بَ اِطًَل ُس بحَحاَنَك َفِقنَ  ا َع َهاَب النَّ اِر ) ِخِل النَّ اَر فَ َق  دح َأخح ( ]آل 094( َرب َّنَ  ا ِإنَّ َك َم  نح تُ دح
فف ي اْل ديث  ،الء ايآي اتيكثر النظر إىل السماء يتأمل فيها وهو يق رأ ه ؤ  ولهلك كان النيب  ،[094 - 091عمران: 

َلٍة فَ َقاَم َنِبُّ اللَِّه  -صلى اهلل عليه وسلم-الهي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أَنَُّه بَاَت ِعنحَد النَِّبِّ  ص لى اهلل -َذاَت لَي ح
ِعمح   رَاَن )ِإنَّ ِِف َخلح   ِق السَّ   َمَواِت َواأَلرحِض  ِم   نح آِخ   ِر اللَّيح   ِل َفَخ   رمََل فَ َنظَ   َر ِِف السَّ   َماِء ُُثَّ تَ   ََل َه   ِهِه ايآيَ   َة ِِف آلِ  -علي   ه وس   لم

َأ ُُثَّ قَ  اَم َفَص  لَّى ُُثَّ اضح  َطَجَع ُُثَّ قَ  اَم َواخح  ِتََلِف اللَّيح  ِل َوالن ََّه  اِر(َحىتَّ بَ لَ  َا )َفِقنَ  ا َع  َهاَب النَّ  اِر(ُُثَّ َرَج  َع ِإىَل الحبَ يح  ِت فَ َتَس  وََّك َوتَ َوضَّ  
 (023) السََّماِء فَ َتََل َهِهِه ايآيََة ُُثَّ َرَجَع فَ َتَسوََّك فَ تَ َوضََّأ ُُثَّ قَاَم َفَصلَّى.َفَخرمََل فَ َنَظَر ِإىَل 

َنا الحَمغح  ِرَب َم  َع َرُس  وِل اللَّ  ِه  ص  لى اهلل علي  ه -ويف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أَب موس  ى األش  عري قَ  اَل َص  لَّي ح
َنا َحىتَّ  -وسلم نَ ا فَ َق اَل  -قَاَل  -ُنَصلَِّى َمَعُه الحِعَشاَء ُُثَّ قُ لحَنا َلوح َجَلسح َنا َفَخرمََل َعَلي ح قُ لحنَ ا يَ ا َرُس وَل «. َم ا زِلح ُتمح َه ا ُهنَ ا»َفَجَلسح

َنا َمَعَك الحَمغحِرَب ُُثَّ قُ لحَنا جَنحِلُس َح ىتَّ ُنَص لَِّى َمَع َك الحِعَش اَء قَ اَل  َس نحُتمح َأوح َأَص بحُتمح »اللَِّه َصلَّي ح قَ اَل فَ َرفَ َع رَأحَس ُه ِإىَل السَّ َماِء  «.َأحح
النُُّج   وُم أََمنَ   ٌة لِلسَّ   َماِء فَ   ِإَذا َذَهبَ   ِت النُُّج   وُم أَتَ   ى السَّ   َماَء َم   ا ُتوَع   ُد َوأَنَ   ا أََمنَ   ٌة »وََك   اَن َكثِ   ريًا ممَّ   ا يَ رحفَ   ُع رَأحَس   ُه ِإىَل السَّ   َماِء فَ َق   اَل 

 (025)«.اىِب َما يُوَعُدوَن َوَأصحَحاىِب أََمَنٌة ألُمَّىِت فَِإَذا َذَهَب َأصحَحاىِب أََتى أُمَّىِت َما يُوَعُدونَ أَلصحَحاىِب فَِإَذا َذَهبحُت أََتى َأصححَ 

: "تب  ارك ال  هي جع  ل يف الس  ماء بروج  اً وجع  ل فيه  ا س  راجاً وقم  راً من  رياً وه  و ال  هي جع  ل اللي  ل -ع  ز وج  ل-وُل  ها ق  ال اهلل 
 راد شكوراً".والنهار خلفه ملن أراد أن يهكر أو أ

وال زلت أتهكر حوارًا لطيًف ا دار ب ني رجل ني أح دمها مثق ف ل ه دراي ة باألش ياء وايآخ ر  ،فمن منافع النجوم أهنا زينة للسماء
عامّي منعته أشغاله ومهامه أن يلتف ت إىل ش يء م ن ه ها إال فيم ا ن در وك ان االثن ان جالس ني بينم ا نظ ر الث ا ي يف الفض اء 

أحم م  ن الس  ماء إىل األرض فنظ  ر إىل مص  در الض  وء وق  ال مس  تفهًما: أال ختتل  ف ه  هه النجم  ة ع  ن م  ا ف  رأى ض  وًءا مش  ع ا ي  
حوُلا من النجوم؟ فنظر املثقف حيث نظر صاحبه فابتسم وهز رأسه بالنفي قائَل: ههه ليست جنم ة وإمن ا ه ها ه و القم ر 

 الصناعي.
                                                            

 (.033/  5) -( تفسري ابن كثري 020)

 .009( أخرجه مسلم 023)

 (.4270( أخرجه مسلم )025)
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ن نفي  د من ه فائ  دة ف  دعونا أيه  ا اإلخ وة نتس  اءل: ت  رى ل  و أن أيه ا اإلخ  وة  ه  ها مث ال ص  غري لك  ن ال ينبغ  ي أن من ر ب  ه دون أ
الس  ماء خل  ت م  ن النج  وم وب  دا أله  ل األرض أن يزين  وا الس  ماء والبش  ر الي  وم مولع  ون بوض  ع الزين  ات يف ك  ل مك  ان بس  بب 

و س بة  وبغري سبب ترى لو بدا ُلم أن يزينوا السماء وال يدعوهنا هكها ظَلما حالكا كم ك ان يكف يهم ذل ك م ن أم وال؟ 
ص  غرية دعون  ا نع  ود إىل قص  ة ال  رجلني م  ع القم  ر الص  ناعي ونق  ول: إن تكلف  ة إجي  ار قن  اة إعَلمي  ة واح  دة مل  دة س  نة واح  دة 

فم اذا ل و كان ت متليك ا؟ ُث ك م تكلف ة قن وات  ،يكلف مخس ة مَلي ني جنيه ا تقريب ا ه هه قن اة واح دة مل دة س نة واح دة إجي ارًا
كله يف النهاي ة لص ناعة قم ر ص ناعي واح د يش به ال نجم ول يس ه و ال نجم فك م تك ون   القمر اليت تزيد عن ألف قناة؟ وهها

اْلس  بة يف مَلي  ني أو ق  ل بَلي  ني أو م  ا ش  اء اهلل م  ن النج  وم؟؟ إنن  ا أم  ام ه  هه ايآي  ة الرباني  ة ال منل  ك إال أن ن  ردد يف يق  ني 
( َوُه َو 00َماِء بُ ُروًج ا َوَجَع َل ِفيَه ا ِس رَاًجا َوَقَم رًا ُمنِ ريًا )وخضوع قول ربنا وأحق القول قول ربن ا: "تَ بَ اَرَك الَّ ِهي َجَع َل يف السَّ 
 [  04، 00( ]الفرقان: 04الَِّهي َجَعَل اللَّيحَل َوالن ََّهاَر ِخلحَفًة ِلَمنح أَرَاَد َأنح َيهَّكََّر َأوح أَرَاَد ُشُكورًا )

 أن يقبب ليسبق السمع من السماء: ثانياً: أهنا رجوم للشياطني ترجم من تسول له نفسه من الشياطني

قال تعاىل: "وجعلناها رجوماً للشياطني"قال اْلاف  ابن كثري: عاد الضمري يف قوله"وجعلناها"على جنس املص ابيح ال عل ى 
 عينها ألنه ال يرمي بالكواكب اليت يف السماء بل بشهب من دوهنا وقد تكون مستمدة منها واهلل أعلم.

غاية األمهية أن بعض الناس نسمعه يقول حني ي رى ش هاباً ين زل م ن الس ماء يق ول: س قط ال نجم أو وههه أحبيت نقطة يف 
 النجوم سقطت أو نزلت وهها خطأ فليس النجم هو الهي سقط وإمنا هو شهاب من دون النجوم وليست النجوم.

ب   دعاء فح   ني ن   رى ه   ها  -وتع   اىل تب   ارك-إذا رأين   ا ذل   ك أن ن   دعو اهلل  وم   ن ه   دي النب   وة ال   هي علمن   ا إي   اه رس   ول اهلل 
 الشهاب نقول: "ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل".

ق ال: أمرن ا أن ال نتب ع أبص ارنا الكوك ب  -رض ي اهلل عن ه-ففي اْل ديث ال هي أخرج ه اب ن الس ين ع ن عب د اهلل ب ن مس عود 
 (029)إذا انقض وأن نقول عند ذلك: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.

يف األم بإس  ناده ع  ن ع  روة ب  ن ال  زبري رض  ي اهلل عنهم  ا ق  ال: إذا رأى  -ر   ه اهلل-ك  ار: وروى الش  افعي ق  ال الن  ووي يف األذ 
 أحدكم الربق أو الودق فَل يشر إليه وليصف وليثبت.

  قال الشافعي: ومل تزل العرب تكرهه أي اإلشارة والنظر إىل الشهاب إذا انقض أو إىل الربق.

 أو ملاذا نرى الشهب تسقط من السماء؟ ؟قض شهاب من الكوكب.. ملاذا ين -أيها اإلخوة-ولكن 

: "وحفظناها"أي السماء"وحفظناها من كل شيطان -عز وجل-واجلواب: كما قال ربنا سبحانه: "رجوماً للشياطني"وقال 
ن حَيا ِبزِينَ  ٍة الحَكَواِك  ِب ) -ع  ز وج  ل-رجيم"وق  ال  ظً  ا ِم  نح 0ِإنَّ  ا َزي َّنَّ  ا السَّ  َماَء ال  دُّ ( اَل َيسَّ  مَُّعوَن ِإىَل 3ُك  لِّ َش  يحطَاٍن َم  ارٍِد )  ( َوِحفح

                                                            
 باب ما يقول إذا انقض الكواكب.( ذكره النووي يف األذكار 029)
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َهُفوَن ِمنح ُك لِّ َجانِ ٍب ) َعحَلى َويُ قح طحَف َة فَأَت حبَ َع ُه ِش َهاٌب ثَاقِ ٌب 9( ُدُح ورًا َوَُلُ مح َع َهاٌب َواِص ٌب )5الحَمَ ِ األح ( ِإالَّ َم نح َخِط َف اخلَح
ا س ورة اجل ن عل ى ألس نة ش هود م ن أهله م أخ ربوا عم ا ك ان وتفصيل ذلك ل ه قص ة ذكرهت  ،[ 01 - 0( ]الصافات: 01)

نَاَها ُمِلئَ  تح َحَرًس  ا َش  ِديًدا َوُش  ُهًبا ) َه  ا َمَقاِع  َد 5م  ن ح  اُلم كم  ا ق  ال تع  اىل: "َوأَنَّ  ا َلَمسح  َنا السَّ  َماَء فَ َوَج  دح ُع  ُد ِمن ح (َوأَنَّ  ا ُكنَّ  ا نَ قح
ََن جيَِ    دح لَ    ُه ِش    هَ  ِع َفَم    نح َيسح    َتِمِع ايآح َرحِض أَمح أَرَاَد ِِبِ    مح َرب ُُّه    مح َرَش    ًدا 9ابًا َرَص    ًدا )لِلسَّ    مح رِي َأَش    رٌّ أُرِي    َد مبَ    نح يف األح (َوأَنَّ    ا اَل نَ    دح

 [".00 - 5(]اجلن: 01)

: خيرب تعاىل عن اجلن حني بعث اهلل رسوله حممًدا صلى اهلل عليه وس لم وأن زل علي ه -ر ه اهلل تعاىل-قال اْلاف  ابن كثري 
وكان من حفظه له أن السماء ُملَئت حرًسا شديًدا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطني ع ن مقاع دها القرآن، 

اليت كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئَل يسبقوا شيًئا من القرآن. فيلقوه عل ى ألس نة الكهن ة، فيلت بس األم ر وخي تلط وال ي درى 
، وحفظ  ه لكتاب  ه العزي  ز، وُل  ها ق  ال اجل  ن: } َوأَنَّ  ا َلَمسح  َنا السَّ  َماَء م  ن الص  ادق. وه  ها م  ن لط  ف اهلل  لق  ه ور ت  ه بعب  اده

ِع َفَم  نح َيسح  َتِمِع ايآ َه  ا َمَقاِع  َد لِلسَّ  مح ُع  ُد ِمن ح نَاَها ُمِلئَ  تح َحَرًس  ا َش  ِديًدا َوُش  ُهًبا َوأَنَّ  ا ُكنَّ  ا نَ قح َن جيَِ  دح لَ  ُه ِش  َهابًا َرَص  ًدا   أي: فَ َوَج  دح
رِي َأَش رٌّ من يروم أن يسبق السم ع اليوم جيد له شهابا مرصدا له، ال يتخطاه وال يتعداه، بل ميحقه ويهلك ه، } َوأَنَّ ا ال نَ دح

ري  د أُرِي  َد مبَ  نح يف األرحِض أَمح أَرَاَد ِِبِ  مح َرب ُُّه  مح َرَش  ًدا   أي: م  ا ن  دري ه  ها األم  ر ال  هي ق  د ح  د  يف الس  ماء، ال ن  دري أش  ر أ
ِبم رشًدا؟ وهها من أدِبم يف العبارة حيث أسندوا الشر إىل غري فاعل، واخلري أض افوه إىل اهلل مبن يف األرض، أم أراد ِبم ر 

 (001). وقد ورد يف الصحيح: "والشر ليس إليك".-عز وجل-

 (000) فأنزل اهلل تعاىل أمرهم على رسوله.

ا، وم ن ظ ل عل ى عمل ه ذك م نهم ه ها م ا ُل م يف ال دنيفريمون بالشهب إذا ارادوا اسباق الس مع وم ن أدرك ه الش هاب قتل ه 
 قال اهلل تعاىل ِف حقه "وأعتدنا ُلم عهاب السعري"أي جعلنا للشياطني فوق خزي الدنيا عهاب السعري يف ايآخرة.

  إذاً النجوم ُلا فوائد:

 أواًل: زينة للسماء.

 ثانياً: رجوم للشياطني.

 ثالثاً: عَلمات يهتدى ِبا يف الرب والبحر.

 "وعَلمات وبالنجم هم يهتدون". :-عز وجل-قال اهلل 

                                                            
 .0525( أخرجه مسلم 001)

 (.421/  5( تفسري ابن كثري )000)
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ومنن   ه عل   ى عب   اده أهن   م يهت   دون ب   النجوم يف س   ريهم،يف أس   فارهم يس   تدلون ِب   ا عل   ى ص   حة  -ع   ز وج   ل-فم   ن نع   م اهلل 
طريقهم، وكها يستخدمها إىل اليوم أصحاب الفلك يف البح ر والطي ارون ِف اجل و إىل غ ري ذل ك م ن االس تخدامات النافع ة 

 وم ومنافعها أهنا عَلمات يهتدى ِبا يف ظلمات الرب والبحر.املفيدة فمن فوائد النج

مل  ن تفك  ر فيه  ا  -س  بحانه وتع  اىل-فه  ي عَلم  ات هداي  ة يف ال  دنيا إىل ص  احل العب  اد وآي  ات هداي  ة يف ال  دين إىل رب العب  اد 
 وتأملها وتدبر اْلكم والعرب اليت خلقها اهلل فيها وأودعها إياها.

َنا الحَمغحِرَب َمَع َرُس وِل اللَّ ِه رابعاً: النجوم أمنة للسماء كم ا يف اْلديث الهي أخرجه مسلم من حديث أَب موسى قَاَل: َصلَّي ح
نَ ا فَ َق اَل:  -قَ الَ  -ُُثَّ قُ لحنَ ا: لَ وح َجَلسح َنا َح ىتَّ ُنَص لَِّى َمَع ُه الحِعَش اَء  -صلى اهلل عليه وس لم- َم ا زِلح ُتمح َه ا » َفَجَلسح َنا َفَخ رمََل َعَلي ح

َنا َمَع َك الحَمغح ِرَب ُُثَّ قُ لحنَ ا: جَنحلِ ُس َح ىتَّ ُنَص لَِّى َمَع َك الحِعَش اَء قَ اَل: «. ُهَنا  َس نحُتمح َأوح َأَص بحُتمح » قُ لحَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه َص لَّي ح «. َأحح
النُُّج  وُم أََمنَ ٌة لِلسَّ َماِء فَ  ِإَذا َذَهبَ ِت النُُّج وُم أَتَ  ى » َماِء فَ َق اَل: قَ اَل: فَ َرفَ َع رَأحَس  ُه ِإىَل السَّ َماِء وََك اَن َكثِ  ريًا ممَّ ا يَ رحفَ ُع رَأحَس  ُه ِإىَل السَّ 

مَّ ىِت فَ ِإَذا َذَه َب َأصح َحاىِب أَتَ ى السََّماَء َما ُتوَعُد َوأَنَ ا أََمنَ ٌة أَلصح َحاىِب فَ ِإَذا َذَهبح ُت أَتَ ى َأصح َحاىِب َم ا يُوَع ُدوَن َوَأصح َحاىِب أََمنَ ٌة ألُ 
 (004)«. َما يُوَعُدونَ أُمَّىِت 

كم   ا ق   ال ربن   ا س   بحانه يف س   ورة التك   وير: "إذا   ،ف   النجوم أمن   ة للس   ماء إذا ذهب   ت ك   ان ذل   ك إي   هانًا ب   زوال ال   دنيا وفنائه   ا
ق  ال: س  ت  -رض  ي اهلل عن  ه-الش  مس ك  ورت وإذا النج  وم انك  درت"أي انتث  رت وانص  بت وتس  اقطت وع  ن أَب ب  ن كع  ب 

س يف أس واقهم إذ ذه ب ض وء الش مس، فبينم ا ه م ك هلك إذ تن اثرت النج وم، فبينم ا ه م  آيات قبل يوم القيامة: بينما الن ا
كهلك إذ وقعت اجلبال على وجه األرض فتحركت واضطربت واختلط ت ففزع ت اجل ن ب اإلنس واإلن س ب اجلن واختلط ت 

 ، سبحانك سبحانك سلم يا رب سلم.(007) الدواب والطري والوحوش فماجوا بعضهم يف بعض

 أيضاً يف سورة االنفطار: "إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت" إىل آخر ايآيات.  -سبحانه وتعاىل-وقال ربنا 

 أيها اإلخوة 

ههه بعض فوائد النجوم ومنافعها وقد أمجل ال ثَل  األول منه ا قت ادة فيم ا أخرج ه البخ اري يف ص حيحه عن ه ق ال: "خل ق 
ا للش ياطني، وعَلم ات يهت دى ِب ا، فم ن ت أول فيه ا غ ري ذل ك أخط أ وأض اع اهلل ههه النجوم لثَل : زينة للسماء، ورجوًم 

 (002) نصيبه، وتكلف ما ال علم له به".

بش  رط أن ي  دل عليه  ا دلي  ل م  ن  ،ق  ال أه  ل العل  م: وه  ها ل  يس حص  راً ف  إن ثبت  ت فوائ  د وعل  ل أخ  رى ف  َل م  انع م  ن إثباهت  ا
  الشرع.

                                                            
 (.4270( أخرجه مسلم )004)

 (.749/  5) -( تفسري ابن كثري 007)

 ( 779/  00) -( صحيح البخارى 002)
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كان للنجوم مكانة عظيمة يف القرآن الك رمي ح ىت أقس م اهلل    -اإلخوة أيها-وألجل هها  ،ههه إخوحم فوائد ومنافع النجوم
تب  ارك -: "والس  ماء ذات ال  ربومل: ق  ال اب  ن كث  ري: يقس  م -ع  ز وج  ل-ِب  ا غ  ري م  رة يف كتاب  ه فم  ن ذل  ك قول  ه  -ع  ز وج  ل-

 (002) بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام. -وتعاىل

تب  ارك -دراك م  ا الط  ارق ال  نجم الثاق  ب" ق  ال اب  ن كث  ري: يقس  م اهلل : "والس  ماء والط  ارق وم  ا أ-ع  ز وج  ل-وم  ن ذل  ك قول  ه 
بالس  ماء وم  ا جع  ل فيه  ا م  ن الكواك  ب الن  رية، وُل  ها ق  ال والس  ماء والط  ارق ُث ق  ال وم  ا أدراك م  ا الط  ارق ُث فس  ره  -وتع  اىل

عكرم  ة تلمي  ه اب  ن  بقول  ه ال  نجم الثاق  ب أي املض  يء وق  ال بعض  هم: الثاق  ب ال  هي يثق  ب الش  ياطني إذا أرس  ل عليه  ا، وق  ال
: "ف   َل أقس   م ب   اخلنس اجل   وار -ع   ز وج   ل-وم   ن ذل   ك أيض   اً قول   ه  ،عب   اس رض   ي اهلل ع   نهم: ه   و مض   يء وحم   رق للش   يطان

 (000) قال علي بن أَب طالب: هي النجوم ختنس بالنهار وتظهر بالليل. ،الكنس"

 سم لو تعلمون عظيم".: فَل أقسم مبواقع النجوم )امسع وانتبه( وإنه لق-عز وجل-ومن ذلك أيضاً قوله 

 وقال عز شأنه: "تبارك الهي جعل يف السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منرياً".

 ،أي عظم  ة ه  هه ال  يت حتتله  ا النج  وم وأي مكان  ة تل  ك ال  يت تتبوؤه  ا م  ا أعظمه  ا منزل  ة وأفض  ل ِب  ا م  ن مكان  ة وأج  در ِب  ا
العظ يم اجللي ل وأن يأخ ه بأي دينا إلي ه وق د اس تفاد العلم اء  ولهلك كان الصواب واْلق أن يهدينا ذلك اجلن دي عل ى س يده

منه ما هو كهلك فعًَل وهو علم التسيري وهو علم مفيد يف أحوال دينية ودنيوية أيضاً وعلم التسيري املقصود به االس تدالل 
 عارف على نوعني:بالنجوم وسريها على املصاحل املباحة فاالستفادة من النجوم وعلومها وما أودعت من العلوم وامل

 النوع األول: ع لم التأثي  ر.

  والنوع الثا ي: ع لم التسح يري. 

أوال: علم الت أثري: أي ت أثري النج وم عل ي اْل واد  األرض ية ك أن يعتق د أن ال نجم فاع ل يف األش ياء وم ؤثر يف الك ون وخيل ق 
[، و"ه ل" هن ا اس تفهام مبع ين 7]ف اطر: َغي ح ُر اللَّ هِ  َهلح ِمنح َخاِلقٍ األحدا  وَنو ذلك. وهها كفر باإلمجاع لقوله تعاىل: 

 .-سبحانه وتعاىل-النفي، أي ال خالق إال اهلل 

 أو أن ُيستدل  ركة النجوم طلوًعا وغروبًا واجتماًعا وافباقًا على بعض الغيب.

ألن  ه  ،ا ش رك أك ربفه ه ،وم ن ت زومل م ن ب رمل ك ها س يكون ك ها ،ك أن يق ال: م ن ول د م ن جن م اجل وزاء س يكون م ن الس عداء
 ادعاء لعلم الغيب واهلل تعاِل يقول:

                                                            
 (.704/  5) -( تفسري ابن كثري 002)

 (.770/  5) -( تفسري ابن كثري 000)
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  قُ  لح اَل يَ عحلَ  ُم َم  نح يف الس  موات َواأَلرحِض الحَغيح  َب ِإالَّ اللَّ  ُه :[، وه  ها ق  د ادع  ى عل  م الغي  ب وم  ن ق  ام ب  ه فه  و  02]النم  ل
 كافر كفرا أكرب.

لفاعل فهو جيعله ا س بًبا للح واد  ف إذا وق ع أم ر م ا وهناك من يعتقد أن النجوم سبب يف األشياء ولكنه موقن أن اهلل هو ا
 ،ك  أن يس  لم ال  زرع م  ثًَل م  ن اُل  َلك فينس  ب امل  زارع ه  ها ال  هي ح  د  إىل جن  م الثري  ا عل  ى أن  ه س  بب الس  َلمة  ،نس  به لل  نجم

 وهها أيًضا حرام بل هو شرك أصغر. 

املباحة كاالستدالل بالنجوم عل ى املص احل الديني ة، ثانًيا: علم التسيري، ومعناه االستدالل بسري النجوم علي املصاحل الدينية 
كمعرفة اجتاه القبلة، ووقت دخول ثلث اللي ل ايآخ ر، ودخ ول أوق ات الص َلة. فه ها ف رض كفاي ة، ويس تحب، وه ها ل يس 

 (003) حمل نزاع. بل كثري منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إىل معرفة أوقات العبادات.

ل ب    النجوم عل    ى املص    احل الديني    ة والدنيوي   ة، كاالس    تدالل عل    ى اجله    ات األرب    ع والفص    ول األربع    ة، وأيًض   ا مث    ل االس    تدال
والفصول الزراعية، وفصول السنة وَنوها. فهها ال ب أس ب ه إن اقتص ر األم ر عل ى ذل ك م ع ص حة عقي دة وخل و الزم ان ع ن 

 االفتتان بالتنجيم وصحة إميان الناس بالعزيز العليم سبحانه.

.. لكن نفراً من الناس قد أعمى اهلل أبصارهم وطم س عل ى بص ريهتم فل م  -أيها اإلخوة-منافع النجوم وفوائدها  ههه هي
فراح   وا خيبع   ون ويص   دقون اخباع   ات  ي   روا ه   هه الفوائ   د واملن   افع ال   يت دل عليه   ا كت   اب ربن   ا وأرش   دت إليه   ا س   نة نبين   ا 

 ،وفتن وا ب ه الن اس ولألس ف ت بعهم كث ريون عل ى ه ها الطري ق -س حروهو نوع م ن أن واع ال-بعضهم البعض فتعلموا التنجيم 
وليس أدل على هها كما قدمنا يف أول اللقاء من كثرة األبواب والنوافه واللقاءات والربامج اليت هترف مب ا ال تع رف يف ه ها 

 وهها هو عنصرنا الثا ي: أنا وأنت والنجوم: الباب بغري هدى عن اهلل ورسوله 

أن  ت والنج  وم، حظ  ك الي  وم، بن  ك اْل   ، م  ع النج  وم، حظ  ك م  ن جنم  ك، ع  امل األب  رامل... كلم  ات كث  رية  أيه  ا اإلخ  وة:
صارت يف ايآونة القريبة جّداً من املاضي القريب وإىل اليوم تشغل أذهان القراء واملستمعني واملشاهدين نعم.. تط اردهم يف 

 اإلعَلم بكافة أشكاله وصوره املقروء واملسموع واملشاهد.

خَلصة فكرة هؤالء العارضني وهؤالء املعروض عليهم أهن م يعتق دون يف ه هه النج وم واألب رامل والفلكي ات ت أثرياً ي ؤثر عل ى و 
ح  ىت ص  رنا نس  مع واهلل س  خفاً م  ن  ،وأهن  ا ك  هلك ب  اب لَلط  َلع عل  ى ش يء م  ن مس  تقبل اإلنس  ان وم  ا يص  ري إلي ه ،األش ياء

 ن قبوله.القول ال يقبله عقل عاقل بل شني يف عقل اينو 

الب د م ن االحت اد يف األب رامل ب ني ك ل م ن  ،وامسعوا معي إىل بعض هها السخف: مواليد جنم اجلوزاء س يكونون م ن الس عداء
مش  كلة عاطفي  ة خت  رمل  ،تقابل  ك الي  وم مش  كلة تتغل  ب عليه  ا ومتض  ي بس  َلم ،ال  زوجني ح  ىت يض  منا كام  ل الس  عادة الزوجي  ة

                                                            
 .52، 57ص ( يراجع: القول السديد: 003)
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ُلراء الهي من اعتقد في ه أش رك م ع اهلل تع اىل ول هلك ق ال العلم اء: يل زم اْل هر منها سريًعا...... إىل آخر هها السخف وا
 من ههه ايَلت ألهنا ترومل الشرك يف بيوت املسلمني فيجب مقاطعتها واإلنكار عليها واإلنكار على املتعاطي ُلا.

وم  ن أمثل  ة الوس  ائل الباطل  ة ش  رعاً ب  ل م  ن أعج  ب م  ا ق  رأت يف ذل  ك م  ا كتب  ه العَلم  ة األلب  ا ي يف كتاب  ه الق  يم التوس  ل ق  ال: 
وكون اً يف آن واح د، م ا ي  راه امل ار يف ش ارع النص  ر يف دمش ق يف كث ري م ن األحي  ان، إذ جي د بع ض الن  اس ق د وض عوا أم  امهم 
مناض   د ص   غرية، وعليه   ا حي   وان ص   غري يش   به الف   أر الكب   ري، وق   د وض   ع جبانب   ه بطاق   ات مض   مومة كت   ب فيه   ا عب   ارات فيه   ا 

اس، كتبه   ا ص   احب اْلي   وان، أو أمَله   ا علي   ه بع   ض الن   اس كم   ا ش   اء ُل   م جهله   م وه   واهم، فيم   ر توقع   ات ْلظ   وش الن   
الص   ديقان اْلميم   ان فيق   ول أح   دمها ل خ   ر: تع   ال لن   رى حظن   ا ونص   يبنا، في   دفعان للرج   ل بض   عة ق   روش، في   دفع اْل   وين 

 !لسحب بطاقة ما، ويعطيها أحدمها فيقرؤها، ويطالع حظه املزعوم فيها

 ؟عقل هها اإلنسان الهي يتخه اْليوان دليًَل ليعلمه ما جهله، وليطلعه على ما ُغّيب عنه من قدرهترى ما مبلا 

إن  ه إن ك  ان يعتق  د فع  ًَل أن ه  ها اْلي  وان يعل  م الغي  ب ف  َل ش  ك أن اْلي  وان خ  ري من  ه، وإن ك  ان ال يعتق  د ذل  ك ففعل  ه ه  ها 
ها العم  ل ت  دجيل وتض  ليل وأك  ل ألم  وال الن  اس عب  ث وس  خف وإض  اعة وق  ت وم  ال يتن  زه عن  ه العق  َلء. كم  ا أن تع  اطي ه  

 (005) بالباطل.

ب  ل ليج  ب ك  ل من  ا يف  ،وقب  ل ه  ها م  ا عم  ق إميان  ه؟ وه  ها س  ؤال مفت  وح ال أبغ  ي اجل  واب عن  ه ؟م  ا مبل  ا عق  ل ه  ها اإلنس  ان
 وللحديث صلة بعد جلسة االسباحة وأستغفر اهلل ِل ولكم. ،نفسه عن نفسه لو كان يف حاله أو يف مثل حاله

 طبة الثانيةالْ

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

-ق م  ن خل  ق اهلل تع  اىل ال ينبغ  ي أن يطل  ب منه  ا م  ا ه  و ح  ق خ  الص للخ  الق أيه  ا اإلخ  وة.. إن النج  وم خل  في  ا  ،أم  ا بع  د
"ه   ل م   ن خ   الق غ   ري اهلل ي   رزقكم م   ن الس   ماء واألرض ال إل   ه إال ه   و ف   أِّن ؟: فه   ل م   ن خ   الق غ   ري اهلل-س   بحانه وتع   اىل

 تؤفكون".

ال ينبغي أن  ،-عز وجل-ائص اهلل فَل جيوز االستدالل  ركة النجوم طلوعاً وغروباً واجتماعاً وافباقاً على ما هو من خص
وه و  يقول ع ن نبي ه  -عز وجل-نتكهن ونفبي على اهلل أننا نعلم شيئاً من الغيب ال عن طريق النجوم وال غريها واهلل 
ًعا َواَل َض ر ا ِإالَّ َم ا َش اَء اللَّ ُه َولَ وح ُكنح ُت َأعحلَ ُم الحَغيح  ِلُك لِنَ فحِسي نَ فح َ ريحِ َوَم ا َمسَّ يِنَ أفضل اخللق: "ُقلح اَل أَمح ثَ رحُت ِم َن اخلح َب اَلسح َتكح

 [.055(]األعراف: 055السُّوُء ِإنح أَنَا ِإالَّ َنِهيٌر َوَبِشرٌي ِلَقوحٍم يُ ؤحِمُنوَن )

                                                            
 (.9( التوسل أنواعه وأحكامه )005)
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َض  ى ِم  نح َرُس  وٍل (ِإالَّ َم ِن ارحتَ 40ويق ول ع  ن س  ائر رس له عل  يهم الص  َلة والس  َلم: "َع امِلُ الحَغيح  ِب فَ  ََل يُظحِه ُر َعلَ  ى َغيحبِ  ِه َأَح  ًدا )
ِ َيَديحِه َوِم نح َخلحِف ِه َرَص ًدا ) ُلُك ِمنح بَ نيح ٍء 43فَِإنَُّه َيسح َص ى ُك لَّ َش يح ِ مح َوَأَح اَط مبَ ا لَ َديحِهمح َوَأحح (لِ يَ عحَلَم َأنح قَ دح أَب حَلغُ وا رَِس ااَلِت َرِبِّ

 [.45 - 40(]اجلن: 45َعَدًدا )

يعل  م الغي  ب والش  هادة وال يطل  ع أح  د م  ن خلق  ه أب  داً عل  ى ش  يء م  ن  -ع  ز وج  ل-: "اهلل -ر   ه اهلل تع  اىل-ق  ال اب  ن كث  ري 
  ."-عز وجل-علمه إال على ما أطلعه عليه هو 

فهل يقول لنا ه ؤالء املنجم ون م ن أي ن ي أتيهم الغي ب وب أي واس طة يتعرف ون عل ى اْل   والس عادة والش قاوة وال هي ح د  
 ؟ه ل م ن جمي ب ؟م وجمَلهتم وتتشوقون وتتعلق قلوبكم ِب هه الس خافاتأجيبونا يا من تطالعون جرائده ؟واد  ل نسان

 ؟أال من راد

أجيب الهين يريدون معرفة ذلك أهنم يقتبسون ذلك من النجوم بطريق السحر نعم بطريق السحر الهي  ،أنا أجيب أحبيت
فيم ا  نط ق ع ن اُل وى هو كفر كما أوضحنا يف اجلمع ات الس ابقات ع ن الس حر والس حرة وق د ق ال الص ادق ال هي ال ي

قال: "من اقت بس ش عبة م ن النج وم فق د  روى أبو داود بسند صحيح من حديث أَب موسى األشعري أن اْلبيب النيب 
 (009) اقتبس شعبة من السحر".

كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د واب  ن حب  ان يف ص  حيحه بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أَب موس  ى ك  هلك   وق  ال أيض  اً 
: "ثَلث  ة ال ي  دخلون اجلن  ة.. انتب  ه أيه  ا اْلبي  ب ي  ا م  ن تط  الع ه  هه اجلرائ  د لتع  رف حظ  ك وتطم  ئن  ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل

 على حالك ومستقبلك وتعلق قلبك ِبا.

 (031) ثَلثة ال يدخلون اجلنة: "مدمن اخلمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر".

ا ه و ح ب االس تطَلع والش وق إىل معرف ة م ا يق ول ورمبا يقول بع ض األحب ة ايآن: اْلم د هلل أن ا ال أطالعه ا مص دقاً ِب ا إمن 
 جمرد حب استطَلع يعين. ،هؤالء فقط وال أصدقهم فيما يقولون بل رمبا أقرؤه وأنا أضحك وأهزأ منهم

أَتَ ى   َم نح » قَ اَل  -صلى اهلل عليه وس لم-فيما روى أبو داود َعنح َأىِب ُهَري حَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  إن ذلك حرام أيضاً فقد قال 
َرأَتَ  ُه ِِف ُدبُرَِه  ا ف َ  َرأَتَ  ُه َحاِئًض  ا َأوح أَتَ  ى امح َقُه مبَ  ا يَ ُق  وُل َأوح أَتَ  ى امح  َرأًَة ويف لف   : امح َق  دح بَ  رَِك ممَّ  ا أَن ح  َزَل اللَّ  ُه َعلَ  ى حُمَمَّ  ٍد َكاِهنً  ا َفَص  دَّ

.»(030) 

َم نح أَتَ ى َحاِئًض ا َأِو امح َرأًَة ِِف ُدبُرَِه ا َأوح َكاِهنً ا فَ َق دح  » قَ اَل  -ه وس لمص لى اهلل علي -وعند البمهي: َعنح َأىِب ُهَري ح َرَة َع ِن النَّ ِبِّ 
 (034)«. -صلى اهلل عليه وسلم-َكَفَر مبَا أُنحزَِل َعَلى حُمَمٍَّد 

                                                            
 وحسنه األلبا ي. ،(7912( أخرجه أبو داود )009)

 (.4/492انظر"الصحيحة": ) ،وحسنه األلبا ي ،700/  3وابن حبان  ،(5/51( وسنن النسائي )4/072( أخرجه أ د املسند )031)

 ( 220(، املشكاة )4110(، اإلرواء )70ويف آداب الزفاف ) ،يحيهماوصححه األلبا ي يف صح ،(079وابن ماجة ) ،7912( أخرجه أبو داود 030)
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َم  نح أَتَ  ى َعرَّافً  ا » َل: قَ  ا -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-َع  ِن النَّ  ِبِّ  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-وروى مس  لم َع  نح بَ عح  ِض أَزحَوامِل النَّ  ِبِّ  
َلًة  َبلح َلُه َصََلٌة أَرحبَِعنَي لَي ح ٍء ملَح تُ قح  (037)«.َفَسأََلُه َعنح َشىح

 هها هو حكم اإلسَلم يف املنجم ومن أتاه وهلل در التامل الكندي إذ يقول: 

 دع املنجم يكبو يف ضَللته * إن ادعى علم ما جيري به الفلك

 ال * إنسان يشركه فيه وال امللك تفرد اهلل بالعلم القدمي فَل

 (032)أعد للرزق من إشراكه شرًكا * وبئست العدتان: الشِّرك والَشَرك

واتق  وا اهلل يف أنفس  كم ي  ا أوِل األلب  اب واعلم  وا أن  ه ال يعل  م الغي  ب إال اهلل وه  ها  ،فليح  هر ك  ل ام  رك لنفس  ه وليح  تط لدين  ه
 هو عنصرنا الثالث واألخري بإجياز.

 من ههه الطرق: ،د اخبع بعض بين آدم طرقاً أخرى زعموا أهنم ِبا يتعرفون على شيء من الغيبأيها اإلخوة..وق

ضرب الرمل والودع أو الطرق وهو اخلط يف األرض ويسمى أيض اً عل م الرم ل حي ث يق وم أص حابه بأش كال الرم ل عل ى  -
 ناسب أوضاع الربومل والنجوم.أطوال املسألة حيث السؤال وههه األشكال تدل على أحكام خمصوصة يعرفوهنا ت

مب  ين عل  ى التعل  ق بالغي  ب ال  هي ال ميك  ن التحق  ق من  ه حي  ث يب  ين أص  حابه أحك  امهم عل  ى   -أيه  ا اإلخ  وة-وه  ها األم  ر 
 تأثريات النجوم ودالالهتا املزعومة املدعاة وهها نوع من التنجيم والسحر فيكون كفراً باهلل تعاىل.

عل   ى املغيب   ات  -زعم   وا-ح   روف مرتب   ة ترتيب   اً معين   اً يس   تدل ِب   ا أص   حاِبا وم   ن ه   هه الط   رق: ح   روف أَب ج   اد وه   ي  -
فيطلعون على سعود ف َلن وَن وس ع َلن وم ن ه هه الطريق ة أيض اً م ا عن د الش يعة ه داهم اهلل أو ه دهم مم ا يس مونه أس رار 

 أعماُلم إىل يوم القيامة.وهو وآله براء من الشيعة و  -ر ه اهلل-اْلروف أو علم اجلفر الهي ينسبونه إىل جعفر الصادق 

ومن ههه الطرق كهلك: قراءة الكف ويعتمد أصحابه على قراءة اخلطوط املوج ودة يف األك ف واألق دام واجلب اه  س ب  -
ال حف   اهلل اإلع َلم ال هي م ن ه ها الن وع  ،ومثل ه ق راءة الفنج ان وك ل ذل ك مم ا رومل ل ه إعَلمن ا املص ون ،التق اطيع وخَلف ه

 وال أبقاه.

يف س نته وال أقره ا أح د م ن األئم ة وال   ههه الطرق اليت ما أنزل اهلل ِب ا م ن آي ة يف كتاب ه وال عرفن ا إياه ا رس وله إىل غري
 يقبلها عقل عاقل فضًَل عن إنسان حمبم فاضل.

                                                                                                                                                                                                     
 وصححه األلبا ي يف صحيحيهما. ،(079وابن ماجة ) ،072( أخرجه البمهي 034)

 .2923( أخرجه مسلم 037)

 (.21/  44) -( سري أعَلم النبَلء 032)

 



 364 

موع ة وه و عب ارة ع ن جه از يعتم د عل ى جم ،بل ستعجبون إذا علمتم أن األمريكان اخبعوا عرافًا مس وه الع راف اإلليك بو ي
ُث خي  رمل النتيج  ة ال  يت ه  ي عب  ارة ع  ن  ،جي  ري عليه  ا حس  ابات خاص  ة ،م  ن املعلوم  ات ع  ن ال  دورة النفس  ية والعص  بية وغريه  ا
   فوا أسفاه على العقل يوم يكون بعيًدا عن دين اهلل تعاىل. توجيه لصاحب ههه املعلومات وفيها افعل وال تفعل

ل م التنج يم وم ا يلح ق ب ه ك اخلط عل ى الرم ل ومعرف ة الط الع وق راءة الفنج ان ب ل ق رر العلم اء والفقه اء أن ع ،هها كل ه ح رام
والكف وما أشبه ذلك كلها كلها من أعمال اجلاهلني ومن طرق الشرك اليت حرمها اإلسَلم وجاء بإبطاُل ا والتح هير منه ا 

ب ال هي اس تأثر اهلل ب ه وص دق ومن إتيان من يتعاطاها وسؤاله عنها أو تصديقه فيم ا خي رب ب ه م ن ذل ك ألن ه م ن عل م الغي 
يُّ الحَقيُّوُم اَل تَأحُخُهُه ِسَنٌة َواَل نَ وحٌم َلُه َما يف السموات َومَ  َرحِض َم نح َذا الَّ ِهي َيشح َفُع رَب إذ يقول: "اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح ا يف األح

َ أَيح ِديِهمح وَ  َرحَض ِعنحَدُه ِإالَّ بِِإذحنِِه يَ عحَلُم َما بَ  نيح ٍء ِم نح ِعلحِم ِه ِإالَّ مبَ ا َش اَء َوِس َع ُكرحِس يُُّه الس موات َواألح َم ا َخلحَفُه مح َواَل اُِيطُ وَن ِبَش يح
 [.420، 422(]البقرة: 422َواَل يَ ُئوُدُه ِحفحظُُهَما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعِظيُم )

وي  ا أص  حاب الفك  ر الس  ام احجب  وا عن  ا فك  ركم وي  ا قراءن  ا  ،ف  اتقوا اهلل ي  ا أوِل األلب  اب اتق  وا اهلل ي  ا ذوي العق  ول الس  ليمة
 السعداء أنكروا هها بقلوبكم وأقوالكم وأحوالكم يسد عنكم ويغلق بابه دونكم.

 أقول قوِل هها وأدعو اهلل أن اف  علينا ديننا وأن اف  بالدين حياتنا وأن جيعلنا من حفظة دينه... الدعاء.

 

 

 اهلل خال  كل شي 

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ، َنم ده ونس تعينه ونس تغفرهإن اْلمد هلل
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

لى كل مسلم ومسلمة االعباف هلل بتفرده جبلب النعم ودفع ال نقم وإض افتها الواجب ع -تبارك وتعاىل-إن من توحيد اهلل 
 إليه وحده سبحانه معربين عن ذلك بأقوالنا وأفعالنا ومجيع أحوالنا.

فَل يتم توحيد العب د إال إذا اع بف هلل  ،علينا، ُث نستعني ِبا على طاعته وعبادته -عز وجل-نعم.. فنعبف ابتداًء بنعمه 
وعل  ى ق  در إحس  اس العب  د ِب  هه ال  نعم  ،بنعم  ه علي  ه ظ  اهرة وباطن  ة واس  تعان بتل  ك ال  نعم عل  ى عبادت  ه وش  كره -ع  ز وج  ل-

ولعل هها هو السر الهي ألجله يهكرنا القرآن الكرمي عل ى  ،وعظمته ومعرفته به وحمبته -عز وجل-تكون معرفته بقدر ربه 
  ص  وص ه  ها املع  ىن. فم  ن ذل  ك قول  ه ج  ل ش  أنه: "اهلل ال  هي ال  دوام ِب  هه اْلقيق  ة ولنتأم  ل بع  ض ايآي  ات يف الق  رآن الك  رمي
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خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماًء فأخرمل به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتج ري يف البح ر ب أمره 
تع دوا وسخر لكم األهنار وسخر لك م الش مس والقم ر دائب ني وس خر لك م اللي ل والنه ار وآت اكم م ن ك ل م ا س ألتموه وإن 

نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظل وم كفار"فتأم ل ك م م رة تك ررت ه هه الكلم ة: "لك م" وض مري املخ اطبني "ك م" وك ان 
يف ذكرها مرة واحدة غناء عن إعادهتا لو كانت ي رد التعري ف ب أن ذل ك م ن أجلن ا فحس ب ولك ن م ن تأم ل وت دبر أح س 

على ذلك القلب أن يسكنه صاحب تلك النعم وفق ط وأن يش غل اإلنس ان  وراء ذلك التكرار معىن آخر وهو إرادة اُليمنة
 (032) ويف بعض ايآثار: "أحبوا اهلل ملا يغهوكم به من نعمه". ،ِبها املعىن دائًما وأن ميعن التأمل والتدبر فيه

 يأك  ل خ  ريه وكم  ا وض  حت ايآي  ات الس  ابقة: "إن اإلنس  ان لظل  وم كف  ار" فكث  ري م  ن خل  ق اهلل تع  اىل  -أيه  ا اإلخ  وة-لك  ن 
يتحب   ب اهلل تع   اىل إىل ه   ها  ،إلي   ه ن   ازل وش   ره وس   يئاته وعمل   ه القب   يح إىل اهلل ص   اعد -ع   ز وج   ل-رزق اهلل  ،ويش   كر غ   ريه

فيا له من إله عظ يم كب ري غف ور  ،الصنف بالنعم وهو تعاىل الغين عنهم ويتبغضون هم إليه باملعاصي وهم أحومل شيء لديه
وال ي زال ي نعم عل يهم مل  ،أصربه أن يكون كل ما يف الكون من خريه وينس ب إىل غ ريه ما أحلمه سبحانه وما ،رحيم حليم

 وعلى ذلك أمثلة عديدة. ،يقطع أفضاله عنهم

أيها اإلخوة.. ومن أظهر ههه النعم اليت ينعم اهلل ِبا على عباده وِبا يكفرون هها الرزق ال هي ي أحم اهلل ب ه كس بب للحي اة 
(تَ نحزِي ُل الحِكتَ اِب ِم َن 0فق ال تع اىل: "بس م اهلل ال ر ن ال رحيم ح م ) ،رزق اً  -ع ز وج ل-مس اه اهلل بأسرها. نعم.. املط ر ال هي 

ِك  يِم ) َرحِض يَآَيَ  اٍت لِلحُم  ؤحِمِننَي )4اللَّ  ِه الحَعزِي  ِز اْلَح َن (َويف َخلحِقُك  مح َوَم  ا يَ بُ  ثُّ ِم  نح َدابَّ  ٍة َآيَ  اٌت ِلَق  وحٍم يُوِقنُ  و 7(ِإنَّ يف الس  موات َواألح
َرحَض بَ عح  َد َموحهِتَ  2) يَ  ا بِ  ِه األح ا َوَتصح  رِيِف الرِّيَ  اِح َآيَ  اٌت ِلَق  وحٍم (َواخح  ِتََلِف اللَّيح  ِل َوالن ََّه  اِر َوَم  ا أَن ح  َزَل اللَّ  ُه ِم  َن السَّ  َماِء ِم  نح رِزحٍق فََأحح

قِّ فَِبَأيِّ حَ 2يَ عحِقُلوَن ) ُلوَها َعَليحَك بِاْلَح  [3-0(]اجلاثية/0ِديٍث بَ عحَد اللَِّه َوَآيَاتِِه يُ ؤحِمُنوَن )(تِلحَك َآيَاُت اللَِّه نَ ت ح

قال اْلاف  ابن كث ري: يرش د تع اىل خلق ه إىل التفك ر يف آالئ ه ونعم ه وقدرت ه العظيم ة ال يت خل ق ِب ا الس موات واألرض وم ا 
والوح وش والس باع واْلش رات  فيها من املخلوقات املختلفة األجناس واألن واع م ن املَلئك ة واجل ن واإلن س وال دواب والطي ور

وم ا  ،واخ تَلف اللي ل والنه ار يف تعاقبهم ا دائب ني ال يف بان ه ها بظَلل ه وه ها بض يائه ،وما يف البحر من األصناف املتنوع ة
ألن ب ه اص ل ال رزق ق ال تع اىل: "فأحي ا ب ه األرض  ،أنزل اهلل تعاىل من السحاب من املطر يف وقت اْلاجة إليه ومساه رزق اً 

 (030) وهتا "أي بعدما كانت هامدة ال نبات فيها وال شيء.بعد م

: "وت  رى األرض هام  دة ف  إذا أنزلن  ا عليه  ا امل  اء اهت  زت ورب  ت -ع  ز وج  ل-فس  بحان رَب  نع  م حتي  ا األرض كله  ا كم  ا ق  ال 
ت ام وأنبتت من كل زومل ِبيج"إهنا حتيا بعد موات  وقد جاءت ههه ايآية يف موقع عجيب من الكت اب ايي د فه ي حتت ل خ

َناُكمح ِمنح تُ رَاٍب ُُثَّ ِمنح  نُطحَف ٍة ُُثَّ ِم نح َعَلَق ٍة ُُثَّ ِم نح ُمضح َغٍة آية ترتيب اخللق يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنح ُكنحُتمح يف َريحٍب ِمَن الحبَ عحِث فَِإنَّا َخَلقح
َرحَح  امِ  َ َلُك  مح َونُِق  رُّ يف األح ُلغُ  وا َأُش  دَُّكمح َوِم  نحُكمح َم  نح  خُمَلََّق  ٍة َوَغ  ريحِ خُمَلََّق  ٍة لِنُبَ   نيِّ َم  ا َنَش  اُء ِإىَل َأَج  ٍل ُمَس  م ى ُُثَّ خُنح  رُِجُكمح ِطفح  ًَل ُُثَّ لَِتب ح

                                                            
 (.030اجلامع الصغري ) ضعيف ،(47وضعفه األلبا ي يف ختريج فقه السرية ) ،(7359( أخرجه البمهي )032)

 (.402/  3) -( تفسري ابن كثري 030)
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َرحَض هَ  تَ  زَّتح اِم َدًة فَ ِإَذا أَن حزَ يُ تَ َوِفَّ َوِمنحُكمح َمنح ي ُ َردُّ ِإىَل أَرحَذِل الحُعُم ِر ِلَك يحََل يَ عحلَ َم ِم نح بَ عح ِد ِعلح ٍم َش يحًئا َوتَ  َرى األح َه ا الحَم اَء اهح لحنَ ا َعَلي ح
 [2(  ]اْلج: 2َوَرَبتح َوأَن حَبَتتح ِمنح ُكلِّ َزوحمٍل َِبِيٍج )

أرأيت حبييب إىل رجل وامرأة مل يرزقا الولد كيف تكون حياهتما؟ وكيف يكون شوقهما إىل الولد؟ وكي ف ت رى ذب ول ال زومل 
م  ا ال  هي ا  د ؟ ل  و أن اهلل أنع  م عليه  ا  ؟األس  رة احملروم  ة بالس  روروالزوج  ة وبؤس  هما؟ ُث كي  ف ت  رى ل  و أن اهلل أذن ُل  هه 

بنعم  ة الول  د؟ كي  ف ل  و أعطي  اه؟ أم  ا ت  رى إىل س  عادهتما؟ أم  ا ت  رى إىل س  رورمها؟ أمل ت  ر إىل ابتهاجهم  ا وإقباُلم  ا عل  ى اْلي  اة 
ُث إذا ن زل املط ر  ، عطش هاواستعادة آماُلما فيها وأحَلمهما كيف تتجدد؟ كهلك حبييب األرض إذا احتاجت إىل امل اء يف

تَ   زَّتح َوَربَ  تح َوأَن حَبتَ  تح ِم  نح ُك  لِّ َزوحمٍل  ،حتي  ا األرض وتس  قى ال  بَلد والعب  اد وتطي  ب األح  وال مجيعه  ا َه  ا الحَم  اَء اهح فَ  ِإَذا أَن حَزلحنَ  ا َعَلي ح
 َِبِيٍج.

بينم  ا الن  يب ص  لى اهلل علي  ه ق  ال: )أص  اب الن  اس س  نة عل  ى عه  د الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ف -رض  ي اهلل عن  ه-ع  ن أن  س 
وسلم خيطب على املنرب قائًما يف يوم اجلمعة قام ويف رواية: دخل أعراَب من أه ل الب دو م ن ب اب ك ان وج اه املن رب َن و دار 
القضاء ورس ول اهلل ق ائم فاس تقبل رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم قائًم ا فق ال: ي ا رس ول اهلل هل ك امل ال وج اع ويف رواي ة: 

عيال ومن طري ق أخ رى: هل ك الك راع وهل ك الش اء ويف أخ رى: هلك ت املواش ي وانقطع ت الس بل ف ادع اهلل لن ا أن هلك ال
يسقينا ويف أخرى: يغيثنا فرفع يديه يدعو حىت رأيت بي اض إبط ه: الله م أغثن ا الله م أغثن ا الله م أغثن ا ورف ع الن اس أي ديهم 

بلة وال واهلل ما نرى يف السماء من سحاب وال قزع ة وال ش يًئا وم ا بينن ا معه يدعون ومل يهكر أنه حول رداءه وال استقبل الق
وبني سلع من بيت وال دار ويف رواية: قال أنس: وإن السماء ملثل الزجاجة فرفع رسول اهلل يديه ُث قال: اللهم أغثنا الله م 

نتش  رت ُث أمط  رت فوال  هي نفس  ي أغثن  ا الله  م أغثن  ا ق  ال: فطلع  ت م  ن ورائ  ه س  حابة مث  ل ال  بس. فلم  ا توس  طت الس  ماء ا
بيده ما وضعها حىت ث ار الس حاب أمث ال اجلب ال ُث مل ين زل ع ن من ربه ح ىت رأي ت املط ر يتح ادر عل ى ْليت ه ص لى اهلل علي ه 
وسلم ويف رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ُث اجتمع ُث أرس لت الس ماء عزاليه ا ون زل ع ن املن رب فص لى فخرجن ا خن وض 

ازلن  ا ويف رواي  ة: ح  ىت م  ا ك  اد الرج  ل يص  ل إىل منزل  ه فمطرن  ا يومن  ا ذل  ك وم  ن الغ  د وبع  د الغ  د وال  هي يلي  ه امل  اء ح  ىت أتين  ا من
حىت اجلمعة األخرى ما تقلع ح ىت س الت مثاع ب املدين ة ويف رواي ة: ف َل واهلل م ا رأين ا الش مس س ت ا وق ام ذل ك األع راَب أو 

املقبل  ة ورس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ائم خيط  ب فاس  تقبله  غ  ريه ويف رواي  ة: ُث دخ  ل رج  ل م  ن ذل  ك الب  اب يف اجلمع  ة
قائًم   ا فق   ال: ي   ا رس   ول اهلل هت   دم البن   اء ويف رواي   ة: هت   دمت البي   وت. وتقطع   ت الس   بل وهلك   ت املواش   ي ويف طري   ق: َبِش   ق 

فق ال: الله م حوالين ا وال  املسافر. ومنع الطريق وغرق املال فادع اهلل ابسه لنا فتبسم النيب ص لى اهلل علي ه وس لم فرف ع يدي ه
علين   ا الله   م عل   ى رؤوس اجلب   ال وايآك   ام والظ   راب وبط   ون األودي   ة ومناب   ت الش   جر فم   ا جع   ل يش   ري بي   ده إىل ناحي   ة م   ن 
السحاب إال انفرجت مثل اجًلوحبة ويف رواية: فنظرت إىل السحاب تصدع حول املدينة مييًنا وا ااًل كأن ه إكلي ل ويف أخ رى: 

ة اجنياب الثوب ميطر م ا حوالين ا وال ميط ر فيه ا ش يء ويف طري ق: قط رة وخرجن ا منش ي يف الش مس ي ريهم فاجنابت عن املدين
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اهلل كرام  ة نبي  ه ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وإجاب  ة دعوت  ه. وس  ال ال  وادي وادي قن  اة ش  هًرا ومل جي  ئ أح  د م  ن ناحي  ة إال ح  د  
 (033)باجلود(

م  ن نعم  ك م  ا ال نش  كره، وك  م نش  كر ل  ه ش  كراً ه  و دون م  ا جي  ب  في  ا اهلل،ك  م م  ن نعم  ة ل  ك علين  ا ال نعرفه  ا، وك  م نع  رف
 علينا لك.

في ا م ن ق ل  ،وك م م ن بلي ة ابتليتن ا ِب ا ق ل ل ك عن دها ص ربنا ،يا كرمي كم من نعمة أنعمت ِب ا علين ا ق ل ل ك عن دها ش كرنا
يطردن ا اجعلن ا عن د بَلئ ك عند نعمائه ش كرنا فل م ارمن ا اجعلن ا لنعمت ك م ن الش اكرين وي ا م ن ق ل عن د بَلئ ه ص ربنا فل م 

 إنك أكرم مسئول يا أكرم من سئل يا جواد.    ،من الصابرين

ما ستكون حيلتن ا؟ ل و عاملن ا اهلل بعدل ه وعل ى ق در  ؟أما ساءلنا أنفسنا ماذا يكون فعلنا لو قطع اهلل عنا املطر أيها اإلخوة
ى نعمائ  ك ول  ك الش  كر عل  ى آالئ  ك وأفض  الك    داً م  ا نس  تحق أعطان  ا تران  ا نس  تحق قط  رة أتران  ا؟ في  ا ربن  ا ل  ك اْلم  د عل  

ق  د ت  رى م  ن العب  اد م  ن جيع  ل ه  هه النعم  ة العظيم  ة   -أيه  ا اإلخ  وة-أق  ول: م  ع ذل  ك  ،ي  وايف نعم  ك وش  كًرا يك  افئ مزي  دك
جّداً من فعل غري اهلل نعم واهلل وهها ليس من عندي وال من عند أَب بل هو قول الص ادق ال هي ال ينط ق ع ن اُل وى ب أَب 

ص  َلة الص  بح باْلديبي  ة. عل  ى إث  ر  ق  ال: "ص  لى لن  ا رس  ول اهلل  ع  ن زي  د ب  ن خال  د . فف  ي الص  حيحني وأم  ي  ه  و
ق الوا: اهلل ورس وله أعل م. ق ال:  ؟مساء كانت م ن اللي ل، فلم ا انص رف أقب ل عل ى الن اس فق ال: "ه ل ت درون م اذا ق ال ربك م

ال: مطرنا بفضل اهلل ور ته فهلك م ؤمن َب ك افر بالكوك ب، قال اهلل تعاىل: أصبح من عبادي مؤمن َب وكافر. فأما من ق
 (035) «.وأما من قال مطرنا بنوء كها وكها فهلك كافر َب مؤمن بالكوكب 

ح  ىت تك  ون عل  ى دراي  ة كامل  ة باْل  ديث فح  ىت تعي  ه الب  د أن تع  ي   ،ي  ا اهلل تص  ور مع  ي املوق  ف جي  داً أيه  ا اْلبي  ب اللبي  ب
خ رمل قاص داً البي ت معتم راً فتمنع ه ق ري  م ن دخ ول مك ة فيعس كر الن يب بص حبه   اْلد  الهي وقع فيه، فه ا ه و الن يب

م اء وليس وا ن ازلني  األبرار عند اْلديبية ويطول االنتظار ِف مراسَلت ومباحثات بني الفريقني وليس م ع أص حاب الن يب 
 على ماء وعددهم كثري فنفد املاء الهي معهم وكاد الناس ميوتون عطشاً.

ص َلة  وق د مط روا يف ليل ة م ن اللي اِل فلم ا أص بحوا ص لى ِب م الن يب  فب ات أص حاب الن يب  -ع ز وج ل-ك ُث مّن رب 
وه  و س  يد الوع  اش فق  ال مس  تخدماً أس  لوباً  الص بح فلم  ا س  لم م  ن ص  َلته أقب  ل عل  يهم بوجه  ه كم  ا ه ي الس  نة ف  وعظهم 

يك ون في ه م ن االس تثارة والتش ويق والتحفي ز للمس تمع وك هلك تعليمّياً تربويّاً فّهاً وهو التعليم عن طريق السؤال واجلواب ملا 
 "؟: "أتدرون ماذا قال ربكممن تثبيت املعلومة يف الههن. قال 

مع ؟ق  ائلني وه  ل ي  تكلم ربن  ا ِب  هه االس  تطرادة القص  رية أق  ول: إن الص  حابة مل يس  ألوا الن  يب   -أيه  ا اإلخ  وة-وامسح  وا ِل 
ن، نع  م مل يس  أل الص  حابة رض  وان اهلل عل  يهم ذل  ك الس  ؤال ألن اجل  واب كالس  ؤال أن  ه س  ؤال ب  دهى خيط  ر عل  ى أذهانن  ا ايآ

                                                            
 (.293رقم  440 - 442/  0وانظر خمتصر األلبا ي للبخاري ) ،( أخرجه البخاري يف مواضع هها جمموعها هنا033)

 .421( أخرجه مسلم 035)
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أيًضا بدهي فهم يقرءون يف القرآن ليل هنار: وكلم اهلل موسى تكليماً و"ملا ج اء موس ى مليقاتن ا وكلم ه رب ه" و"ح ىت إذا ف زع 
يتلق ون عقي دهتم م ن الق رآن ال هي  الن يب قالوا اْلق وهو العلي الكب ري". ك ان أص حاب  ؟عن قلوِبم قالوا ماذا قال ربكم

ألن العَلق ة ال يت كان ت ت ربطهم ب هلك كل ه ه ي عَلق ة االتع اش  ،يتلونه ليل هنار وحديث النيب الهي جيل و ايآذان واألبص ار
ا إذا واالعتب  ار عَلق  ة التفك  ر والت  دبر ال جم  رد التنغ  يم والط  رب كم  ا ص  ار حالن  ا م  ع الق  رآن وال االهت  زاز وال  بنح كح  ال بعض  ن

 .ذكر النيب 

س   بحانه -فف   ي قول   ه "ق   ال ربك   م" إثب   ات أن اهلل تكل   م، فص   فة الك   َلم ثابت   ة هلل فه   و س   بحانه ي   تكلم م   ىت ش   اء وإذا ش   اء 
إن الس   ؤال بكي   ف س   ؤال خ   اطئ، ألن الكيفي   ة ال يعلمه   ا إال اهلل  ؟-أيه   ا اإلخ   وة-كي   ف ي   تكلم ربن   ا   ؟.. كي   ف-وتع   اىل

أت درون م اذا ق ال  ُث ق ال   -ع ز وج ل-املع ىن وأم ا الكي ف فنكل ه ونفوض ه إىل اهلل واخلَلصة َن ن م ع ص فات اهلل نعل م 
ربكم قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن َب وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل اهلل ور ت ه ف هلك 

. وهك ها جع ل الن ِب « من بالكوك بمؤمن َب وكافر بالكوك ب، وأم ا م ن ق ال: مطرن ا بن وء ك ها وك ها ف هلك ك افر َب م ؤ 
الناس فريقني جتاه ه هه النعم ة فري ق يعل م أهن ا م ن عن د اهلل  وينس بها إىل اهلل  ويش كر اهلل تع اىل عليه ا فه ؤالء ه م املؤمن ون 
ن وفريق آخر ينكرها كنعمة هلل وينسبها إىل األن واء وه ى الكواك ب والنج وم ه ؤالء ه م املش ركون الك افرون إن املط ر رزق م 

ص لى اهلل علي ه -اهلل ال ينزل إال بقدرة وفضل اهلل ويف اْلديث اجلليل اجلميل ال هي أخرج ه مس لم َع نح َأىِب ُهَري ح َرَة َع ِن النَّ ِبِّ 
ِق َحِديَقَة ُفََلٍن. فَ تَ َنحَّى َذِلَك » قَاَل  -وسلم َنا َرُجٌل ِبَفََلٍة ِمَن اأَلرحِض َفَسِمَع َصوحتًا ِِف َسَحابٍَة اسح السََّحاُب فَ أَف حرََغ َم اَءُه بَ ي ح

ُج  ٌل قَ  اِئٌم ِِف َحِديَقتِ  ِه ُاَ  وُِّل الحَم  اَء ِِف َح  رٍَّة فَ  ِإَذا َش  رحَجٌة ِم  نح تِلح  َك الشِّ  رَامِل قَ  ِد اسح  تَ وحَعَبتح َذلِ  َك الحَم  اَء ُكلَّ  ُه فَ َتَتبَّ  َع الحَم  اَء فَ  ِإَذا رَ 
َحاتِِه فَ َقاَل َلُه يَا َعبحَد اللَِّه َما امسحُ  َع ِِف السََّحابَِة فَ َقاَل َلُه يَ ا َعبح َد اللَّ ِه مِلَ َتسح أَُلىِن َع ِن امسِح ى مبِسح ِم الَِّهى مسَِ َك قَاَل ُفََلٌن. ِلَِلسح

َنعُ  َك َفَما َتصح ِق َحِديَقَة ُفََلٍن اِلمسِح قَاَل أَمَّا ِإَذا قُ لح َت َه َها  ِفيَها فَ َقاَل ِإِّنِّ مسَِعحُت َصوحتًا ِِف السََّحاِب الَِّهى َهَها َماُؤُه يَ ُقوُل اسح
َها فَأََتَصدَُّق بِثُ لُِثِه َوآُكُل أَنَ ا َوِعيَ اىِل ثُ لُثً ا َوأَُردُّ ِفيَه ا ثُ لُثَ  -فن زول املط ر إمن ا ه و بق درة اهلل  (039)«.ُه فَِإِّنِّ أَنحظُُر ِإىَل َما خَيحرمُُل ِمن ح

ين شاء، ويصرفه إىل من شاء، ويصرفه عمن يشاء، قد تطلع وقدره هو الهي ينزله أو مينعه، مىت شاء، وأ -سبحانه وتعاىل
األن  واء وال اص  ل مط  ر ب  ل وتظه  ر األس  باب كله  ا وال ين  زل مط  ر وق  د اص  ل املط  ر ب  أمره يف غ  ري طل  وع األن  واء أو أى م  ن 

ر ين زل شيء مشاهد وهو أن املط   -أيها اإلخوة-وهنا  ،-سبحانه وتعاىل-األسباب فاملطر اصل يف أي وقت شاءه اهلل 
 يف مجيع األحيان وال يتقيد بظهور النجم الفَل ي أو العَل ي.

وُل  ها ف  املؤمن ل  ه ح  ال خ  اص م  ع املط  ر قب  ل نزول  ه وأثن  اءه وبع  ده وإذا أراده وإذا اس  تغىن عن  ه ك  ل ذل  ك يعرف  ه م  ن س  نة نبي  ه 
ليها إذا قح ط املط ر إذا قحط املط ر أن خي رمل ليص لي ص َلة االستس قاء نع م عن دنا ص َلة نص  فمن هديه  ومصطفاه 
لن  ا ِب  ا املط  ر نتوس  ل إىل اهلل خَلُل  ا ونض  رع إلي  ه بأمسائ  ه اْلس  ىن وص  فاته العل  ى ونت  هلل ونتخش  ع و  -ع  ز وج  ل-لين  زل اهلل 

 يف ههه الصَلة؟  نتوب عن الهنوب كلها ونقلع ونطلب منه السقيا والغيث، فيا ترى كيف كان هدي النيب 
 أنه استسقى على وجوه.  نه قال ابن القيم ما خمتصره: "ثبت ع

 يوم اجلمعة على املنرب يف أثناء اخلطبة.  أحدهما:
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أنه وعد الناس يوما خيرجون فيه إىل املصلى، فخرمل ملا طلعت الشمس متواضعا متب هال متخش عا متوس َل متض رعا،  الثاني:
يه، وكربه، وكان مما حف  م ن خطبت ه فحمد اهلل وأثىن عل -إن صح ففي القلب منه شيء  -فلما واِف املصلى صعد املنرب 

اْلم  د هلل رب الع  املني ال  ر ن ال  رحيم مال  ك ي  وم ال  دين ال إل  ه إال اهلل يفع  ل م  ا يري  د، الله  م أن  ت اهلل ال إل  ه إال » ودعائ  ه: 
علين ا ق وة  أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت، أنت الغين وَنن الفقراء، أنزل علين ا الغي ث، واجع ل م ا أنزلت ه

، وبالا يف الرفع حىت بدا بياض إبطيه، ُث ح ول إىل «لنا، وبَلغا إىل حني ُث رفع يديه وأخه يف التضرع واالبتهال والدعاء 
الناس ظهره، واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه، وه و مس تقبل القبل ة، فجع ل األمي ن عل ى األيس ر وعكس ه، وك ان ال رداء 

دعاء مس  تقبل القبل  ة، والن  اس ك  هلك، ُث ن  زل فص  لى ِب  م ركعت  ني كالعي  د م  ن غ  ري ن  داء، ق  رأ يف مخيص  ة س  وداء، وأخ  ه يف ال  
 األوىل بعد الفاحتة ب  )سبح( ويف الثانية ب  )الغاشية(. 

 أنه استسقى على منرب املدينة يف غري اجلمعة، ومل اف  عنه فيه صَلة.  الثالهلل:
 . -عز وجل-ديه، ودعا اهلل أنه استسقى وهو جالس يف املسجد رفع ي الرابع:

أن ه استس قى عن د أحج ار الزي ت قريب ا م ن ال زوراء وه و خ ارمل ب اب املس جد ال هي ي دعى الي وم: "ب اب الس َلم"  الْامس:
 َنو قهفة حجر، ينعطف عن ميني اخلارمل من املسجد. 

ط   ، فش  كوا إىل رس  ول اهلل أن  ه استس  قى يف بع  ض غزوات  ه مل  ا س  بقه املش  ركون إىل امل  اء، فأص  اب املس  لمني العالسددادس: "
صلى اهلل عليه وسلم. وقال بعض املنافقني: لو كان نبيا الستسقى لقومه، كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك، فقال: 
أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم ُث بسط يديه فدعا، فما رد يديه حىت أظلهم السحاب، وأمطروا وأغيث صلى اهلل 

 . «عليه وسلم يف كل مرة 
واستسقى مرة، فق ام أب و لباب ة، فق ال: ي ا رس ول اهلل إن التم ر يف املراب د. فق ال: الله م اس قنا ح ىت يق وم أب و لباب ة عريان ا، » 

فيس  د ثعل  ب مرب  ده ب  إزاره ف  أمطرت ف  اجتمعوا إىل أَب لباب  ة. فق  الوا: إهن  ا ل  ن تقل  ع ح  ىت تق  وم عريان  ا، فتس  د ثعل  ب مرب  دك 
، ومل  ا كث  ر املط  ر س  ألوه االستص  حاء، فاستص  حا ُل  م، وق  ال: "الله  م حوالين  ا وال علين  ا، «ب  إزارك. ففع  ل، فأقلع  ت الس  ماء 

 اللهم على الظراب، وايآكام واجلبال، وبطون األودية، ومنابت
وحس  ر ثوب  ه ح  ىت يص  يبه م  ن املط  ر، فس  ئل ع  ن « ص  يبا نافع  ا » الش  جر" وك  ان ص  لى اهلل علي  ه وس  لم إذا رأى املط  ر ق  ال: 

 «حديث عهد بربه  ألنه» ذلك، فقال: 
أن الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم ك ان إذا س ال الس يل، ق ال: » قال الشافعي أخرب ي من ال أهتم، ع ن يزي د ب ن عب د اُل ادي، 

وأخربن ا م ن ال أهت م، ع ن إس حاق ب ن عب د اهلل، « اخرجوا بنا إىل هها الهي جعله اهلل طهورا، فنتطهر منه، وَنمد اهلل علي ه
السيل ذهب بأصحابه إليه، وقال: م ا ك ان ليج يء م ن جميئ ه أح د، إال متس حنا ب ه. وك ان ص لى اهلل أن عمر كان إذا سال 

عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح، عرف ذلك يف وجه ه، فأقب ل وأدب ر، ف إذا أمط رت س ري عن ه، وك ان خيش ى أن يك ون في ه 
 (051)العهاب".

يقين ه أهن ا بي ده ال بي د غ ريه س بحانه، وأم ا أثن اء املط ر فك ان م ن فاملؤمن ي دعو اهلل تع اىل ويتوس ل إلي ه ويطل ب الس قيا من ه ل
أن يدعو اهلل تعاىل أن يكون هها املطر نافعاً للعباد والبَلد وأن يكون س قيا ر  ة فك ان يق ول: الله م ص يباً نافع اً  هديه 
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أب و داود وغ ريه ع ن عائش ة قال ت:   يعين مطراً نافعاً مفيداً وكان يفرح إذا ن زل ويق ول: ر  ة، كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه
 إذا رأى ناشئاً يف أفق السماء ترك العمل فإن كشف  د اهلل، ف إن أمط رت ق ال: "الله م ص يباً نافع اً". كان رسول اهلل 

(050) 

 إذا ك  ان ي  وم ري  ح ع  رف ذل  ك يف وجه  ه ويق  ول إذا رأى املط  ر: ر   ة". وروى مس  لم م  ن ح  ديث عائش  ة قال  ت: "ك  ان 
(054) 

س بحانه -مبن زل املط ر  يعرب ع ن فرح ه ذل ك بن وع م ن التعب ري لطي ف رقي ق ي دل عل ى كم ال يق ني الن يب  يب بل كان الن
 :-وتعاىل

 -أي كش فه -ثوبه مطر قال: فحسر رسول اهلل  فقد روى مسلم من حديث أنس قال: أصابنا وَنن مع رسول اهلل 
في   ا اهلل وه   هه  (057)ل: ألن   ه ح   ديث عه   د برب   ه تع   اىل"ح   ىت أص   ابه م   ن املط   ر، فقلن   ا: ي   ا رس   ول اهلل مل ص   نعت ه   ها؟ ق   ا

 يف آيات ربه وأين العباد منها؟. الشفافية، ههه الرقة،هها اليقني والثقة التامني من رسول اهلل 

أراد أن يهي  ئ أس  باب ن  زول  -يف بع  ض ال  دول -أيه  ا اإلخ  وة  ق  رأت يف بع  ض الكت  ب ع  ن حماول  ة ق  ام ِب  ا بع  ض العلم  اء 
ته وأنف  ق يف ذل  ك جه  داً كب  رياً ج  ًداً زاد عل  ى ش  هور وأنف  ق علي  ه ألوف  اً ك  ان يرج  و أن ين  زل مط  راً ص  ناعّياً املط  ر ويوج  د مس  ببا

بتهيئة اجلو والعوامل صناعّياً ويوم ظن أنه جنح وترقب نتيجة عمله ذاك إذا ألوفه ال يت أنف ق وجه ده ال هي أف ىن ووقت ه ال هي 
اح  د م ن م اء يش  به الزف ت أو القط  ران" ك ان ه و نتيج  ة تفاع ل امل  واد ص رف ي أحم ت  رى ب أي نتيج  ة؟ لق د أت ى ولك  ن "ب دلو و 

فك م َنت امل َن ن أن ننف ق عل ى أل وف األل وف م ن األمت ار املكعب ة يف هن ر الني ل أو الف رات أو  ،اليت عم ل عل ى اس تخدامها
اهلل الك  ربى في  ه يتع  رض للمط  ر مس  تهكرًا نعم  ة  غريمه  ا؟ ت  رى ك  م ي  دفع أه  ل األرض يف ذل  ك؟ ف  َل ري  ب أن  خي  رمل الن  يب 
 مبادرًا إىل االعباف ِبا وشكراهنا  ُث يقول: "إنه مطر حديث عهد بربه".

ومن طريف ما اطلعت عليه شيئ قريب من هها وقع لنيب اهلل أيوب عليه السَلم لك ن ك ان املط ر ش يئاً آخ ر غ ري امل اء لق د  
ص لى  -َع ِن النَّ ِبِّ  -رض ى اهلل عن ه  - ُهَري حَرَة نعم مطر من ذهب واْلديث أخرجه البخاري َعنح َأىِب  ،كان مطراً من ذهب

بِ ِه، فَ نَ اَدى رَ » قَاَل  -اهلل عليه وسلم  َنَما أَيُّ وُب يَ غحَتِس ُل ُعرحيَانً ا َخ رَّ َعَليح ِه رِجح ُل َج رَاٍد ِم نح َذَه ٍب، َفَجَع َل َاحثِ ى ِِف ثَ وح بُّ ُه يَ ا بَ ي ح
، َوَلِكنح اَل ِغىَن ىِل َعنح بَ رََكِتَك أَيُّوُب، َأملَح َأُكنح َأغحنَ يحُتَك َعمَّ   (052) «.ا تَ َرى قَاَل بَ َلى يَا َربِّ

نعم ال غىن َب عن بركتك نسأل اهلل أن ال جيعل بنا غ ىن عن ه أب داً، وأن يغنين ا بفض له عم ن س واه أب دا وأن ال ارمن ا بركات ه 
 أبًدا.
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كم ا يف اْل ديث ال هي ق دمنا يرش د امل ؤمنني إىل   ك ان الن يب هها هو هدي النيب أثناء نزول املطر، أما إذا ن زل املط ر فق د  
 أن يقولوا: مطرنا بفضل اهلل ور ته.

أم  ا إذا كث  ر املط  ر وف  اض امل  اء وخش  ي من  ه عل  ى ال  زرع والبن  اء فق  د ك  ان الن  يب ي  دعو فيق  ول: "الله  م حوالين  ا ال علين  ا، الله  م 
 (052) على ايآكام والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر".

جلس ة االس باحة وأس تغفر ونتع رف إىل ذل ك بع د  ،من هديه صلى اهلل عليه وسلم طلب اإلجابة عند نزول الغيث واملطرو 
 اهلل العظيم ِل ولكم 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى. الورى، وما ضل

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم طلب اإلجابة عند نزول الغيث قال ابن القيم:

ص لى اهلل علي ه وس لم أن ه ق ال: "اطلب وا  قال الشافعي: وأخرب ي من ال أهتم عن عبد العزيز بن عم ر ع ن مكح ول ع ن الن يب
استجابة الدعاء عند التق اء اجلي وش وإقام ة الص َلة ون زول الغي ث، وق د حفظ ت ع ن غ ري واح د طل ب اإلجاب ة عن د: ن زول 

 الغيث وإقامة الصَلة. 

عن د الن داء، وقال البيهقي: وقد روينا يف حديث موصول عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال دعاء ال ي رد 
 وعند البأس، وحتت املطر. 

وعن أَب أمام ة ع ن الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال: تف تح أب واب الس ماء ويس تجاب ال دعاء يف أربع ة م واطن: عن د التق اء 
 (050)الصفوف، وعند نزول الغيث وعند إقامة الصَلة وعند رؤية الكعبة"

وهك   ها علمن   ا اهلل  ،ران وامتن   ان وطاع   ة وإذع   ان للواح   د ال   ديانأحب   يت يف اهلل  ه   هه ح   ال امل   ؤمن م   ع املط   ر اع   باف وش   ك
ورسوله ما يكون عوضاً لنا عن التكهيب بآالئه والكفر بنعمائ ه م ن العرف ان والش كران ُل ا نع م فم ن نس ب ش يئاً م ن نعم ه 

 ومن أظلم ممن كهب على اهلل أو كفر بآالئه. ،إىل غريه فقد كفرها وكهب على اهلل فيها -عز وجل-
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ل تع  اىل: "وم  ن أظل  م مم  ن ك  هب عل  ى اهلل وك  ّهب بالص  دق إذ ج  اءه أل  يس يف جه  نم مث  وى للك  افرين"، فال  هي ينس  ب ق  ا
نعم  ة م  ن نع  م اهلل كه  ها املط  ر إىل خمل  وق م  ن خملوق  ات اهلل فق  د ك  هب عل  ى اهلل أعظ  م الك  هب، ب  دل أن يش  كر اهلل فه  و 

يف شأن م ن ينس بون  -عز وجل-ا كهلك وُلها قال ربنا يكهب عليه وينسب نعمه إىل غريه وهو جحود للنعمة وكفران ِب
 نزول املطر إىل املواقف والنجوم واألنواء.

نُ  وٍن 33(ِإنَّ  ُه َلُق  رحَآٌن َك  ِرمٌي )30(َوِإنَّ  ُه َلَقَس  ٌم لَ  وح تَ عحَلُم  وَن َعِظ  يٌم )32ق  ال تع  اىل: "فَ  ََل أُقحِس  ُم مبََواقِ  ِع النُُّج  وِم ) (يف ِكتَ  اٍب َمكح
ِهُنوَن )51(تَ نحزِيٌل ِمنح َربِّ الحَعاَلِمنَي )39سُُّه ِإالَّ الحُمَطهَُّروَن )(اَل ميََ 35) َ ِديِث أَن ح ُتمح ُم دح (َوجَتحَعلُ وَن رِزحَقُك مح أَنَُّك مح 50(أَفَِبَهَها اْلح

بُوَن )  [.54-32(]الواقعة/54ُتَكهِّ

ع املش ركني ق ائًَل: "أفبه ها اْل ديث أن تم م دهنون ِب ها أن النج وم ومواقعه ا خملوق ة هلل س بحانه ُث يق ر  -عز وج ل-يعلن اهلل 
وجتعل    ون رزقك    م أنك    م تك    هبون"أي: تك    هبون ِب    ها اْل    ديث وال تص    دقونه وه    و أن اهلل خ    الق ك    ل ش    يء ورب الع    املني 
وم  الكهم، وجتعل  ون رزقك  م أي املط  ر ال  هي رزقك  م اهلل إي  اه مس  تحقاً علي  ه الش  كر فتجعل  ون التك  هيب مك  ان الش  كر ب  داًل 

: "خس ر عب د ال يك ون حظ ه م ن  -ر  ه اهلل-شكروه تكف روه وتقول ون: مطرن ا ب األنواء والنج وم وُل ها ق ال اْلس ن من أن ت
 (053كتاب اهلل إال التكهيب"أو كان يقول: بئس ما أخه قوم ألنفسهم، مل يرزقوا من كتاب اهلل إال التكهيب.)

قال: لقد ص دق ن وء ك ها وك ها ف أنزل اهلل تع اىل: فَ ََل وروى مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن بعضهم ملا نزل املطر 
نُ  وٍن )33(ِإنَّ  ُه َلُق  رحَآٌن َك  ِرمٌي )30(َوِإنَّ  ُه َلَقَس  ٌم لَ  وح تَ عحَلُم  وَن َعِظ  يٌم )32أُقحِس  ُم مبََواقِ  ِع النُُّج  وِم ) (اَل مَيَسُّ  ُه ِإالَّ 35(يف ِكتَ  اٍب َمكح

ِهُنوَن )51َع     اَلِمنَي )(تَ نحزِي     ٌل ِم     نح َربِّ الح 39الحُمَطهَّ     ُروَن ) َ     ِديِث أَن ح     ُتمح ُم     دح بُوَن 50(أَفَِبَه     َها اْلح (َوجَتحَعلُ     وَن رِزحَقُك     مح أَنَُّك     مح ُتَك     هِّ
 (055) [.54-32(]الواقعة/54)

أن  -رضي اهلل عنه-فيما روى مسلم من حديث أَب مالك األشعري  فسماهم اهلل مكهبني بآالئه ولها صح عن النيب 
أرب  ع يف أم  يت م  ن أم  ر اجلاهلي  ة ال يبك  وهنن: الفخ  ر باألحس  اب، والطع  ن يف األنس  اب، واالستس  قاء ق  ال: " رس  ول اهلل 

وق   ال: النائح   ة إذا مل تت   ب قب   ل موهت   ا  تق   ام ي   وم القيام   ة وعليه   ا س   ربال م   ن قط   ران ودرع م   ن ج   رب  ،ب   النجوم، والنياح   ة
».(059) 

  ؟فما حكم االستسقاء بالنجوم

م ن حي ث االعتق اد وعدم ه فم  ن  ،حك م م ن استس قى ب  النجوم  ب اختَلف ح ال الش خصخيتل ف  -أيه ا اْلبي ب  -انتب ه 
َه لح ِم نح  اعتق د أن الن وء ه و املوج د للمط ر واملن زل للمطرأودع ا الن وء واس تغا  ب ه إلن زال املط ر فق د أش رك ألن اهلل ق ال: 

ُر اللَِّه   [. 7]فاطر: َخاِلٍق َغي ح
                                                            

 .)223/  3) -( تفسري ابن كثري 053)

 (.37( أخرجه مسلم )055)

 (.972( صحيح مسلم برقم )059)
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ُعوا َمعَ  وقال عز من قائل:   [.  05]اجلن: اللَِّه َأَحًدا َفََل َتدح

ألن  ،وك  ها إن ادع  ى أن املط  ر س  ينزل ِف وق  ت ك  ها كم  ا يفعل  ه املنجم  ون ألن ال  نجم املع  ني س  ينزل ِف موق  ع ك  ها ودور ك  ها
 فيه تكهنا بالغيب وال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهلل.

ألن ه جع ل   ،ق اده أهن ا التن زل إالب اذن اهلل فه و ح رام أيًض اوأما من نسب نزول املطر إىل األنواء والكواكب كس بب م ع اعت
 ما ليس سبًبا ِف الشرع وال ِف العادة سبًبا ومثل هها حرام.

وأما من أشار إىل أن وق ت ن زول املط ر ه و وق ت ال نجم الف َلِّن م ع اعتق اده أن ال نجم ل يس بفاع ل وال س بًبا ب ل كل ه ب أمر 
 فيه.اهلل فهها جائز إن شاء اهلل وال شيء 

فلننتبه ير كم اهلل حىت ال نقع يف شرك باهلل وَنن ال ندري، فرمبا يق ول امل رء كلم ة يه وى ِب ا يف جه نم س بعني خريف اً وه و 
" ِإنَّ الرَُّج  َل -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ال ي  دري أهن  ا تبل  ا م  ا بلغ  ت وال يلق  ي ُل  ا ب  ااًل َع  نح َأىِب ُهَري ح  َرَة قَ  اَل قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه 

وُل ها فلن راِع الكلم ات ال يت نقوُل ا واأللف اش ال يت (091)«.َتَكلَُّم بِالحَكِلَمِة اَل يَ َرى ِِبَا بَأحًس ا يَ هح ِوى ِِبَ ا َس بحِعنَي َخرِيًف ا ِِف النَّ اِر لَيَ 
مب ا  ننطق ِبا ولنحهر أن تزل ألسنتنا مبا فيه شرك بربنا ولنضرب لهلك مثااًل ذكره العلم اء ألق وال واعتق ادات خاطئ ة تتعل ق

 " وَنوها.بركات قدومك"، و"َنن بصدده.. مثل قول الناس: "جئت وجاء على وجهك اخلري

م ا ك ان  وال جي وز قوُل ا وجي ب إنكاره ا م ن ب اب  اي ة جن اب التوحي د، ألن  الن يب  فمثل ههه األلفاش جيب أن جتتنب
 يتساهل فيما يتعلق  ماية  ى التوحيد.

 ،اْلس  ىن وص  فاته العل  ى أن افظن  ا وأن اف    علين  ا التوحي  د وأن افظن  ا م  ن الش  رك بأمسائ  ه -ع  ز وج  ل-ه  ها وأس  أل اهلل 
 فواهلل لوال اهلل ما سقينا وال تنّعمنا مبا أوتينا"أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أم َن ن الزارع ون ل و نش اء جلعلن اه حطام اً فظل تم

ربون أأن  تم أنزلتم  وه م  ن امل  زن أم َن  ن املنزل  ون ل  و نش  اء جعلن  اه تفكه  ون إن  ا ملغرم  ون ب  ل َن  ن حمروم  ون أف  رأيتم امل  اء ال  هي تش  
 أجاجاً فوال تشكرون".

اللهم لك الشكر على آالئك اليت ال تعد وال حتصى، اللهم لو شئت جلعلت ماءن ا أجاج اً، ولك ن ر ت ك أدركتن ا فجعلت ه 
"أمل ت  ر أن اهلل أن  زل م  ن ،ال ش  ريك ل  ك ع  هباً زالاًل، فل  ك الش  كر ال َنص  ي ثن  اًء علي  ك، فم  ا بن  ا م  ن نعم  ة فمن  ك وح  دك

السماء ماًء فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواهنا ومن اجلبال جدد بيض و ر خمتلف ألواهنا وغرابيب س ود وم ن الن اس وال دواب 
 واألنعام خمتلف ألوانه كهلك إمنا خيشى اهلَل من عباده العلماُء إن اهلل عزيز غفور".

الله م اجعلن ا م ن العلم اء أه ل اخلش ية من ك. فمن ك ماؤن ا، ومن ك طعامن ا، فل ك الش كر ول ك اللهم فارزقنا اخلشية منك. 
ز فنخرمل به زرعاً تأكل منه أنعامهم  ُُ ُُ اْلمد حىت ترضى، ولك اْلمد إذا رضيت"أومل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلُُر

                                                            
 .0005وصححه األلبا ي يف صحيح اجلامع  ،مها( وغري 7931وابن ماجة ) ،4702( أخرجه البمهي 091)
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دمنا وأخرنا وغفران ك ربن ا مل ا أس أنا وغفران ك ربن ا م ن وأنفسهم أفَل يبصرون"....فغفرانك ربنا ملا قصرنا وغفرانك ربنا ملا ق
 الدعاء. ،رؤية العمل
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 حياة القلوا في محبة عالم الغيوا

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،إله إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن ال  ،ومن يضلل فَل هادي له

 فيا أيها اإلخوة. ،أما بعد

ال يس  تكمل العب  د اإلمي  ان ح  ىت ا  ب اهلل ورس  وله أكث  ر مم  ا س  وامها، وال جي  د ح  َلوة اإلمي  ان ولهت  ه إال أن يك  ون اهلل ورس  وله 
أن يك  ون اهلل ورس  وله أح  ب إلي  ه مم  ا س  وامها،وههه احملب  ة ه  ي أح  ب إلي  ه مم  ا س  وامها، وال يس  تمتع ِب  ها ال  دين وجي  د مث  اره إال 

جنة الدنيا اليت من حرمها حرم اخلري يف الدنيا بل ورمبا حرم جنة ايآخرة قال اْلسن: "إن يف الدنيا جنة من مل ي دخلها ل ن 
 يدخل جنة ايآخرة".

ح ب اهلل ورس وله، ويف ال دنيا نع يم م ن مل  نعم.. يف الدنيا جنة من مل يدخلها لن يدخل جنة ايآخرة ه ي جن ة اْل ب وأول ه
يهقه فلن يهوق نعيم ايآخرة ه و نع يم الق رب م ن اهلل تع اىل، ويف ال دنيا ح َلوة م ن مل جي دها فل ن جي د ح َلوة ايآخ رة، ه ي 

ب ة فاحملبة أصل ك ل عم ل إن ص حت احمل ،حَلوة طاعة اهلل ورسوله، وال يستقيم ذلك كله للعبد إال بعد أن تستقيم له احملبة
نع ي  ه هه اللحظ ات يف ه هه اْلديق ة الغن اء والبس تان الرائ ع امل اتع   -أيها اإلخوة-هان العمل يسريه وعسريه، فتعالوا بنا 

 بستان احملبة وكما تعودنا فسوف نقسم اْلديث حفظاً للكَلم وتقديراً للوقت واملقام إىل العناصر التالية:

 ؟أواًل: ما هي احملبة

 بة يف القلوب لتؤحم مثارها الشهية.ثانياً: فهيا نؤصل احمل

 ثالثاً وأخرياً:جولة يف بستان احملبني ونزهة املشتاقني.

واهلل أس أل أن جيعلن ا مم ن يس تمعون الق ول فيتبع ون أحس نه، وأن جيعلن ا مم ن أوحم  -أيها اإلخوة -فأعريو ي القلوب واألمساع
واألم  ان يف ال  دنيا وايآخ  رة حمف  وظني بع  ني اهلل ال  يت ال  بص  رية فص  ار ل  ه س  رامل يض  يء ل  ه الظلم  ات، ح  ىت نص  ل إىل األم  ن

 تنام،مكلوئني بكلئه الهي ال يرام وال يضام.

  ؟أواًل: ما هي احملبة

 أيها اإلخوة الكرام 

فقال: شديد. قال سفيان: فكيف حبك لعمر.؟  ؟-رضي اهلل عنه-سأل سفيان الثوري رجًَل يوماً كيف حبك ألَب بكر 
وأط ال فيه ا  –فق ال الرج ل: شدي            د  ؟ق ال: ش ديد. ق ال: فكي ف حب ك لعل ي ؟يف حب ك لعثم انقال: شديد. قال: فك

 فقال سفيان: ههه الشديدة األخرية حتتامل إىل ضربة على رأسك لتعتدل. –
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الصحابة قال العلماء: إن احملاب ترتيبها توقيفي ال ينبغي أن يعطى أحد منها فوق من هو أفضل منه فينبغي أن اب املرء 
وعم  ر أكث  ر م  ن  ،أكث  ر مم  ا ا  ب غ  ريهم وا  ب اخللف  اء الراش  دين م  نهم أكث  ر مم  ا ا  بهم، وا  ب أب  ا بك  ر أكث  ر م  ن عم  ر
 عثمان، وعثمان أكثر من علي، وهكها على حسب درجاهتم ومراتبهم ينبغي أن يبتب يف القلب حبهم.

وأعل ى م  ن ه ها وأغل  ى  ،ه ها البش  ر، خ َل األنبي  اءفينبغ ى أن ي بأس ح  بهم ِف القل ب عل  ى ح ب ك  ل بش ر س  واهم أيً ا ك  ان 
، وأعلى وأغل ى من ه وأفض ل وأك رب وأكث ر ح ب اهلل تع اىل فه و اْل ب األول وك ل ش يء ا ب هلل إال ح ب حب الرسول 

 اهلل فهو اب لهاته.

ا ر الس ابقون، وعليه ا  ولهلك كانت حمبة اهلل هي املنزلة اليت فيها تنافس املتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإىل َعلَمها
تفاِّن احملبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغهاء األرواح، وقرة العيون، وهي اْلياة ال يت م ن حرمه ا 
فه   و م   ن مجل   ة األم   وات، والن   ور ال   هي م   ن فق   ده فه   و يف     ار الظلم   ات، والش   فاء ال   هي م   ن عدم   ه حل   ت بقلب   ه مجي   ع 

مل يظف  ر ِب  ا فعيش  ه كل  ه مه  وم وآالم، وه  ي روح اإلمي  ان واألعم  ال واملقام  ات واألح  وال ال  يت م  ىت األس  قام، والل  هة ال  يت م  ن 
خلت منها فهي كاجلسد الهي ال روح فيه، حتمل أثقال السائرين إىل ب َلد مل يكون وا إال بش ق األنف س بالغيه ا، وتوص لهم 

ص  دق مقام  ات مل يكون  وا لواله  ا داخليه  ا، وه  ي مطاي  ا إىل من  ازل مل يكون  وا ب  دوهنا أب  ًدا واص  ليها، وتب  وؤهم م  ن مقاع  د ال
الق  وم ال  يت مس  راهم عل  ى ظهوره  ا دائًم  ا إىل اْلبي  ب وط  ريقهم األق  وم ال  هي ي  بلغهم إىل من  ازُلم األوىل م  ن قري  ب، ت  اهلل لق  د 

ئ ق مبش يئته ذهب أهلها بشرف ال دنيا وايآخ رة إذ ُل م م ن معي ة حمب وِبم أوف ر نص يب، وق د قض ى اهلل ي وم ق در مق ادير اخلَل
ت اهلل لق د س بق الق وم الس عاة وه م عل ى ظه ور   ،وحكمته البالغة أن املرء مع م ن أح ب فياُل ا م ن نعم ة عل ى احملب ني س ابغة

 الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب مبراحل وهم يف سريهم واقفون.

 من ِل مبثل سريك املدلل... متشي رويدا وجتي يف األول

ى ِبم حي على الفَلح، وب هلوا نفوس هم يف طل ب الوص ول إىل حمب وِبم وك ان ب هُلم بالرض ى أجابوا منادي الشوق إذ ناد 
 والسماح، وواصلوا إليه املسري باإلدالمل والغدو

 والرواح تاهلل لقد  دوا عند الوصول سراهم وشكروا موالهم على ما أعطاهم وإمنا امد القوم السرى عند الصباح 

 حدا بك حادي الشوق فاطو املراحَلفحيهَل إن كنت ذا مهة فقد... 

 وقل ملنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كوامَل

 وال تنظر األطَلل من دوهنم فإن... نظرت إىل األطَلل عدن حوائَل

 وال تنتظر بالسري رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حامَل

 بح واصَلوخه منهم زاًدا إليهم وسر على... طريق اُلدى والفقر تص
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 وأحي بهكراهم سراك إذا ونت... ركابك فالهكرى تعيدك عامَل

 وإما ختافن الكَلل فقل ُلا... أمامك ورد الوصل فابا املناهَل

 وخه قبًسا من نورهم ُث سر به... فنورهم يهديك ليس املشاعَل

 وحي على جنات عدن بقرِبم... منازلك األوىل ِبا كنت نازال

 جل ذا... وقفت على األطَلل تبكي املنازالولكن سباك الكاشحون أل

 فدعها رسوما دارسات فما ِبا... مقيل فجاوزها فليست منازال

 رسوم عفت يفىن ِبا اخللق كم ِبا... قتيل وكم فيها لها اخللق قاتَل

 وخه مينة عنها على املنهج الهي... عليه سرى وفد احملبة آهَل

 للقا ذا الكد يصبح زائَلوقل ساعدي يا نفس بالصرب ساعة... فعند ا

 فما هي إال ساعة ُث تنقضي... ويصبح ذو األحزان فرحان جاذال

  ؟وما هي احملبة ؟أيها الكرام  إًذا فما هو اْلب

ويتنسم وال يتحسس ألنه يسبوح ب ه  ،اْلب هو اْلب واحملبة هي احملبة وقد قيل: من املعا ي ما هو كالورد يشم وال يلمس
 . وال جيدي أن "يفعص"

يق ول العَلم ة اب ن الق  يم: ال حت د احملب ة    د أوض ح منه ا فاْل  دود ال تزي دها إال خف اء وجف  اء  فح دها وجوده ا وال توص  ف 
 احملبة بوصف أظهر من احملبة. 

 وإن كان والبد فاحملبة هي وصف قائم بالقلب يؤدي إىل السرور وغريه من املقتضيات كالطاعة واللهة وَنوها". 

م ابن تيمية: "وأصل احملبة قوة يف القلب حترك إرادة اإلنسان لتحصيل احملبوبات أصًَل، ودفع املكروه ات وقال شي  اإلسَل
 تبعاً، فتميل النفس إىل الشيء إذا كان حمبوباً وتنفر عنه إن كان مكروهاً.

 وق                        ف اُل                        وى َب حي                        ث أن                        ت
 أج                       د املَلم                       ة يف ه                       واك لهي                       هة
 أش                   بهت أع                   دائي فص                   رت أح                   بهم 

 س                     ي ص                     اغراً وأهنت                     ين فأهن                     ت نف

 فل                      يس ِل مت                      أخر عن                      ه وال متق                      دم 
 حب                             ا ل                             هكرك فليلم                             ين الل                             وم
 إذ ك                ان حظ                ى من                ك حظ                ى م                نهم
 م                ا م                ن يه                ون علي                ك مم                ن يك                رم
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 وكما قال بعضهم:

 ول                       ئن س                       اء ي أن نلت                       ين مبض                       رة
 

 فلقد سر ي أ ي خطرت ببالك 

الهي هو بكل مجيل كفيل وهو اْلس ب ونع م  هها كَلم يقوله أهل الدنيا يف حمبة بعضهم بعضاً فما البال إن كان احملبوب
ع ز  ،وما يعرف يد ُلا مجيل إال ه و س ائقها وموجهه ا ،وما من منة إال هو صاحبها ،فما من نعمة إال هو منعمها ،الوكيل

 شأنه وعظم سلطانه وتعظمت آالؤه وتقدست أمساؤه فهو سبحانه أوىل باْلب من كل أحد.

الب د وأن جنع ل حمب ة اهلل يف القل ب يف أعل ى وأوس ع وأرس   مك ان وأن ت أحم احمل اب   الك رام.. ك ان  -أيه ا اإلخ وة-ولهلك 
وِب  ها نعل م أن احملب  ة نوع ان أي بالنس  بة إىل اهلل  ،ه  ها م ن أص  ل التوحي د ولب ه وإال كان  ت ش ركاً  ،كله ا يف القل ب بع  د ذل ك

من حمبة غريه.. واحملبة احملرمة هي حمبة غري اهلل أعظ م  تعاىل حمبة واجبة وحمبة حمرمة.. فاحملبة الواجبة هي حمبة اهلل تعاىل أكرب
َوِم  نح  م  ن حمبت  ه أو مث  ل حمبت  ه فم  ن احملب  ة احملرم  ة أن ت  دفعك حمب  ة ش  خص إىل طاعت  ه يف الكف  ر فه  ها ح  رام لقول  ه تع  اىل: 

ل   ه أو ت   دفعك حمبت   ه إىل عبادت   ه ك   هات اإل [،002ة:]البق   ر  النَّ   اِس َم   نح يَ تَِّخ   ُه ِم   نح ُدوِن اللَّ   ِه أَن   َداًدا اُِبُّ   ونَ ُهمح َكُح   بِّ اللَّ   ِه 
 وال شك أن هها شرك أكرب. ،والسجود له واالستغاثة به

ومن احملب ة احملرم ة حمب ة الكف ار ل دينهم أو حمب ة دي نهم، وه ها كف ر، واألدل ة عل ى ه ها ِف الق رآن والس نة كث رية ج ًدا كم ا ق ال 
ُهمح إِ تَ تَّ  يَاأَي َُّها الَِّهيَن آَمُنوا الَ  تعاىل:  ُمح ِم نحُكمح فَِإنَّ ُه ِم ن ح لَِياُء بَ عح ٍض َوَم نح يَ تَ  َوُلَّ لَِياَء بَ عحُضُهمح َأوح نَّ اللَّ َه ِخُهوا الحيَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأوح

ِدي الحَقوحَم الظَّاِلِمنيَ  الَ  ، فَل شك ان من أحب الكف ار (090)«: "املرء مع من أحب، وكما قال النيب [20]املائدة: يَ هح
 ينهم وكفرهم كفر.لد

فه  هه أمثل  ة للمح  اب احملرم  ة وك  ل حمب  ه ج  ائزة دفعت  ك إىل فع  ل حم  رم أو ت  رك واج  ب فه  ى حمرم  ة،إذا حمب  ة اهلل واجب  ة وه  هه 
: "حب ب إِل م ن وهناك نوع ثال ث وه ى احمل اب اجل ائزة فمنه ا: حمب ة امل ال والزوج ة، وق د ق ال ،احملاب الىت ذكرناها حمرمة
 .(094)«دنياكم النساء والطيب

ومنه ا  احملب ة ال ىت  ،ومنها حمبة الوالد لولده وحمبة املس كني وامل ريض ،ومنها حمبة الولد لوالده، وحمبة الطالب ألستاذه وشيخه
 وحمبة الهين من بلد واحد يف الغربة. تكون لأللف واألنس أي للمؤالفة واملؤانسة كمحبة املشركني يف صنعة،

 (097)ايآية. [42]التوبة:ُقلح ِإنح َكاَن آبَاؤُُكمح َوأَب حَناؤُُكمح....  :عاىلوههه احملاب جائزة يف األصل لقوله ت

                                                            
 (. 002ومسلم ) ،0005( أخرجه البخاري 090)

 (.7042وانظر  صحيح اجلامع الصغري ) ،( عن أنس 3/00( والنسائي يف السنن )7/045( أخرجه أ د )094)
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واألصل ِف هها كله أن نفه م ه هه ايآي ات: "َوِم َن النَّ اِس َم نح يَ تَِّخ ُه ِم نح ُدوِن  ،فالشرط أن ال تكون مثل حمبة اهلل وال أكثر
ياللَِّه أَنحَداًدا اُِبُّونَ ُهمح َكُح بِّ اللَّ ِه َوالَّ  َن الحَع َهاَب َأنَّ الحُق وََّة لِلَّ ِه مجَِ ًع ا َوَأنَّ ِهيَن َآَمنُ وا َأَش دُّ ُحب  ا لِلَّ ِه َولَ وح يَ  َرى الَّ ِهيَن ظََلُم وا ِإذح يَ  َروح

َسح   َباُب )( ِإذح تَ بَ    رَّأَ الَّ   ِهيَن اتُِّبُع   وا ِم   َن الَّ   ِهيَن ات َّبَ ُع   وا َورََأُوا الحَع   َهاَب َوت َ 002اللَّ   َه َش   ِديُد الحَع   َهاِب ) ( َوقَ   اَل 000َقطََّع   تح ِِبِ   ُم األح
ُهمح َكَما تَ بَ رَُّءوا ِمنَّا َكَهِلَك يُرِيِهُم اللَُّه َأعح  َماَُلُمح َحَسرَاٍت َعَليحِهمح َوَما ُهمح ِ َارِِجنَي ِم َن النَّ اِر الَِّهيَن ات َّبَ ُعوا َلوح َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنَتبَ رَّأَ ِمن ح

 [.003 - 002( ]البقرة: 003)

ق  ال اب  ن الق  يم: أخ  رب أن م  ن أح  ب م  ن دون اهلل ش  يًئا كم  ا ا  ب اهلل تع  اىل فه  و مم  ن اخت  ه م  ن دون اهلل أن  ًدادا فه  ها ن  د يف 
احملبة ال يف اخللق والربوبية فإن أحًدا من أهل األرض مل يثبت هها الند يف الربوبي ة   َلف ن د احملب ة ف إن أكث ر أه ل األرض 

  أندادا يف اْلب والتعظيمقد اختهوا من دون اهلل

أن نضبط مقاييس ههه احملاب يف القلوب وأن يك ون مرج ع ذل ك إىل كت اب اهلل وس نة رس وله فم ا   -أيها اإلخوة-فينبغي 
ذم م ن آث ر عل ى حمبت ه حمب ة غ ريه م ع أن ه جمب ول عليه ا  -ع ز وج ل-وجدناه حَلاًل فعلناه وما كان حراماً اجتنبناه، ف إن اهلل 

َوجِتَ   اَرٌة خَتحَش   وحَن  : "قُ   لح ِإنح َك   اَن َآبَ   اؤُُكمح َوأَب حنَ   اؤُُكمح َوِإخح   َواُنُكمح َوأَزحَواُجُك   مح َوَعِش   ريَُتُكمح َوأَمح   َواٌل اق حتَ َرف حُتُموَه   ا -لع   ز وج   -فق   ال 
نَ َها َأَح  بَّ ِإلَ  يحُكمح ِم  َن اللَّ  ِه َوَرُس  ولِِه َوِجَه  اٍد يف َس  ِبيِلِه ف َ  رِِه َواللَّ  ُه اَل يَ هح  ِدي َكَس  اَدَها َوَمَس  اِكُن تَ رحَض  وح تَ َربَُّص  وا َح  ىتَّ يَ  أححمَ اللَّ  ُه بِ  َأمح

 [".42، 42(]التوبة: 42الحَقوحَم الحَفاِسِقنَي )

كم ا يف اْل ديث   ودعاؤه مقبول بالتعاسة وخيبة الرجاء وانقَلب املقص د إىل ض د م ا يقص د فق ال  ودعا عليهم النيب 
يَناِر َوَعبح ُد ال دِّرحَهِم » قَ اَل:  وفي ه أن الن يب  -رض ي اهلل عن ه-رة الهي أخرجه البخاري م ن ح ديث أَب هري  َتعِ َس َعبح ُد ال دِّ

ِميَص  ِة، ِإنح أُعحِط  َى َرِض  َى، َوِإنح ملَح يُ عح  َط َس  ِخَط، َتعِ  َس َوان ح  َتَكَس، َوِإَذا ِش  يَك فَ  ََل ان ح  تَ َقَ ، طُ   وىَب ِلَعبح  ٍد آِخ  ٍه ِبِعنَ  اِن َوَعبح  ُد اخلَح
رَاَس ِة، َوِإنح َك اَن فَ َرِسِه ِِف  رَاَس ِة َك اَن ِِف اْلِح ِِف السَّ اَقِة َك اَن ِِف السَّ اَقِة،  َسِبيِل اللَِّه، َأشح َعَث رَأحُس ُه ُمغحبَ  رٍَّة قَ َدَماُه، ِإنح َك اَن ِِف اْلِح

َتأحَذَن ملَح يُ ؤحَذنح َلُه، َوِإنح َشَفَع ملَح ُيَشفَّعح   (092)«.ِإِن اسح

ك  ون أح  د يف قلب  ك أعظ  م حمب  ة م  ن اهلل تع  اىل، والس  ؤال ايآن: كي  ف يص  ل إىل قل  ب املس  لم ه  ها فح  اذر أيه  ا الك  رمي أن ي
 ؟التصور ويرس  فيه كاعتقاد

 واجلواب: يكون ذلك بأمور:

 فيصل بهلك إىل تعظيمه وحمبته فإن من عظم شيئاً خضع له. -عز وجل-منها: أن يتفكر يف خلق اهلل 

ا ال تع  د وال حتص  ى فيؤس  ر قلب  ه ل  هلك، فاإلنس  ان أس  ري اإلحس  ان واإلحس  ان ي  دك ومنه  ا: أن يستش  عر نع  م اهلل علي  ه وأهن  
 العنق وكما قيل:

                                                                                                                                                                                                     
 ( بتصرف كثري جًدا.4/32( نقًَل عن عون العلى اْلميد)255( انظر الشرك باهلل: ص )097)

 (.4550يح البخاري برقم )( صح092)

 



 380 

 فلطاملا استعبد اإلنسان إحسان أحسن إىل الناس تستعبد قلوِبم 

بأمسائ   ه اْلس   ىن ومنه   ا ال   ودود القري   ب ايي   ب ال   ر ن ال   رحيم ال   رءوف املن   ان اْلن   ان  -ع   ز وج   ل-ومنه   ا: التع   رف إىل اهلل 
كهلك التعرف إىل صفاته العليا فعن طريق معرفة األمساء اْلسىن والصفات العلى ا ب امل رء اهلل تع اىل يرس   يف قلب ه حب ه و 
 .-عز وجل-

والوق  وف عل  ى نعم  ه اخلفي  ة ال  يت ال يش  عر ِب  ا إال م  ن اغ  بف م  ن مع  ني  ،و إدم  ان ط  رق باب  ه ،ومنه  ا: االق  باب من  ه تع  اىل
 عرف ومن عرف اغبف. و كما قيل: من ذاق  ،العبودية

 ،ووج  د حَلوت  ه ،وم  ن وج  د حمب  ة اهلل ذاق طع  م اإلمي  ان ،جي  د القل  ب حمب  ة اهلل -أيه  ا اإلخ  وة  -ِب  هه األس  باب وأش  باهها 
 واستشعر نعيمه ولهته، واستمتع ِبها الدين فعاش يف جنة يف الدنيا قبل ايآخرة.

: ""ثَ  ََلٌ  َم  نح ُك  نَّ ِفي  ِه َوَج  َد َح  ََلَوَة س  ول اهلل ق  ال: ق  ال ر  -رض  ي اهلل عن  ه-روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أن  س 
َرَه َأنح يَ ُعوَد ِِف الحُكفح ِر َكَم ا َيكح َرُه  اإِلميَاِن َأنح َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَيحِه ممَّا ِسَوامُهَا، َوَأنح اُِبَّ الحَمرحَء اَل اُِبُُّه ِإالَّ  لِلَِّه، َوَأنح َيكح

 (092) «.قحَهَف ِِف النَّارِ َأنح ي ُ 

إنه فرح ولهة وسرور ونشوة ال يعدُلا ش يء يف ال دنيا عل ى اإلط َلق ح ىت ق ال م ن وج دها يوم اً: إن ا لف ي نع يم ل و يعل م ب ه 
امللوك وأبناء املل وك جلال دونا علي ه بالس يوف. وق ال آخ ر: "إن ه لتم ر عل ى القل ب ْلظ ات أق ول عنه ا: ل و أن أه ل اجلن ة يف 

 فيه من النعيم إهنم لفي نعيم مقيم".مثل ما أنا 

ع  ز -ق  ال: ذك  ر اهلل  ؟وق  ال آخ  ر: "مس  اكني أه  ل ال  دنيا خرج  وا منه  ا ومل ي  هوقوا أحل  ى م  ا فيه  ا، قي  ل: وم  ا أحل  ى م  ا فيه  ا
 ".-وجل

 وقال آخر: "إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها لن يدخل جنة ايآخ رة ويف ال دنيا نع يم م ن مل يهق ه فل ن ي هوق نع يم ايآخ رة"
 يقصد جنة حمبة اهلل ونعيم القرب من اهلل.

هلل در شي  اإلسَلم ابن تيمية وقد حبسوه يف سجن القلعة فقال: "فض رب بي نهم بس ور ل ه ب اب باطن ه في ه الر  ة وظ اهره 
 من قبله العهاب". 

س ياحة وإن قتل و ي أنا جنيت وبستا ي يف صدري أينما ذهب ت فه ي مع ي، إن نف و ي فنفي ي   ؟ُث قال: ماذا يفعل أعدائي َب
 فقتلي شهادة وإن سجنو ي فسجين خلوة".

                                                            
 (.27( ومسلم )0920( و)40( و)00( أخرجه البخاري )092)
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ُث قال: "احملبوس من حبس قلبه عن ربه، واملأس ور م ن أس ره ه واه، واهلل ل و ب هلت م لء القلع ة ذهبً ا م ا ع دل ذل ك عن دي 
 ،كش   كر نعم   ة اْل   بس، وم   ا ج   زيتهم عل   ى م   ا تس   ببوا ِل في   ه م   ن اخل   ري، الله   م أع   ينِّ عل   ى ذك   رك وش   كرك وحس   ن عبادت   

 سبحان اهلل ينطق  حاله قائَل:

 أنا لست إال مؤمًنا                 باهلل يف سري وجهري

 أنا نبضة يف صدر هها       الكون فهل يضيق صدري

: وعل م اهلل م ا رأي ت أح ًدا أطي ب عيًش ا من ه ق ط، م ع م ا ك ان في ه م ن ض يق الع ي  -ر  ه اهلل-يقول تلميهه ]اب ن الق يم[ 
لت  نعم، وم  ا ك  ان في  ه م  ن اْل  بس والتهدي  د واإلره  اق وم  ع ذل  ك فه  و م  ن أطي  ب الن  اس عيًش  ا وأش  رحهم وخ  َلف الرفاهي  ة وا

ص   درًا، وأق   واهم قلبً   ا، وأس   رُّهم نفًس   ا، تل   وح نض   رة النع   يم عل   ى وجه   ه، وكن   ا إذا اش   تد بن   ا اخل   وف، وس   اءت من   ا الظن   ون، 
ل   ك كل   ه، وينقل   ب انش   راًحا وق   وة وطمأنين   ة، وض   اقت بن   ا األرض أتين   اه؛ فم   ا ه   و إال أن ن   راه ونس   مع كَلم   ه في   ههب ذ

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح ُلم أبواِبا يف دار العمل، فآت اهم م ن روحه ا ونس يمها وطيبه ا م ا اس تفرغ 
 قواهم لطلبها واملسابقة إليها.

 رجحوا حلًما وخفوا مهًما *** ونشوا ِسيًدا وشبوا ُعَلما

 ء، فأزاحوه وعاشوا سعداء. علموا من أين ينزاح الشقا

 إنه بلسم اْلياة.

وإذا ب  آخر اك  م علي  ه بالقت  ل ويُعل  ن علي  ه اك  م علي  ه، فم  ا يزي  د عل  ى أن يف  ب ثغ  ره ع  ن ابتس  امة نابع  ة م  ن ص  در مطم  ئن 
 هادي، واث ق مبوع ود اهلل، فيق ال ل ه: م ا تنتظ ر؟ ق ال: أنتظ ر الق دوم عل ى رَب، لق د عمل ت ُل ها املص رع مخس ة عش ر عاًم ا،

 وإ ي ألرجو اهلل أن تكون شهادة يف سبيله،

 فواهلل إ ي أرى مصرعي *** ولكن أمدُّ إليه اخلطا.

 (090)وتاهلل هها ممات الرجال *** فمن رام موتًا شريًفا فها

 سرور وفرحة ورغد ونشوة خري من كل متاع إهنا على حد تعبري بعضهم ْلظات من اجلنة.   -أيها اإلخوة-وهكها 

                                                            
 ( بلسم اْلياة حماضرة لفضيلة الشي  / علي عبد اخلالق القر ي.090)
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 أقول بل أثبت الن يب  ،ل ميان حَلوة ون التعبري عنها ِبها اللف : "وجد حَلوة اإلميان" فأثبت النِب فَل ريب أن يك
أن  -رض  ي اهلل عن  ه-أن ل مي  ان م  هاقًا وطعًم  ا ك  هلك فف  ي اْل  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أَب س  عيد اخل  دري 

 (093) نبّياً". يناً ومبحمد قال: "ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل رباً وباإلسَلم د النيب 

 بثَل : -كما أوضحه اْلديث  -أيها اإلخوة  كيف السبيل إىل وجدان ههه اْلَلوة واجلواب 

عل  ى   عل  ى م  ا س  وامها يع  ين أن يق  دم العب  د أم  ر اهلل وأم  ر رس  وله ون  واهي اهلل ورس  وله  األول: تق  دمي حمب  ة اهلل والرس  ول 
 كل شيء.

إال هلل، ال من أجل دنيا يصيبها وال مصلحة اصلها بل هلل وحده حمبة خالص ة يكت ب اهلل ُل ا الثا ي: أن اب املرء ال ابه 
 : "إمنا املؤمنون إخوة".-عز وجل-الدوام واالتصال ويتصل نعيمها بنعيم ايآخرة كما قال 

 الثالث: أن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يلقى يف النار.

ف  َل ا  ب حمب  ة خالص  ة إال امل  ؤمن وال يك  ون مؤمن  اً حّق  اً إال إذا أح  ب حمب  ة خالص  ة ف  إذا  فأثب  ت ُل  م عق  د اإلمي  ان واألخ  وة
رأيت إمياناً بَل أخوة فاعلم بأنه إميان ن اقص وإن رأي ت أخ وة ب َل إمي ان ف اعلم بأهن ا التق اء مص احل وتب ادل من افع وإذا رأي ت 

 يف كتابه. -عز وجل-أخوة اإلميان فتلك اليت مسى اهلل 

: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن اب امل رء ال اب ه إال  -أيها اإلخوة-مور جيد العبد طعم اإلميان بثَلثة أ
 اهلل، و أن يكره الكفر كراهية شديدة كما يكره أن يلقى يف النار.

العب ادة هلل ي هوق العب د  فمن حرص على ههه األم ور الثَلث ة  فق د حّص ل حمب ة اهلل تع اىل وعل ى ق در الطاع ة هلل وعل ى ق در
حَلوة اإلميان وعلى قدر املعصية يفق د ه هه اْل َلوة حس ب زي ادة اإلمي ان ونقص انه  فعقي دتنا عقي دة أه ل الس نة واجلماع ة 

يزيد بزيادة الطاعات والصاْلات وينقص باملعاصي وال زالت والس يئات، وعل ى ق در اإلمي ان يك ون  ،أن اإلميان يزيد وينقص
 وته.مهاقه وطعمه وحَل

: -ع  ز وج  ل-أيه  ا اإلخ  وة  ن  اجى ن  يب اهلل داود رب  ه فق  ال: "ي  ا رب أي عب  ادك أح  ب إلي  ك ح  ىت أحب  ه  ب  ك؟ فق  ال اهلل 
أحب عبادي إِل تقي القلب، نقي اليدين، ال ميشي إىل أح د بس وء، أحب ين، وأح ب م ن أحب ين وحبب ين إىل خلق ي، فق ال 

كيف أحببك إىل خلقك، قال: يا داود ذك رهم ب آالئي، ونعم ائي داود: يا رب إنك تعلم أ ي أحبك، وأحب من ابك، ف
 وبَلئي".

                                                            
 .001( أخرجه مسلم 093)
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ومن جعل السعي إىل م راض اهلل تع اىل وجه ه ومقص ده ك ان م ن أكم ل الن اس إميان اً ف َل ا ب إال هلل وال ي بغض إال هلل وال 
أللباِّن من ح ديث أَب أمام ة مرفوع اً: يعطي إال هلل وال مينع إال هلل وال يصل إال هلل وال يقطع إال هلل روى أبو داود وحسنه ا

 (095) "من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان".

وروى أ   د واب  ن جري  ر ع  ن اب  ن عب  اس أن  ه ق  ال: "م  ن أح  ب يف اهلل وأبغ  ض يف اهلل وواىل يف اهلل وع  ادى يف اهلل فإمن  ا تن  ال 
كثرت صَلته وصومه حىت يكون كهلك، وقد صارت عامة مؤاخ اة الن اس والية اهلل بهلك، ولن جيد عبد طعم اإلميان وإن  
 (099)على أمر الدنيا وذلك ال جيدي على أهله شيئاً.

ما قال تعاىل: "إمن ا ول يكم اهلل ورس وله وال هين آمنوا..."ف املواالة ب نص وللمؤمنني ك  ههه هي حقيقة املواالة  هلل ولرسوله
وللم ؤمنني ألم ر اهلل تع اىل مب واالهتم، فم ن ك ان عن ده م واالة لغ ري  ات ه وتك ون لرس وله ههه ايآية ال تكون إال هلل تعاىل له

اهلل ورس وله وامل  ؤمنني فق د أش  رك م ع اهلل غ  ريه يف اْل ب، وال ش  ك أن ش  رك الوالي ة داخ  ل يف ش رك احملب  ة لك ون م  واالة أه  ل 
 إال بإخَلص احملبة والوالية هلل وحده ال شريك ل ه الشرك والكفر من نواقض التوحيد بل ال تتحقق شهادة أن ال إله إال اهلل

ومواالة من أمر اهلل تعاىل مبواالهتم فمن فعل ذلك ضمن مع اهلل تعاىل النجاح والفَلح والنجاة يف ال دنيا وايآخ رة فم ا ك ان 
ه  و ال  والء للش  رك  هلل دام واتص  ل وه  ها ه  و ال  هى واىل اهلل ورس  وله وامل  ؤمنني وم  ا ك  ان لغ  ريه س  بحانه أنقط  ع وانفص  ل وه  ها

ُهمح تُ َقاةً  واملشركني واملنافقني وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:  [.45]آل عمران:  ِإالَّ َأنح تَ ت َُّقوا ِمن ح

، ق  ال ح  رب [000رة:]البق  ِإذح تَ بَ   رَّأَ الَّ  ِهيَن اتُِّبُع  وا ِم  َن الَّ  ِهيَن ات َّبَ ُع  وا َورََأُوا الحَع  َهاَب َوتَ َقطََّع  تح ِِبِ  مح اأَلسح  َبابُ  وق  ال تع  اىل:  
 . (311)األمة وترمجان القرآن ابن عباس رضى اهلل عنهما: "املودة"

 :وهها يدلنا على أن احملبة اليت تكون لغري اهلل ال تنفع، وعلى أن احملبة من أجل الدنيا مهمومة، وصدق رىب إذ يقول
 ََّمِئٍه بَ عحُضُهمح لِبَ عحٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اأَلِخَل  (310) [.03]الزخرف: نَي الحُمتَّقِ  ُء يَ وح

وهكها أيها الكرام فأصل التوحيد وروحه إخَلص احملبة هلل وحده، بل هي حقيقة العبادة وال يتم التوحيد ح ىت تكم ل حمب ة 
العبد لربه، وتسبق حمبته مجي ع احمل اب وتغلبه ا ويك ون ُل ا اْلك م عليه ا  ي ث تك ون س ائر حم اب العب د تبع اً ُل هه احملب ة ال يت 

 ة العبد وفَلحه.ِبا سعاد

.. ال يكم  ل للعب  د إمي  ان وال ي  تم ل  ه توحي  د إال إذا أخل  ص احملب  ة هلل وح  ده، فأح  ب م  ا اب  ه اهلل م  ن  -أيه  ا اإلخ  وة-نع  م 
 األشخاص واألعمال، وأبغض ما يبغضه اهلل من األشخاص واألحوال، وواىل أولياءه وعادى أعداءه.

                                                            
 األلبا ي. وحسنه ،(07273والطربا ي يف الكبري ) ،(9/790، 0/00/4وابن عساكر يف تاري  دمشق ) ،(2050( أخرجه أبوداود )095)

 (. 790واملروزي يف تعظيم قدر الصَلة ) ،704/  0( وأبو نعيم يف اْللية 727( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )099)

 ( موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع.311)

 (.57/ 4نقَل عن عون العلي اْلميد ) ،291( الشرك باهلل 310)
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 أستغفر اهلل ِل ولكم.جلسة االسباحة إن شاء اهلل و وللحديث صلة بعد 

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 أما بعد.

وا بن  ا ي  ا أيه  ا اإلخ  وة  نتج  ول يف بس  تان احملب  ني نس  تمتع بأخب  ارهم ونستنش  ق عب  ريهم عس  انا تف  وح علين  ا نفح  ة م  ن فتع  ال
وكي  ف ك  ان س  عيهم ملرض  اته؟ وكي  ف ك  ان  ؟نفح  اهتم تبع  ث فين  ا اُلم  ة للقي  ام مبث  ل قي  امهم، فكي  ف ك  ان ح  بهم هلل ورس  وله

 ؟الرباءة من املشركنيحبهم إلخواهنم، وكيف كان حرصهم على مواالة املؤمنني و 

فم ن ه هه املواق ف ال ىت الزال الت اري  اكيه ا وال ااكيه ا وميث ل ِب ا وال ميثله ا م ا س طره البط ل ربع ي ب ن ع امر ب أحرف م ن 
نور فقبل معركة القادسية أرسل رستم قائد الفرس إىل املسلمني يطلب رسوال يكلمه، فأرسل إليه سعد بن أَب وقاص ربعي 

ى رس  تم وق  د زين  وا جملس  ه بالنم  ارق املههب  ة وال  زراَب اْلري  ر، وأظه  ر اليواقي  ت وال   ِلء الثمين  ة، والزين  ة ب  ن ع  امر، ف  دخل عل  
 العظيمة، وعليه تاجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة النفيسة، وقد جلس على سرير من ذهب.. 

داس ِب ا عل ى ط رف البس اط،  ودخل الشاب البطل ربعي بثياب صفيقة وس يف وت رس وف رس قص رية، ومل ي زل راكبه ا ح ىت
 ُث نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سَلحه ودرعه وبيضته على رأسه.. 

 فقالوا له: ضع سَلحك.. 

 فقال: إ ي مل آتكم، وإمنا جئتكم حني دعومتو ي، فإن تركتمو ي هكها، وإال رجعت.. 

 فقال رستم: ائهنوا له.. 

 ، فخرق عامته.. فأقبل يتوكأ على رحمه فوق النمارق

 فقالوا له: ما جاء بكم.. 

فقال: إن اهلل ابتعثنا لنخرمل م ن ش اء م ن عب ادة العب اد إىل عب ادة اهلل، وم ن ض يق ال دنيا إىل س عتها، وم ن ج ور األدي ان إىل 
ب  دا ح  ىت ع  دل اإلس  َلم، فأرس  لنا بدين  ه إىل خلق  ه لن  دعوهم إلي  ه، فم  ن قب  ل ذل  ك قبلن  ا من  ه، ورجعن  ا عن  ه، وم  ن أىب قاتلن  اه أ

 نفضي إىل موعود اهلل.. 
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 قالوا: وما موعود اهلل؟، قال: اجلنة ملن مات على قتال من أىب، والظفر ملن بقي.. 

 قال رستم: قد مسعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هها األمر حىت ننظر فيه وتنظروا فيه؟.. 

 قال: نعم، كم أحب إليكم؟، يوما أو يومني؟.. 

 ب أهل رأينا ورؤساء قومنا.. قال: ال، بل حىت نكات

فق  ال: م  ا س  ن لن  ا رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن ن  ؤخر األع  داء عن  د اللق  اء أكث  ر م  ن ث  َل ، ف  انظر يف أم  رك وأم  رهم 
 واخب واحدة من ثَل  بعد األجل.. 

 فقال: أسيدهم أنت؟، قال: ال، ولكن املسلمون كاجلسد الواحد، جيري أدناهم على أعَلهم.. 

 ع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كَلم هها الرجل؟.. فاجتم

 فقالوا: معاذ اهلل أن متيل إىل شيء من هها وتدع دينك إىل هها الكلب، أما ترى إىل ثيابه؟.. 

 (314)فقال: ويلكم ال تنظروا إىل الثياب، وانظروا إىل الرأي والكَلم والسرية".

تعظ   م ال  دين ال   هي رب  اه وص  دق اهلل ح   ني ق  ال: }وهلل الع  زة ولرس   وله وللم  ؤمنني ولك   ن س  بحان م  ن خل   ق ه  ها اإلنس  ان و 
 املنافقني ال يعلمون . 

وم  ن أروع ص  ور احملب  ة هلل ورس  وله م  ا أخرج  ه اب  ن جري  ر الط  ربي وغ  ريه بس  ند ص  حيح أن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: 
 ادعوا ِل عبد اهلل بن عبد اهلل بن أىب بن سلول.

 ء قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:فلما جا

 )أال ترى ما يقول أبوك يا عبد اهلل(؟

 ؟بأىب أنت وأمي يا رسول اهلل ،فقال عبد اهلل: وماذا يقول أىب

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يقول: لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل. فقال عب د اهلل: لق د ص دق 
 ول اهلل فأنت واهلل األعز وهو األذل.واهلل يا رس

                                                            
 (.23/  3) -( البداية والنهاية 314)
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أم ا وق د ق ال فلتس معن م ا تَ َق ُر ب ه  ،أما واهلل لقد قدمت املدينة يا رسول اهلل وإن أهل يثرب ال يعلمون أح ًدا أب َّ َر بأبي ه م ىن
 عيُنك.

ن  ة ليخ  رجن األع  ز منه  ا فلم  ا ق  دموا املدين  ة ق  ام عب  د اهلل عل  ى باِب  ا بالس  يف ألبي  ه ُث ق  ال: أن  ت القائ  ل ل  ئن رجعن  ا إىل املدي
  ؟األذل

وال تبي   الليل ة فيه ا إال ب إذن م ن اهلل ورس وله ص لى اهلل  ،واهلل ال يؤي ك ظله ا ،أما واهلل لتعرفن ه ل الع زة ل ك أم لرس ول اهلل
 عليه وسلم

 فصرخ عبد اهلل بن ُأىّب: يا للخزرمل ابين مينعين بييت.

 له.فقال: واهلل ال يدخل بيته إال بأذن من اهلل ورسو 

 فأتوا النيب فأخربوه فقال: اذهبوا إليه فقولوا له: يقول لك رسول اهلل: خلِّه مسكنه.

    فأتوه فق الوا ل ه ذل ك فق ال: أم ا وق د ج اء األم ر م ن رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم ف نعم ل يعلم م ن األع ز وم ن األذل
(317) 

ِخِر يُ َوادُّوَن َمنح َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلوح َكانُوا آبَ اَءُهمح َأوح أَب حنَ اَءُهمح َأوح إنه الوالء هلل ولرسوله )ال جتَُِد قَ وحًما يُ ؤحِمُنوَن بِال لَِّه َوالحيَ وحِم ايآح
َوانَ ُهمح َأوح َعِشريَتَ ُهمح()ايادلة: من ايآية  (44ِإخح

 اهلل أكرب هؤالء هم الهين حققوا ايآية وحولوها إىل أرض الواقع إىل منهج حياة.

ههه املواقف الطيب ة م ا حك ى تع اىل يف قول ه ع ز ش أنه: )ال جت د قوًم ا يؤمن ون ب اهلل والي وم ايآخ ر ي وادون م ن ح اد اهلل  ومن 
ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم، أولئ ك كت ب يف قل وِبم اإلمي ان وأي دهم ب روح من ه وي دخلهم 

ها، رضي اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم املفلحون(. جنات جتري من حتتها األهنار خالدين في
 [. 44]ايادلة: 

قال ابن عباس: نزلت ههه ايآية يف أَب عبيدة بن اجلراح، فق د قت ل أب اه عب د اهلل ب ن اجل راح ي وم أح د، وعم ر ب ن اخلط اب، 
ابن ه ي وم ب در إىل ال رباز، فق ال الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم: قتل خاله الع اص ب ن هش ام ب ن املغ رية ي وم ب در، وأَب بك ر دع ا 

                                                            
 وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما. ،02401وأ د  ،(02/702يف تفسريه ) ( أخرجه الطربي317)
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قتل وا عتب ة وش يبة ( 312))متعنا بنفسك(، ومصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري، وعلي بن أَب طال ب وعبي دة )و  زة(
 (312) والوليد بن عتبة يوم بدر، أخرب أن هؤالء مل يوادوا أقارِبم وعشائرهم غضًبا هلل ولدينه.

 

 هلل بن حذافة ومثل في السما :عبد ا -

إنه مشهد الصحاَب اجلليل عبد اهلل بن حهافة السهمي رض ى اهلل عن ه  ،وأختم ِبها املشهد الهي يتألق مسًوا وروعة وجَلاًل 
 الهي وقع أسريًا يف بَلد الروم فقالوا مللكهم: ها هو رجل من أصحاب حممد.

ك ال  روم فع  رض علي  ه ص  فقًة ل  و ُعِرَض  ت عل  ى كث  ري م  ن الس  اقطني ق  ال أدخل  وه عل  ّى ف  دخل عب  د اهلل ب  ن حهاف  ة عل  ى مل  
  ؟ايرمني املتآمرين يف ههه األيام لباع األرض والعرض كما باعوا العقيدة فماذا عرض ملك الروم

   عرض على عبد اهلل بن حهافة نصف ملكه ويتنصر

   على أن أختلى عن ديين طرفة عني ما فعلت فقال عبد اهلل: واهلل لو أعطيتين مجيع ما متلك ومجيع ما ملكته العرب

   قال أنت وذاك ،قال ملك الروم: إذن أقتلك

ولك ن أِّنَّ للقل وب  ،وخيت ل يقين ه ،فأمر ملك الروم بأسريين من أسرى املسلمني فَ ُقِتَل أم ام عب د اهلل ب ن حهاف ة لتخت ل قوت ه
 ولو اجتمعوا. اليت امتألت باخلوف من عَلم الغيوب وحده أن ختشى طواغيت األرض

 ؟ُث قال له امللك: تتنصر

 قال امللك: اقتلوه ،قال عبد اهلل: ال.

ُث س  أله مل  اذا  ،  ق  ال املل  ك ردوه عل  ّى لعل  ه بك  ى خوفً  ا م  ن امل  وت ويري  د أن يقب  ل م  ا عرض  ته علي  ه فأخ  هوه ليقتل  وه فبك  ى
  ؟بكيت

 سأقتل ايآن وكنت أمتىن أن تك ون بع دد ك ل ش عرة ولكنين علمت يقيًنا أنين ،قال عبد اهلل: واهلل ما بكيت خوفا من املوت
 يف جسدي نفس تقتل يف سبيل اهلل.

                                                            
 ([7/039( ما بني القوسني غري موجود يف النص   هنا   وهو موجود يف كتب السرية، راجع زاد املعاد )312)

 (.433 49/430( التفسري الكبري )312)
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ُُ اَّاء..ُمُثل ُعلي ا وق دوات طيب ة.. واهلل ل و رأى األع داء م ن أه ل العقي دة االس تعَلء والع زة ألت وا إل يهم يف غاي ة الهل ة  ِقَمُم
 ار فأذلوهم وساموهم سوء العهاب.والصغار ولكنهم رأو أهل اإلسَلم يف غاية املهانة والهلة والصغ

  ؟قال ملك الروم: هل تُ َقبِّل رأسي وأعفو عنك

 قال عبد اهلل: أُقَ بُِّل رأسك بشرط أن تعفو عىن وعن مجيع أسرى املسلمني.

فقال ملك الروم أفعل:.. فقام عبد اهلل بن حهافة فقبَّل رأس ملك الروم فعفى عنه وعن مجيع أسرى املسلمني وانطلق عبد 
فلم  ا عل  م عم  ر ب  األمر ق  ال رض  ى اهلل عن  ه: ح  ق عل  ى ك  ل مس  لم أن  ،هلل باألس  رى إىل املدين  ة فق  ابلهم ف  اروق األم  ة عم  را

يقب   ل رأس عب   د اهلل ب   ن حهاف   ة وأن   ا أولكم..فق   ام عم   ر فقبَّ   ل رأس عب   د اهلل وق   ام أص   حاب رس   ول اهلل رض   وان اهلل عل   يهم 
 (310)مجيًعا". 

لق روعة ومسًوا وجَلاًل وعظمة إال أن أتلو ههه ايآي ة م ن كت اب ربن ا" َلَق دح َك اَن َلُك مح فِ يِهمح وال أملك أمام ههه املثل الىت تتأ
مِ  َِخَر َوَمنح يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الحَغيِنُّ اْلَح َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنح َكاَن يَ رحُجو اللََّه َوالحيَ وحَم ايآح  [0( ]املمتحنة: 0يُد )ُأسح

احملبة هى أصل األصول وهى قاعدة القواعد فاحملب ة ه ي حقيق ة العبودي ة وإمن ا متك ن األعم ال األخ رى م ن أيها اإلخوة  إن 
اْلم  د والش  كر واخل  وف والرج  اء والص  رب والزه  د واْلي  اء والفق  ر والش  وق واإلناب  ة باس  تمرار احملب  ة يف القل  وب وه  ي حقيق  ة 

 اإلخَلص بل هي حقيقة شهادة ال إله إال اهلل.

اب  ن الق  يم إذ يق  ول: "إذا غرس  ت ش  جرة احملب  ة يف القل  ب، وس  قيت مب  اء اإلخ  َلص ومتابع  ة اْلبي  ب أمث  رت أن  واع ورح  م اهلل 
 الثمار وآتت أكلها كل حني بإذن رِبا، أصلها ثابت يف قرار القلب وفرعها متصل بسدرة املنتهى".

ي  نعم وال ُيس  ر وال يطي  ب وال يس  كن وال : إن القل  ب ال يص  لح وال يفل  ح وال -ر هم  ا اهلل-وق  ال ش  ي  اإلس  َلم وتلمي  هه 
يطمئن إال بعبادة ربه وحده، وحمبته واإلنابة إليه، فلو حصل على ك ل م ا يتل هذ ب ه املخلوق ات مل يطم ئن ومل يس كن إذ في ه 

 رب فق   ر ذاحم، واض   طرار وحاج   ة إىل رب   ه معب   وده حمبوب   ه مطلوب   ه ب   الفطرة، ال يس   عد وال يطم   ئن وال يَِق   رُّ إال باإلمي   ان ب   اهلل
العاملني، فمن قرَّت عين ه ب اهلل ق رَّت ب ه ك ل ع ني، وم ن مل تِق ر عين ه ب اهلل تقطع ت نفس ه عل ى ال دنيا حس رات، وإمن ا يص دِّق 
ه ها م ن يف قلب ه حي اة. ف وا أس فاه، وا حس رتاه، كي ف ينقض ي الزم ان وينف د العم ر، والقل ب حمج وب، م ا ش م ُل ها البلس  م 

ا وم   ا ذاق أطي   ب م   ا فيه   ا، ب   ل ع   اش فيه   ا ع   ي  البه   ائم، وانتق   ل منه   ا انتق   ال رائح   ة؟ وخ   رمل م   ن ال   دنيا كم   ا دخ   ل فيه   
املفاليس، فكانت حياته عجزًا، وموت ه كم ًدا، ومع اده حس رة وأس ًفا، الله م فل ك اْلم د وإلي ك املش تكي، وأن ت املس تعان، 

 وبك املستغا ، وعليك التكَلن، وال حول وال قوة إال بك.

                                                            
 ،موصوال عند ابن عساكر ،وله شاهد من حديث ابن عباس ،وكها اْلاف  يف اإلصابة ،(: أخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طريق البيهقى02/4النبَلء )( قال الشي  شعيب األرناؤوط يف خترجيه لسري أعَلم 310)

 (.7/404وابن األثري يف أسد الغابة )
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ِييَ نَّ ُه َحيَ اًة  ،ا، وي ا م ن أعرض وا أقبل وا تس عدوافيا أيها ال هين آَمن وا آِمن و  )َم نح َعِم َل َص اِْلًا م ن ذََك ٍر َأوح أُن حثَ ى َوُه َو ُم ؤحِمٌن فَ َلُنحح
َسِن َما َكانُوا يَ عحَمُلوَن( َرُهم بَِأحح زِيَ ن َُّهمح َأجح  طَيَِّبًة َولََنجح

وأعيًنا من خشيتك مدرارة، ال إله إال أن ت س بحانك إن ا كن ا  اللهم ارزقنا إميانًا جند حَلوته، وقلوبًا خاشعة، وألسنة ذاكرة،
 (313)من الظاملني.

  -أيه ا اإلخ وة-كيف يصل احمل ب إىل ه هه الدرج ة ف إن احملب ة   ؟وختاًما أحبيت: ما هي األسباب اجلالبة للمحبة واملوجبة ُلا
جباهت  ا وعَلماهت  ا وش  واهدها وم  ن أخ  ه ال توص  ف وال تع  رف إمن  ا يعرفه  ا م  ن وج  دها وذاقه  ا وإمن  ا البح  ث يف أس  باِبا ومو 

 ؟باألسباب ذاق وعرف فما هي األسباب واملوجبات اليت ِبا يهوق املريد احملبة

 واجلواب من العَلمة ابن القيم طيب اهلل ثراه: األسباب اجلالبة للمحبة واملوجبة ُلا عشرة:

لكت اب ال هي افظ ه العب د ويش رحه لي تفهم م راد ص احبه أحدها: قراءة القرآن بالت دبر وال تفهم ملعاني ه وم ا أري د ب ه كت دبر ا 
 منه 

 الثا ي: التقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض فإهنا توصله إىل درجة احملبوبية بعد احملبة  

 الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل واْلال فنصيبه من احملبة على قدر نصيبه من هها الهكر  

 يثار حمابه على حمابك عند غلبات اُلوى والتسنم إىل حمابه وإن صعب املرتقى الرابع: إ 

اخلامس: مطالعة القلب ألمسائه وصفاته ومشاهدهتا ومعرفتها وتقلبه يف رياض ههه املعرفة ومباديها فمن عرف اهلل بأمسائه  
 ى القلوب بينها وبني الوصول إىل احملبوب وصفاته وأفعاله أحبه ال حمالة وُلها كانت املعطلة واجلهمية قطاع الطريق عل

 السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة فإهنا داعية إىل حمبته  

 السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بني يدي اهلل تعاىل وليس يف التعبري عن هها املعىن غري األمساء والعبارات  

ق  ت الن  زول اإلُل  ي ملناجات  ه وت  َلوة كَلم  ه والوق  وف بالقل  ب والت  أدب ب  أدب العبودي  ة ب  ني يدي  ه ُث خ  تم الث  امن: اخلل  وة ب  ه و  
 ذلك باالستغفار والتوبة 

التاس  ع: جمالس   ة احملب   ني الص   ادقني والتق   اط أطاي   ب مث   رات كَلمه  م كم   ا ينتق   ى أطاي   ب الثم   ر وال ت   تكلم إال إذا ترجح   ت  
 الك ومنفعة لغريك. مصلحة الكَلم وعلمت أن فيه مزيدا ْل

                                                            
 ( بلسم اْلياة حماضرة للشي  علي للقر ي.313)
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 .-عز وجل-العاشر: مباعدة كل سبب اول بني القلب وبني اهلل  

 (315)فمن ههه األسباب العشرة وصل احملبون إىل منازل احملبة ودخلوا على اْلبيب 

يا ح  ب اهلل تع  اىل: ه  و حي  اة القل  وب ونع  يم األرواح وِبج  ة النف  وس وق  رة العي  ون وأغل  ى نع  يم ال  دن  -أيه  ا اإلخ  وة-وهك  ها 
 وايآخرة.

 أذاقنا اهلل وإياكم حمبته وقربنا مجيًعا من حضرته، وال حرمنا من رؤيته، والتمتع بأنسه يف الدنيا وايآخرة.

ف  اللهم ي  ا وِل اإلس  َلم وأهل  ه مس  كنا باإلس  َلم ح  ىت نلق  اك. وام  أل قلوبن  ا م  ن معرفت  ك وحمبت  ك واإلناب  ة إلي  ك إن  ك ي  ا ربن  ا  
ألش  ياء إلين  ا، واجع  ل خش  يتك أخ  وف األش  ياء عن  دنا، واقط  ع عن  ا حاج  ات ال  دنيا الله  م اجع  ل حب  ك أح  ب ا ،ج  واد ك  رمي

 بالشوق إىل لقائك، وإذا أقررت أعني أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك الدعاء
 

 ؟؟مدن تدْداف

 ،ه ده اهلل ف َل مض ل ل هم ن ي ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 فهو العليم أحاط علًما بالهي *** يف الكون من سر ومن إعَلن

 وهو العليم مبا يوسوس عبده *** يف نفسه من غري نطق لسان

 القاصي وذو اإلصرار واإلعَلنبل يستوي يف علمه الدا ي *** مع 

 فهو العليم مبا يكون غًدا وما *** قد كان واملعلوم يف ذا ايآن

 وبكل شي مل يكن لو كان كيف *** يكون موجوًدا لهي األعيان

 فهو السميع يرى ويسمع كل ما *** يف الكون من سٍر ومن إعَلن

 فلكل صوت منه مسع حاضر *** فالسر واإلعَلن مستويان

 منه واسع األصوات ال *** خيفى عليه بعيدها والدَّا يوالسمع 

                                                            
 (.03/  7) -( مدارمل السالكني 315)
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 ويري دبيب النمل يف غسق الدُّجى *** ويرى كهاك تقلُّب األجفان

 ُلو البصري يرى دبيب النملة *** السوداء حتت الصَّخر والصَّوَّان

 ويرى جماري القوت يف أعضائها *** ويرى نَِياَط عروقها بعيان

 ِظها *** إي والهي برأ الورى وبَ رَا ي ويرى خيانات العيون بَِلحح 

 فهو اْلميد فكل  ٍد واقع *** أو كان مفروًضا على األزمان

 هو أهله سبحانه و مده *** كل احملامد وصف ذي اإلحسان

 فلك احملامد واملدائح كلها ***  واطري وجوارحي ولسا ي

 ولك احملامد ربنا ً دا كما *** يرضيك ال يفىن على األزمان

 ملء السموات العَل واألرض *** واملوجود بعد ومنتهى اإلمكان

 مما تشاء وراء ذلك كله ***  ًدا بغري هناية بزمان

 وعلى رسولك أفضل الصلوات *** والتسليم منك وأكمل الرضوان

رٌِي على األغصان  صلى اإلله على النيب حممد *** ما ناح ُقمح

 الصَّحب واإلخوانوعلى مجيع بناته ونسائه *** وعلى مجيع 

 وعلى صحابته مجيًعا واأُلىَل *** تبعوهم من بعد باإلحسان

مبنزل  ة الط  ائر الب  د ل  ه لص  حة الس  ري م  ن ث  َل : رأس  -ع  ز وج  ل-في  ا أيه  ا اإلخ  وة  إن القل  ب يف س  ريه إىل اهلل  ،أم  ا بع  د
ي د الط ريان، وم ىت قط ع ال رأس م ات وجناحان فاحملبة رأسه واخلوف والرجاء جناحاه فمىت س لم ال رأس واجلناح ان فالط ائر ج

 الطائر، ومىت فقد اجلناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

ف  أعريو ي  ،وق  د حت  دثنا يف اللق  اء الس  ابق  م  د اهلل تع  اىل ع  ن احملب  ة، والي  وم مبش  يئة اهلل تع  اىل نتح  د  ع  ن اخل  وف م  ن اهلل
يه على بصرية فوصل إىل ما ابه ويرضاه، وأن يثبتن ا عل ى أسأل اهلل أن جيعلنا ممن سار إل -أيها اإلخوة -القلوب واألمساع 

 اإلميان.

 أيها اإلخوة. 
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  ؟وما أقسامه ؟ما هو اخلوف

  ؟وكيف يأخه اإلنسان نفسه باخلوف

  ؟ومىت ال ينفعها ؟ومىت يكون ذلك أنفع ُلا

 وأخرياً: إىل رياحني بستان اخلائفني نستنشق بعض عبريها.

واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن جيعلنا ممن أوحم   -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع  
بص  رية فص  ار ل  ه س  رامل يض  يء ل  ه الظلم  ات، ح  ىت نص  ل إىل األم  ن واألم  ان يف ال  دنيا وايآخ  رة، حمف  وظني بع  ني اهلل ال  يت ال 

 تنام، مكلوئني بكلئه الهي ال يرام وال يضام.

يف اْلقيقة أفاض أهل العلم يف تعريف اخلوف وتنوعت ِف التعبري عنه أقواُلم فكث رت وأمج ع م ا قي ل  ؟أحبيت ما هو اخلوف
يف تعريف  ه: أن  ه وص  ف ق  ائم بالقل  ب ي  ؤدي إىل فع  ل األوام  ر وت  رك الن  واهي، وق  د تف  نن العب  اد والزه  اد والعلم  اء يف تعري  ف 

 توقع العقوبة على جماري األنفاس. اخلوف على حسب ما ذاقه كل واحد منهم فمنهم من قال: اخلوف هو

ع  ز -وم  نهم م  ن ق  ال: اخل  وف ه  و س  رامل القل  ب، ب  ه يبص  ر م  ا في  ه م  ن اخل  ري والش  ر وك  ل أح  د إذا خفت  ه هرب  ت من  ه إال اهلل 
 إنك إن خفته هربت إليه فاخلائف من ربه هارب إليه ومن ُث قال اهلل تعاىل: "ففروا إىل اهلل". -وجل

دل على نزول القوم ِبها املنزل ِف مس ريهم وحل ول تل ك الدرج ة ِف س لوكهم جعلن ا اهلل واي اكم إىل آخر ههه األقوال الىت ت
 من السائرين السالكني على الصراط املستقيم إىل رب العاملني.

منزل  ة م  ن أج  ّل من  ازل العبودي  ة وأنفعه  ا وه  ي ف  رض وواج  ب عل  ى ك  ل أح  د  -أيه  ا اإلخ  وة- -ع  ز وج  ل-واخل  وف م  ن اهلل 
 -ع   ز وج   ل-تع   اىل: "إمن   ا ذلك   م الش   يطان خي   وف أولي   اءه ف   َل خت   افوهم وخ   افون إن كن   تم م   ؤمنني" فقول   ه ب   نص ق   ول اهلل 

سبحانه -يف معىن اخلوف من اهلل  -ر ه اهلل-"وخافون" فيه األمر بوجوب إخَلص اخلوف هلل تعاىل قال اإلمام الشوكا ي 
 اْلقيق باخلوف مين واملراقبة ألم ري وهني ي لك ون اخل ري والش ر : "أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أهناكم عنه،أل ي-وتعاىل
 (319)بيدي".

يق  ول العلم  اء: وقول  ه تع  اىل: "ف  َل خت  افوهم"هني ع  ن خش  ية غ  ري اهلل ومتح  يض اخل  وف من  ه وح  ده ففيه  ا دالل  ة عل  ى وج  وب 
 عل   يهم والت   ابعون وك   ان الص   حابة رض   وان اهلل -ع   ز وج   ل-وأال خيش   ى غ   ري اهلل كخش   يته  -ج   ل وع   َل-جتري   د اخل   وف هلل 

والعلماء يهكرون منزلة اخلوف ويعظموهنا ويرون وجوب متحيضها هلل تعاىل وم ن ُث عظ م ُل م م ن اهلل امل دح والثن اء وك هلك 
رِِكنَي َأنح يَ عحُمُروا َمَساِجَد اللَّ ِه َش اِهِديَن عَ  ى أَن حُفِس ِهمح لَ عظمت العاقبة واجلزاء فمن املدح والثناء قوله سبحانه: "َما َكاَن لِلحُمشح

                                                            
 ( 0/211( فتح القدير)319)
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ِر أُولَئِ  َك َحِبطَ  تح َأعحَم  اُُلُمح َويف النَّ  اِر ُه  مح َخالِ  ُدوَن ) َِخ  ِر َوأَقَ  اَم 03بِ  الحُكفح َ  ا يَ عحُم  ُر َمَس  اِجَد اللَّ  ِه َم  نح َآَم  َن بِاللَّ  ِه َوالحيَ   وحِم ايآح (ِإمنَّ
َتِديَن )الصَََّلَة َوَآَتى الزََّكاَة وملَح خَيحَ  ِإالَّ اللََّه فَ َعَسى أُولَ    (301) [09 - 03(]التوبة: 05ِئَك َأنح َيُكونُوا ِمَن الحُمهح

 ومن بيان العاقبة واجلزاء قوله تعاىل: "وملن خاف مقام ربه جنتان".

يوم القيامة وهن ى ال نفس ع ن اُل وى ومل  -عز وجل-: "وملن خاف مقام ربه بني يدي اهلل -ر ه اهلل-قال اْلاف  ابن كثري 
ياة الدنيا وعلم أن ايآخرة خري وأبقى فأدى فرائض اهلل واجتنب حمارمه فله يوم القيامة عند رب ه جنت ان كم ا يطا وال آثر اْل

قال: جنتان من فضة  أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-يف اْلديث الهي أخرجه اجلماعة من حديث عبد اهلل بن منيس 
إال رداء  -ع  ز وج  ل-ب  ني الق  وم وب  ني أن ينظ  روا إىل رِب  م  آنيتهم  ا وم  ا فيهم  ا وجنت  ان م  ن ذه  ب آنيتهم  ا وم  ا فيهم  ا وم  ا

 (300) الكربياء على وجهه يف جنة عدن.

ه  اتني اجلنت  ني  -ع  ز وج  ل-وم  ا أمج  ل التعب  ري الق  رآ ي الرائ  ق الراق  ي"وملن خ  اف مق  ام رب  ه جنت  ان ذوات  ا أفن  ان" فوص  ف اهلل 
نض  يجة فائق  ة وق  ال عط  اء يف مع  ىن أفن  ان أغص  ان بأهنم  ا ذوات  ا أفن  ان أي ذوات  ا أغص  ان نض  رة حس  نة حتم  ل م  ن ك  ل مث  رة 

الشجرة ميس بعضها بعضاً وقيل أيض اً: ذوات ا أفن ان أي فيهم ا فن ون م ن امل َلذ والطيب ات نع م فف ي اجلن ة مجي ع أن واع الثم ار 
أن  مم  ا يعل  م الن  اس ومم  ا ال يعلم  ون وخ  رياً مم  ا يعلم  ون مم  ا ال ع  ني رأت وال أذن مسع  ت وال خط  ر عل  ى قل  ب بش  ر، ويكف  ي

نعلم أن اهلل ملا قص علينا ما يف اجلنة ضرب لنا به املثل فقط فقال مثل اجلنة وذلك لكي نتص ور ش يئاً عنه ا وإال فه و مث ل 
واْلقيقة فوق ذل ك وم ن أمج ل م ا ق ال العلم اء يف ذل ك م ا قال ه ح رب األم ة عب د اهلل ب ن عب اس رض ي اهلل عنهم ا فق د ق ال: 

 األمساء يعين بهلك أن بني ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بيناً يف التفاضل. ليس يف الدنيا مما يف ايآخرة إال 

واجلواب ه و مل ن خ اف اهلل تع اىل وس كن خ وف اهلل وح ده يف قلب ه ول هلك  ؟.. كل هها ملن -أيها اإلخوة-والسؤال ايآن 
 عظم سلفنا اخلوف من اهلل تعظيماً شديداً ورفعوا من مكانته.

 سكن اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. قال إبراهيم بن سفيان: إذا 

 وقال أبو سليمان الدارا ي: ما فارق اخلوف قلباً إال خرب.

م ا مل ي زل  –أي طري ق الس َلمة واالس تقامة والوص ول إىل اجلن ة دار الكرام ة واملقام ة  –وقال ذو النون: الناس على الطريق 
 ا الطريق.عنهم اخلوف فإذا زال اخلوف ضلو 

ول  يس اخل  وف كل  ه مم  دوًحا حمم  وًدا فهن  اك خ  وف ذم  ه الش  رع هن  اك أقس  ام للخ  وف فل  يس اخل  وف كل  ه رتب  ة واح  دة فهن  اك 
 خوف حممود وخوف مهموم.

                                                            
 (4/93(  تعليقات على القول املفيد للشي  عبدالر ن احملمود نقًَل عن عون العلى اْلميد)301)

 (.050( وابن ماجه )3302( والنسائي يف الكربى )4245( والبمهي )051( ومسلم )2535واْلديث أخرجه اجلماعة: البخاري ) ،(210/  3) -(  تفسري ابن كثري 300)
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أم ا اخل وف احملم ود فه و اخل وف الص ادق وه و م ا ح ال بين ك وب ني حم ارم اهلل تع اىل وه هه ه ي الوس طية يف اخل وف فإن  ه إذا 
 أس والقنوط وإن قل عن ذلك خيف الركون والتواكل.جتاوز ذلك خيف الي

ق  ال أب  و عثم  ان اْل  ريي:  ،واْل  ق أن يل  زم العب  د الوس  طية يف اخل  وف وه  و اخل  وف ال  هي اج  زه ع  ن حم  ارم اهلل ومينع  ه عنه  ا
 صدق اخلوف هو الورع عن ايآثام ظاهرًا وباطناً.

 اهلل. وقال شي  اإلسَلم ابن تيمية: اخلوف احملمود ما حجزك عن حمارم

ومن أقسام هها اخلوف خوف واجب وخوف مستحب: فاخلوف الواجب هو ما  ل على فعل الواجبات وترك احملرم ات 
 واخلوف املستحب هو ما  ل على فعل املستحبات وترك املكروهات.

ة اهلل ال هي ومن أقسام هها اخلوف خوف التألة أو السر: فخوف التأله والتعبد والتقرب هو الهي يزجر صاحبه عن معصي
خيافه خشية من أن يصيبه مبا ش اء م ن فق ر أو قت ل أو غض ب أو س لب نعم ة وَن و ذل ك بقدرت ه ومش يئته كم ا ق ال اإلم ام 

 املبارك عبد اهلل بن املبارك:

 إذا كنت يف نعمة فارعها فإن املعاصي تزيل النعم

 وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم

وه ها الن وع ال جي وز ص رفه  -س بحانه وتع اىل-أهم أن واع العب ادة القلبي ة ال يت جي ب إخَلص ها هلل  وهها النوع من اخلوف من
وص  رفه ل  ه س  بحانه يع  د م  ن أج  ّل العب  ادات وم  ن أعظ  م القرب  ات وه  و رك  ن م  ن أرك  ان العب  ادة وم  ن  -ع  ز وج  ل-لغ  ري اهلل 
 زاء.على هها الوجه فهو خملص موحد له عند اهلل أعظم اجل -عز وجل-خشى اهلل 

: "عين ان ال متس هما تعهد اهلل لصاحب هها الن وع م ن اخل وف أن ال متس ه الن ار أب داً فق د ق ال   -أيها اإلخوة-ولهلك 
وص  احبها مم  ن يظله  م اهلل يف ظل  ه ي  وم ال ظ  ل إال (304)الن  ار: ع  ني بك  ت م  ن خش  ية اهلل وع  ني بات  ت حت  رس يف س  بيل اهلل

َعٌة يُِظلُُّه  ُم اللَّ  ُه ِِف ِظلِّ  ِه يَ   وحَم اَل ِظ  لَّ ِإالَّ ِظلُّ  ُه  ة أن الن  يب ظل  ه"كما روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أَب هري  ر  ق  ال: "َس  ب ح
َتَمَع ا َعَليح ِه َوت َ اإِلَماُم الحَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِِف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل قَ لحُبُه ُمَعلٌَّق ِِف الحَمَساِجِد، َوَرُج ََلِن حَتَابَّ  َفرَّقَ ا َعَليح ِه، ا ِِف اللَّ ِه اجح

َف  ى َح  ىتَّ اَل  تَ عحلَ  َم ِاَالُ  ُه َم  ا تُ نحِف  ُق مَيِينُ  ُه، َوَرُج  ٌل طََلَبتح  ُه امح  َرأٌَة َذاُت َمنحِص  ٍب َومَجَ  اٍل فَ َق  اَل ِإِّنِّ َأَخ  اُف اللَّ  َه. َوَرُج  ٌل َتَص  دََّق َأخح
َناُه   (307) «.َوَرُجٌل ذََكَر اللََّه َخالًِيا فَ َفاَضتح َعي ح

 لصاحب هها اخلوف أن يغفر له ما بعده بفضل ههه اخلشية وهها اخلوف كما يف اْلديث الهي أخرجه وتكفل اهلل
ِسِه فَ َلمَّا » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-البخاري ومسلم وغريمها من حديث َعنح َأىِب ُهَري حَرَة َعِن النَِّبِّ  َرَف َرُجٌل َعَلى نَ فح َأسح

                                                            
 .0449وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،(0079( سنن البمهي برقم )304)

 (.0170ومسلم ) ،(0247، 001(  أخرجه البخاري )307)
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ِر فَ َواللَِّه لَِئنح َحَضَرُه الحَموحُت َأوحَصى بَ  َحُقوِِّن ُُثَّ اذحُروِِّن ِِف الرِّيِح ِِف الحَبحح رُِقوِِّن ُُثَّ اسح  َقَدَر َعَلىَّ َرىبِّ ِنيِه فَ َقاَل ِإَذا أَنَا ُمتُّ فََأحح
بَُه ِبِه َأَحًدا. قَاَل فَ َفَعُلوا َذِلَك ِبِه فَ َقاَل ِلأَلرحِض أَدِّى مَ  ُبىِن َعَهابًا َما َعهَّ ِت. فَِإَذا ُهَو قَاِئٌم فَ َقاَل َلُه َما َ ََلَك َعَلى لَيُ َعهِّ ا َأَخهح

َيُتَك يَا َربِّ   (302)«.افَ ُتَك. فَ َغَفَر َلُه ِبَهِلكَ خمََ  -َأوح قَاَل  -َما َصنَ عحَت فَ َقاَل َخشح

الن  اس فيه  دم كت  ب عم  رو ب  ن الع  اص وك  ان أم  ريًا عل  ى مص  ر إىل أم  ري امل  ؤمنني عم  ر ب  ن اخلط  اب أن هن  ر الني  ل يف  يض عل  ى 
البي  وت، فكت  ب عم  ر رس  الة م  ن عم  ر ب  ن اخلط  اب إىل هن  ر الني  ل يف مص  ر.. أم  ا بع  د، ف  إن كن  ت جت  ري ب  أمرك ف  اجر كم  ا 
ش  ئت، وإن كن  ت جت  ري ب  أمر اهلل فتوق  ف   ُث أم  ر عم  رو ب  ن الع  اص أن يلقيه  ا يف الني  ل، فلم  ا ألقاه  ا توق  ف يف اْل  ال ع  ن 

وع اهلل ُلم كل شيء فيا له م ن مرتق ى ارتق ى إلي ه أه ل ه هه العب ادة ومل ال؟ وق د هؤالء أناس حكموا بأمر اهلل فط ،الفيضان
ملع  رفتهم أن  ه س  بحانه ه  و وح  ده  ،ال  هي من  ه  فع  ل م  ا أم  رهم ب  ه وت  رك م  ا هن  اهم عن  ه -ع  ز وج  ل-عمل  وا    وفهم م  ن اهلل 
بحانه فه ها ح ال م ن حف   ه ها الن وع لكون اخلري والشر بيده س ،واملراقبة ألمره وهنيه -تبارك وتعاىل-اْلقيق باخلوف منه 

إذ جع  ل هلل ن  ّداً يف اخل  وف وذل  ك كح  ال  ،وأم  ا م  ن ض  يعه فص  رفه لغ  ري اهلل فق  د أش  رك ش  ركاً أك  رب ،م  ن اخل  وف ومل يض  يعه
املشركني الهين يعتقدون يف آُلتهم ذلك االعتقاد وُلها خيوفون ِبا أولياء الر ن كما قال قوم هود ُلود علي ه الس َلم ال هين 

ع نهم أهن م خوف وا ه وداً ب آُلتهم فق الوا: "إن نق ول إال اع باك بع ض آُلتن ا بس وء"إال أن أه ل التوحي د  -عز وج ل-ر اهلل ذك
وحده أعلنوها صراة مدوية بأهنم ال خيافون إال اهلل وال خيشون إال اهلل  -عز وجل-الكامل وإخَلص اخلوف ومتحيضه هلل 
ُم ُه  -ع ز وج ل-ة احملقق ني وس يد املوح دين يق ول كم ا حك ى اهلل تعاىل وإمامهم إبراهيم علي ه الس َلم ق دو  عن ه: "َوَحاجَّ ُه قَ وح

ٍء ِعلحًم ا أَفَ ََل تَ تَ هَكَُّروَن  قَاَل َأحُتَاجُّو يِّ يف اللَِّه َوَقدح َه َداِن َواَل َأَخ اُف َم ا ُتشح رُِكوَن بِ ِه ِإالَّ َأنح َيَش اَء َرَبِّ َش يحًئا َوِس عَ  َرَبِّ ُك لَّ َش يح
ُتمح بِاللَِّه َما ملَح يُ نَ  زِّلح بِ ِه َعلَ يحُكمح ُس لحطَ 51) رَكح ُتمح َواَل خَتَاُفوَن أَنَُّكمح َأشح رَكح ِن ِإنح  (وََكيحَف َأَخاُف َما َأشح َمح ِ َأَح قُّ بِ األح انًا فَ َأيُّ الحَف رِيَقنيح

َتُدوَن )(الَِّهيَن َآَمُنوا وملَح يَ لحِبُسوا ِإميَانَ ُهمح 50ُكنحُتمح تَ عحَلُموَن ) ُن َوُهمح ُمهح َمح  [.54 - 51(]األنعام: 54ِبظُلحٍم أُولَِئَك َُلُُم األح

يف  فاخلائفون من اهلل يف الدنيا هم أهل األمن يف الدنيا وايآخرة وهم أه ل اُلداي ة واالهت داء يف ال دنيا وايآخ رة كم ا ق ال 
س وس   ند حس   ن كم   ا يف الص   حيحة وص   حيح اْل  ديث ال   هي أخرج   ه أب   و نع   يم يف اْللي   ة وغ   ريه م   ن ح   ديث ش   داد ب   ن أو 

قال: وع زحم وج َلِل ال أمج ع لعب دي أمن ني وال خ وفني إن ه و أمن ين يف ال دنيا أخفت ه ي وم أمج ع عب ادي ومل ن  اجلامع أنه 
فهها أحبيت هو خوف التأله خ وف التعب د خ وف التق رب خ وف الس ر  (302) هو خافين يف الدنيا أمنته يوم أمجع عبادي".

اهلل عن عباده ويدخل حتت هها أيضاً اخلوف من وعيد اهلل الهي توعد به العص اة وه ها اخل وف م ن أعل ى الهي به يرضى 
 مراتب اإلميان. 

وهن  اك خ  وف عل  ى الض  د م  ن ه  ها متام  اً ف  إن ك  ان ه  ها اخل  وف ال  هي حت  دثنا عن  ه تعب  دي يتق  رب ب  ه العب  اد إىل اهلل وتك  ون 
ف  إن ه  ها الن  وع م  ن اخل  وف ال  هي ابت  دك ْلض  راتكم  -تب  ارك وتع  اىل-رِب  م  ألص  حابه املنزل  ة العالي  ة واملكان  ة الس  امية عن  د

ب ل يض يع العب د  ،خ وف يض يع ال أق ول منزل ة العب د عن د رب ه ،اْلديث فيه خوف يبعد عن اهلل خوف يور  غضبه وعقاب ه

                                                            
 .3023( أخرجه مسلم 302)

 يف صحيح اجلامع. 2774( أخرجه أبو نعيم يف اْللية وحسنه األلبا ي انظر حديث رقم: 302)

 



 396 

اخل وف الش ركي وه ل  ه و م ا يس ميه العلم اء  -أيه ا اإلخ وة-وه ها اخل وف  ،نفسه ويورثه اُلَلك وي ورده الن ار وب ئس الق رار
نعم أمل أقل ْلضراتكم إن اخلوف من اهلل اجللي ل رك ن م ن أرك ان العب ادة وه و منزل ة رفيع ة م ن أج ل  ؟هناك شرك يف اخلوف

منازُل  ا؟ فهن  اك م  ن العب  اد م  ن ال ميح  ض اخل  وف هلل تع  اىل وح  ده ب  ل يش  رك في  ه م  ع اهلل غ  ريه فرمب  ا خ  اف العبي  د أكث  ر مم  ا 
الناس من خياف من غري اهلل أن يصيبه ذلك الغري مبكروه وسوء وهو ال يدري أو يدري ولكن ه ال  من ،خياف العزيز اْلميد

وحده إن ش اء أن ينفع ه نفع ه ول و من ع ذل ك عن ه  -سبحانه وتعاىل-يوقن أن الضرر والنفع والشر واخلري إمنا هو بيد امللك 
  ،ألرض مجيًعا فما شاءه اهلل كان وما مل يشأه مل يك نوإن شاء أن يضره ضره ولو منع ذلك عنه أهل ا ،أهل األرض مجيًعا

ُه جُتَاَه َك ِإَذا َس أَلحَت فَاسح َأِل اللَّ َه َوِإَذا اسح تَ َعنحَت فَاسح تَ كما ق ال نبي ه املص طفى  َف ِ  اللَّ َه جتَِ دح َف ِ  اللَّ َه َاحَفظح َك احح ِعنح : "احح
َتَمَع  تح عَ  َتَمُع  وا َعلَ  ى َأنح بِاللَّ  ِه َواعحلَ  مح َأنَّ األُمَّ  َة لَ  ِو اجح ٍء قَ  دح َكَتبَ  ُه اللَّ  ُه لَ  َك َولَ  ِو اجح َفُع  وَك ِإالَّ ِبَش  ىح ٍء ملَح يَ ن ح َفُع  وَك ِبَش  ىح لَ  ى َأنح يَ ن ح

ٍء َقدح َكَتَبُه اللَُّه َعَليحَك رُِفَعِت األَقحََلُم َوَجفَِّت الصُُّحُف  ٍء ملَح َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشىح  (300)«.َيُضرُّوَك ِبَشىح

كان هها اخلوف يف قلب عبد م ن غ ري اهلل خي اف أن يقط ع رزق ه أو ينقص ه عم ره أو ارم ه نفع اً فق د أش رك ه ها العب د فإذا  
 ،ألن هها كله من خصائصه سبحانه نع م.. فك ل م ن س واه وكاف ة م ن ع داه ال ميلك ون ألح د نفع اً وال ض رّاً  ،مع اهلل تعاىل

ها الواحد من اإلنس أو اجلن وسواء كان ملكاً أو نبّياً وسواء كان حيّ اً أو لنوقن ِبها أحبيت ولننعم بهلك عيناً سواء كان ه
 فهناك من املسملني وال حول وال قوة إال باهلل من أشرك يف باب اخلوف وجعل هلل نّداً يف ههه العبادة العظيمة. ،ميتأً 

أو اجل ن أو الطواغي  ت الض رر والنف  ع م  ن  نع م.. انتش  ر ه ها األم  ر يف كث ري م  ن املس لمني فم  نهم ال  هين يعتق دون يف األولي  اء
 دون اهلل جل جَلله فصاروا خيافون منهم ويصرفون ُلم كثرياً من العبادات بناء على ذلك اخلوف.

غ  َلة املتص  وفة ال  هين غ  الوا يف املش  اي  واألولي  اء ح  ىت يف جان  ب اخل  وف  -ع  ز وج  ل-"وم  ن ه  ؤالء ال  هين أش  ركوا م  ع اهلل 
الك   ون واْلي   اة، واعتق   دوا ف   يهم الق   درة املطلق   ة والعل   م احمل   يط والعص   مة م   ن الزل   ل، وبالت   اِل اعتق   دوا أن ُل   م التص   رف يف 

خافوهم كما خيافون اهلل أو أكث ر، ونس جوا يف كت بهم كث ريًا م ن القص ص والرواي ات واألس اطري املكهوب ة ح ول ق درهتم عل ى 
ضوع ُل م ومتكي نهم م ن أم واُلم وم ا يش اءون دون نفع أو ضر غريهم مىت شاءوا، وروَّجوا لهلك بغرض  ل الناس على اخل

 .(303)اعباض، وإال فاُلَلك ملن يشك يف ذلك

وممن وقع يف هها النوع من الشرك طائفة العلمانيني واملستغربني من اْلكام واملثقفني.. وغريهم ممن عظم يف قلوِبم اخل وف 
 –الكف ر إىل درج ة أهن م أش ركوا فيه ا ه ؤالء م ن دون اهلل من الغرب أو النظام الع املي اجلدي د أو أمريك ا أو غريه ا م ن دول 

، وظن وا أن أمريك ا والغ رب ال رادَّ لق درهتم وال يق در أح د عل ى مق اومتهم، وأهن م أص بحوا امل وجهني للع امل، - -عز وج ل-
الَّ ِهيَن ِم نح ُدونِ ِه َوَم نح َوخُيَوُِّفونَ َك بِ  فَلبد من طاعتهم وخوفوا الناس منهم، كما قال سبحانه ع ن أس َلفهم م ن املن افقني: 

                                                            
 .705 - 702، ويف ظَلل اجلنة 4025 وصححه األلبا ي يف صحيح البمهي  ،0200( أخرجه البمهي، 300)

(، و"الطبقات 432 -4/422(، و"جامع كرامات األولياء"للنبها ي )00، 0/07(، و"الكواكب الدرية"للمناوي )201، 9/400( ينظر روايات املتصوفة يف هها الشأن: "طبقات الشافعية"للسبكي )303)

 (.010، 2/55الكربى"للشعرا ي )
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لِيَ  اَءُه فَ  ََل خَتَ  اُفوُهمح َوَخ  اُفوِن ِإنح ُكنح  ُتمح   [، وق  ال: 70]الزم  ر: ُيضح  ِللح اللَّ  ُه َفَم  ا لَ  ُه ِم  نح َه  اٍد  َ  ا َذِلُك  مح الشَّ  يحطَاُن خُيَ  وُِّف َأوح ِإمنَّ
  [.032]آل عمران:  ُمؤحِمِننيَ 

ل ما ي أمرون وينه ون، ف أحلوا اْل رام، وحرم وا اْل َلل ونب هوا ش ريعة اهلل، واس تبدلوها ونتيجة هها اخلوف فقد أطاعوهم يف ك
ع  ز -وقرب  وا أع  داءه، وه  ها كل  ه بن  اًء عل  ى خ  وفهم ُل  م م  ن دون اهلل  –ع  ز وج  ل–بأحك  ام ه  ؤالء الكف  رة وع  ادوا أولي  اء اهلل 

 (305)-وجل

ف َل جي وز أب داً  ،وخ ه بأي ديهم إلي ك أخ ه الك رام علي ك ،يَلاللهم رد املسلمني إىل دينك رًدا مج ،فَل حول وال قوة إال باهلل
أن خن اف م ن غ ري اهلل تع اىل ك ل ه ها اخل وف وال أن جنع ل اخل وف م ن بطش ه كخوفن ا م ن اهلل فنرض ى أن   -أيها اإلخ وة-

ن ال بط  نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل اخلري حىت ال نقع حتت البط  والتهديد واخل وف زاعم ني أن ا ب هلك ننج و م 
وهن  رب وَن  ن ب  هلك نض  حك عل  ى أنفس  نا نك  هب ونص  دقها وال نس  أُلا أف  إن تركن  ا ذل  ك ال  دين والعم  ل ل  ه وتركن  ا االلت  زام 
واخلري والعمل به وجنونا من البط  أفننجوا من عهاب اهلل الهي عصينا أوام ره واجل واب ب َل ش ك واض ح هن رب م ن ع هاب 

ك ج اء التعب  ري الق رآ ي رائع  اً يف قول  ه تع اىل: "وم  ن الن  اس م ن يق  ول آمن  ا بش ر ولكنن  ا ل ن هن  رب م  ن ع هاب رب البش  ر ول  هل
 باهلل فإذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعهاب اهلل".

يصد العبد أن يعصيه فكلما ت هكر العب د أن ه منه ي ع ن املعص ية ف إن فعله ا عوق ب بعق اب م ن  -عز وجل-إن عهاب اهلل 
ذا جع ل م ا يص يبه م ن أذى يف طري ق اهلل ص اّداً ل ه ع ن الطاع ة فيبكه ا بس بب ه ها ف إ ،اهلل صده ذل ك ع ن اق باف املعص ية

األذى ويفعل املعصية خوف األذية فهو بهلك قد جعل فتنة الناس كعهاب اهلل فسوى بني اهلل وبني عباده ففي ه هه ايآي ة 
م ا كث رت الف   واملص ائب وك ل عل ى أنه ال جيوز أن خيشى العبد الن اس وخي افهم مهم ا عظم ت البلي ة ومه  -أيها اإلخوة-

ايآن وَن  ن نتح  د  ع  ن ط  رق اخل  وف م  ن اهلل وكي  ف يغ  رس امل  رء اليق  ني ب  اهلل يف  ،ق  در إميان  ه كم  ا نوض  ح ذل  ك إن ش  اء اهلل
قلب  ه وانتب  ه أيه  ا اْلبي  ب إىل ه  هه اللطيف  ة يف ايآي  ة ف  إن اهلل تع  اىل مس  ى بط    البش  ر وتع  هيبهم فتن  ة فالن  اس ال ميلك  ون إال 

وفعل   ه فس   ماه ع   هاباً فأيهم   ا ينبغ   ي أن خي   اف العب   د؟ ُث إن تس   ميتها فتن   ة أي اختب   ار  -ع   ز وج   ل-وأم   ا عم   ل اهلل  الفتن   ة
فه ي أيض اً م ن اهلل مل  ،أجراها على ي د ه ؤالء ليبتل ي عب ده امل ؤمن ِب ها -عز وجل-وامتحان وابتَلء إشارة إىل أهنا من اهلل 

  فليت  يقن القل  ب ب  أن اهلل ال يس  لم أولي  اءه ألعدائ  ه أب  داً ؟فم  م اخل  وف -س  بحانه وتع  اىل-خت  رمل ع  ن فعل  ه وإرادت  ه ومش  يئته 
ف  َل يق دم اإلنس ان التن  ازالت س ريعاً فإن ه م  ن ض عف اإلمي ان واليق  ني أن ترض ى الن  اس  ،وإمن ا ه و االمتح  ان واالب تَلء والفتن ة

إن رزق اهلل ال جيره ح رص ح ريص وال حبييب  ،بسخط اهلل وأن حتمدهم على رزق اهلل وأن تهمهم على ما مل يؤتك إال اهلل
 يرده كراهية كاره وإن عهاب اهلل ال يدفعه التجاء أو احتماء بغريه أبداً.

وم   ا أمج   ل الكلم   ات ال   يت حت   د  فيه   ا ش   ي  اإلس   َلم ع   ن اليق   ني وتتض   من القي   ام بالطاع   ة واألوام   ر والبع   د ع   ن املعاص   ي 
 والنواهي فلنصا إليه ونلقي األمساع بني يديه. 

                                                            
 (.90 ،92/ 4نقًَل عن عون العلي اْلميد ) ،بعدهاوما  ،290( الشرك باهلل 305)

 



 398 

ي  اإلس  َلم: "إن اليق ني يتض من اليق  ني يف القي ام ب  أمر اهلل وم ا وع د أه  ل طاعت ه، ويتض من اليق  ني بق در اهلل وخلق  ه ق ال ش 
وتدبريه، فإذا أرضيتهم بسخط اهلل ؛ مل تكن موقنا بوعده وال برزقه، فإنه إمنا امل اإلنسان على ذلك، إما مي ٌل إىل م ا يف 

ب  أمر اهلل مل  ا يرج  وه م  نهم، وإم  ا ض  عف تص  ديق مب  ا وع  د اهلل أه  ل طاعت  ه م  ن النص  ر أي  ديهم م  ن ال  دنيا، في  بك القي  ام ف  يهم 
والتأيي   د يف ال   دنيا وايآخ   رة ؛ فإن   ك إذا أرض   يت اهلل نص   رك ورزق   ك وكف   اك م   ؤنتهم، فإرض   اؤهم بس   خطه إمن   ا يك   ون خوف   ا 

 (.309منهم، ورجاًءا ُلم، وذلك من ضعف اليقني")

رض ي -ق ال: "م ن ال تمس رض ى اهلل بس خط الن اس   عنه ا أن رس ول اهلل ولهلك جاء يف اْلديث عن عائشة رض ي اهلل
واْل ديث  (341)«س خط اهلل علي ه وأس خط علي ه الن اس وأرضى عنه الناس، ومن ال تمس رض ي الن اس بس خط اهلل -اهلل عنه

 أخرجه ابن حبان يف  صحيحه بسند صحيح.

 ،اهلل فخس ر ال دنيا وايآخ رة ذل ك ه و اخلس ران املب ني سبحان اهلل  كان يسعى إىل رضاء الناس ففق ده وقب ل ذل ك فق د رض ا
 فماذا كسب من خسر اهلل؟ أما من أرضى اهلل بسخط الناس فإن اهلل يرضى عنه ويُرضي عنه الناس أيضاً.

وض رورة وج وب تق دمي رض  ا اهلل عل ى رض ا املخل وق والوعي  د  -ع ز وج  ل-فف ي ه ها اْل ديث وج وب جتري  د اخل وف م ن اهلل 
فه  و م ن ض عف اإلمي ان وم  ن عَلم ات وموجب ات نقص انه وال ح  ول  -ج ل وع َل-ف آثرهم عل  ى رض ا اهلل مل ن خ اف الن اس 
 وال قوة إال باهلل.

وه  ي النتيج  ة ال  يت الب  د أن خن  رمل ِب  ا م  ن ه  ها اللق  اء أن خن  اف اهلل وال خنش  ى س  واه وأن   -أيه  ا اإلخ  وة-واخلَلص  ة مم  ا م  ر 
دأب عل  ى توقي  ع ه  ها املع  ىن يف نفوس  نا ونروض  ها علي  ه ح  ىت يس  تقيم ُل  ا وأن ن   ،َنق  ق ذل  ك عمليّ  اً ال ق  واًل ولفظ  اً فحس  ب

ال زلت وأنا أحتد  أمل ح  ،واخلوف الهي هو شرك باهلل ،وايآن بعد أن تبينا اخلوف الهي هو عبادة هلل ،ذلك على الطبيعة
فطر عليه العبد وجب ل علي ه  سؤااًل يراود األذهان ويداعب األفهام يكاد يسرع إىل اللسان ليقول: لكن اخلوف شيء جبليّ 

اإلنسان وخلق عليه املخلوق أفيعاب على اإلنسان أن خياف مم ا يعل م أن ه يص يبه بالض ر؟ إنن ا والب د خن اف م ن الس باع ب ل 
لطف  ك ال  ؟م  ن الك  َلب وخن  اف م  ن اْلي  ات والثع  ابني ب  ل هن  اك م  ن خي  اف م  ن الصراص  ري والفئ  ران فه  ل ه  ها ح  رام علين  ا

 شي  من بعض هها ختاف. تقول نعم فأنت أيضا يا

ف إن اهلل تع اىل م ا كلفن ا أب داً أن خن رمل ذل ك   -أيه ا اإلخ وة-وأقول: نعم.. وال عي ب وال ش ني يف ه ها ال عل ي وال عل يكم 
اخلوف من قلوبنا فهها ال يهم وكيف يهم وقد قال اهلل يف ح ق ن يب مرس ل م ن أوِل الع زم ه و موس ى علي ه الس َلم: "فخ رمل 

وق  ال: "ف  أوجس يف نفس  ه خيف  ة موس  ى" فه  ها خ  وف طبيع  ي ال ي  هم ب  ل رمب  ا ام  د إذا س  اعد و   ل  منه  ا خائف  اً يبق  ب"
ي  هم إذا ك  ان ح  امًَل عل  ى اجل  َب واخل  ور واالهن  زام  -وتش  اركو ي ال  رأي يف ه  ها -ص  احبه عل  ى أخ  ه األهب  ة واالس  تعداد لكن  ه 

عيف واه ال يك  اد يك  ون س  بباً خل  وف وه  ها وهن  اك أيض  اً اخل  وف ال  ومهي م  ن ش  يئ ال وج  ود ل  ه أو ش  يء ض   ،وت  رك اإلق  دام

                                                            
 .0/20( جمموع الفتاوى: 309)

 .4421وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،423/  0( أخرجه ابن حبان 341)
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 (340) يتعوذ باهلل منه صباح مساء فيقول: اللهم إ ي أعوذ بك م ن اجل َب والبخ ل". أيًضا خور وضعف وجَب كان النيب 
فهو ِبها من األخَلق الرذيلة اليت جيدر باملسلم أن يبفع عنها لكن من غلبته طبيعته فلم يستطع أن خيرمل ذلك م ن نفس ه 

لك  ن أن ي  داهن امل  رء يف دين  ه خش  ية أن يق  ول الن  اس متش  دد أو غ  ري حض  اري فه  ها غ  ًدا يق  ول ل  ه رب  ،ي  أُث وال ي  همف  َل 
 العاملني إياي كنت أحق أن ختشى.

وي  هكر ه  ها مب  ا "ح  د  يف جلن  ة الش  ؤون الديني  ة مبجل  س الش  عب فق  د ج  رى ك  َلم ح  ول استص  دار ق  رار بإلغ  اء مهرجان  ات 
فساد وما ُلا من تأثري عل ى دي ن الن اس، فاس تنكر ذل ك ص احب أخب ار الن اس جبري دة األخب ار، السينما ملا فيها من عري و 

ويبدو أن استنكاره كان موجها لرئيس اللجنة، فس ارع رئ يس جلن ة الش ؤون الديني ة ال هي ام ل درج ة ال دكتوراه لينف ي الل وم 
دا عل  ى املق  ال: عزي  زي حم رر ص  فحة أخب  ار الن  اس، عن ه وع  ن مجي  ع أعض اء اللجن  ة، ول  و جم  رد التفك ري يف ه  ها الق  رار فق ال ر 

 ص    وص مقالت    ك اخلاص    ة بإلغ    اء مهرجان    ات الس    ينما يف مص    ر إن األم    ر مل يتع    د رأي    ا م    ن الض    يوف ال    هين اض    رون 
 اجتماعات اللجنة، ومل يؤيده أحد من األعضاء، وبالتاِل مل يصدر به قرار". 

إذ يق  ول: "والس  عادة يف معامل  ة اخلل  ق أن  -ر   ه اهلل تع  اىل-م اب  ن تيمي  ة وهلل در ش  ي  اإلس  َل ،فإن  ا هلل وإن  ا إلي  ه راجع  ون
 تعاملهم هلل فبجو اهلل فيهم وال ترجوهم يف اهلل، وختافه فيهم وال ختافهم يف اهلل".

ونستنش  ق نس  يم  ،وبع  د أيه  ا اإلخ  وة.. وق  د طوفن  ا يف بس  تان اخل  وف ه  ل لن  ا أن نس  بوح عب  ري اخل  ائفني م  ن رب الع  املني
 وأستغفر اهلل ِل ولكم. ئهين جبناب رب العاملني؟ نعم ولكن نلتقي ِبم بعد جلسة االسباحة مبشيئة اهلل تعاىلالَل

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن 

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

وأس تحي أن  ،إىل وردات طيبات نتنس مها م ن ه ها البس تان امل اتع الي انع م ن بس تان اخل ائفني الَلئ هين جبن اب رب الع املني
فها هو البمهي خي رمل ع ن  ونبيه ومصطفاه حممد رسول اهلل  أقدم أحًدا بني يدي أعظم الناس خوفاً من اهلل وهو رسوله

أن  ه )راق  ب رس  ول اهلل الليل  ة كله  ا )ويف لف   : يف ليل  ة ص  َلها   وك  ان ق  د ش  هد ب  دراً م  ع رس  ول اهلل  –خب  اب ب  ن األرت 
ص َلة م ا كلها(حىت كان مع الفجر فلما سلم من صَلته قال له خب اب: ي ا رس ول اهلل ب أَب أن ت وأم ي لق د ص ليت الليل ة 

ث َل  خص ال فأعط ا ي اثنت ني  -ع ز وج ل-إهنا صَلة رغب ورهب ]وإ ي[ سألت رَب  ،رأيتك صليت َنوها، قال: "أجل

                                                            
 .4544( أخرجه البخاري 340)
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وس ألت  ،ومنعين واحدة: سألت رَب أن ال يهلكنا مبا أهلك به األمم قبلنا )ويف لف : أن ال يهل ك أم يت بس نة( فأعطانيه ا
 (344) وسألت رَب أن ال يلبسنا شيعاً فمنعنيها(. ،نا فأعطانيهاأن ال يظهر علينا عدواً من غري  -عز وجل-رَب 

كما يف النسائي وغ ريه )يق وم ليل ة بآي ة يردده ا ح ىت أص بح وه ي: إن تع هِبم ف إهنم عب ادك وإن تغف ر ُل م    وهاهو أيضا 
: ي  ا رس  ول اهلل م  ا فإن  ك أن  ت العزي  ز اْلك  يم ]ِب  ا يرك  ع وِب  ا يس  جد وِب  ا ي  دعو[ ]فلم  ا أص  بح ق  ال ل  ه أب  و ذر رض  ي اللهعن  ه

زلت تقرأ ههه ايآية حىت أصبحت تركع ِبا وتسجد ِبا[ ]وت دعو ِب ا[ ]وق د علم ك اهلل الق رآن كل ه[ ]ل و فع ل ه ها بعض نا 
الش  فاعة ألم  يت فأعطانيه  ا وه  ي نائل  ة إن ش  اء اهلل مل  ن ال يش  رك ب  اهلل  -ع  ز وج  ل-لوج  دنا علي  ه[ ]ق  ال: )إ ي س  ألت رَب 

 (347)شيئاً([ 

يف صحيحه وسنده حسن عن عطاء قال: دخلت أن ا وعبي د ب ن عم ري عل ى عائش ة رض ي اهلل عنه ا فق ال وروى ابن حبان 
  فق ال: ي ا عائش ة ،فبك ت وقال ت: ق ام ليل ة م ن اللي اِل عبد اهلل بن عمري: ح دثينا بأعج ب ش يئ رأيتي ه م ن رس ول اهلل 

فق  ام فتطه  ر ُث ق  ام يص  لي فل  م ي  زل يبك  ي  ذري  ين أتعب  د ل  رَب قال  ت: قل  ت: واهلل إ ي ألح  ب قرب  ك وأح  ب م  ا يس  رك قال  ت:
  ح  ىت ب  ل حج  ره ُث بك  ى فل  م ي  زل يبك  ي ح  ىت ب  ل األرض وج  اء ب  َلل يؤذن  ه بالص  َلة فلم  ا رآه يبك  ي ق  ال: ي  ا رس  ول اهلل

لقد نزلت علي الليلة آيات ويل ملن  ؟قال: أفَل أكون عبداً شكوراً  ؟ تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
 (342) مل يتفكر فيها: ُث تَل ايآيات من آخر سورة آل عمران "إن يف خلق السموات واألرض".قرأها و 

ويف اْل  ديث كم  ا ه  و ظ  اهر واض  ح: بيان"فض  ل الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، وكث  رة خش  يته، وخوف  ه م  ن رب  ه، وإكث  اره م  ن 
الكمال البشري. وال جرم يف ذل ك فه و س يد عبادته، مع أنه تعاىل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو املنتهى يف 

 ".البشر صلى اهلل عليه وسلم

وكل ورد البستان ورياحينه قد أخهت من راه صلى اهلل عليه وسلم مس  ا وم ن طيب ه عبًق ا وم ن أرجي ه مس كة فه ا ه و عم ر 
ة ذات ليل ة، فم ر ب دار كما روى ذلك ابن حبان عن جعفر بن زيد العبدي ق ال: خ رمل عم ر يَعِ َس املدين   -رضي اهلل عنه-

رج  ل م  ن املس  لمني، فوافق  ه قائم  اً يص  لي، فوق  ف يس  تمع قراءت  ه فق  رأ: "والط  ور"حىت بل  ا"إن ع  هاب رب  ك لواق  ع م  ا ل  ه م  ن 
حق. فنزل عن   اره واس تند إىل اْل ائط، فمك ث ملي اً، ُث رج ع إىل منزل ه، فمك ث  –ورب الكعبة  –دافع". فقال: قسم 

 ما مرضه، رضي اهلل عنه.شهراً يعوده الناس ال يدرون 

                                                            
[   وانظر: أصل صفة 29و 25و  2/23( = ]0/053/4اإلحسان(، والطربا ي ) - 3094) (، } وابن حبان019و 2/015طبع بوالق(، وأ د ) - 4/40(، والبمهي )0/427( أخرجه النسائي )344)

 (.272/  4) -صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

َرَة بنت ِدجاجَة عنه. ( من طرق عن ُقدامة بن عبد اهلل العا033و 2/020(، وأ د )0/420(، واْلاكم )0/412(، والطحاوي )0/213(، وابن ماجه )023 - 0/020( أخرجه النسائي )347) مري عن َجسح

 ( وغريه. ويف"الزوائد":0/424وقال اْلاكم: "صحيح اإلسناد". ووافقه الههيب. وكها صححه اْلاف  العراقي )

 (.272/  4) -"إسناده صحيح، ورجاله ثقات". وانظر: أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 . 010/  0( وانظر: "الصحيحة"410 - 411وأبو الشي  ابن حبان يف"أخَلق النيب صلى اهلل عليه وسلم") ،(000يف البغيب والبهيب برقم )واألصبها ي كما  ،044( أخرجه ابن حبان 342)
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وروى اإلمام أبو عبيد يف"فضائل القرآن": عن اْلسن: أن عمر قرأ: "إن ع هاب رب ك لواق ع م ا ل ه م ن داف ع"، فرب ا ل ه رب وة 
 عيد منها عشرين يوماً.

 ويق  ول عن  ه علقم  ة ب  ن مرث  د: انته  ى الزه  د إىل ،وه  ها األس  ود ب  ن يزي  د وه  و م  ن س  ادات الت  ابعني روى ع  ن عائش  ة وغريه  ا
مثانية من التابعني منهم األسود بن يزيد، كان جمته داً يف العب ادة يص وم ح ىت خيض ر جس ده ويص فر، وك ان علقم ة ب ن ق يس 

فيق  ول: راح  ة ه  ها اجلس  د أري  د. فك  ان م  ن أش  د الن  اس خوف  اً م  ن اهلل: مل  ا احتض  ر بك  ى،  ؟يق  ول ل  ه: مل تع  هب ه  ها اجلس  د
ُلم ين اْلي اء  -عز وج ل-ن أحق بهلك مين، واهلل لو أتيت باملغفرة من اهلل قال: ماِل ال أجزع وم ؟فقيل له: ما هها اجلزع

   منه مما قد صنعته. إن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الهنب الصغري فيعفو عنه، فَل يزال مستحيياً منه.

ة تعرف  ون م  ا ه  هه وه  ها إم  ام أه  ل الس  نة اإلم  ام أ   د ب  ن حنب  ل ي  دخل علي  ه تلمي  هه أب  و حام  د اخللق  ا ي يس  تفتيه يف مس  أل
 املسألة؟ نظر إىل اإلمام وقال:

 ماذا أقول لرَب إذا ما قال ِل يوماً أما استحييت تعصيين

 وختفي الهنب من خلقي وبالعصيان تأتيين

 فما قوِل له ملا يعاتيب ويقصيين

أب و حام د يق ول: ف دخل  كرر علي ههه األبيات فكررها عليه  ،فنظر إليه اإلمام وقال: أعدها علي باهلل عليك يا أبا حامد
 اإلمام داره وهو يبكي وأغلق باِبا قال: فسمعته من وراء الباب ينتحب وهو يردد األبيات ويقول:

 ماذا أقول لرَب إذا ما قال ِل يوماً أما استحييت تعصيين

 وختفي الهنب من خلقي وبالعصيان تأتيين

 فما قوىل له ملا يعاتيب ويقصيين

على جبل عرفات يف هها املوقف األعظم يف هها اليوم األكرم األشرف رفع رأسه إىل السماء وملا وقف الفضيل بن عياض 
وهو قابض عل ى ْليت ه يبك ي بك اء ش ديداً م راً وه و يق ول: واس وأتاه من ك ي ا س يدي وإن عف وت واس وأتاه من ك ي ا س يدي 

  وإن عفوت.

، ق ال: -ر  ه اهلل-جل ي  ]ص لة ب ن أش يم الع دوي[ ق ال: خرجن ا غ زاة إىل ]ك أبول[ ويف ا -ر ه اهلل-وعن جعفر بن زيد 
ف  بك الن  اس بع  د العتم  ة )أي بع  د العش  اء(ُث اض  طجع ف  التمس غفل  ة الن  اس، ح  ىت إذا ن  ام اجل  ي  كل  ه وث  ب ص  لة ف  دخل 
غيضة وهي الشجر الكثيف امللتف على بعض ه، ف دخلت يف أث ره، فتوض أ ُث ق ام يص لي ف افتتح الص َلة، وبينم ا ه و يص لي 

  ففزعت من زئري األسد فصعدت إىل شجرة قريبة، أما صلة ف واهلل م ا التف ت إىل  عظيم فدنا منه وهو يصلي إذ جاء أسد
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  فأخ  ه األس  د ي  دور    ُث س  جد ص  لة ف  اقبب األس  د من  ه فقل  ت: ايآن يفبس  ه   وال خ  اف م  ن زئ  ريه وال ب  اىل ب  ه األس  د
ت إىل األس د وق ال: أيه ا الس بع اطل ب رزق ك يف مك ان حوله ومل يصبه بأي سوء، ُث مل ا ف رغ ص لة م ن ص َلته وس لم، التف 

  جل س فحم د حمام د مل أمس ع    فما زال صلة يصلي حىت إذا ق رب الفج ر   فوىل األسد وله زئري تتصدع منه اجلبال آخر
ر  ه -ج ع    ُث ر  مبثلها إال م ا ش اء اهلل، ُث ق ال: الله م إ ي أس ألك أن جت ري ي م ن الن ار، أو مثل ي جي بك أن يس ألك اجلن ة

إىل فراشه )أي ليوهم اجلي  أنه ظل طوال الليل نائماً(فأصبح وكأن ه ب ات عل ى اْلش ايا )وه ي الف رش ال وثرية الناعم ة  -اهلل
  واملراد هنا أنه كان يف غاية النشاط واْليوية(ورجعت إىل فراشي فأصبحت وَب من الكسل واخلمول شيء اهلل به عليم.

فلق  د ك  ان س  لفنا ر ه  م اهلل خيش  ون رِب  م كله  م ح  ق اخلش  ية  ،ي ونتتب  ع م  ا انتهين  ا إىل آخ  رأمثل  ة وأمثل  ة ول  و ذهبن  ا نستقص  
 وخيافون واهرون غضبه وعقابه.

كي ف   -ع ز وج ل-ف أين ه و الطري ق إىل خ وف اهلل  ،وعل ى ض وء ه هه املص ابيح الن رية تع الوا بن ا نؤم ل الوص ول كم ا وص لوا
معرف ة اهلل   -أيه ا اإلخ وة-فم ن أول ذل ك  ،قاب ه وأخل ص ذل ك يف نق اطجنعل النفوس ختشى رِبا وهتاب ه وختش ى غض به وع

تع رف عل ى عظمت ه  ،بأمسائه اْلسىن وصفاته العلى حمال أن ختشى وختاف منه وأنت ال تعرفه تعرف على اهلل -عز وجل-
نك  ل  ب  ل اق  رأ قب  ل وجَلل  ه وق  دره وقوت  ه وش  دته وبأس  ه وط  الع فعل  ه بأعدائ  ه وانتقام  ه م  نهم ألوليائ  ه كي  ف فع  ل ِب  م وكي  ف 

 ذلك يف صفات اجلمال ونعوت البهاء واهلل تبكي رقة وخشية قبل أن تبكي خوفاً وهيبة.

إن اخل   وف أساس   ه املعرف   ة فكلم   ا ك   ان اإلنس   ان أع   رف برب   ه وغن   اه  ،-ع   ز وج   ل-ف   أول خط   وة عل   ى الطري   ق معرف   ة اهلل 
أعلم الناس بربه وأخوف وأخشى  املصطفى  ولهلك كان ،وأعرف بنفسه وفقره وحاجته كان أخوف هلل تعاىل ،وعظمته

 (342) الناس لربه كما يف اْلديث: "فواهلل إ ي ألعلمكم باهلل وأشدكم له خشية".

وق  ال اهلل تع  اىل: "إمن  ا خيش  ى اهلَل م  ن عب  اده العلم  اُء" أي: م  ا خيش  ى اهلل ح  ق خش  يته مث  ل الع  ارفني الع  املني بق  دره وقوت  ه 
 وعظمته.

ل  ت أمث  رت اخل  وف فف  اض أث  ره عل  ى القل  ب ُث ظه  ر عل  ى اجل  وارح والص  فات فينك  ف العب  د ع  ن وذل  ك ألن املعرف  ة إذا كم
أي م  ن خ  اف ف  وات الوق  ت  (340)املعاص ي ويلت  زم بالطاع  ات وُل  ها ج  اء يف اْل  ديث م  ن خ  اف أدجل وم  ن أدجل بل  ا املن  زل"

 سار مسرعاً واستيق  وتنبه قبل أن يلحقه قاطع أو يعوقه عائق.

ألن اخل  وف م  ن اإلمي  ان واإلمي  ان يزي  د وي  نقص فمراع  اة اإلمي  ان وجتدي  ده  ،جتدي  د اإلمي  ان يف القل  وب  -أيه  ا اإلخ  وة-ثاني  اً: 
كم ا يف املس تدرك بس ند حس ن م ن ح ديث   باستمرار يقوي اخلوف يف القلب تبع اً لق وة اإلمي ان في ه وق د ق ال املص طفى 

                                                            
 (.4720ومسلم ) ،(3710( أخرجه البخاري )342)

 .032/  4لة الصحيحة" وصححه األلبا ي يف "السلس ،(715/  2( عن وكيع و اْلاكم )733/  5(أخرجه أبو نعيم يف" اْللية" )340)
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فاس ألوا اهلل أن جي دد  –أي كم ا يبل ى الث وب  –وب عبد اهلل بن عوف: "إن اإلميان ليخلق يف جوف أحدكم كما خيلق الث
 (343)اإلميان يف قلوبكم"

وه  ها إمن  ا اص  ل بال  هكر وق  راءة الق  رآن واحملافظ  ة عل  ى الطاع  ات والبع  د ع  ن املعاص  ي والس  يئات وك  ل ه  هه األعم  ال تق  وي 
 اإلميان يف القلب وبالتاِل يقوى اخلوف من اهلل فيه.

مطالع  ة أخب  ار الس  لف الص  احل ومعرف  ة أح  واُلم والعل  م  ط  ر املعص  ية وق  در جناي  ة العب  د إذا ثالث  اً: وأمج  ع فيه  ا أس  باباً ع  دة: 
خ  الف أوام  ر اهلل، واملعرف  ة بعقوب  ات املعاص  ي ول  ك أن تق  رأ م  ا كت  ب اب  ن الق  يم يف آث  ار ال  هنوب واملعاص  ي يف كتاب  ه الق  يم 

 ه مائة أثر للمعصية أو يزيد حتل كعقوبات عليها.الداء والدواء ففيه اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ذكر في

رابًعا: ومن عوامل ترسي  اخلوف من اهلل يف القلب: جمالسة العلماء الع املني م ن عب اد اهلل تع اىل ال هين ي هكرون العب د ب اهلل 
 إذا نسي ويعينونه إذا ذكر:

ا تط  ري فق  ال: واهلل إن  ك إن خت  الط أقوام  ا قي  ل للحس  ن: ي  ا أب  ا س  عيد كي  ف نص  نع جن  الس أقوام  ا خيوفونن  ا ح  ىت تك  اد قلوبن  
 خيوفونك حىت يدركك أمن خري لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حىت يدركك خوف.

خامًس ا وأخ رياً: اخل وف م ن أن مين  ع اإلنس ان م ن التوب ة ب  أن ا ال بين ه وبينه ا إذا وق ع يف ال  هنب فرمب ا ج اءه امل وت قب  ل أن 
بَ ُة لِلَّ ِهيَن يَ عحَملُ وَن السَّ يَِّئاِت َح ىتَّ ِإَذا َحَض َر َأَح َدُهُم الحَم وحُت -ع ز وج ل-يتوب فَل تقبل توبته كما ق ال اهلل  : "َولَيحَس ِت الت َّوح

نَا َُلُمح َعَهابًا أَلِيًما ) ََن َواَل الَِّهيَن مَيُوُتوَن َوُهمح ُكفَّاٌر أُولَِئَك َأعحَتدح  [.05(]النساء: 05قَاَل ِإ يِّ تُ بحُت ايآح

وة  ملا ظهر السلطان ابن غازان على دمشق احملروسة ، جاءه ملك الكرمل ، وبهل له أم واال كث رية جزيل ة عل ى أن أيها اإلخ
ميكنه من الفتك باملسلمني من أهل دمش ق ، فوص ل اخل رب إىل ش ي  اإلس َلم اب ن تيمي ة فق ام م ن ف وره ، وش جع املس لمني 

األم   ن وزوال اخل   وف ، فانت   دب م   نهم رج   ال م   ن وج   وههم ورغ   بهم الش   جاعة ، ووع   دهم عل   ى قي   امهم بالنص   ر والظف   ر و 
وكربائهم وذوي أحَلمهم ، فخرجوا معه إىل حضرة السلطان غازان ، فلما رأى الشي  أوق ع اهلل ف ه يف قلب ه هيب ة عظيم ة ، 
، حىت أدناه من ه وأجلس ه ، وأخ ه الش ي  يف الك َلم مع ه يف عك س رأي ه م ن تس ليط املخ هول مل ك الك رمل عل ى املس لمني 

وأخربه  رمة دماء املسلمني ، وذكره ووعظه فأجابه إىل ذلك طائعا وحقن ت بس ببه دم اء املس لمني ومجي ت ذراريه م وص ني 
 حرميهم.

ق  ال الش  ي  كم  ال ال  دين ب  ن األجن  ا: كن  ت حاض  را م  ع الش  ي  فجع  ل ا  د  الس  لطان بق  ول اهلل ورس  وله يف الع  دل وغ  ريه ، 
 اثن اء اْل ديث ، ح ىت لق د ق رب أن يَلص ق بربكبت ه ربك ة الس لطان والس لطان ويرفع صوته على الس لطان ، ويق رب من ه يف

مع ذلك مقبل عليه بكليته مصا ملا يقول ، شاخص إليه ال يعرض عنه ، وإن السلطان من شدة م ا أوق ع اهلل يف قلب ه م ن 
حديث  ه يف قل  يب وال رأيت  ين أعظ  م احملب  ة واُليب  ة س  أل م  ن ه  ها الش  ي  ف  إ ي مل أر مثل  ه ، وال أثب  ت قلب  ا من  ه ، وال أوق  ع م  ن 

                                                            
 .0291وصححه األلبا ي يف صحيح اجلامع  ،(: "رواه الطربا ي يف" الكبري "، وإسناده حسن"24/  0وقال اُليثمي يف" ايمع" ) ،(2/  0(  أخرجه اْلاكم )343)
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انقي  ادا ألح  د من  ه ، ف  أخرب  ال  ه ، وم  ا ه  و علي  ه م  ن العل  م والعم  ل ، فق  ال الش  ي  للبمج  ان : ق  ل لغ  ازان أن  ت ت  زعم أن  ك 
مس  لم ومع  ك ق  اض وإم  ام وش  ي  ومؤذن  ون عل  ى م  ا بلغن  ا ، فغزوتن  ا وأب  وك وج  دك كان  ا ك  افرين ، وم  ا عم  َل ال  هي عمل  ت 

عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت ، وجرت ُث خرمل من بني يدي ه مكرم ا مع ززا  س ن نيت ه الص اْلة  عاهدا فوفيا ، وأنت
م   ن ب   هل نفس   ه يف طل   ب حق   ن دم   اء املس   لمني فبلغ   ه اهلل   تع   اىل   م   ا اراده ، وك   ان أيض   ا س   ببا لتخل   يص غالب   ا اس   ارى 

 عة والثبات وقوة التجاسر.املسلمني من أيديهم ، وردهم على أهليهم وحف  حرميهم وهها من أعظم الشجا
وكان يقول: ال خياف الرجل غري اهلل إال ملرض يف قلبه ، فإن رجَل شكا إىل أ د بن حنبل خوفه من بعض ال والة فق ال : 

 لو صححت مل ختف أحدا ، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك.

 وف... الدعاءأسأل اهلل أن جيعلنا ممن خيشاه ويتقيه وخيافه حق اخلشية والتقوى واخل

 



 405 

 

 ؟وما لنا أال نتوكل على اهلل

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 لى حممد وآله وأصحابه والتابعني ُلم بإحسان وسلم تسليما كثريا.اللهم صل ع

 روحي الفداء ملن أخَلقه شهدت *** بأنَّه خري مبعوٍ  من البشرِ 

 عمَّت فضائله كل البَلد كما *** عمَّ الربية ضوء الشمس والقمرِ 

إذ  ، رض ى اهلل عن ه وأرض ى عن ه الن اسأما بعد فيا أيها اإلخوة.. ما من عبد يسعى إىل رضا ربه وإن سخط عليه الن اس إال
، وما من عبد يرضي الناس بسخط اهلل إال كان ت العاقب ة أن يس خط اهلل علي ه وأن -جل وعَل-قلوب اخللق بني يديه هو 

يسخط عليه الن اس فب اء خاس راً منتكًس ا مقلوب ا علي ه قص ده ب أن ص ار عل ى عك س م راده ومل يغ ن الن اس عن ه م ن دون اهلل 
كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه اب ن حب ان وج ود إس ناده   وق د نب ه عل ى ذل ك الن يب  ،اد حامده منهم ذام ا ل هشيئاً بل وع

وأرضى  -رضي اهلل عنه-قال: "من التمس رضا اهلل بسخط الناس  األلبا ي من حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب 
 (345) عليه الناس". عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخط

أن م  ن أرض  ى اهلل بس  خط الن  اس ك  ان ب  هلك ق  د اتق  ى اهلل وك  ان عب  ده الص  احل واهلل تع  اىل   -أيه  ا اإلخ  وة-والس  ر يف ه  ها 
يت  وىل الص  اْلني وه  و ك  اف عب  ده "وم  ن يت  ق اهلل جيع  ل ل  ه خمرج  اً ويرزق  ه م  ن حي  ث ال اتس  ب وم  ن يتوك  ل عل  ى اهلل فه  و 

بَل ريب وهها هو لب التوكل على اهلل وأساس االعتماد علي ه وقاع دة تف ويض ك ل األم ور  فاهلل يكفيه مؤنة الناس ،حسبه"
: "فم  ن حتق  ق أن ك  ل خمل  وق  ف  وق ال  باب فه  و ت  راب فكي  ف يق  دم طاع  ة م  ن ه  و -ر   ه اهلل-إلي  ه ق  ال اْل  اف  اب  ن رج  ب 
  عجاب". إن هها لشيء ؟أم كيف يرضي الباب بسخط امللك الوهاب ؟ تراب على طاعة رب األرباب

 وصدق الهي قال:

 فليتك حتلو واْلياة مريرة 

 ولي            ت ال            هي بي            ين وبين            ك ع            امر
 إذا صح منك الود فالكل هني

 وليتك ترضى واألنام غضاب  

 وبي               ين وب               ني الع               املني خ               راب
 وك         ل ال         هي ف          وق ال         باب ت          راب

 

                                                            
 .4421وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،423/  0( أخرجه ابن حبان 345)
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وص  ارت هناي  ة  ،أس م  ن اجلس  دعظم  ت منزل  ة التوك  ل عل  ى اهلل ح  ىت ص  ارت م  ن اإلمي  ان كمث  ل ال  ر   -أيه  ا اإلخ  وة-ول  هلك 
: "وعل ى اهلل فتوكل وا -ع ز وج ل-حتقيق التوحيد وساقي العبادة اليت ال تقوم إال ِبم ا وُل ها ق ال ربن ا وأح ق الق ول ق ول ربن ا 

 إن كنتم مؤمنني".

ائ ه وكلم ا ق وي قال العَلمة ابن القيم: "فجعل سبحانه التوك ل عل ى اهلل ش رطاً يف اإلمي ان ف دل عل ى انتف اء اإلمي ان عن د انتف
إميان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ض عيفاً ك ان دل يًَل عل ى ض عف اإلمي ان ول ها 

 (349) جيمع اهلل يف مواضع من كتابه بني التوكل واإلسَلم وبني التوكل واُلداية.

ل وا مس لمني فق  الوا عل ى اهلل توكلن ا ربن  ا ال جتعلن ا فتن ة للق  وم ق ال تع اىل: "وق ال موس  ى ي ا ق وم إن كن  تم آمن تم ب اهلل فعلي  ه توك
 الظاملني وجننا بر تك من القوم الكافرين".

فريضة على كل من وحد اهلل: "إمنا املؤمنون الهين إذا ذكر اهلل وجلت   -أيها اإلخوة-وقال جل شأنه: "فالتوكل على اهلل 
 وعلى رِبم يتوكلون". قلوِبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً 

"أي ال يرجون سواه وال يقصدون إال إي اه وال يل وذون إال جبناب ه وال يطلب ون ح وائجهم إال من ه وال يرغب ون إال إلي ه م ا ش اء  
 (371)كان وما مل يشأ مل يكن ال معقب ْلكمه وال راد لقضائه رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختهوه وكيًَل."

وأخ  رياً ه  ل  ؟وم  ا ه  ي مظ  اهر ض  عف التوك  ل؟ وكي  ف اق  ق العب  د منزل  ة التوك  ل ؟وم  ا أقس  امه ؟ا منزلت  هوم   ؟فم  ا ه  و التوك  ل
 يتعارض التوكل مع األخه باألسباب؟

 واهلل أسأل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

ماد على اهلل وتفويض األمور إليه وإظهار العجز له والثقة مبا يف يديه الك رميتني التوكل هو االعت ؟أيها اإلخوة ما هو التوكل
واالخنَلع من كل حول وطول وقوة وم دد وع ون إال من ه ج ل جَلل ه فه و امل وىل وه و النص ري، مل ا ن ام ال زبري ب ن الع وام عل ى 

زين  اً فق  ال: ي  ا ب  ين م  اِل أرى علي  ك كآب  ة ه  م ف  راش امل  وت دخ  ل علي  ه ابن  ه عب  د اهلل ب  ن ال  زبري ف  رأى ال  زبري ابن  ه مهموم  اً ح
دي  ون علي  ك كث  رية كي  ف نس  ددها؟ فق  ال ال  زبري بلغ  ة املتوك  ل عل  ى اهلل املعتم  د علي  ه  ؟فق  ال: ديون  ك ي  ا أب  ت ؟وغمام  ة ح  زن

ن الواثق باهلل املفوض أموره كلها إليه قال: يا عبد اهلل إذا عجزت عن س داد ش يء م ن دي ين فاس تعن علي ه مب والي فل م يفط 
إليه  ا عب  د اهلل فق  ال: وم  ن م  والك ي  ا أب  ت فق  ال ال  زبري: م  والي ه  و اهلل نع  م امل  وىل ونع  م النص  ري، م  والي ه  و اهلل نع  م امل  وىل 
ونعم النصري، يقول عبد اهلل فما وقعت يف شيء من دينه إال قلت: يا موىل الزبري بن العوام اقض عنا دين الزبري حىت يف رمل 

 اهلل كربنا ويقضي عنا.

                                                            
 (.402اب السعادتني )ص ( طريق اُلجرتني وب349)

 خطبة على موقع املنرب. -( من مظاهر ضعف التوكل 371)
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 بن عباس: التوكل هو الثقة باهلل. وصدق التوكل أن تثق يف اهلل وفيما عند اهلل فإنه أعظم وأبقى مما لديك يف دنياك.قال ا

ال هي ج اء إىل الن يب ام ل ك ل مال ه ح ني ح ث رس ول اهلل الص حابة يف  -رض ي اهلل عن ه-وهلل در الصديق األكرب أَب بكر 
ش  ركني فيه  ا، ووع  د املنفق  ني ب  األجر العظ  يم م  ن اهلل، ف  أنفق ك  ل حس  ب غ  زوة تب  وك عل  ى اإلنف  اق بس  بب بع  دها، وكث  رة امل

  (370) مقدرته وكان عثمان صاحب القدح املعلى يف اإلنفاق يف ههه الغزوة(

وتصدق عمر بن اخلطاب بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بهلك ونبك الفاروق ادثنا بنفسه عن ذلك حيث ق ال: 
تص  دق، فواف  ق ذل  ك م  اال عن  دي، فقل  ت الي  وم أس  بق أب  ا بك  ر إن س  بقته يوم  اً، فجئ  ت بنص  ف أمرن  ا رس  ول اهلل يوم  اً أن ن

ماِل، فقال رسول اهلل، ما أبقيت ألهلك؟ قلت: مثل ه، ق ال: وأت ى أب و بك ر بك ل ماعن ده، فق ال ل ه رس ول اهلل: م ا أبقي ت 
  (374)ألهلك؟ قال أبقيت ُلم اهلل ورسوله، قلت: ال أسابقك إىل شيء أبداً 

وال زالت ه هه الثق ة يف اهلل يف أص حاب الص دق والس بق ال هين ال خيل و م نهم زم ان وال مك ان فه ا  ،ُلم اهلل ورسوله أبقيت
 -ر  ه اهلل-هو العامل األجل اإلمام املفضال عبد الر ن اإلفريقي أس تاذ اب ن عثيم ني ورفي ق الش نقيطي وه ها اجلي ل املب ارك 

أخ  َلف ال  رزق عل  ى الش  ي  امله  اجر ف  درت معونت  ه للمح  اويج أعط  اه اهلل  وطي  ب ث  راه اك  ي اي  هوب عن  ه فيق  ول: ودرت
فإذا قيل ل ه: دع بع ض ه ها يآل ك. ق ال: إ ي ت ارك ُل م  ،فأطعم عباد اهلل يقول: حىت ليكاد ينسى مسئوليته َنو بيته وذريته

نيه األربع ة وبنات ه األرب ع فغم رهم يقول ايهوب: وصدق اهلل ظن الشي  فتوىل عنه رعاية ب ،خريًا من ذلك. اهلل رب العاملني
 (377)وساق إليهم ضروب التوفيق من حيث ال اتسبون. ،بالفيض من نعمائه

"واملس  لم إذ ي  دين هلل تع  اىل بالتوك  ل علي  ه واالط  راح الكام  ل ب  ني يدي  ه ال يفه  م م  ن  -ع  ز وج  ل-ه  ها ه  و التوك  ل عل  ى اهلل 
 ،وال تعيه ا القل وب ،مني من أن التوكل جمرد كلم ة تلوكه ا األلس نالتوكل ما يفهمه اجلاهلون باإلسَلم وخصوم عقيدة املسل

والقن  وع والرض  ا ب  اُلون  ،أو ه  و نب  ه األس  باب وت  رك العم  ل ،أو تبواه  ا األفك  ار ،وال تفهمه  ا العق  ول ،وتتح  رك ِب  ا الش  فاه
توك ل ال هي ه و ج زء م ن إميان ه ال أب ًدا ب ل املس لم يفه م ال ،والدون حتت شعار التوكل عل ى اهلل والرض ا مب ا جت ري ب ه األق دار

ف  َل  ،وعقيدت  ه أن  ه طاع  ة اهلل بإحض  ار كاف  ة األس  باب املطلوب  ة ألي عم  ل م  ن األعم  ال ال  يت يري  د مزاولته  ا وال  دخول فيه  ا
 ،غ  ري أن موض  وع إمث  ار تل  ك األس  باب ،يطم  ع يف مث  رة ب  دون أن يق  دم أس  باِبا وال يرج  و نتيج  ة م  ا ب  دون أن يض  ع مق  دمتها

إذ هو الق ادر علي ه دون س واه. فالتوك ل عن د املس لم إًذا ه و عم ل  -سبحانه وتعاىل-ات يفوضه إىل اهلل وإنتامل تلك املقدم
"وأن اهلل ال يض يع أج ر م ن  ،واعتقاد جازم أن ما شاء اهلل كان وم ا مل يش أ مل يك ن ،مع هدوء قلب وطمأنينة نفس ،وأمل

 (372أحسن عمًَل". )

                                                            
 .(4/719( مرومل الههب للمسعودي )370)

 (.0/005( هناية األرب للنويري )374)

 دار الشواف. ،لألستاذ الشي  حممد ايهوب ،(30/ 0( علماء ومفكرون عرفتهم )377)

 املكتبة القيمة. ،034 ،030( منهامل املسلم 372)
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ون على اهلل معتقدين أن هها هو التوكل الهي شرعه اإلسَلم إن ههه ألغلوطة  إن قعود قوم بدون عمل زاعمني أهنم متوكل
وق د ق ال س يد املت وكلني  ،ال ااسب اإلسَلم أبداً عنها إمنا ااسب من أخطأ فهمها ع ن اإلس َلم ،كربى يف حق اإلسَلم

أعقله  ا وأتوك  ل أو أطلقه  ا عل  ى اهلل تع  اىل فيم  ا روى البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث أن  س مل  ا ق  ال رج  ل ي  ا رس  ول اهلل 
 (372وأتوكل )ألنه قد ترك الناقة سائبة( فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اعقلها وتوكل".)

رأى عم  ر ب  ن  ،فالتوك  ل عم  ل وعقي  دة وليس  ت كلم  ة خفيف  ة تردده  ا األلس  نة الطويل  ة وتعج  ز ع  ن حتقيقه  ا األي  دي القص  رية
فق  ال عم  ر يص  حح ُل  م  ،ق  الوا َن  ن املتوكل  ون عل  ى اهلل ؟ال راحل  ة فق  ال م  ن أن  تماخلط  اب يف رحل  ة اْل  ج أناس  اً ال زاد ُل  م و 

 الفهم: بل أنتم املتوكلون على القافلة ُث قال قولته اخلالدة: "إن السماء ال متطر ذهباً وال فضة".

الس وق فيبي ع ويبت اع أيها اإلخوة  ولقد "كان أبو بك ر قب ل أن يش تغل ب أمور املس لمني ت اجًرا.... فك ان يغ دو ك ل ي وم إىل 
وكانت له قطعة غنم ت روح علي ه ورمب ا خ رمل ه و بنفس ه فيه ا ورمب ا كفيه ا فرعي ت ل ه وك ان ال ب للح ي أغن امهم وم ن ن وادر 
ذلك أنه ملا بويع له باخلَلفة قالت جارية من اْلي )ايآن ال حتل ب لن ا من ائح دارن ا( فس معها أب و بك ر فق ال: )بل ى لعم ري 

فلما اسُتخلف أص بح غادي اً  "رجو أن ال يغري ي ما دخلت فيه من خلق كنت عليه( فكان الب ُلمألحلبنها لكم وإ ي أل
إىل السوق وعلى رقبته أثواب يتجر ِبا، فلقيه عم ر وأب و عبي دة فق اال: أي ن تري د ي ا خليف ة رس ول اهلل؟ ق ال: الس وق. ق اال: 

فق  اال:)انطلق معن  ا ح  ىت نف  رض ل  ك ش  يئاً. ف  انطلق  تص  نع م  اذا وق  د ولي  ت أم  ور املس  لمني؟ ق  ال: فم  ن أي  ن أطع  م عي  اِل؟
 معهما.

يق   ص ص   احب نزه   ة اي   الس ومنتخ   ب النف   ائس علين   ا قص   ة وك   ها ذكره   ا النيس   ابوري يف  ،إن للمت   وكلني عل   ى اهلل ح   ااًل 
ب هي يف التفسري: عن طاووس اليما ي التابعي قال: جاء أعراَب إىل باب املسجد اْلرام فنزل عن ناقته وعقلها وقال: يا ر 

ضمانك ودخل فصلى صَلة كاملة ودعا دع اء حس نا فلم ا خ رمل م ن ح رم الكعب ة مل جي د الناق ة فق ال بفطرت ه وس جيته: ي ا 
فلم ميك ث ح ىت ج اء رج ل ن ازل م ن جب ل أَب قب يس فنظرن ا  ،رب أديت أمانتك فأين أمانيت؟ يا رب إنه ما سرق إال منك

م  ن ذل ك ق  ال ط  اووس: فس  ألناه م  ا س بب ذل  ك ق  ال ج  اء ي رج  ل عل  ى  ف إذا ه  و ق  د قطع  ت ي  ده وه و يق  ود الناق  ة فتعجبن  ا
 (370)فرس أشهب فقطع يدي وقال ِل: رد الناقة على وِل اهلل.

ومل  ا ح  ج هش  ام ب  ن عب  د املل  ك دخ  ل الكعب  ة ف  إذا ه  و بس  امل ب  ن عب  د اهلل، فق  ال ل  ه: ي  ا س  امل  س  لين حاج  ة، فق  ال: إ ي 
رمل س  امل خ  رمل هش  ام يف أث  ره فق  ال ل  ه: ايآن ق  د خرج  ت م  ن بي  ت اهلل ألس  تحي م  ن اهلل أن أس  أل يف بيت  ه غ  ريه، فلم  ا خ  

فس  لين حاج  ة، فق  ال س  امل: م  ن ح  وائج ال  دنيا أم م  ن ح  وائج ايآخ  رة؟ ق  ال: م  ن ح  وائج ال  دنيا، فق  ال س  امل: إ ي م  ا س  ألت 
 الدنيا من ميلكها، فكيف أسأُلا من ال ميلكها؟

                                                            
 (.0105(، وحسنه األلبا ي يف"صحيح اجلامع")4/51(، والبيهقي يف"شعب اإلميان")4203أخرجه البمهي ) (372)

 (.22/  0) -تفسري النيسابوري  ،(442)ص /  -( نزهة ايالس ومنتخب النفائس 370)
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ويق وي القل ب عل ى مجع ه واحتوائ ه إذا أنزل ه العب د منزلت ه ومل ي ره أم راً إمن ا يظه ر ويتض ح جب َلء   -أيها اإلخوة-وهها التوكل 
دون ما جعل اهلل له من املكانة واملنزلة فما منزلة التوك ل عل ى اهلل تع اىل؟ م ا ه ي رؤي ة اإلس َلم ل ه يف املكان ة والفض ل وال يت 

  ؟ينبغي أن يراها له املسلم

ل اهلل تع اىل: "وعل ى اهلل فليتوك ل املؤمنون"وق ال تع اىل: "وعل ى اهلل فتوكل وا ولنتأمل ملعرفة ذلك آيات م ن الق رآن العظ يم: ق ا
ِمنُ وَن الَّ ِهيَن ِإَذا ذُِك َر اللَّ ُه َوِجلَ تح قُ لُ وبُ ُهمح َوِإَذا تُِليَ تح َعلَ يح  َا الحُمؤح ِهمح َآيَاتُ ُه زَاَدت حُه مح ِإميَانً ا َوَعلَ ى إن كنتم مؤمنني"وقال تعاىل: ِإمنَّ

مح ي َ  ِ مح َوَمغحِف َرٌة 7(الَِّهيَن يُِقيُموَن الصَََّلَة َوممَّا َرَزق حَناُهمح يُ نحِفُقوَن )4تَ وَكَُّلوَن )َرِبِِّ ِمنُ وَن َحق  ا َُلُ مح َدَرَج اٌت ِعنح َد َرِبِّ (أُولَِئَك ُه ُم الحُمؤح
 [.2 - 4(]األنفال: 2َورِزحٌق َكِرمٌي )

القرآن الكرمي بني التوكل واإلميان وهها معناه أن التوكل من اإلمي ان ب ل أرأيت أيها اْلبيب إىل ذلك االرتباط الهي يربط به 
[ يقتض ي أن يك ون التوك ل ش رطاً يف اإلمي ان إذا وج د 47(]املائ دة: 47صريح ايآية: "َوَعَلى اللَِّه فَ تَ وَكَُّلوا ِإنح ُكنح ُتمح ُم ؤحِمِننَي )
إش  ارة إىل أن اإلمي  ان يوج  د عل  ى ق  در وج  وده ول  ها فاملس  لم ال  وأيًض  ا ،التوك  ل ف  تم اإلمي  ان وإذا ذه  ب التوك  ل ذه  ب اإلمي  ان

ي  رى التوك  ل عل  ى اهلل تع  اىل يف مجي  ع أعمال  ه واجب  اً خلقي  اً فحس  ب ب  ل ي  راه فريض  ة ديني  ة ويع  ده عقي  دة إس  َلمية وه  ها م  ن 
جزءاً من عقيدة املؤمن ب اهلل  -سبحانه وتعاىل-منطلق فهمه ُلهه األوامر الربانية وُلها كان التوكل املطلق والتسليم التام هلل 

تعاىل: فَلبد للمؤمن من متحيض التوكل وجتريد االعتماد على اهلل ول ها ق ال تع اىل: "وم ن يس لم وجه ه إىل اهلل وه و حمس ن 
وم    ا مكان    ة ال إل    ه إال اهلل يف  ،فق    د استمس    ك ب    العروة ال    وثقى وإىل اهلل عاقب    ة األم    ور"والعروة ال    وثقى ه    ي ال إل    ه إال اهلل

 َلم؟ أمل أقل ْلضراتكم إن التوكل عقيدة واجبة وفريضة الزمة.اإلس

وُل   ها ال ينبغ   ي أب   داً أن يتص   رف اإلنس   ان فيه   ا هك   ها س   بهلًَل يص   رفها إىل م   ن يش   اء ويص   رفها عم   ن يش   اء ب   ل الب   د م   ن 
  ؟ءضبطها بالضوابط الشرعية وقياسها باملوازين الربانية والنبوية فيعرف اإلنسان على من يعتمد ويف أي شي

 وهها هو جواب السؤال: ما هي أقسام التوكل؟ 

أيها اإلخوة االعتماد على املخلوق فيما يقدر عليه وهو ما يعرف باالعتماد على األسباب شيء واالعتماد عل ى املخل وق 
اهلل  واالعتماد على املخلوق فيما يقدر علي ه م ع حف   القل ب م ن االلتف ات ع ن ،فيما ال يقدر عليه إال اخلالق شيء آخر

 شيء ثالث.

فاالعتماد على املخلوق فيما يقدر عليه أي من األحياء اْلاضرين القادرين فيم ا  ،فههه ثَل  بينها بون شاسع وفرق كبري
يقدرون عليه من األمور م ع العل م واليق ني واالعتق اد اجل ازم بأن ه ال ي أحم ب النفع والض ر إال اهلل وأهن م م ا ه م إال س بب فه ها 

ح  ديث األعم  ى واألق  رع واألب  رص فق  د ك  ان املل  ك يق  ول فيم  ا يق  ول: "ول  يس ِل ب  َلغ إال ب  اهلل تع  اىل ُث  ج  ائز وم  ن أدلت  ه
 بك".
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ول  ها نق  ول: اعتم  دت عل  ى اهلل ُث علي  ك يف ه  ها األم  ر، توكل  ت عل  ى اهلل ُث علي  ك يف ه  ها، فوض  ت ه  ها األم  ر إىل اهلل ُث 
ب إىل العبد أو السبب وينسي مسبب األسباب سبحانه وأن ه فهها جائز لكن دون أن يلتفت القل ،إليك وهكها بَل نكري

انتب ه أيه ا الغ اِل  أم ا م ن اعتم د عل ى املخل وق فيم ا يس تطيعه ويق در علي ه دون  ،هو النافع الضار يف األمر كله فهها حرام
وتوك ل عل ى األس باب  وهو حرام نع م ألن ه اعتم اد ،التفات إىل كون النفع والضر كله بيد اهلل تعاىل فهها أشرك شرًكا أصغر

 . -سبحانه وتعاىل-الظاهرة دون االعتماد على مسبب األسباب 

وه   ها ك   أن "يعتم   د العب   د عل   ى الطبي   ب ْلص   ول الش   فاء فيع   اجل عن   د طبي   ب مع   ني ملهارت   ه م   ع الثق   ة بالش   فاء يف يدي   ه أو  
وعل ى مه ارة الس ائق  ،ل ى ال رزقكاالعتماد على كثرة اجلي  وقوته ْلصول النص ر أو االعتم اد عل ى الوظيف ة يف اْلص ول ع

فت  يف قلبك أيها اْلبيب فت  يف قلبك ما الهي بداخله؟ ه ل  ،آه فاألمر جد خطري ليس باليسري ،يف السَلمة" وهكها
بداخله االعتماد على اهلل تعاىل وحده والتوكل عليه دون سواه؟ أم هو االعتماد على ش يء آخ ر ال ينفع ك وال يض رك م ن 

فيج ب عل ى ك ل أخ وأخ ت م ن  ،كن يضرك من حيث عقي دتك فيفس دها علي ك ويض عف إميان ك ب اهللناحية ما ترجو ول
 ايآن أن يفت  عن قلبه.

وقد قال تعاىل: "وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنني" فهها أمر من ه س بحانه بأس لوب اْلص ر أن يتوك ل املؤمن ون علي ه وح ده 
 (373) واجب عليهم.وال يتوكلوا على غريه فيخالفون بهلك اإلميان ال

فه هه الطام ة الك ربى واملص يبة العظم ى س واء ك ان  -ع ز وج ل-أما االعتماد على املخل وق يف ش يء ال يق در علي ه إال اهلل 
ذلك االعتماد على أحد من األحياء أو األموات وهو الشرك األكرب الهي حهر منه رب األرض والسموات وجاء بالتربي 

ق   ال رَب  ،د إال عل   ى اهلل، وال ثق   ة إال ب   اهلل وال يق   ني إال يف اهلل وال توك   ل إال عل   ى اهللمن   ه ك   ل ن   يب وك   ل رس   ول ف   َل اعتم   ا
وأحق القول قول رَب جل يف عَله: "فَل جتعلوا هلل أن داداً وأن تم تعلم ون"ال جتعل وا هلل ن داً تطلب ون من ه م ا ال يق در علي ه إال 

 الرزق أو النسل.من الشفاء أو السَلمة أو اْلف  أو  -سبحانه وتعاىل-هو 

اكي لنا بعضهم فيقول: كنت معهم أريد أن أرى م اذا يفعل ون دع و ي أكث ر م ن م رة ألحض ر معه م يقول ون إهن م يرجع ون 
ذهبت ألحضر معهم فما رأيت إال شركاً باهلل وكَلم اً  ،يكادون يطريون يف السماء حتليقاً من الشعور بنعيم ومتعة ما مسعوا

                                                            
 : والتوكل ينقسم إىل ثَلثة أقسام: -ر ه اهلل تعاىل-( قال الشي  ابن عثيمني 373)

ع شعوره بافتقاره إليه ، فهها جيب إخَلصه هلل تعاىل ، ومن عبادة وخضوع ، وهو االعتماد املطلق على من توكل عليه ،  يث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر ، فيعتمد عليه اعتماداً كامَلً ، ماألول : توكل 

 الغائبني ، وهها ال يكون إال ممن يعتقد أن ُلؤالء تصرفاً خفياً يف الكون ، فيعتمد عليهم يف جلب املنافع ودفع املضار .صرفه لغري اهلل ، فهو مشركاً أكرب ، كالهين يعتمدون على الصاْلني من األموات و 

 حصول رزقه ، وُلها جتد اإلنسان يشعر من لناس على وظيفته يفالثا ي : االعتماد على شخص يف رزقه ومعاشه وغري ذلك ، وهها من الشرك األصغر ، وقال بعضهم : من الشرك اخلفي ، مثل اعتماد كثري من ا

 ب ، بل جعله فوق السبب .نفسه أنه معتمد على هها اعتماد افتقار ، فتجد يف نفسه من احملاباة ملن يكون هها الرزق عنده ما هو ظاهر ، فهو مل يعتقد أنه جمرد سب

صاً يف بيع شيء أو شرائه ، وهها ال شيء فيه ، ألنه أعتمد عليه وهو يشعر أن املنزلة العليا فوقه ، ألنه جعله نائباً عنه ، وقد وكل الثالث : أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه ، كما لو وكلت شخ

، وهها  َلف القسم الثا ي ، ألنه يشعر باْلاجة إىل ذلك ،  على ابن أَب طالب أن يهبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن اجلعد أن يشبي له شاة -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

 (.49/ 4القول املفيد ) ،ويرى اعتماده علي املتوكَّل عليه اعتماد افتقار
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ه  ي ك  هلك ب  ل ه  ي غيب  ة غيب  ة ع  ن الش  عور غيب  ة ع  ن العق  ل غيب  ة قب  ل ه  ها وه  ها ع  ن ال  دين  ال يلي  ق يس  موهنا حض  رة وم  ا
والش  رع ق  ال: والطام  ة الك  ربى أنن  ا خرجن  ا م  ن عن  د ش  يخهم وتركن  اه وراءن  ا مل  ا ركبن  ا اْلافل  ة وس  ارت بن  ا إىل م  ا يق  رب م  ن 

أنين مسعت صراخهم أثناء ما كان الس ائق منتصف الطريق كادت تنقلب بنا لوال سب اهلل تعاىل ولطفه بنا، ولكن العجيب 
ال يستطيع السيطرة على السيارة كانوا يرفع ون أص واهتم عالي ة جي أرون وين ادون أت درون م ن ك انوا ين ادون؟ أت درون مب ن ك انوا 
ال يستغيثون؟ لقد كانوا ينادون الشي  الهي تركناه وراءنا على بع د عش رات الكيل ومبات، ينادون ه ل يحفظهم وميس ك ِب م و 

 ؟وتساءلت: هل هؤالء مسلمون حقاً  ،يهلكهم  فأخهت أقول يف ده : سبحان رَب

 وصدق رَب إذ يقول: "ومن يدع مع اهلل إُلاً آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون".

غ  ري اهلل وه  ها ش  رك، ول  هلك  إن التوك  ل م  ن ال  دعاء وال  دعاء عب  ادة فم  ن ص  رف التوك  ل إىل غ  ري اهلل فق  د ص  رف العب  ادة إىل
يف األم  ور ال  يت ال يق  در عليه  ا إال اهلل م  ن جل  ب نف  ع أو دف  ع  -ع  ز وج  ل-ق  ال علماؤن  ا: "االعتم  اد بالقل  ب عل  ى غ  ري اهلل 

ضر، كالتوكل على األموات والغائبني وَنوهم من الطواغيت يف حتقيق املطالب من النصر واْلف  والرزق والشفاعة وغريه ا 
ألنه صرف إلحدى العبادات لغري اهلل وهي من العبادات ال يت ال جي وز ص رفها إال  –سبحانه  –يف ألوهيته هها شرك أكرب 
 (375)هلل وحده ".

فه  هه أقس  ام التوك  ل وباإلمج  ال فالتوك  ل عل  ى اهلل وح  ده واج  ب والتوك  ل عل  ى غ  ريه فيم  ا ال يق  در علي  ه إال اهلل ش  رك أك  رب 
ان فيم ا ه و يف اس تطاعتهم فينبغ ي أن يتعل ق القل ب ب اهلل يف قض اء املص احل، وإال والتوكل على غ ري اهلل م ن املخل وقني إن ك 

 كان تعلق القلب بغري اهلل يف ههه اْلالة شركاً أصغر وهو حرام كهلك.

وينبغي أن ي وطن ك ل  ،أيها اإلخوة  إن من صفات املؤمنني التوكل على رِبم ولها مدحهم اهلل به وأثىن عليهم ملا تلبسوا به
قلب  ه عل  ى ذل  ك لريزق  ه اهلل مت  ام اإلمي  ان وكم  ال اإلس  َلم فلريس    يف قلوبن  ا ولتعق  د الني  اط علي  ه، عل  ى م  اذا؟ عل  ى أن  ه ال من  ا 

يتحرك ساكن وال يسكن متحرك وال تسود دولة وال تزول دولة وال جي يء ح اكم وال ي زول ح اكم إال ب أمر م دبر الس موات 
تُ   ؤححم الحُملح  َك َم  نح َتَش  اُء َوتَ نح  زُِع الحُملح  َك ممَّ  نح َتَش  اُء َوتُعِ  زُّ َم  نح َتَش  اُء َوتُ  ِهلُّ َم  نح َتَش  اُء بِيَ  ِدَك  واألرض: "قُ  ِل اللَُّه  مَّ َمالِ  َك الحُملح  كِ 
ٍء َقِديٌر ) ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيح َي ح يَّ ِمَن الحَميِِّت َوخُتحرمُِل الحَميَِّت ِم َن (ُتوِلُج اللَّيحَل يف الن ََّهاِر َوُتوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّيحِل َوخُتحرمُِل اْلحَ 40اخلح

يِّ َوتَ رحُزُق َمنح َتَشاُء ِبَغريحِ ِحَساٍب )  [.43، 40(]آل عمران: 43اْلَح

ول  هلك ف  املؤمن إن اعتق  د ه  هه العقي  دة كف  اه اهلل ووق  اه ونص  ره وجن  اه وإن مل يك  ن مع  ه م  ن اخلل  ق أح  د ب  ل ول  و ك  ان اخلل  ق 
اجلماع ة ه ي اْل ق ول و كن ت علي ه وح دك وص دق اهلل القائ ل لنبي ه: "ي ا أيه ا الن يب حس بك مجيعهم ضده قال ابن مسعود: 

اهلل "نعم كفى به م َلًذا ومعتم ًدا وص دق اهلل القائ ل: "وم ن يتوك ل عل ى اهلل فه و حس به" القائ ل: "أَلَ يحَس اللَّ ُه ِبَك اٍف َعبح َدُه 
(َوَم  نح يَ هح  ِد اللَّ  ُه َفَم  ا لَ  ُه ِم  نح ُمِض  لٍّ أَلَ  يحَس اللَّ  ُه ِبَعزِي  ٍز ِذي 70ِل اللَّ  ُه َفَم  ا لَ  ُه ِم  نح َه  اٍد )َوخُيَوُِّفونَ  َك بِالَّ  ِهيَن ِم  نح ُدونِ  ِه َوَم  نح ُيضح  لِ 

ُعوَن ِم نح ُدوِن اللَّ 73انحِتَقاٍم ) َرحَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه قُ لح أَفَ  َرأَي حُتمح َم ا تَ دح ِإنح أَرَاَد يَ اللَّ ُه ِبُض رٍّ  هِ (َولَِئنح َسأَلحتَ ُهمح َمنح َخَلَق السموات َواألح
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َِتِه ُقلح َحسحيبَ اللَُّه َعَليحِه يَ ت َ   - 70(]الزمر: 75وَكَُّل الحُمتَ وَكُِّلوَن )َهلح ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأوح أَرَاَد ي ِبَر حٍَة َهلح ُهنَّ مُمحِسَكاُت َر ح
75 ] 

وإذا كان ت ال دنيا كله ا مع ك ول يس اهلل مع ك فق د خس رت، ول ها  ؟إذا كان اهلل مع ك فم اذا خس رت ؟فمم خياف العاملون
كان املتوكلون على اهلل هم املنصورون ملا جلأوا إىل إعَلن التوكل على اهلل فم ن ك ان يف ض يق وك رب فمح ض وج رد التوك ل 

 ها وأرجيها.واالعتماد على اهلل أتاه الفرمل سريًعا من اهلل، ولنطف سوياً ِبهه املثل نستنشق عبريها ونشم طيب

فه  ها إب  راهيم علي  ه الس  َلم يلق  ى يف الن  ار ال  يت ل  و ق  در اهلل ُل  ا أن تأكل  ه مل  ا حتم  ل منه  ا ذرة ومل  ا قض  ى فيه  ا ثاني  ة ب  ل ينته  ي 
فم  اذا ق  ال إب  راهيم ح  ىت ينج  و؟ تعل  ق قلب  ه ب  اهلل وح  ده وأعل  ن ذل  ك ق  ائًَل: حس  يب اهلل ونع  م  ،األم  ر وينقض  ي يف مل  ح البص  ر

 نديه النار"كو ي برداً وسَلماً على إبراهيم"فخرمل منها عليه السَلم مل ميس بسوء.الوكيل فقال اهلل جل

نَي أُلحِق  َى ِِف النَّ  اِر، َوقَاَُلَ  ا روى البخ  اري وغ  ريه َع  ِن ابح  ِن َعبَّ  اٍس قال:)َحسح  بُ َنا اللَّ  ُه َونِعح  َم الحوَِكيُل(قَاَُلَ  ا ِإب ح  رَاِهيُم َعَليح  ِه السَّ  ََلُم ِح  
َش  وحُهمح فَ   زَاَدُهمح ِإميَانً  ا َوقَ  اُلوا َحسح  بُ َنا اللَّ  ُه َونِعح  َم  -اهلل علي  ه وس  لم ص  لى  -حُمَمَّ  ٌد  ِح  نَي قَ  اُلوا: )ِإنَّ النَّ  اَس قَ  دح مَجَُع  وا َلُك  مح فَاخح
 فه  ها اخللي  ل يلج  أ إىل اهلل يف الش  دة بتجري  د التوك  ل والتج  رد م  ن اْل  ول والق  وة إىل االعتم  اد عل  ى رب الربي  ة (379)الحوَِكي  ُل(

 فيفرمل اهلل شدته ويبدد اهلل ظلمته ويفك اهلل كربته.

وهها الكليم موسى عليه السَلم خيرمل من مصر ببين إسرائيل هارباً من بط  فرعون الهي لو أدركهم لن يفلت منهم اليوم 
قوم  ه الكب  ار وي  هبح الص  غار كم  ا ك  ان يفع  ل، ب  ل يقض  ي عل  ى الص  غار والكب  ار يف آن وق  در اهلل أن ي  ههب موس  ى ل  يًَل ب

فيتجهون إىل البحر وينتهون إىل شاطئه وما إن وصلوا حىت مسع وا ص وت ص هيل اخلي ول وص ليل الس يوف فعرف وا أن فرع ون 
وجنوده قد ْلقوا ِبم وختيلوا مع هها هدير ش َلالت ال دم ال يت تق ام بع د قلي ل م ن ص لب وقت ل وقط ع ونس ي الق وم العظ يم 

رَُكوَن ) اجلليل الهي أمرهم ابتداء باخلرومل والتفتوا [ هها اجلي  قد أتى وهها 00(]الشعراء: 00إىل موسى قائلني: "ِإنَّا َلُمدح
البحر قدامنا منعنا من مواصلة السري فإىل أي ن املف ر؟ إن ا مل دركون ال حمال ة ال مف ر ال حمي د ال مه رب. فقط ع موس ى الكل يم 

ِديِن" )عليه السَلم ههه الوساوس قائًَل يف ثقة واعتماد وتوكل على اهلل: " ، 04(]الش عراء: 04قَاَل َكَلَّ ِإنَّ َمعِ َي َرَبِّ َس يَ هح
[ نع   م "مع   ي" ه   هه الكلم   ة كافي   ة أن تطم   ئن النف   وس اُلالع   ة والقل   وب املفّزع   ة فارت   دت النف   وس إىل القل   وب لتطم   ئن 07

ع د موس ى عدت ه ح ىت ُل ها القلوب بدورها األطراف واجلوارح قائلة بلسان اْلال طاملا "معي" فقد أعد امله رب واملف ر، ق د أ
قدم موسى عليه السَلم لفظة املعية على لفظ ة الربوبي ة   -أيها اإلخوة-املوقف فلتهدأوا ولتطمئنوا ال تقلقوا، وُلها السبب 

ذل  ك ألن  ه خياط  ب أنفًس  ا ِف ش  ك وري  ب وت  ردد التتمت  ع بثق  ه ومل يرس    ِف  ،فق  ال: "إن مع  ي رَب" ومل يق  ل إن رَب مع  ي
نَ   ا ِإىَل ُموَس   ى َأِن اضح   ِربح ِبَعَص   اَك الحَبحح   َر -ع   ز وج   ل-وأجن   ى اهلل موس   ى وم   ن مع   ه كم   ا ق   ال  ،يق   نيقلوِب   ا إمي   ان أو  "فََأوحَحي ح

ََخ   رِيَن )07فَ   ان حَفَلَق َفَك   اَن ُك   لُّ فِ   رحٍق َك   الطَّوحِد الحَعِظ   يِم ) نَ   ا َُثَّ ايآح نَ   ا ُموَس   ى َوَم   نح َمَع   ُه َأمجحَعِ   نَي )02(َوأَزحَلفح  َأغحَرق حنَ   ا (ُُثَّ 02(َوَأجنحَي ح
ََخرِيَن ) ثَ ُرُهمح ُمؤحِمِننَي )00ايآح  [.05 - 07(]الشعراء: 05(َوِإنَّ َربََّك َُلَُو الحَعزِيُز الرَِّحيُم )03(ِإنَّ يف َذِلَك يَآَيًَة َوَما َكاَن َأكح
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عل ى.. نع م فه ا ه و أيها اإلخوة  إذا كان هها موقف اخللي ل وه ها موق ف الكل يم ف إن موق ف اْلبي ب ك ان أعظ م وأج ل وأ
إىل  يف اُلج   رة املبارك  ة تل   ك الرحل  ة ال   يت جتل  ت فيه  ا حق   ائق اإلمي  ان والتوك   ل مع  اً مقبن   ني خي  رمل الن   يب  اْلبي  ب الن  يب 

اُلج   رة بع   دما أخ   ه باألس   باب مجيعه   ا كم   ا س   أبني بع   د قلي   ل وك   ان آخره   ا االختب   اء يف الغ   ار ولك   ن يق   در اهلل أن يص   ل 
أخهوا يطوف ون وي دورون حول ه، وهن ا دب القل ق عل ى الن يب يف قل ب الص ديق رفي ق الن يب يف الغ ار املشركون إىل باب الغار و 

 وعل  ى مس  تقبل اإلس  َلم وال  دعوة كله  ا يف ش  خص رس  ول اهلل  الص  ديق أب  وبكر املبك  ر املب  ارك فق  د خ  اف عل  ى الن  يب 
ح دهم نظ ر حت ت قدم ه ألبص رنا فق ال الص ادق حامل لوائها ورافع رايتها وع رب ع ن خوف ه ذاك ق ائًَل: ي ا رس ول اهلل ل و أن أ

ب  أَب ه  و وأم  ي وأم  يت ونفس  ي يعل  م الص  ديق أن"آخ  ر األس  باب للم  ؤمن اطراح  ه ب  ني ي  دي اهلل وتفويض  ه أم  ره   املص  دوق 
مجيع الوسائل يف طلب النج اة ح ىت حش ر نفس ه ال يت طل ب النج اة ُل ا  كله إليه يف ثقة واطمئنان وقد استنفد الرسول  

م تسكنه العقارب واْليات ولها قال يف ثق ة امل ؤمن ويق ني املتوك ل لص احبه مل ا س اوره اخل وف: "ال حت زن إن اهلل يف غار مظل
 (321) معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهما".

فلتخ رمل مك ة   ه ل ت دبرت ه هه اللفظ ة النبوي ة يف التعب ري ع ن معي ة رب الربي ة"اثنني اهلل ثالثهم ا"اثنني اهلل ثالثهم ا، إذاً   أخي
كله  ا  يله  ا ورجله  ا، برجاُل  ا ونس  ائها وأطفاُل  ا، بش  يوخها وش  باِبا، ب  ل لتخ  رمل ال  دنيا بأس  رها لتبح  ث ع  ن حمم  د وص  احبه 

 فواهلل لو قلبوا رمال الصحراء حبة حبة لن يصلوا أبداً إىل اثنني اهلل ثالثهما.

رض  ى  -العظم  ى ِف ذل ك روى البخ اري َع  نح َأىِب ُهَري ح َرَة  وأمثل ه التوك ل ال تق  ف عن د ح  د الرس ل واألنبي اء وإن ك  انوا الق دوة
" أَنَّ ُه ذََك َر َرُج ًَل ِم نح بَ ىِن ِإسح رَائِيَل َس َأَل بَ عح َض بَ ىِن ِإسح رَائِيَل َأنح ُيسح ِلَفُه -ص لى اهلل علي ه وس لم  -َعنح َرُسوِل اللَّ ِه  -اهلل عنه 

قَ  اَل فَ  أحِتىِن بِالحَكِفي  ِل. قَ  اَل َكَف  ى بِاللَّ  ِه َكِف  يًَل. قَ  اَل  ،ُأشح  ِهُدُهمح. فَ َق  اَل َكَف  ى بِاللَّ  ِه َش  ِهيًداأَلح  َف ِدينَ  اٍر، فَ َق  اَل ائحتِ  ىِن بِالشُّ  َهَداِء 
ِر، فَ َقَضى َحاَجَتُه، ُُثَّ الحَتَمَس َمرحَكًبا ي َ  َدُم َعَليحِه ِلأَلَجِل الَِّهى رحَكبُ َها، يَ قح َصَدقحَت. َفَدفَ َعَها ِإلَيحِه ِإىَل َأَجٍل ُمَسم ى، َفَخرمََل ِِف الحَبحح

َلُه، فَ َلمح جيَِدح َمرحَكًبا، فََأَخَه َخَشَبًة، فَ نَ َقَرَها فََأدحَخَل ِفيَها أَلحَف ِديَناٍر، َوَصِحيَفًة ِمنحُه ِإىَل   َص اِحِبِه، ُُثَّ َزجَّ َج َموحِض َعَها، ُُثَّ أَتَ ى َأجَّ
ِر، فَ َقاَل اللَُّهمَّ ِإنَّ  ِض َى َك تَ عحَلُم َأِّنِّ ُكنحُت َتَسلَّفحُت ُفَلَنًا أَلحَف ِدينَ اٍر، َفَس أََلىِن َكِف يًَل، فَ ُقلح ُت َكَف ى بِاللَّ ِه َكِف يًَل، فَ رَ ِِبَا ِإىَل الحَبحح

ُت َأنح َأِج َد َمرحَكبً ا، أَب حَع  ،  ثُ ِبَك، َوَسأََلىِن َشِهيًدا، فَ ُقلحُت َكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا، فَ َرِض َى بِ َك، َوَأِّنِّ َجَه دح ِإلَيح ِه الَّ ِهى لَ ُه فَ لَ مح أَقح ِدرح
َمرحَكبً  ا، خَيح  رمُُل ِإىَل بَ لَ  ِدِه، َفَخ  رمََل َوِإِّنِّ َأسح  تَ وحِدُعَكَها. فَ َرَم  ى ِِبَ  ا ِِف الحَبحح  ِر َح  ىتَّ َوجَلَ  تح ِفي  ِه، ُُثَّ انحَص  َرَف، َوهح  َو ِِف َذلِ  َك يَ لح  َتِمُس 

َلَفُه، يَ نحظُُر  لِ ِه َحطَبً ا، فَ َلمَّ الرَُّجُل الَِّهى َكاَن َأسح َش َبِة الَّ ىِت ِفيَه ا الحَم اُل، فََأَخ َهَها أَلهح ا َنَش َرَها َلَعلَّ َمرحَكًبا َقدح َجاَء مبَالِِه، فَِإَذا بِاخلَح
َلَفُه، فَأََتى بِاألَلحِف ِديَناٍر، فَ َقاَل َواللَّ ِه َم  ا زِلح ُت َجاِه ًدا ِِف طَلَ ِب َمرحَك ٍب يآتِيَ َك َوَجَد الحَماَل َوالصَِّحيَفَة، ُُثَّ َقِدَم الَِّهى َكاَن َأسح

ٍء قَ اَل ُأخح ربُِ  ُت َمرحَكًبا قَ بحَل الَّ ِهى أَتَ يح ُت ِفي ِه. قَ اَل َه لح ُكنح َت بَ َعثح َت ِإىَلَّ ِبَش ىح َك َأِّنِّ ملَح َأِج دح َمرحَكبً ا قَ بح َل الَّ ِهى مبَاِلَك، َفَما َوَجدح
يَناِر رَاِشًدا ِجئحُت ِفيِه. قَاَل فَِإنَّ اللََّه  َشَبِة فَانحَصِرفح بِاألَلحِف الدِّ  (320) «.َقدح أَدَّى َعنحَك الَِّهى بَ َعثحَت ِِف اخلَح
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أكتف  ي ِب  هه األمثل  ة األربع  ة الرائع  ة ألنتق  ل إىل العنص  ر األه  م يف اللق  اء كل  ه أال وه  و كي  ف اق  ق العب  د منزل  ة التوك  ل، وإال 
 وف يف بستاهنم ما كفتنا مجعات ومجعات. فواهلل لو ظللنا نتحد  عن املتوكلني ونط

لكننا نقصر يف ههه الفريضة كثريًا جد ا عملي ا وتطبيقي ا حىت ضعف لدينا عطاؤها و  ،أقول: إننا أمة التوكل شرعًيا ومنهجًيا
ة االب  اهلل مظ  اهر ض  عف التوك  ل عل  ى اهلل والتعل  ق بغ  ريه، واالعتم  اد عل  ى س  واه، بل  ي ِب  ا كث  ري م  ن املس  لمني والح  ول والق  و 

 وأستغفر اهلل ِل ولكم.وسنتحد  عن ههه املظاهر بعد جلسة االسباحة هها  ،العلى العظيم

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن 

وم ن  ،قلت: إن ض عف التوك ل والتعل ق بغ ريه، واالعتم اد عل ى س واه، ق د بل ي ب ه كث ري م ن الن اس فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد
 مظاهر ذلك:

ع  ز -ب اْلس  ّية وغفل  وا ع  ن قول  ه أن كث  رياً م  ن الن  اس إذا نزل  ت ِب  م األم  راض أو أص  ابتهم األس  قام تعلق  ت قل  وِبم باألس  با
ِفنِي" فتجد فريقاً ممن أصيبوا باألمراض علقوا قلوِبم باألطباء أو األدوية ورجوا منهم الش فاء -وجل : "َوِإَذا َمِرضحُت فَ ُهَو َيشح

رة وزوال ال  داء، وم  نهم فري  ق ج  اب الفي  ايف والقف  ار وقط  ع الص  حاري والبح  ار، وش  رَّق وغ  رَّب يف األمص  ار، يَلح  ق الس  ح
واملش  عوذين يرج  و م  نهم رف  ع ال  بَلء، وكش  ف الض  راء، فخرب  وا قل  وِبم إلص  َلح أب  داهنم، ففس  دت قل  وِبم، ووهن  ت أب  داهنم 

ِ  نِّ فَ  زَاُدوُهمح َرَهق اً" ف  اتقوا اهلل عب اد اهلل ف  إن م ن نح  ِس يَ ُع وُذوَن ِبرَِج  اٍل ِم َن اجلح   أت  ى عراف اً أو س  احراً أو "َوأَنَّ ُه َك اَن رَِج  اٌل ِم َن األحِ
فكي   ف ي   ا عب   د اهلل تطل   ب الش   فاء م   ن  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  -كاهن   اً فس   أله فص   دقه فق   د كف   ر مب   ا أن   زل عل   ى حمم   د 

السحرة والكفرة الهين ال حول ُلم وال قوة وتغفل عن اهلل ال هي جيي ب املض طر إذا دع اه ويكش ف الس وء كي ف تي أس م ن 
أي  وب علي  ه الس  َلم "َوأَيُّ  وَب ِإذح نَ  اَدى َربَّ  ُه َأ يِّ َمسَّ  يِنَ الضُّ  رُّ  روح  ه ور ت  ه وق  د وس  عت ر ت  ه ك  ل ش  يء أم  ا مسع  ت ن  يب اهلل

 َوأَنحَت أَرحَحُم الرَّاِ ِنَي"

لَ ُه َوِم ث حَلُهمح َمَعُه  نَ اُه َأهح َنا َم ا بِ ِه ِم نح ُض رٍّ َوآتَ ي ح َنا لَ ُه َفَكَش فح َ ًة ِم نح ِعنح دِ أمل تر كيف أجابه الكرمي املن ان "فَاسح َتَجب ح نَا َوِذكح َرى مح َر ح
لِلحَعاِبِديَن" فاتقوا اهلل عباد اهلل وإياكم إياكم إياكم أن تأتوا ه ؤالء الكهن ة واملش عوذين حت ت أي ظ رف، ف ألن مت وت ي ا عب د 

رِكح بِاللَِّه فَ َقدح َحرََّم اللَّهُ  َنََّة َوَمأحَواُه  اهلل مريضاً موحداً مؤمناً خري لك من أن متوت صحيحاً معاًِف مشركاً، ف ِإنَُّه َمنح ُيشح َعَليحِه اجلح
 النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمنح أَنحَصاٍر".

ومن مظاهر ضعف التوكل أن الناس إذا نزلت ِبم املصائب وأصابتهم النوائب فزعوا إىل غ ري مف زع، وف روا إىل غ ري مه رب، 
وغوث ه وحتقي ق طلب ه، ول و أن ه ؤالء ص دقوا اهلل  فتجد الواحد من هؤالء إذا نالته نائلة توجه إىل خملوق مثله يطلب ش فاعته

لك  ان خ  رياً ُل  م، طرق  وا ك  ل ب  اب وس  لكوا ك  ل س  بيل إال أهن  م غفل  وا ع  ن اهلل ال  هي إذا أراد ش  يئاً ق  ال ل  ه ك  ن فيك  ون فإن  ه 
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في ه م ا أمه ه وأقلق ه ف اتقوا َوَمنح يَ تَ وَكَّلح َعلَ ى اللَّ ِه فَ ُه َو َحسح ُبُه؟. أي ك ايف م ن يث ق ب ه يف نوائب ه ومهمات ه يك؟سبحانه قد قال:
من يسألين فأعطيه؟ م ن يس تغفر ي  ،اهلل عباد اهلل وأنزلوا حاجاتكم بالهي ينادي كل ليلة فيقول: من يدعو ي فأستجيب له

 فأغفر له". 

 ُث ق ال: أي أخ ي اقص د -ر  ه اهلل-جاء رجل إىل الربيع بن عبد الر ن يسأله أن يكلم األمري يف حاج ة ل ه فبك ى الربي ع 
يف أم رك جت ده س ريعاً قريب اً ف إ ي م ا طلب ت املعون ة م ن أح د يف أم ٍر أري ده إال اهلل فأج ده كرمي اً قريب اً مل ن  -عز وجل-إىل اهلل 

 قصده وتوكل عليه.
من مظاهر ضعف التوكل عند بعض الناس: التشاؤم والتطري ب بعض األمس اء أو األش خاص أو األرق ام أو األل وان أو األي ام و 

 (324): )من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك(. -صلى اهلل عليه وسلم -وغري ذلك من الشرك احملرم قال أو الشهور 

وال ي دفع الس يئات إال اهلل س بحانه، فعلق وا قل وبكم  -جل وعَل-فاتقوا اهلل عباد اهلل واعلموا أنه ال يأحم باْلسنات إال اهلل 
َك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإنح يُرِدحَك ِ َريحٍ َفَل رَادَّ ِلَفضح ِلِه : "وَ -جل وعَل-باهلل يا عباد اهلل واعتقدوا قوله  ِإنح مَيحَسسح

 (327)ُيِصيُب ِبِه َمنح َيَشاُء ِمنح ِعَباِدِه َوُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم" 

 ههه بعض مظاهر ضعف التوكل على وجه السرعة.

أن س  بيل  (322) -ر   ه اهلل-العب  د منزل  ة التوك  ل واجل  واب عل  ى م  ا ذك  ره العَلم  ة الس  عدي  وأخ  ريًا أيه  ا اإلخ  وة كي  ف اق  ق 
ذلك أن  يعلم العبد أن األمر كله هلل، وأنه ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه هو الن افع الض ار املعط ي امل انع، وأن ه 

ه يف جلب مص احل دين ه ودني اه، ويف دف ع املض ار، ويث ق غاي ة ال حول وال قوة إال باهلل، فبعد هها العلم يعتمد بقلبه على رب
 الوثوق بربه يف حصول مطلوبه، وهو مع هها باذل جهده يف فعل األسباب النافعة.

 فمىت استدام العبد هها العلم وهها االعتماد والثقة فهو املتوكل على اهلل حقيقة، وليبشر بكفاية اهلل له ووعده للمتوكلني.

اإلخ  وة ه  ل يتع  ارض التوك  ل عل  ى اهلل م  ع األخ  ه باألس  باب؟ واجل  واب    ول املل  ك الوه  اب: إن ال  هي أمرن  ا وأخ  رياً أيه  ا 
واهلل هو الهي أمرنا بالتوكل ورسول اهلل هو س يد  باألخه باألسباب هو اهلل تعاىل والهي أخه باألسباب هو رسول اهلل 

: -ر   ه اهلل- ه  هه ال  درر الغ  واِل الغالي  ات يق  ول الش  وكا ي فه  ل ت  رى ب  ني ه  ها م  ن تع  ارض؟ وامس  ع إىل ،املت  وكلني عل  ى رب  ه
"واْل ق أن م ن وث ق ب  اهلل وأيق ن أن قض اءه علي  ه م اض مل يق دح يف توكل ه تعاطي  ه األس باب اتباًع ا لس  نته وس نة رس وله، فق  د 

ل املدين ة، وأذن ظاهر صلى اهلل عليه وسلم بني درعني، ولبس على رأسه املغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق ح و 
يف اُلج  رة إىل اْلبش  ة وإىل املدين  ة وه  اجر ه  و، وتع  اطى أس  باب األك  ل والش  رب، وادخ  ر ألهل  ه ق  وهتم، ومل ينتظ  ر أن ين  زل 

 عليه من السماء وهو كان أحق اخللق أن اصل له ذلك.
                                                            

 يف صحيح اجلامع. 0402وصححه األلبا ي انظر حديث:  ،وغريه ،3122رجه أ د ( أخ324)

 خطبة من موقع املنرب. –(  من مظاهر ضعف التوكل 327)

 (.044( القول السديد )ص / 322)
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 (322)لتوكل.: "اعقلها وتوكل"فأشار إىل أن االحباز ال يدفع ا؟وقال للهي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل

فعلى أهل التوكل اْلق أن يلزموا عتبة التوكل ومىت صح التوكل على اهلل صحت كفايته لعبده فَل اتامل إىل أحد وم ن ك ان 
 اهلل كافيه وواقيه فَل مطمع ألحد فيه.

د أهن ا ب إذن اهلل نع م فالتوك ل ال ي تم إال مقبن اً باألس باب املش روعة فاألخ ه باألس باب ال ين ايف التوك ل بش رط أن يعتق د العب 
 وتقديره.

 ولها قيل: األخه باألسباب املشروعة من متام التوكل وعدم األخه باألسباب يقدح يف التوكل بل يقدح ِف العقل.

حبي  يب  "إذا اس  تغىن الن  اس بال  دنيا فاس  تغن أن  ت ب  اهلل، وإذا فرح  وا بال  دنيا ف  أفرح أن  ت ب  اهلل، وإذا أنس  وا بأحب  اِبم فاجع  ل 
وت  ودد إلي  ه تن  ل  ،ا تعرف  وا إىل مل  وكهم وك  ربائهم وتقرب  وا إل  يهم لين  الوا ِب  م الع  زة والرفع  ة فتع  رف أن  ت إىل اهللأنس  ك ب  اهلل، وإذ

 كما يقول ابن القيم طيب اهلل ثراه.  ،بهلك غاية العز والرفعة"

 أسأل اهلل أن جيعل اعتمادنا عليه ويقيننا فيه واستسَلمنا له وثقتنا به وتفويضنا إليه.

نربأ من الثقة إال ب ك وم ن التف ويض إال إلي ك وم ن التوك ل إال علي ك وم ن اإلناب ة إال ل ك وم ن الرج اء واألم ل إال اللهم إنا 
 من يديك الكرميتني واسلموا ملن ابكم... الدعاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 (.7304( نيل األوطار للشوكا ي أبواب الطب باب إباحة التداوي وتركه حتت اْلديث )322)
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 المسلم بين األمددن والقنددوط

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،س يئات أعمالن ا ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

رية على الهرى  وصلِّ يا رب على خري الورى *** ما صدحت ُقمح

 وايآل واألزوامل واألصحاب *** والتابعني من أوِل األلباب

 أيها اإلخوة  فيا ،أما بعد

فحياة املسلم مجيعها قائمة على التوازن فَل إفراط وال تفريط وال شطط وال غلو وإمنا التوسط واالعتدال، وأول هها عَلقته 
فه   ي قائم   ة عل   ى الوس   طية فاملس   لم ال ي   أمن وي   ركن إىل الرج   اء وي   بك اجل   د والعم   ل لني   ل األج   ر  -س   بحانه وتع   اىل-برب   ه 

إىل الي  أس م  ن روح اهلل ور ت  ه في  بك العم  ل، وإمن  ا ه  و وس  ط ب  ني ه  ها وه  ها ول  هلك مل  ا    ث  والث  واب، وال يق  نط وي  ركن
العلماء قضية اخلوف والرج اء وكي ف جيم ع العب د بينهم ا؟ م نهم م ن ق ال ي ركن إىل اخل وف يف وق ت وسوس ة ال نفس األم ارة 

 اخل  وف دائم  اً، وم  نهم م  ن ق  ال ي  ركن إىل بالس  وء وي  ركن إىل الرج  اء يف وق  ت امل  رض واملص  ائب، وم  نهم م  ن ق  ال: ي  ركن إىل
الرج  اء دائم  اً واألول ه  و الص  حيح الَلئ  ق املقب  ول فَلب  د للعب  د م  ن اجلم  ع ب  ني اخل  وف والرج  اء واحملب  ة نع  م فه  هه األرك  ان 

والف   وز جبن   ة اهلل تع   اىل، ألن عب   ادة اهلل ب   اخلوف وح   ده طريق   ة  الثَلث   ة ه   ي طري   ق الوص   ول إىل رض   ا اهلل وطاع   ة الرس   ول 
اخلوارمل ؛ فهم ال جيمعون إليه اْلب والرجاء ؛ وُلها ال جيدون للعبادة لهة، وال إليه ا رغب ة، فيجعل ون اخل الق مبنزل ة س لطان 

 وهها يور  اليأس والقنوط من ر ة اهلل، وغايته إساءة الظن باهلل، والكفر به سبحانه. ،جائر

الغ  رور واألم  ا ي الباطل  ة، وت  رك العم  ل الص  احل، وغايت  ه اخل  رومل م  ن  وعب  ادة اهلل بالرج  اء وح  ده طريق  ة املرجئ  ة ال  هين وقع  وا يف
 امللة.

وعب  ادة اهلل باْل  ب وح  ده طريق  ة غ  َلة الص  وفية ال  هين يقول  ون: نعب  د اهلل ال خوف  اً م  ن ن  اره، وال طمع  اً يف جنت  ه وإمن  ا حب  اً 
 لهاته.

وُلها رأين اهم خيبع ون  ،لزندقة، واخلرومل من الدينوههه طريقة فاسدة، وُلا آثار وخيمة، منها األمن من مكر اهلل، وغايته ا
وكهبوا فإن سيد املوقنني ص لى اهلل علي ه  ،ما أمسوه برفع التكاليف فَل يصلون وال يتعبدون  جة أهنم وصلوا إىل حد اليقني

ون؟ إال إن ك ان وسلم عبد ربه حىت آخر ْلظة من حياته إىل أن ْلق ب الرفيق األعل ى فه هه طريق ة نب يهم م ا ُل م عنه ا يرغب 
 ُلم نيب آخر.
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وُلها قعد السلف ر هم اهلل قاعدة للسري إىل اهلل سريا ص حيحا يض من مل ن التزمه ا الوص ول إىل مرض اته يف كلم ة مش هورة 
وه  ي: "م  ن عب  د اهلل باْل  ب وح  ده فه  و زن  ديق، وم  ن عب  ده ب  اخلوف وح  ده فه  و ح  روري أي خ  ارجي، وم  ن عب  ده بالرج  اء 

 ده باخلوف واْلب والرجاء فهو مؤمن موحد".وحده فهو مرجئ، ومن عب

 -ع ز وج ل-ق ال اب ن الق يم: "القل ب يف س ريه إىل اهلل  فَلبد م ن مج ع ه هه الثَلث ة اخل وف والرج اء واحملب ة لض مان الوص ول
ال رأس  مبنزلة الطائر ؛ فاحملبة رأسه، واخلوف والرجاء جناحاه ؛ فمىت سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان، ومىت قطع

  مات الطائر، ومىت فقد اجلناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر".

وقال: "السلف استحبوا أن يُ َقوِّي يف الصحة جناح اخلوف على جناح الرجاء، وعند اخلرومل من الدنيا يقوي جناح الرجاء 
 على جناح اخلوف".

 (320) وقال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف، فإذا غلب الرجاء فسد.

وقال غريه: أكمل األحوال اعتدال الرجاء واخلوف، وغلبة اْلب ؛ فاحملبة ه ي املرك ب، والرج اء ح اد، واخل وف س ائق، واهلل 
 املوصل مبنه وكرمه.

إىل أم  ر خط  ري للغاي  ة أال وه  و شنش  نة قدمي  ة حديث  ة يردده  ا بع  ض م  ن مل يفه  م م  راد اهلل  -أيه  ا اإلخ  وة  -وأح  ب أن أنب  ه 
وُلم: إننا نعبد اهلل ال خوفاً من ناره وال طمعاً يف ر ته ُث يقسمون العبادة تبعاً ُلهه النظري ة الفاس دة إىل ورسوله أال وهى ق

أقسام فيقولون: هناك عباد يعبدون اهلل طلًبا للجن ة فه ؤالء جت ار وه هه عب ادة التج ار، وهن اك عب اد يعب دون اهلل تع اىل خوف ا 
أراد أن يعبد اهلل خالصاً فليعبده لهاته ال خوفاً من ناره وال طمع اً يف جنت ه ب ل م نهم  وإمنا من ،من النار وههه عبادة العبيد

م  ن يقول  ون: "م  ن ك  ان يعب  د اهلل طمع  اً يف جنت  ه، أو خوف  اً م  ن ن  اره، فق  د عب  د الوثن"ونس  ي ه  ؤالء أن اهلل يف الق  رآن م  دح 
دعوننا رغبا ورهب اً وك انوا لن ا خاش عني". ]س ورة األنبي اء: خرية خلقه وهم األنبياء قائًَل: "إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات وي

91] 

أن ه يق ول: "ال هي يعب د اهلل طمع اً يف  -رضي اهلل عن ه-وبعضهم ينسب إىل علي  ؟ فهل كَلم هؤالء مقدم على كَلم اهلل،
أي   ام اإلس   َلم  اليص   ح أب   ًدا ع   ن عل   ى وال عم   ن مثل   ه ِف العل   م والفض   ل عل   ى  -أيه   ا اإلخ   وة-جنت   ه، عب   ادة التجار"فه   ها 

 -رض  ي اهلل عن  ه-وه  ل يعق  ل أن خي  الف عل  ي  ؟املدي  دة وليخربن  ا ه  ؤالء أي  ن وج  دوا ذل  ك يف أي كت  اب، وه  ل ه  و ص  حيح
 ُث إن اهلل تعاىل ذكر وصف املؤمنني ميدحهم قائًَل: ؟، ومن املبشرين باجلنةالقرآن وهو من أصحاب الرسول 

 [00وطمعاً"]سورة السجدة: "تتجاِف جنوِبم عن املضاجع يدعون رِبم خوفاً 

                                                            
 مواضع هنا استفدت من رسالة: كلمات يف احملبة واخلوف والرجاء للشي  اجلليل: حممد بن إبراهيم اْلمد. ويف ،(203/ 0( مدارمل السالكني )320)
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راغب ني يف ثواب ه خ ائفني م ن عقابه،ويص ف ال هين يقوم ون ِف  -س بحانه وتع اىل-فاهلل يقول عن أنبيائه: إهنم ك انوا يدعون ه 
الليل بني يديه ِبها الوصف يدعون رِبم خوفًا وطمًعا. والرسول )قال هها لألع راَب ال هي ج اءه وق ال ل ه ي ا رس ول اهلل إ ي 

 (323): "حوُل  ا ندن  دن"ن  ة وأع  وذ ب  ك م  ن الن  ار وال أحس  ن دن  دنتك وال دندن  ة "مع  اذ ب  ن جب  ل" فق  ال الن  يب أس  ألك اجل
)يعين حول اجلنة والنار( فإذا كان الرسول )يدندن حول اجلنة والنار( فهل نصدق من يق ول: إن عب ادة م ن س أل اهلل اجلن ة 

 ي عبادة سيد األبرار األخيار األطهار.واستعاذ به من النار هي عبادة التجار؟ كهبوا واهلل، بل ه

يق  ول بع  ض العلم  اء: إن فئام  اً م  ن املس  لمني إىل الي  وم ق  د ص  دقوا بع  ض اجله  ال يف خ  رافتهم وت  زييفهم للحق  ائق م  ن ال  هين 
يزعم   ون أهن   م ال يعب   دون اهلل خ   وف ن   اره فه   هه يف زعمه   م عب   ادة العبي   د، وال م   ن أج   ل جنت   ه فه   هه عب   ادة التج   ار، وإمن   ا 

هاته، ومل تندفع ههه الفئام يف تصديق هها اُلراء إال ألهنم يف س بات روح ي عمي ق، وإال فاخلش ية م ن ذي اجل َلل عشقوه ل
والرغبة فيما عنده من عليا مراتب اإلميان بل من ش أن الرس ل العظ ام، اق رأ إن ش ئت قول ه تع اىل يف ح ق زكري ا علي ه الس َلم 

 يدعوننا رغباً ورهباً.". ُث قال جل شأنه بعدها: "وكانوا لنا خاشعني".وأهل بيته: "إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات و 

وكع  ادهتم ينس  بون الك  َلم املعس  ول لفظ  اً املس  موم مع  ىن إىل املش  اهري ك  ي ي  دخل عل  ى ض  عاف العق  ول م  ن املس  لمني كم  ا 
رقين ِب ا، وإن كن ت أعب دك نسبوا لعلى ما قدمنا وكما ينسبون لرابعة أهنا قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوف اً م ن ن ارك ف اح

 طمعاً يف جنتك فاحرمين منها، وإن كنت أعبدك لهاتك فَل حترمين لهة قربك.

 وينشدون عنها أهنا كانت تقول: 

 أحب                    ك حب                    ني ح                    ب اُل                    وى
 فأم               ا ال               هي ه               و ح               ب اُل               وى
 وأم                  ا ال                  هي أن                  ت أه                  ل ل                  ه 
 فم                                ا اْلم                                د يف ذا وال ذاك ِل

 

 وحب                         ًا ألن                         ك أه                         ل ل                         هاكا 
 اف                هكر ش                غلت ب                ه ع                ن س                واك
 فكش                 فك للحج                 ب ح                 ىت أراك                 ا
 ولك                 ن ل                 ك اْلم                 د يف ذا وذاك                 ا

 

رهب ة فتل ك  -ع ز وج ل-ونسبوا لعلي بن اْلسني بن علي بن أَب طالب عليهم السَلم أنه ك ان يق ول: إن قوم اً عب دوا اهلل 
 عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا اهلل شكراً فتلك عبادة األحرار.

ها ال يص  ح ع  ن رابع ة وال ع  ن عل  ي ب  ن اْلس ني ومه  ا من  ه ب راء، فلنح  هر م  ن ذل  ك كل ه أحب  يت ول  نكن عل ى م  ا ك  ان علي  ه وه 
النيب وسلفنا الصاحل فهي الوسطية كما قدمنا: عي  ال يأمن فيه املسلم مكر اهلل وال ييأس فيه من روح اهلل، والس ؤال ايآن 

 أيها اإلخوة:
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ِبها الوصف؟ وما هي أس باب األم ن م ن  -عز وجل-من مكر اهلل؟ وهل يصح وصف اهلل ما هو املكر؟ وما معىن األمن 
 ؟مكر اهلل؟ وما خطره وما عاقبته

 ؟ُث ما هو القنوط من روح اهلل؟ وما حكمه؟ وما هي أسباب اليأس والقنوط؟ وما هو عَلمل اليأس والقنوط واملكر مجيًعا

ن القل ب بع دم عقوب ة اهلل وع دم مراقبت ه والغفل ة عنه ا والعب د م ع ه ها مق يم أيها اإلخوة  األمن م ن مك ر اهلل معن اه: اطمئن ا
 على معاصي اهلل ومساخطه فَل اهر اهلل فيما هو عليه وال خيافه فكأنه شك أو أنكر اسم القهار.

ر  وه  ها خ  َلف ح  ال أه  ل الس  َلمة ف  إن الطمأنين  ة م  ن مك  ر اهلل واس  تدراجه لعب  اده خي  الف كم  ال التوحي  د الواج  ب وي  و 
املهالك، بل جيب عل ى العب د أن يك ون خائف اً م ن اهلل كم ا يرج وه وه ها ه و ح ال األنبي اء والص اْلني كم ا ذكرن ا قب ل قلي ل 
راغب  ني راهب  ني، إن نظ  ر العب  د إىل ذنوب  ه وع  دل اهلل وش  دة عقاب  ه خ  اف رب  ه، وإن نظ  ر إىل عف  وه الش  امل رج  ا وطم  ع، وإن 

وه  ا وخش  ى عقاب  ه، وعن  د املك  اره واملص  ائب يرج  و م  ن اهلل دفعه  ا وينتظ  ر م  ن اهلل ابتل  ى مبعص  ية رج  ا م  ن رب  ه قب  ول توبت  ه وحم
 الفرمل  لها.

ع ز -عل ى ه هه اْل ال فه ها الص ديق يس مع ق ول اهلل  وه م أص حاب رس ول اهلل  وقد كان خري ههه األمة بعد نبيه ا 
وه و ال هي اف   الن اس أيض ا  ك ي: "م ن يعم ل س وءاً جي ز ب ه". فيق ول: ل و حاس بين رَب عل ى ك ل ذن ب ُللك ت ويب-وجل

قوله: ال آمن مكر اهلل ولو كانت إحدى قدماي يف اجلنة فقد كان آدم وحواء وإبليس فيها فخرجوا، وكان يقول: "يا ليت ين 
 -رضي اهلل عنه-شعرة يف صدر رجل مؤمن" مع أنه صاحب املناقب اليت ال اصيها حمص وال يعدها عاّد. وهها الفاروق 

ف اة ك ان ابن ه عب د اهلل يض ع رجل ه حت ت رأس ه فك ان إذا أف اق ق ال: "ي ا ب ين ض ع رأس ي ب األرض" فيق ول عب د ملا حض رته الو 
اهلل: يا أبت وهل رجل ي واألرض إال س واء؟ فيق ول: ض ع رأس ي ب األرض ال أم ل ك، عس ى اهلل أن ينظ ر إِّل نظ رة فري  ين" 

 أخرمل منه ا كفاف اً ال ِل وال عل ي واهلل ل و أن ِل م ا طلع ت ُث يقول: "ويل عمر إن مل يغفر اهلل له، وكان يقول: وددت أ ي
 عليه الشمس الفتديت به من هول يوم املطلع".

 مع أنه صاحب املناقب اليت ال اصيها حمص وال يعدها عاد.

يق ول:  كان إذا ذكر القرب يبكي حىت يبل ْليته فسئل يف ذل ك فق ال: مسع ت رس ول اهلل   -رضي اهلل عنه-وهها عثمان 
"إن القرب أول منازل ايآخرة، فإن جنا منه فم ا بع ده أيس ر من ه، وإن مل ي نج من ه فم ا بع ده أش د من ه، ق ال: وق ال رس ول اهلل 

.(325) : "م  ا رأي  ت منظ  راً ق  ط إال والق  رب أفظ  ع من  ه. واْل  ديث أخرج  ه اب  ن ماج  ة وس  نده حس  ن يف ص  حيح اب  ن ماج  ة 
 يها حمص وال يعدها عاّد.يقول عثمان هها مع أنه صاحب املناقب اليت ال اص

ب   ل ك   هلك ك   انوا  كله   م، وم   ن بع   دهم س   لفنا الص   اْلون م   ن الت   ابعني وت   ابعيهم  وغ   ريهم وغ   ريهم م   ن أص   حاب الن   يب 
بإحسان إىل يوم الناس هها.هها هو حال االميان الهى مدحهم اهلل ألجله ونالوا به رضا اهلل كما قال اهلل تعاىل "إن ال هين 
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ون وال  هين ه  م بآي  ات رِب  م يؤمن  ون وال  هين ه  م ب  رِبم ال يش  ركون وال  هين يوت  ون م  ا أت  وا وقل  وِبم ه  م م  ن خش  ية رِب  م مش  فق
 وجلة اهنم إىل رِبم راجعون أولئك يسارعون يف اخلريات وهم ُلا سابقون".

ون روى البمهي عن عائشة رضى اهلل عنها قالت: سألت رسول اهلل عن ههه ايآية فقلت: أه م ال هين يش ربون اخلم ر ويزن 
ويس   رقون؟ فق   ال: "ال ي   ا ابن   ة الص   ديق ولك   نهم ال   هين يص   ومون ويص   لون ويتص   دقون وخي   افون أن ال يتقب   ل م   نهم أولئ   ك 

  (329)يسارعون يف اخلريات"
ومن تأمل آيات وأحاديث الشريعة وجد أن اهلل س بحانه ورس وله ص لى اهلل علي ه وس لم ق د وص فا أه ل الس عادة باإلحس ان 

 باإلساءة مع األمنمع اخلوف ووصفا األشقياء 
: وم ن تأم  ل أح  وال الص  حابة رض ى اهلل ع  نهم وج  دهم يف غاي  ة العم ل م  ع غاي  ة اخل  وف وَن  ن -ر   ه اهلل-يق ول اب  ن الق  يم 

 مجعنا بني التقصري بل التفريط واألمن. 
وك ان  ،وك ان ميس ك بلس انه ويق ول: ه ها ال هي أورد ي امل وارد ،فهها الص ديق يق ول: وددت أ ي ش عرة يف جن ب عب د م ؤمن

وأحم بط ائر  ،-ع ز وج ل-يبكى كثريًا ويقول: ابكوا فان مل تبكوا فتباكوا، وكان اذا قام اىل الصَلة كأنه عود من خشية اهلل 
فصار يقلبه ُث قال: ما صيد من صيد وال قطعت من شجرة اال مبا ضيعت من التسبيح، وملا احتض ر ق ال لعائش ة: ي ا بني ة 

العب اءة وه هه اْل َلب وه ها العب د فأس رعى ب ه إىل اب ن اخلط اب وق د كان ت أعطي ت ل ه إ ي أصبت من م ال املس لمني ه هه 
ق   ال: واهلل ل   وددت أ ي كن  ت ه   هه الش   جرة تؤك   ل  ، ك  م جمل   س ش   ورى املس   لمني برئاس  ة عم   ر ليس   تعني ِب   ا عل  ى اخلَلف   ة

 وقال قتادة: بلغين أن أبا بكر قال: ليتين خضرة تأكلين الدواب. ،وتعضد
 ،طاب قرأ سورة الطور إىل أن بلا قوله: "إن عهاب رب ك لواق ع" فبك ى واش تد بك اؤه ح يت م رض وع ادوهوهها عمر بن اخل

ُث  ،ثَلث ا ،ُث ق ال: وي ل أم ي إن مل يغف ر اهلل ِل ،وقال البنه وهو يف املوت: واك ض ع خ دي عل ى األرض ع ل أن ي ر ين
البي  ت أياًم  ا ويع  اد واس  بونه مريًض  ا وك  ان ِف وجه  ه رض  ى  قض  ى، وك  ان مي  ر بايآي  ة يف ورده بالليلفتخنق  ه العب  ارات فيبق  ى يف

اهلل عنه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس: مصر اهلل بك األمصار وفتح بك الفتوح وفع ل وفع ل فق ال: وددت 
 ا ي أجنو ال أجر وال وزر.

ب ني اجلن ة والن ار ال أدري إىل أيتهم ا  وهها عثمان ب ن عف ان ك ان إذا وق ف عل ى الق رب يبك ى ح ىت تب ل ْليت ه وق ال: ل و أن ىن
 يؤمر َب الخبت أن أكون رماًدا قبل أن أعلم اىل أيتهما أصري. 

وبكاؤه وخوفه وكان يش تد خوف ه م ن اثنت ني ط ول األم ل واتب اع اُل وي ق ال فأم ا  -رضي اهلل عنه-وهها على بن أَب طالب 
أال وإن ال  دنيا ق  د ول  ت م  دبرة وايآخ  رة مقبل  ة ولك  ل واح  دة ط  ول األم  ل فينس  ي ايآخ  رة وأم  ا إتب  اع اُل  وي فيص  د ع  ن اْل  ق 

 منهما بنون فكونوا من أبناء ايآخرة والتكونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل والحساب وغًدا حساب وال عمل.
وه  ها أب  و ال  درداء ك  ان يق  ول: إن أش  د م  ا أخ  اف عل  ى نفس  ى ي  وم القيام  ة أن يق  ال: ي  ا أب  ا ال  درداء  ق  د علم  ت فكي  ف 
عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم القون بع د امل وت مل ا أكل تم طعاًم ا عل ى ش هوة وال ش ربتم ش رابًا عل ى 
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شهوة وال دخل تم بيتً ا تس تظلون في ه وخل رجتم إىل الص عدات تض ربون ص دوركم وتبك ون عل ى أنفس كم ول وددت أ ي ش جرة 
 نيه مثل الشراك الباِل من الدموع. تعضد ُث تؤكل، وهها عبد اهلل بن عباس كان أسفل عي

وك  ان أب  و ذر يق  ول: ي  اليتين كن  ت ش  جرة تعض  د وودت أ ي مل أخل  ق، وعرض  ت علي  ه النفق  ة فق  ال عن  دنا عن  ز َنلبه  ا و   ر 
ننقل عليها وحمرر خي دمنا وفض ل عب اءة وإ ي أخ اف اْلس اب فيه ا، وق رأ مت يم ال داري ليل ة س ورة اجلاثي ة فلم ا أحم عل ى ه هه 

 م حسب الهين اجبحوا السيئات أن جنعلهم كالهين آمنوا وعملوا الصاْلات" جعل يرددها ويبكى حيت أصبح.ايآية: "أ
 وقال أبو عبيدة بن اجلراح: وددت أ ي كب  فه ين أهلى وأكلوا ْلمي وحسوا مرقى وهها باب يطول تتبعه. 

ال اب راهيم التيم ي: م ا عرض ت ق وِل عل ى وق  ،قال البخاري يف صحيحه: باب خوف املؤمن أن ابط عمل ه وه و ال يش عر
وق  ال اب  ن أَب مليك  ة: أدرك  ت ثَلث  ني م  ن أص  حاب الن  يب كله  م خي  اف النف  اق عل  ى  ،عمل  ي إال خش  يت أن أك  ون مك  هبًا

نفسه ما منهم أحد يقول:إنه على اميان جربيل وميكائيل، ويهكر عن اْلسن: م ا خاف ه اال م ؤمن وال أمن ه إال من افق وك ان 
 ب  يقول ْلهيفة: أنشدك اهلل هل مساِّن لك رسول اهلل يعين يف املنافقني؟ فيقول: ال وال أزكى بعدك أحًدا.عمر بن اخلطا

فس  معت ش  يخنا ش  ي  اإلس  َلم  يق  ول: ل  يس م  راده إ ي ال أب  رىء غ  ريك م  ن النف  اق ب  ل امل  راد:إِّن ال أف  تح عل  ى ه  ها الب  اب 
 (321فكل من سألين هل مساِّن لك رسول اهلل فأزكيه)

وأنظ ره يل وح عل ى خماي ل الوج وه  ،أود أن أجي ب س ؤااًل ي باءى ِل  -أيها اإلخوة-أستطرد يف إجابة باقي األسئلة  وقبل أن
 ،اليت أمامي جيول يف الصدور يتحرمل أصحابه من سؤاله أال وهو أنين رددت مراراً وتكراراً لفظة )مكر اهلل( فم ا مع ىن ذل ك

 ؟أن املكر ظاهره أنه مهمومباملكر مع  -تبارك وتعاىل-وكيف يوصف اهلل 

وأؤصل الكَلم حول ههه النقطة تأصيًَل ال خيتص مبقامنا هها فحس ب وإمن ا ليفي د إف ادة عام ة عن د م ن يتع رض ملث ل ه هه 
 اجلمل يف القرآن الكرمي وهو يقرؤه أو يف السنة النبوية وهو يطالعها.

ا اهلل تع  اىل عل  ى نفس  ه عل  ى س  بيل اجل  زاء والع  دل واملقابل  ة : لق  د ورد يف الق  رآن الك  رمي أفع  ال أطلقه   -أيه  ا اإلخ  وة-ف  أقول 
وه  ي فيم  ا س  يقت في  ه م  دح وكم  ال لك  ن ال جي  وز أن يش  تق ل  ه تع  اىل منه  ا أمس  اء كم  ا ال يص  ح أن تطل  ق علي  ه يف غ  ري م  ا 

"وقول   ه س   يقت في   ه م   ن ايآي   ات كقول   ه تع   اىل: "إن املن   افقني خي   ادعون اهلل وه   و خادعهم"وقول   ه تع   اىل: "ومك   روا ومك   ر اهلل
تعاىل: "نسوا اهلل فنسيهم"وقوله تعاىل: "وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمن ا َن ن مس تهزئون اهلل يس تهزك ِبم"وَن و 
ذل  ك م  ن آي  ات،فَل جي  وز أن يطل  ق عل  ى اهلل تع  اىل خم  ادع أو م  اكر أو ن  اس مس  تهزك تع  اىل رَب وج  ل ع  ن ذل  ك وال يق  ال: 

ر  ه -ى هك ها عل ى س بيل اإلط َلق تع اىل اهلل ع ن ذل ك عل واً كب رياً ق ال اإلم ام اب ن الق يم اهلل يستهزك وخيادع وميكر وينس 
: "إن اهلل تعاىل مل يصف نفسه بالكيد واملكر واخلداع واالستهزاء مطلقاً وال ذلك داخل يف أمسائه اْلس ىن وم ن -اهلل تعاىل

س  بحانه -عن  د مساع  ه وإمن  ا غ  ر ه  ها اجلاه  ل أن  ه ظ  ن ذل  ك فق  د ف  اه ب  أمر عظ  يم تقش  عر من  ه اجلل  ود وتك  اد األمس  اع تص  م 
 (320أطلق على نفسه ههه األفعال".) -وتعاىل
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ه ها ه و  ،فَل يطلق على اهلل من ههه األفعال شيء إال يف السياق الهي وردت فيه وهي حينئه تدل عل ى امل دح والكم ال
الهي يؤي ده الفك ر الس ليم والعق ل الص حيح، وهو املنهج اْلق   -أيها اإلخوة-منهج أهل السنة واجلماعة ِف ههه املسألة 

فكيف جيوز أن نشتق هلل وحده من ههه األفعال أمساء كاملاكر أو الناسى أو املخادع وكل أمساء اهلل حسىن وفضلى؟ كيف 
نق   رن ه   هه األمس   اء باس   م اهلل ال   رحيم أو ال   ودود أو اْلك   يم أو الك   رمي؟ واملقص   ود أن اهلل تع   اىل مس   ى نفس   ه بأمس   اء حس   نة 
وصفات عليا ُث إنه أطلق على نفسه بعض ص فات األفع ال عل ى وج ه اجل زاء واملقابل ة مل ن فع ل ذل ك، فامل اكر ميك ر اهلل ب ه 

"إن اهلل ليمل ي للظ امل ح ىت إذا أخ هه مل يفلت ه". ُث ق رأ قول ه تع اىل: }وََك َهِلَك  :واملخادع خيدعه اهلل م ن ب اب ق ول الن يب 
ُه َربَِّك ِإَذا َأَخَه الح  َهُه أَلِيٌم َشِديٌد  ]هود: َأخح   (324)[.014ُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأخح

فه ها م ن وج وه املك ر واخل داع ل ه ومعل وم أن اي ازاة عل ى ذل ك إن كان ت م ن املخل وق فه ي حس نة فكي ف إذا كان ت م  ن  
  ؟-سبحانه وتعاىل-اخلالق 

لى اهلل كاسم وال كوص ف وإمن ا يك ون يف مق ام وس ياق ي دل فاملكر إذا كان يف حمله فهو حممود، ولها فمثل هها ال يطلق ع
 على املدح واْلمد.

ولهلك ما كان السلف رضوان اهلل عليهم يتحرجون من التحد  مبثل هها يف مثل ه ها الس ياق واملق ام كم ا مسعن ا ع ن أَب 
 بكر رضي اهلل عنه.

 ؟-عز وجل-اللقاء ما حكم األمن من مكر اهلل  لنجيب عن بقية األسئلة اليت طرحناها يف بداية  -أيها اإلخوة-نعود 

فاستمرأها واعتاد عليه ا وم ا ع اد يص ده عنه ا ص اد وال ي رده عنه ا  -عز وجل-إن العبد الهي سولت له نفسه معصية اهلل 
ش وة راد سواء كانت تلك املعصية ظلماً لنفسه أو ظلماً لغريه ُلو عبد جاهل مغرور  لم اهلل علي ه وه و ال ي دري أس كرته ن

نَ ا   -أيه ا اإلخ وة -املعصية وأذهلته عن مقتضى التفك ري الص حيح، ف إن اهلل  ق ال ع ن أق وام: "فَ َلمَّ ا َنُس وا َم ا ذُكِّ ُروا بِ ِه فَ َتحح
ٍء) [" ك   ان املنتظ   ر بع   دما نس   وا م   ا ذك   روا، وعظ   وا فل   م يتعظ   وا، ونص   حوا فل   م 22( ]األنع   ام: 22َعلَ   يحِهمح أَب ح   َواَب ُك   لِّ َش   يح

مبثل: أخهناهم أخ ه  -عز وجل-كروا فلم يتهكروا بل أعرضوا ونسوا كان من املنتظر أن يأحم العقاب من اهلل ينتصحوا، وذ 
عزي  ز مقت  در، أو مث  ل: أنزلن  ا عل  يهم ص  اعقة م  ن الس  ماء، أو مث  ل: أمرن  ا اجلب  ال ف  أهلكتهم أو البح  ار ف  أغرقتهم، لك  ن مل 

م  ا ذك  روا ب  ه فتحن  ا عل  يهم أب  واب ك  ل ش  يء أغ  دقنا ا  د  ش  يء م  ن ه  ها كل  ه ب  ل ح  د  العك  س م  ن ذل  ك: فلم  ا نس  وا 
عليهم من كل اخلريات ومجيع األرزاق والنعم واملسرات ُث ق ال فلم ا نس وا م ا ذك روا ب ه فتحن ا عل يهم أب واب ك ل ش يء ح ىت 

-اىلر ه اهلل تع-إذا فرحوا مبا أوتوا أخهناهم بغتة فإذا هم مبلسون"أي آيسون من كل خري، ولهلك قال اْلسن البصري 
: "من وسع عليه فلم ير أنه ميكر به فَل رأي له وم ن ق ب علي ه فل م ي ر أن ه ينظ ر ل ه ف َل رأي ل ه ُث ق رأ فَ َلمَّ ا َنُس وا َم ا ذُكِّ ُروا 

نَاُهمح بَ غحتَ  ًة فَ  ِإَذا ُه  مح ُمبح  ٍء َح  ىتَّ ِإَذا َفرُِح  وا مبَ  ا أُوتُ  وا َأَخ  هح نَ  ا َعلَ  يحِهمح أَب ح  َواَب ُك  لِّ َش  يح [ وق  ال: 22( ]األنع  ام: 22ُس  وَن )لِ بِ  ِه فَ َتحح

                                                            
 ( من حديث أَب موسى األشعري رضي اهلل عنه.4257( ومسلم )2050(  أخرجه البخاري )324)
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مك  ر ب  القوم ورب الكعب  ة أعط  وا ح  اجتهم ُث أخ  هوا، وق  ال قت  ادة: مك  ر اهلل ِب  م وم  ا أخ  ه اهلل قوم  اً ق  ط إال عن  د س  كرهتم 
 (327) وعزهتم ونعمهم،فَل تغبوا باهلل فإنه ال يغب باهلل إال القوم الفاسقون.

ق  ل أح  دكم رَب اب  ين وال  دليل أن  ه أعط  ا ي وحب  ا ي وأنع  م عل  ي وأك  رمين يقص  د ال تغ  بوا ب  اهلل ال ي  -أيه  ا اإلخ  وة-إي واهلل 
أنه أعطاه املال وأعطاه األوالد وأعطاه الزوج ة وأعط اه الوظيف ة ُث اس ب أن اهلل ب هلك اب ه وم ن ح رم م ن ش  ء م ن ه ها 

ام ة وم ا ه هه بعَلم ة س خط فهها او هها على خطأ فما ههه بعَلمة ح ب وكر  ،ال ،يكرهه ويهينه -عز وجل-ظن أن اهلل 
َرَم  ُه َونَ عََّم  ُه فَ يَ ُق  وُل َرَبِّ َأكح  َرَمِن ) نحَس  اُن ِإَذا َم  ا اب ح  َتََلُه َربُّ  ُه فََأكح (َوأَمَّ  ا ِإَذا َم  ا اب ح  َتََلُه فَ َق  َدَر َعَليح  ِه 02وإهان  ة ق  ال تع  اىل: "فََأمَّ  ا اإلحِ

قال ربنا سبحانه"كَل"أي ليس اإلعط اء دلي ل كرام ة ول يس املن ع دلي ل  [ ُث00، 02(]الفجر: 00رِزحَقُه فَ يَ ُقوُل َرَبِّ َأَهاَنِن )
وم ن جح د ح ني أعط ى  وس خط ح ني  ،إهانة وإمنا اْلال أهنما ابتَلء فمن شكر ح ني أعط ى وص رب ح ني ح رم فق د أفل ح

 حرم فقد خسر خسراناً مبيناً.

اهلل يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على قال: إذا رأيت  ولهلك روى أ د وغريه من حديث عقبة بن عامر عن النيب 
ٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِح وا مبَ ا  معاصيه ما اب فإمنا هو استدرامل ُث تَل النيب  َنا َعَليحِهمح أَب حَواَب ُكلِّ َشيح فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتحح

نَاُهمح بَ غحَتًة فَِإَذا ُهمح ُمبحِلُسوَن )  (322) [.22نعام: (]األ22أُوُتوا َأَخهح

فاألمن من مكر اهلل عظيم خطره كبري ضرره مستطري ومستطيل شره وشرره وهو حمرم ينايف كمال التوحي د الواج ب ول هلك 
ج  اء يف الق  رآن الك  رمي قول  ه تع  اىل: "أف  أمنوا مك  ر اهلل ف  َل ي  أمن مك  ر اهلل إال الق  وم اخلاس  رون" فه  ها دلي  ل عل  ى أن  ه ال جي  وز 

يف ك ل   -أيه ا اإلخ وة- يغ بن ب اهلل أح د وايآي ة س يقت مس اق اإلنك ار والتعج ب ف املؤمن املوح د ف َل ،األمن من مكر اهلل
 أحواله وشئونه مَلزم للخوف والرجاء وهها هو النافع وهو الواجب وبهلك حتصل السعادة. 

 : وإمنا خيشى على العبد من خلقني رذيلني:-ر ه اهلل تعاىل-قال العَلمة السعدي 

والث   ا ي: أن يتج   ارى ب   ه الرج   اء ح   ىت ي   أمن مك   ر اهلل  ،س   توِل علي   ه اخل   وف ح   ىت يق   نط م   ن ر    ة اهلل وروح   هأح   دمها: أن ي
وعقوبت  ه، فم  ىت بلغ  ت ب  ه اْل  ال إىل ه  ها فق  د ض  يع واج  ب اخل  وف والرج  اء الل  هين مه  ا م  ن أك  رب أص  ول التوحي  د وواجب  ات 

 اإلميان.

 لقنوط واليأس من روح اهلل؟فإن سأل سائل فما هى األسباب الىت تصل باإلنسان إىل ا

 : وللقنوط من ر ة اهلل واليأس من روحه سببان حمهوران: -ر ه اهلل-قال السعدي 

                                                            
 (.420/  7) -( تفسري ابن كثري 327)

(، وقد حسنه اْلاف  العراقي يف ختريج 0/000(، والدوالَب يف الكىن )2/022وأ د يف مسنده ) ،(2221("جممع البحرين"، والبيهقي يف شعب اإلميان )2940 ي يف املعجم األوسط )( أخرجه الطربا322)

 أحاديث اإلحياء.
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أحدمها: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على احملارم فيصر عليها ويصمم على اإلقامة على املعصية، ويقطع طمع ه م ن 
لر   ة، ف  َل ي  زال ك  هلك ح  ىت يص  ري ل  ه ه  ها وص  ًفا وخلًق  ا الزًم  ا، وه  ها ر   ة اهلل، ألج  ل أن  ه مق  يم عل  ى األس  باب ال  يت متن  ع ا

 غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومىت وصل إىل هها اْلد مل يرمل له خري إال بتوبة نصوح وإقَلع قوي.

جبهل ه أن اهلل  الثا ي: أن يقوى خوف العبد مبا جنت يداه من اجلرائم ويضعف علمه مبا هلل من واسع الر ة واملغفرة، ويظن
ال يغفر له وال ير ه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الر ة، وهها م ن احمل اذير الض ارة الناش ئة م ن ض عف عل م 

 العبد بربه، وما له من اْلقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها.

 وإىل ر ته وجوده وكرمه.فلو عرف هها من ربه ومل خيلد إىل الكسل، لعلم أن أدِّن سعي يوصله إىل ربه، 

وإن سأل سائل ما األسباب الىت تدفع اإلنسان اىل اليأس من ر ة اهلل بالعبد إىل األمن من مكر اهلل حىت جنتنبها فَل نق ع 
 فيها وَنهرها فَل تنزلق أقدامنا إليها؟

 واجلواب: لألمن من مكر اهلل سببان مهلكان:

معرفة ربه وماله من اْلقوق، وهتاونه بهلك فَل يزال معرًضا غافًَل مقص رًا ع ن أحدمها: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن 
الواجبات، منهمًكا يف احملرمات، حىت يضمحل خوف اهلل من قلبه، وال يبقى يف قلبه من اإلميان شيء، ألن اإلميان ام ل 

 على خوف اهلل وخوف عقابه الدنيوي واألخروي.

ا جاهًَل معجًبا بنفسه مغرورًا بعمله فَل يزال به جهله حىت، ي دل بعمل ه وي زول اخل وف السبب الثا ي: أن يكون العبد عابدً 
عن  ه، وي  رى أن ل  ه عن  د اهلل املقام  ات العالي  ة، فيص  ري آمن  ا م  ن مك  ر اهلل م  تكًَل عل  ى نفس  ه الض  عيفة املهين  ة، وم  ن هن  ا خي  هل 

 (322) واال بينه وبني التوفيق، إذ هو الهي جىن على نفسه.

وخيم  ة وعظيم  ة وأن  ا أس  رد عل  ى مس  امع  -ع  ز وج  ل-كان  ت عاقب  ة وعقوب  ة األم  ن م  ن مك  ر اهلل   -ه  ا اإلخ  وةأي-ول  هلك 
ذك  ر   -أيه  ا اإلخ  وة-حض  راتكم بعض  ها عس  انا ن  تع  ِب  ا ون  ورد يف ثناي  ا ذل  ك أح  وال نبين  ا وس  لفنا يف املخاف  ة منه  ا في  ا 

طف  ق جربي  ل وميك  ال  -وك  ان م  ع املَلئك  ة  -ك  ر ب  إبليس ال  ههيب يف كتاب  ه الكب  ائر والعه  دة علي  ه ق  ال:ويف األث  ر: أن  ه مل  ا م
ُلما: ما لكم ا تبكي ان؟ ق اال: ي ا رب م ا ن أمن مك رك فق ال اهلل تع اىل: "هك ها كون ا ال تأمن ا  -عز وجل-يبكيان فقال اهلل 

 مكري".

اهلل أخت  اف  يكث  ر أن يق  ول: "ي  ا مقل  ب القل  وب ثب  ت قلوبن  ا عل  ى دين  ك". فقي  ل ل  ه ي  ا رس  ول ول  هلك أحب  يت ك  ان الن  يب 
 (320: "إن القلوب بني أصبعني من أصابع الر ن يقلبها كيف يشاء".)علينا فقال رسول اهلل 

                                                            
 .040 ،042( القول السديد ص 322)

 .3790( أخرجه البخاري 320)
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ثَ   ُر َم  ا َك  اَن النَّ  ِبُّ  ومعن  اه  (323)«.اَل َوُمَقلِّ  ِب الحُقلُ  وبِ »َاحلِ  ُف  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -وَع  نح َس  املٍِ َع  نح َعبح  ِد اللَّ  ِه قَ  اَل: َأكح
الريح على اختَلف يف القبول والرد واإلرادة والكراهية وغري ذلك من األوصاف قال تعاىل: "واعلموا  يصرفها أسرع من ممر

أن اهلل اول بني امل رء وقلب ه"قال جماه د: املع ىن ا ول ب ني امل رء وعقل ه ح ىت ال ي دري م ا تص نع بنان ه ق ال تع اىل"إن يف ذل ك 
ن ذلك إخب اراً م ن اهلل تع اىل أن ه أمل ك لقل وب العب اد م نهم وأن ه لهكرى ملن كان له قلب" أي عقل واختار الطربي أن يكو 

  .-عز وجل-اول بينهم وبينها إن شاء حىت ال يدرك اإلنسان شيئاً إال مبشيئة اهلل 

ولو مل يكن إال ههه ايآية الىت حهر اهلل فيها من الظن به ما مل ي رده ِف كتاب ه ومل ي دل علي ه رس وله لكان ت كافي ة أن خياف ه 
 اس وال يركنوا إىل أمان قال تعاىل: "وذلكم ظنكم الهي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين".الن

ومن عاقبة األمن من مكر اهلل ما قص اهلل تعاىل يف كتابه العزيز من قصة بلع ام. وأن ه س لب اإلمي ان بع د العل م واملعرف ة ق ال 
( ول  و ش  ئنا لرفعن  اه ِب  ا 032نه  ا فاتبع  ه الش  يطان فك  ان م  ن الغ  اوين )تع  اىل: وات  ل عل  يهم نب  أ ال  هي آتين  اه آياتن  ا فانس  ل  م

ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تبك ه يله ث ذل ك مث ل الق وم ال هين ك هبوا 
( 033وا يظلم  ون )( س  اء م  ثَلً الق  وم ال  هين ك  هبوا بآياتن  ا وأنفس  هم ك  ان030بآياتن  ا فاقص  ص القص  ص لعله  م يتفك  رون )

أن موس ى مل ا قص د ح رب اجلب ارين ون زل أرض  -على ما ذكره اب ن عب اس واب ن إس حاق والس دي وغ ريهم -وكانت قصته 
فق الوا: إن موس ى رج ل -وك ان عن ده اس م اهلل األعظ م عل ى م ا يق ال -بين كنعان من أرض الشام أت ى ق وم بلع م إىل بلع م 

ن بَلدنا ويقتلنا والها بين إسرائيل، وأنت رجل جماب ال دعوة، ف اخرمل ف ادع اهلل حديد ومعه جند كثري، وأنه جاء خيرجنا م
أن يردهم عنا، فقال: ويلكم نيب اهلل ومعه املَلئكة واملؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من اهلل م ا أعل م، وإ ي إن فعل ت 

ن ال يدعوه حىت ينظر ما يؤمر به يف املنام ف آمر هها ذهبت دنياي وآخرحم، فراجعوه وأْلوا عليه فقال: حىت أؤامر رَب، وكا
يف ال   دعاء عل   يهم، فقي   ل ل   ه يف املن   ام ال ت   دع عل   يهم، فق   ال لقوم   ه: إ ي ق   د آم   رت رَب وإ ي ق   د هني   ت فأه   دوا إلي   ه هدي   ة 

ه رب ك فقبلها، ُث راجعوه فقال: حىت أؤامر، فآمر، فلم يوح إليه ش يء، فق ال: ق د آم رت فل م جي ز إِل ش يء، فق الوا: ل و ك ر 
أن تدعو عليهم لنهاك كما هناك يف املرة األوىل، فلم يزالوا يتضرعون إليه حىت فتنوه فافت  فركب أتانا له متوجًها إىل جبل، 
يطلعه على عسكر بين إسرائيل يقال له: حسبان، فلما سار عليها غري كثري ربضت به، فنزل عنها فضرِبا حىت إذا أذلقه ا 

كثريًا حىت ربضت، ففعل ِبا مثل ذلك فقام ت، فركبه ا فل م تس ر ب ه كث ريًا ح ىت ربض ت، فض رِبا قامت فركبها، فلم تسر به  
ح  ىت أذلقه  ا، ف  أذن اهلل ُل  ا ب  الكَلم فكلمت  ه حج  ة علي  ه، فقال  ت: وا  ك ي  ا بلع  ام أي  ن ت  ههب َب؟ أال ت  رى املَلئك  ة أم  امي 

م ين  زع، فخل  ى اهلل س  بيلها فانطلق  ت ح  ىت إذا ت  رد ي ع  ن وجه  ي ه  ها؟ أت  ههب َب إىل ن  يب اهلل وامل  ؤمنني ت  دعو عل  يهم؟ فل  
أش  رفت ب  ه عل  ى جب  ل حس  بان جع  ل ي  دعو عل  يهم وال ي  دعو عل  يهم بش  يء إال ص  رف اهلل ب  ه لس  انه إىل قوم  ه، وال ي  دعو 
 لقومه  ري إال صرف اهلل به لسانه إىل بين إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعام أتدري ماذا تصنع إمنا تدعو ُلم علينا؟  فق ال:
ه  ها م  ا ال أملك  ه، ه  ها ش  يء ق  د غل  ب اهلل علي  ه، فان  دلع لس  انه فوق  ع عل  ى ص  دره، فق  ال ُل  م: ق  د ذهب  ت ايآن م  ين ال  دنيا 
وايآخ   رة فل   م يب   ق إال املك   ر واْليل   ة، فس   أمكر لك   م وأحت   ال، مجِّل   وا النس   اء وزيِّن   وهن وأعط   وهن الس   لع، ُث أرس   لوهن إىل 

نفسها من رجل أرادها، فإهنم إن زن ا رج ل واح د م نهم كفيتم وهم، ففعل وا فلم ا العسكر يبعنها فيه، ومروهن فَل متنع امرأة 
                                                            

 .0003( أخرجه البخاري 323)
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دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيني، امسها كسىت بنت صور، برجل من عظماء بين إسرائيل يق ال ل ه زم ري ب ن 
ح ىت وق ف ِب ا عل ى موس ى،  شلوم رأس سبط اعون بن يعقوب، فقام إليها فأخه بيدها حني ]أعجبه مجاُلا[ ُث أقب ل ِب ا

فقال: إ ي أظنك ستقول ههه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك ال تقرِبا، قال: فواهلل ال أطيع ك يف ه ها، ُث دخ ل 
ِب  ا قبت  ه فوق  ع عليه  ا فأرس  ل اهلل الط  اعون عل  ى ب  ين اس  رائيل يف الوق  ت، وك  ان فنح  اص ب  ن العي  زار ب  ن ه  ارون ص  احب أم  ر 

بس  طة يف اخلل  ق وق  وة يف ال  بط ، وك  ان غائبً  ا ح  ني ص  نع زم  ري ب  ن ش  لوم م  ا ص  نع، فج  اء  موس  ى، وك  ان رج  َل ق  د أعط  ي
والطاعون جيوس بين إسرائيل، فأخرب اخلرب، فأخه حربته وكان ت م ن حدي د كله ا، ُث دخ ل عليهم ا القب ة، ومه ا متض اجعان 

واعتمد مبرفق ه عل ى خاص رته، وأس ند اْلرب ة فانتظمهما  ربته، ُث خرمل ِبما رافعهما إىل السماء، واْلربة قد أخهها بهراعه 
إىل ْليت  ه وك  ان بك  ر العي  زار، وجع  ل يق  ول: الله  م هك  ها نفع  ل مب  ن يعص  يك، ورُف  ع الط  اعون، فُحِس  ب م  ن هل  ك م  ن ب  ين 
إس  رائيل يف الط  اعون فيم  ا ب  ني أن أص  اب زم  ري امل  رأة إىل أن قتل  ه فنح  اص، فوج  دوا ق  د هل  ك م  نهم س  بعون ألف  ا يف س  اعة 

فم ن هنال ك يعط ي بن و إس رائيل ول د فنح اص م ن ك ل ذبيح ة ذ وه ا الرقب ة وال هراع واللح ى، العتم اده باْلرب ة  من النه ار،
على خاصرته، وأخهه إياها بهراعه، وإسناده إياها إىل ْليت ه، والبك ر م ن ك ل أم واُلم وأنفس هم، ألن ه ك ان بك ر العي زار ويف 

َه  ا فَأَت حبَ َع  ُه الشَّ  يحطَاُن َفَك  اَن ِم  َن الحغَ  اِويَن ) بلع  م أن  زل اهلل تع  اىل: )َواتح  ُل َعلَ  يحِهمح نَ بَ  أَ  نَ  اُه َآيَاتِنَ  ا فَانحَس  َلَ  ِمن ح ( َولَ  وح 032الَّ  ِهي َآتَ ي ح
َرحِض َوات ََّبَع َه َواُه َفَمثَ لُ ُه َكَمثَ ِل الحَكلح ِب ِإنح حَتحِم  َلَد ِإىَل األح َنا َلَرفَ عحَناُه ِِبَا َوَلِكنَُّه َأخح لحَه ثح َأوح تَ ت حرُكح ُه يَ لحَه ثح َذلِ َك َمثَ ُل لح َعَليح ِه ي َ ِشئ ح

بُوا ِبَآيَاتَِنا فَاقحُصِص الحَقَصَص َلَعلَُّهمح يَ تَ َفكَُّروَن( )  (325) [030،  032( ]األعراف : 030الحَقوحِم الَِّهيَن َكهَّ

ا ي م  ن حط  ام فتأم  ل أدل  ع لس  انه عل  ى ص  دره وص  ار يله  ث كم  ا يله  ث الكل  ب، أم  ن املك  ر فس  اقه ذل  ك إىل أن قن  ع بالف  
 الدنيا عن الباقي من نعيم اجلنة فأطاع هواه فما كان له مثل إال الكلب  وسلبه اهلل اإلميان والعلم واملعرفة.

نعوذ باهلل من األمن والركون إىل الدنيا الدنية ونشهد اهلل على حمبتنا له وخوفنا منه ورجائنا في ه وللح ديث ص لة بع د جلس ة 
  ولكم.وأستغفر اهلل ِل ،االسباحة

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 ،هك  ها فم  ن ي  أمن م  ن بع  د برصيص  ا العاب  د ال  هي تعب  د س  تني س  نة، وال  هي أراده الش  يطان فأعي  اه لك  ن اهلل مل  ا ختل  ى عن  هو 
: كمث ل الش يطان إذ ق ال ل نس ان اكف ر -ع ز وج ل-مات على الكفر وبرصيص ا ه ها ه و ال هي قي ل إن اهلل ذك ره يف قول ه 

                                                            
 وقال: "هها الهي ذكره ابن إسحاق يف قصة بلعام صحيح قد ذكره غري واحد من السلف".  744/  0، البداية والنهاية: 405-403/  4، تفسري ابن كثري: 403-402/  07انظر: الطربي:  ( 325)
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( فك ان عاقبتهم ا أهنم ا يف الن ار خال دين فيه ا وذل ك ج زاء 00ني )فلما كفر قال إ ي ب ريء من ك إ ي أخ اف اهلل رب الع امل
 الظاملني.

قال العَلمة ابن كثري: وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عب اد ب ين إس رائيل ه ي كاملث ال ُل ها املث ل، ال أهن ا امل رادة وح دها 
 ب ن هَنِي ك ق ال: مسع ت علي  ا، رض ي اهلل باملثل، بل هي منه مع غريها من الوقائع املشاكله ُلا، روى اب ن جري ر ع ن عب د اهلل

عن   ه، يق   ول: إن راهًب   ا تعب   د س   تني س   نة، وإن الش   يطان أراده فأعي   اه، فعم   د إىل ام   رأة فأجنَّه   ا وُل   ا إخ   وة، فق   ال إلخوهت   ا: 
ا عل   يكم ِب   ها الق   س في   داويها. ق   ال: فج   اءوا ِب   ا إلي   ه ف   داواها، وكان   ت عن   ده، فبينم   ا ه   و يوم   ا عن   دها إذ أعجبت   ه، فأتاه   
فحمل  ت، فعم  د إليه  ا فقتله  ا، فج  اء إخوهت  ا، فق  ال الش  يطان للراه  ب: أن  ا ص  احبك، إن  ك أعييت  ين، أن  ا ص  نعت ه  ها ب  ك 
فأطعين أجن ك مم ا ص نعت ب ك، فاس جد ِل س جدة. فس جد ل ه، فلم ا س جد ل ه ق ال: إ ي ب ريء من ك، إ ي أخ اف اهلل رب 

ُفرح فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل ِإ يِّ بَرِيٌء ِمنحَك ِإ يِّ َأَخ اُف اللَّ َه َربَّ الحَع اَلِمنَي العاملني، فهلك قوله: } َكَمَثِل الشَّيحطَاِن ِإذح قَاَل لِ   نحَساِن اكح
.  (329) 

ُف رح فَ َلمَّ ا َكَف َر قَ الَ  ِإ يِّ بَ رِيٌء  وروى ابن جرير عن عبد اهلل بن مسعود يف ههه ايآي ة: } َكَمثَ ِل الشَّ يحطَاِن ِإذح قَ اَل ِل نحَس اِن اكح
امرأة ترعى الغنم، وكان ُلا أربعة أخ وة، وكان ت ت أوي باللي ل إىل ص ومعة  نحَك ِإ يِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ الحَعاَلِمنَي   قال: كانتمِ 

راه  ب. ق  ال: فن  زل الراه  ب ففَج  ر ِب  ا، فحمل  ت، فأت  اه الش  يطان فق  ال ل  ه: اقتله  ا ُث ادفنه  ا، فإن  ك رج  ل ُمص  دَّق يس  مع 
ل: فأتى الشيطاُن إخوهتا يف املنام فقال ُلم: إن الراهب ص احب الص ومعة فَج ر ب أختكم، فلم ا قولك. فقتلها ُث دفتها. قا

أحبله  ا قتله  ا ُث دفنه  ا يف مك  ان ك  ها وك  ها. فلم  ا أص  بحوا ق  ال رج  ل م  نهم: واهلل لق  د رأي  ت البارح  ة رؤي  ا م  ا أدري أقص  ها 
وأن ا واهلل لق د رأي ت ذل ك، فق ال ايآخ ر: وأن ا واهلل  عليكم أم أترك؟ قالوا: ال ب ل قص ها علين ا. ق ال: فقص ها، فق ال ايآخ ر:

لق  د رأي  ت ذل  ك. فق  الوا: ف  واهلل م  ا ه  ها إال لش  يء. ق  ال: ف  انطلقوا فاس  تعدوا ملكه  م عل  ى ذل  ك الراه  ب، ف  أتوه ف  أنزلوه ُث 
وأجني ك  انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إ ي أنا الهي أوقعتك يف هها، ولن ينجيك منه غريي، فاس جد ِل س جدة واح دةً 

مم  ا أوقعت  ك في  ه. ق  ال: فس  جد ل  ه، فلم  ا أت  وا ب  ه َملكه  م تَ   رَبأ من  ه، وُأِخ  َه فقت  ل. ق  ال: وك  ها روي ع  ن اب  ن عب  اس، وط  اوس، 
 (301) ومقاتل بن حيان، َنو ذلك. واشتهر عند كثري من الناس أن هها العابد هو برصيصا، واهلل أعلم.

مبصر ملتزم املسجد ل ذان والصَلة وعليه ِب اء العب ادة وأن وار الطاع ة  : وروي أنه كان رجل-ر ه اهلل تعاىل-وقال الههيب 
فرق  ي يوم  اً املن  ارة عل  ى عادت  ه ل   ذان وكان  ت حت  ت املن  ارة دار لنص  را ي ذم  ي ف  اطلع فيه  ا ف  رأى ابن  ة ص  احب ال  دار وكان  ت 

. قال ت: ال أجيب ك إىل ريب ة. ق ال مجيلة فافت  ِبا وترك ايآذان ونزل إليها فقالت له: م ا ش أنك وم ا تري د فق ال: أن ت أري د
قال ت ل ه: أن ت مس لم وأَب ال ي زوجين ب ك ق ال: أتنص ر. قال ت ل ه: إن فعل ت أفع ل فتنص ر ليت زومل ِب ا وأق ام  ،ُلا: أتزوج ك

معهم يف الدار فلما كان يف أثناء ذلك اليوم رقى إىل سطح كان يف الدار فسقط فمات فَل هو فاز بدينه وال هو متتع ِبا. 
   من مكره وسوء العاقبة وسوء اخلامتة.نعوذ باهلل

                                                            
 (.32/  5) -( تفسري ابن كثري 329)

 (.30/  5( نفسه )301)
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يكثر أن يقول: "ي ا مقل ب القل وب ثب ت قل يب عل ى طاعت ك. فقل ت: ي ا  وقالت عائشة رضي اهلل عنها: كان رسول اهلل 
رسول اهلل إنك تكث ر أن ت دعو ِب ها فه ل ختش ى ق ال: وم ا ي ؤمنين ي ا عائش ة وقل وب العب اد ب ني إص بعني م ن أص ابع ال ر ن 

 (300) ف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.يقلبها كي

كان من دعاء الراسخني يف العلم ما ذكره اهلل يف معرض الثن اء عل يهم: "ربن ا ال ت زغ قلوبن ا بع د إذ    -أيها اإلخوة-ولهلك 
 هديتنا وهب لنا من لدنك ر ة إنك أنت الوهاب".

ون بين  ه وبينه  ا إال ذراع فيس  بق علي  ه الكت  اب فيعم  ل ويف اْل  ديث الص  حيح"إن الرج  ل ليعم  ل بعم  ل أه  ل اجلن  ة ح  ىت م  ا يك  
 (304)بعمل أهل النار فيدخلها". 

ق  ال: "إن الرج  ل ليعم  ل بعم  ل أه  ل  ع  ن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-ويف ص  حيح البخ  اري ع  ن س  هل ب  ن س  عد الس  اعدي 
 (307) اخلواتيم".النار وإنه من أهل اجلنة ويعمل الرجل بعمل أهل اجلنة وإنه من أهل النار وإمنا األعمال ب

: ف   إذا كان   ت اُلداي   ة مص   روفة، واالس   تقامة عل   ى مش   يئته موقوف   ة، والعاقب   ة مغيب   ة، -ر    ه اهلل تع   اىل-يق   ول اإلم   ام ال   ههيب 
واإلرادة غري معلومة وال مغالبة، فَل تُعَجب بإميانك، وصَلتك ومجي ع قرب ك فإهن ا م ن حم ض فض ل رب ك وج وده فرمب ا س لبه 

 حيث ال ينفع الندم.عنك فوقعت يف هوة الندم 

فَل تعجب بإميانك وعمل ك وص َلتك وص ومك ومجي ع قرب ك ذل ك إن ك ان م ن كس بك فإن ه م ن خل ق رب ك وفض له ال دار 
عليك فمهما افتخرت بهلك كنت مفتخراً مبتاع غريك رمبا س لبه عن ك فع اد قلب ك م ن اخل ري أخل ى م ن ج وف الع ري. فك م 

ي ابس هش يم إذ هب ت عليه ا ال ريح العق يم ك هلك العب د ميس ي وقلب ه  من روضة أمست وزهرها ي انع عم يم أض حت وزهره ا
 بطاعة اهلل مشرق سليم ويصبح وهو مبعصية اهلل مظلم سقيم ذلك تقدير العزيز العظيم.

األقَلم عليك جتري وأنت يف غفلة ال تدري اب ن آدم دع املغ ا ي واألوت ار واملن ازل وال ديار والتن افس يف ه هه ال دار   ابن آدم
 . (302) ترى ما فعلت يف أمرك األقدارحىت 

للعب   د أن يي   أس م   ن روح اهلل ور ت   ه فكم   ا أن األم   ن م   ن مك   ر اهلل حم   رم وكب   رية فك   هلك   -أيه   ا اإلخ   وة-وك   ها ال ينبغ   ي 
اإلي  اس م  ن روح اهلل والقن  وط م  ن ر ت  ه كب  رية ق  ال اهلل تع  اىل: وم  ن يق  نط م  ن ر   ة رب  ه إال الض  الون"فاليأس وش  دة القن  وط 

جعله من صفات الكافرين فقال عز م ن قائ ل:  -تبارك وتعاىل-اد فرمل اهلل ور ته أن تدرك العبد كل هها حمرم واهلل واستبع
 "إنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون"

                                                            
 املنسوب للههيب. ،91( الكبائر ص 300)

 .2413البخاري ( أخرجه 304)

 .0013( أخرجه البخاري 307)

 (91(  الكبائر )ص302)
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وق  د  ق ال الن  يب   -والغ  رو -وكي ف يفع  ل عب د بنفس  ه ه ها واهلل تع  اىل ه و القائ  ل: "ور  يت وس  عت ك ل ش  يء"؟ ول هلك
واْل  ديث روه الب  زار وس  نده  (302)ن الكب  ائر م  ا ه  ي؟ فق  ال: الش  رك ب  اهلل والي  أس م  ن روح اهلل واألم  ن م  ن مك  ر اهلل"س  ئل ع  

حس  ن يف ص  حيح اجل  امع وروى عب  د ال  رزاق ع  ن اب  ن مس  عود أن  ه ق  ال: أك  رب الكب  ائر اإلش  راك ب  اهلل واألم  ن م  ن مك  ر اهلل 
 (300والقنوط من ر ة اهلل واليأس من روح اهلل.)

ديث الهي أورده األلبا ي يف السلسلة الصحيحة: "ثَلثة ال تسأل عنهم: رج ل ف ارق اجلماع ة وعص ى إمام ه وم ات ويف اْل
عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتربج ت بع ده، ف َل تس أل ع نهم.، وثَلث ة 

ه الكربي اء وإزاره الع زة، ورج ل ش ك يف أم ر اهلل والقن وط م ن ر  ة ال تسأل عنهم: رجل نازع اهلل عز و ج ل رداءه ف إن رداء
 (303اهلل".)

وإمنا يقع العبد يف اليأس من ر ة اهلل كم ا ق دمنا باإلس راف واجل رأة عل ى حم ارم اهلل ومعاص يه فييئس ه الش يطان م ن ر  ة اهلل 
 غفرانه.ويقنطه ويغلب على ظنه عقوبة اهلل وغضبه وانتقامه ويأسه من ر ته وعفوه و 

وعَلمل هها كله يف الوسطية ال يت ش رحناها وذل ك باالعت دال ب ني اخل وف والرج اء واحملب ة وأيًض ا باالس تقامة عل ى م نهج اهلل 
وطاع  ة رس  ول اهلل عل  ى م  نهج س  لفنا الص  احل ب  َل إف  راط أو تف  ريط وكف  ى ب  التزام الس  نة والبع  د ع  ن البدع  ة كف  ى ِب  ا اعت  دااًل 

 وكفى ِبا استقامة.

 اُلَمِّ، ال تَ قحَنط، فأيأُس ما             تكوُن يأتيَك ُلطُف الّلِه بالَفرملِ يا آِلَف 

 ثق بالهي َيسمُع النَّجوى، ويُنجى من ال  بلوى ويستنقه الغرقى من اللجج

م ن أسأل اهلل تعاىل أن افظن ا م ن ب ني أي دينا وم ن خلفن ا وع ن أميانن ا وع ن اائلن ا وم ن فوقن ا ونع وذ ب ه س بحانه أن نغت ال 
فه   الله م لن ا م ن أمرن ا رش ًدا خن اف  ،حتتنا اللهم انا خنافك وال جنرؤ على عصيانك ونرجوك والنقط ع األم ل م ن غفران ك

فيه عقابك ونأمل فيه غفرانك وتسوقنا خَلله حمبتنا لك حىت يكون آخر ذلك أن تكتب لنا رضوانك فَل نبأس أبدا وحتل 
نا وال تنصر علينا وامكر لنا وال متكر علينا واهدنا ويسر اُلدى لنا اللهم اجعلنا اللهم انصر  ،علينا نعمك فَل نشقى سرمًدا

لك شاكرين لك ذاك رين ل ك أواه ني ل ك خمبت ني إلي ك راغب ني إلي ك راهب ني ل ك مط اويع ربن ا تقب ل توباتن ا واغس ل حوباتن ا 
 وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا،... الدعاء.

                                                            
 (.4120("كشف األستار"، وحسنه األلبا ي يف الصحيحة )010) ،( روه البزار302)

( من 70وأخرجه ابن أَب الدنيا يف التوبة ) ،ن وبرة به( من طريق أَب إسحاق ع9/030( ومن طريقه الطربا ي يف املعجم الكبري )09310( وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )422، 5/427( تفسري الطربي )300)

 طريق األعم  عن وبرة به.

 (.224ح ) ،(50/  4) -خمتصرة  -( السلسلة الصحيحة 303)
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 سفينة النجاة

 ر وما صبرو إال باهلل""واصب

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 اللهم صل على حممد وعلى آل حممد

 لى عليه اهلل ما جنَّ الدُّجى *** وما َجَرتح يف فَ َلٍك اس الضحىص

إن م  ن مت  ام توحي  د العب  د رب  ه أن يص  رب عل  ى أق  دار اهلل تقرب  اً إىل اهلل ورج  اء لثواب  ه وخوف  اً م  ن  ، -أيه  ا اإلخ  وة-أم  ا بع  د في  ا 
 ال يت أرش د اهلل إليه ا ورس وله وورد يف عقابه فيطمئن القلب ويقوى إميان العبد وتوحي ده ويقين ه، وه ها ه و أح د أن واع الص رب
 الكتاب والسنة فضل أهله وثواِبم وما ُلم يف ايآخرة من األجر اجلزيل والثواب العظيم.

لنش  نف ايآذان ومنت  ع األمس  اع ونرق  ق القل  وب ب  بعض أخب  ار الص  رب وأحاديث  ه وآث  اره يف ال  نفس   -أيه  ا اإلخ  وة-فتع  الوا بن  ا 
 والواقع.

 ظم سلك هها املوضوع يف العناصر احملددة التالية:وكما تعودنا فسوف نن

 ؟أواًل: ما هو الصرب وما أقسامه

 ثانياً: فضل الصرب ومكانته.

 ؟ثالثاً: كيف يوفق العبد لتحصيل فضل الصرب ويكون من الصابرين

بكلئ  ه ال  هي ال ي  رام وال واهلل أس  أل أن افظن  ا بعين  ه ال  يت ال تن  ام، وأن يكألن  ا   -أيه  ا اإلخ  وة-ف  أعريو ي القل  وب واألمس  اع 
 يضام.

 ؟أيها اإلخوة.. أواًل: ما هو الصرب وما أقسامه

الصرب لغة: الكف واْلبس، واصطَلحاً هو: ح بس القل ب ع ن اجل زع وح بس ال نفس ع ن التس خط وح بس اللس ان   أحبيت
 .-عز وجل-عن التشكي وحبس اجلوارح عن فعل ما يغضب اهلل 
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فاصرب صرباً مجيًَل"أخ رمل اْلك يم البم هي يف ن وادر األص ول ع ن اب ن عب اس رض ي اهلل لنبيه: " -عز وجل-ولهلك قال اهلل 
عنهما يف ههه ايآية قال: الصرب اجلميل هو ما ال شكوى فيه إىل أحد غري اهلل تعاىل، وأخرمل عن عبد األعلى بن اْلج امل 

  من هو. أنه قال: الصرب اجلميل هو ما يكون معه صاحب املصيبة يف القوم حيث ال يُدرى

 وقال علي رضي اهلل عنه: إن من إجَلل اهلل ومعرفة حقه أن.. ال تشكو وجعك..  وال تهكر مصيبتك.  

 وقال األحنف: لقد ذهبت عيين منه أربعني سنة.. وما شكوت ذلك ألحد..

الوع د، يقول صاحب الظَلل: "الصرب اجلمي ل ه و الص رب املطم ئن ال هي ال يص احبه س خط وال قل ق وال الش ك يف ص دق 
ص  رب الواث  ق م  ن العاقب  ة، الراض  ي بقض  اء اهلل وق  دره، الش  اعر  كمت  ه م  ن وراء االب  تَلء، املوص  ول ب  اهلل احملتس  ب لك  ل ش  يء 

 (305) عنده مما يقع به".

ال ينال أجر الصرب إال من حف  قلبه ولسانه وجوارحه عن الشكوى لغري اهلل أما الشكوى هلل فَل   -أيها اإلخوة-ولهلك 
 على اإلطَلق. حرمل فيها

أن الشكوى نوعان: شكوى إىل اهلل وشكوى م ن اهلل، أم ا الش كوى إىل اهلل تع اىل ف َل ب أس   -أيها اإلخوة-ألن التحقيق 
 كيف وقد جلأ إليها أنبياء اهلل ورسله وصحابة النيب والصاْلون من أمته؟.  ،على صاحبها أبداً وال مؤاخهة عليه فيها

ي   ه أي   وب علي   ه الس   َلم: َواذحُك   رح َعبح   َدنَا أَيُّ   وَب ِإذح نَ   اَدى َربَّ   ُه َأ يِّ َمسَّ   يِنَ الشَّ   يحطَاُن بُِنصح   ٍب ع   ن نب -ع   ز وج   ل-كم   ا ق   ال اهلل 
 [ 24، 20(]ص: 20َوَعَهاٍب )

ُكو بَ ثِّي َوُحزح ي ِإىَل اللَّ ِه َوَأعحلَ ُم ِم َن  -عز وجل-وكما قال اهلل  َا َأشح اللَّ ِه َم ا اَل تَ عحَلُم وَن عن نبيه يعقوب عليه السَلم: قَاَل ِإمنَّ
 [ 50(]يوسف: 50)

َهِم  ٍر )01فَ  َدَعا َربَّ  ُه َأ يِّ َمغحلُ  وٌب فَان حَتِص  رح ) وق  ال ع  ن نبي  ه ن  وح علي  ه الس  َلم: نَ  ا أَب ح  َواَب السَّ  َماِء مبَ  اٍء ُمن ح (]القم  ر: 00(فَ َفَتحح
01 ،00.] 

ه ها الق رآن مهجوراً"فه هه أيه ا األحب اب ش كوى : "وق ال الرس ول ي ا رب إن ق ومي اخت هوا ع ن نبين ا  -ع ز وج ل-وقال 
(قَ اَل َربِّ 7عن زكريا عليه السَلم: ِإذح نَ اَدى َربَّ ُه نِ َداًء َخِفي  ا ) -عز وجل-إىل اهلل وهي رجاء ودعاء ورغبة، كما قال أيضاً 

تَ َعَل الرَّأحُس َشيحًبا وملَح َأُكنح ِبُدَعاِئكَ  (َوِإ يِّ ِخفحُت الحَمَواِلَ ِمنح َورَاِئي وََكانَ ِت امح َرَأحم َع اِقرًا 2َربِّ َشِقي ا ) ِإ يِّ َوَهَن الحَعظحُم ِمينِّ َواشح
َعلحُه َربِّ َرِضي ا )2فَ َهبح ِل ِمنح َلُدنحَك َولِي ا )  [0 - 7(]مرمي: 0(يَرُِثيِن َويَِرُ  ِمنح َآِل يَ عحُقوَب َواجح

                                                            
 (.771/  0) -( يف ظَلل القرآن 305)
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نَ ا لَ ُه 59ذح نَاَدى َربَُّه َربِّ اَل َتَهرح ي فَ  رحًدا َوأَنح َت َخي ح ُر الح َوارِِثنَي )ولهلك قال تعاىل عنه وعن زوجه: َوزََكرِيَّا إِ  َنا لَ ُه َوَوَهب ح (فَاسح َتَجب ح
ُعونَ َنا َرَغبً  ا َوَرَهبً  ا وََك  انُو  َي ح  رَاِت َويَ  دح َنا لَ  ُه َزوحَج  ُه ِإن َُّه  مح َك  انُوا ُيَس  ارُِعوَن يف اخلح ، 59(]األنبي  اء: 91ِعنَي )ا لَنَ  ا َخاِش  َاح  َ  َوَأصح  َلحح

91 ] 

 ال بأس على اإلطَلق أن يلجأ العبد إىل هها بل هو اْلق واُلدى أن يلجأ إىل اهلل ويرغب إليه ويناديه ويناجيه.

 م          ددت ي          د الرج          اء والن          اس ق          د رق          دوا
 

 وقل              ت ي              ا أمل              ى يف ك              ل نائب              ة ي              ا 
 

 أش                كو إلي                ك أم                وراً أن                ت تعلمه                ا
 

 لق                د م                ددت ي                دي بال                هل مفتق                رًا
 

 تردهن                            ا ي                            ا رب خائب                            ة ف                            َل
 

 وب                 ت أش                 كو إىل م                 والي م                 ا أج                 د
 

 م                  ن علي                  ه لكش                  ف الض                  ر أعتم                  د
 

 م                 ا ِل عل                 ى  له                 ا ص                 رب وال جل                 د
 

 إلي             ك ي             ا خ             ري م             ن م             دت إلي             ه ي             د
 

 فبح               ر ج               ودك ي               روي ك               ل م               ن ي               رد
 

الض د  ، وعل ى-س بحانه وتع اىل-ههه أيه ا الك رام الش كوى إىل اهلل وه ي كم ا ت رون رغب ة ورج اء وتق رب وتزل ف إىل املل ك 
تس مع ه ها م ن بع ض أه ل ال بَلء مم ن أن زل  -ع ز وج ل-من هها متاماً الشكوى من اهلل فإهنا س خط وتض رم وت ربم م ن اهلل 

اهلل ِبم بعض أقداره يف تعبريات شىت فمن قائل: أما وجد اهلل بني السماء واألرض م ن خلق ه إال أن ا؟ وم ن قائ ل: ه ي ك ل 
ال  دنيا إال ف  َلن، ك  ل مص  ائب ال  دنيا عل  ى رأس ف  َلن، أل  يس هن  اك غ  ريي، أم  ا  بل  وى يف ال  دنيا تن  زل عل  ى ف  َلن، أل  يس يف

 وجدت إال أنا وهكها.

ورمب ا ال تظه ر ه  هه األلف اش عل  ى األلس ن لك ن القل  وب تكنه ا وحتويه  ا والعب ارات حت وم حوُل  ا وتظه ر رغم  ا عنه ا يف بع  ض 
ه يشكو إليه شدة حاجته وفقره فأكثر وأطال حىت أح س ْلنها كما جاء رجل يوماً إىل أَب حامد الغزاِل ر ه اهلل وعفا عن

أبو حامد منه سخطاً ونقمة عل ى ال ر ن ج ل جَلل ه ف أراد أن ي رده اىل ص وابه لك ن بطريق ة حس نة س هلة راش دة فق ال: ي ا 
أتعطي  ه  ف  َلن إ ي أع  رف رج  ًَل م  ن أه  ل اليس  ر والغ  ىن يف مك  ان ك  ها وك  ها وق  د اب  تَله اهلل ب  العمى فه  و يري  د عين  اً يبص  ر ِب  ا

إح   دى عيني   ك ويعطي   ك عش   رة آالف؟ فأج   اب الرج   ل عل   ى الف   ور: ال، ق   ال أب   و حام   د: أفتعط   ي الكس   يح رج   ًَل بعش   رة 
آالف،ق  ال: ال، ق  ال أب  و حام  د: فتعط  ي األش  ل ي  داً بعش  رة أالف، ق  ال: ال ق  ال أب  و حام  د: أفتعط  ي األص  م أذن  اً بعش  رة 

نع م اهلل الظ اهرة في ه فق ط ك ل ذل ك والرج ل يق ول: ال، بتعبرين ا: ُث آالف، قال الرجل: ال،. واستمر أبو حام د يع دد علي ه 
قال أبو حامد: يا هها إن معك من األموال ما يزيد على أل ف أل ف مم ا ظه ر فكي ف مب ا خف ي )إن ك ملي اردير( ومثل ك ال 

 حتق له الشكوى. ورحم اهلل الهي قال:
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 ال تس                                   ألن ب                                   ين آدم حاج                                   ة
 اهلل يغض                               ب إن ترك                               ت س                               ؤاله

 

 ي أبواب                         ه ال حتج                         بوس                         ل ال                         ه 
 وب                        ين آدم ح                        ني يس                        أل يغض                        ب

 

 وقال آخر:

 ف                  إذا ش                  كوت إىل اب                  ن آدم حاج                  ة 
 

 فإن          ك تش          كو ال          رحيم إىل ال          هي ال ي          رحم 
 

من نزلت ب ه فاق ة فأنزُل ا ب اهلل قض اها اهلل ل ه وم ن نزل ت ب ه حاج ة فأنزُل ا بالن اس مل يقض ها اهلل ل ه   -أيها اإلخوة-ولهلك 
بول الدعاء وتفريج الكروب واإلخَلل به هو سبب عدم استجابة اهلل لنا وهو أننا ننزل حوائجن ا أبداً، هها سر من أسرار ق

 بالناس أواًل ونتهكر اهلل آخراً هها إذا تهكرناه.

روى أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزُل ا بالن اس مل 
 (309)ن أنزُلا باهلل أوشك اهلل له بالغىن إما مبوت عاجل أو غىن عاجل". تسد فاقته وم

هها هو حتقيق مسألة الشكوى أهنا نوعان ش كوى إىل اهلل وه ي ال تن اِف الص رب ب ل تدعم ه وتقوي ه، وش كوى م ن اهلل وه ي 
رب ع ن احملظ ور، وص رب عل ى ينقس م إىل ثَلث ة أقس ام: ص رب عل ى امل أمور، وص   -أيه ا اإلخ وة-تضاد الصرب وتنافيه، والصرب 

 املقدور.

: -ع   ز وج   ل-فالطاع   ة حتت   امل إىل ص   رب كم   ا ق   ال اهلل  -ع   ز وج   ل-أم   ا الص   رب عل   ى امل   أمور فه   و الص   رب عل   ى طاع   ة اهلل 
"واستعينوا بالصرب والصَلة وإهنا لكبرية إال على اخلاش عني". فالطاع ة حتت امل إىل ص رب وجماه دة ومرابط ة ومص ابرة ح ىت ت ؤحم 

ن رِب   ا وإال كان   ت آلي   ة ميكانيكي   ة يؤديه   ا العب   د وال ا   س حَلوهت   ا وال ي   هوق ل   ههتا ول   هلك ق   ال م   ن ق   ال م   ن مثاره   ا ب   إذ
 رجاالت السلف: عاجلت قيام الليل سنة ُث استمتعت به عشرين سنة فالطاعة حتتامل إىل صرب.

نفس   ه األم   ارة بالس   وء ع   ن  القس   م الث   ا ي: ص   رب ع   ن احملظ   ور وه   و الص   رب ع   ن املعص   ية وال   هنوب والس   يئات فيحج   ز العب   د
 ارتكاب املعصية وال يسارع إليها أول ما تدعوه بل جياهدها وجياهد شيطاهنا وهها إمنا يتأحم بالصرب.

القسم الثال ث: ه و الص رب عل ى املق دور وه و الص رب عل ى أق دار اهلل مم ا يص يب اهلل ب ه عب اده م ن األم راض واألوج اع ومجي ع 
خمترب اإلسَلم واالستسَلم واإليقان، ولهلك جاء الفضل فيه يف القرآن العظيم وسنة النيب املصائب وهها هو حمك اإلميان و 

ا وحثت عليه ايآيات واألحاديث وايآثار عن السلف وسارع في ه املتنافس ون وف از يف درب ه املتس ابقون وه ها  الكرمي كثريًا جد 
 هو عنصرنا الثا ي من عناصر اللقاء: فضل الصرب ومكانته.

                                                            
 .030/  0وانظر: الصحيحة  ،(090/  2( والبيهقي )215/  0( واْلاكم )4743( أخرجه البمهي )309)
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إلخ  وة.. ذك  ر اهلل تع  اىل الص  رب يف الق  رآن الك  رمي يف تس  عني موض  عاً وكف  ى ِب  ها ش  رفًا و فض  ًَل للص  رب وأهل  ه وحس  بك أيه  ا ا
بهلك حثاً عليه وترغيباً فيه، وال نستطيع يف مقامنا هها أن نشري إىل مجيع ه هه املواض ع لك ن  س بنا أن ن ومئ إىل بعض ها 

ِلُح  وَن فم  ن ذل  ك قول  ه تع  اىل آم  راً بالص  رب حاث  اً عل ي  ه: يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا اصح  ربُوا َوَص  اِبُروا َورَاِبطُ  وا َوات َُّق  وا اللَّ  َه َلَعلَُّك  مح تُ فح
 [ 411(]آل عمران: 411)

 معلناً أن الصرب من شيم طَلب املعاِل: "وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور". -عز وجل-وقال 

 الصابرين وذلك لشرف معيته ُلم سبحانه: "إن اهلل مع الصابرين".يعلن عن شرف صحبة  -عز وجل-وقال 

يكش  ف ع  ن عظ  يم أج  رهم لدي  ه: "إمن  ا ي  وِف الص  ابرون أج  رهم بغ  ري حس  اب". وق  ال: "َوَبشِّ  ِر الصَّ  اِبرِيَن  -ع  ز وج  ل-وق ال 
ُهمح ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَيحِه رَ 022) َ ٌة َوأُولَئِ َك ُه ُم 020اِجُعوَن )(الَِّهيَن ِإَذا َأَصابَ ت ح ِ مح َوَر ح (أُولَِئَك َعَليحِهمح َص َلَواٌت ِم نح َرِبِّ

َتُدوَن )  [.025 - 022(]البقرة: 023الحُمهح

ههه بعض آيات القرآن العظيم يف بيان مكانة الص رب وفض ل الص ابرين، وق د أفاض ت الس نة املطه رة ك هلك يف اْل ث عل ى 
 ريف بفضل الصابرين والكشف عن علو درجاهتم.الصرب والبغيب فيه والتع

: "الطه ور ش طر ق ال: ق ال رس ول اهلل  -رضي اهلل عن ه-روى مسلم من حديث أَب مالك اْلار  بن عاصم األشعري 
اإلميان، واْلمد هلل مت أل املي زان، وس بحان اهلل واْلم د هلل مت  ن م ا ب ني الس موات واألرض، والص َلة ن ور، والص دقة بره ان، 

 (331)صرب ضياء".وال

: والص رب ض ياء: يض يء ل نس ان عن دما -ر  ه اهلل-قال العَلمة ابن عثيمني  ،"والصرب ضياء"أرأيت إىل هها التعبري:   اهلل
باالس تعانة بالص ربفقال: "واس تعينوا  -ع ز وج ل-حتتلك الظلمات وتشتد الكربات يهدي ص احبه إىل اْل ق، وُل ها أم ر اهلل 

يف قلب ه وض ياء ل ه يف طريق ه ومنهاج ه وعلم ه فكلم ا س ار العب د إىل اهلل عل ى طري ق الص رب زاده  بالصرب"فهو ض ياء ل نس ان
 (330) اهلل هدى وضياء وبصرية.

ق  ال: "عجب  اً ألم  ر امل  ؤمن إن أم  ره كل  ه خ  ري، إن أص  ابته  أن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-وروى مس  لم م  ن ح  ديث ص  هيب 
 (334)فكان خريًا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن".سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب 

ق ال: "وم ا أعط ى أح د عط اء خ رياً  ويف اْلديث الهي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أَب سعيد اخل دري أن الن يب 
 (337)وأوسع من الصرب".

                                                            
 .220لم ( أخرجه مس331)

 (.00/  2( شرح رياض الصاْلني )330)

 .3094( أخرجه مسلم 334)
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"وكما يف اْل  ديث : "إن اهلل ا  ب الص  ابرين-ع  ز وج  ل-أن الص  رب دلي  ل حمب  ة اهلل للعب  د كم  ا ق  ال   -أيه  ا اإلخ  وة-ويكف  ي 
ق  ال: "إن عظ  م اجل  زاء م  ع عظ  م ال  بَلء وإن اهلل إذا  ال  هي أخرج  ه البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث أن  س أن الن  يب 
 (332) أحب قوماً ابتَلهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط".

 ولنا يف السابقني الصادقني األسوة والقدوة ،من رضي فله الرضا  اهلل

 الفقر وأحبوا الفقراء فمحمد إمامهم إِل اجلنة.أين الهين رضوا ب

 أين الهين حجوا واعتمروا فآدم إمامهم إِل اجلنة.

 أين الهين أحبوا الكرم وأكرموا الضيوف فإبراهيم إمامهم إِل اجلنة.

 أين الهين صربوا يف البَلء فأيوب إمامهم إِل اجلنة.

 نة.أين الهين قالوا اْلق لوجه اهلل فموسي إمامهم إِل اجل

 أين الهين أحبوا الصدق واتصفوا به فأبو بكر إمامهم إِل اجلنة.

 أين الهين أحبوا العدل واتصفوا به فعمر إمامهم إِل اجلنة.

 أين الهين أحبوا اجلهاد يف سبيل اهلل فعلي إمامهم إِل اجلنة.

 أين الهين أحبوا اإليثار واتصفوا به فاْلسني إمامهم إِل اجلنة.

 إاهلل عند املقدرة فيوسف إمامهم إِل اجلنة أين الهين خافوا

وألزمه ا  ،فالص رب م ن آك د املن ازل يف طري ق احملب ة ،أيها اإلخوة  م ن عَلم ات ح ب العب د هلل: أن يك ون ص ابراً عل ى املك اره
ألهن  م   ،ةوُل  ها كان  ت حمب  ة أكث  ر الن  اس كاذب   ،يُعل  م ص  حة حمبت  ه ،ف  إنَّ بق  وة الص  رب عل  ى املك  اره يف م  راد احملب  وب ،للمحب  ني

 ،فل وال حتّم  ل املش  اق ،ومل يثب ت إال الص  ابرون ،ظه  روا عل ى حقيق  تهم ،فلم ا امتح  نهم باملك اره ،كله م ادع  وا حمب ة اهلل تع  اىل
 ،كي  ف وص  ف اهلل تع  اىل بالص  رب خاص  ة أوليائ  ه وأحباب  ه  ،انظ  ر رع  اك اهلل ،مل  ا ثبت  ت ص  حة حمب  تهم ،بالص  رب ،وجتش  م املك  اره

نَاُه َص اِبراً  فق ال ع ن حبيب ه أي وب: } ِإنَّ  وأم ر اهلل أح ب اخلل ق إلي  ه  ،ُث أث ىن علي ه ق ائًَل: } نِعح َم الحَعبح  ُد ِإنَّ ُه َأوَّاٌب  ،ا َوَج  دح
بالص  رب ْلكم  ه وأخ  رب أنَّ ص  ربه ب  ه وب  هلك هت  ون مجي  ع املص  ائب فق  ال: } َواصح  ربح ِْلُكح  ِم َربِّ  َك فَِإنَّ  َك بَِأعحيُِننَ  ا   وق  ال: } 

ِس ُرَك ِإالَّ بِاللّ ِه   وأث ىن اهلل عل ى الص ابرين أحس ن الثن اء فق ال: } َوالصَّ اِبرِيَن يف الحَبأحَس اء والضَّ رَّاء َوِح نَي الحبَ أح َواصحربح َوَم ا َص ب ح 

                                                                                                                                                                                                     
 . 4230ومسلم  ،0209( أخرجه البخاري 337)

 .443/  0وانظر: الصحيحة  ،(2170( و ابن ماجه )02/  4( أخرجه البمهي )332)
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ٌد أح أُولَِئَك الَِّهيَن َصَدُقوا َوأُولَئِ َك ُه ُم الحُمت َُّق وَن . ونع ود فن ردد م ا ق ال س يد الص ابرين ص لى اهلل علي ه وس لم: )وم ا أُعط ي 
وهنيئ   اً ُل   م: } اُِ   ب ُُّهمح  ،عط   اًء خ   ري وأوس   ع م   ن الص   رب(. وق   ال س   بحانه: } َوَبشِّ   ِر الصَّ   اِبرِيَن  . فهنيئ   اً ُل   م بش   ارة رِب   م

 (332)َواُِبُّونَُه "

ملن صرب الصرب اجلميل الهي أشرنا إليه يف بداية اللقاء فمن كان كهلك حاله نال ه ها األج ر   -أيها اإلخوة-وهها اجلزاء 
الث واب والفض  ل، فل  يس ك  ل أح  د عل  ى ه  هه الدرج  ة ل  يس أه ل ال  بَلء كله  م س  واء يف تلق  ي أم  ر اهلل وق  دره ب  ل خيتلف  ون يف و 

 أحواُلم ويتباينون يف مواقفهم. 

ول  هلك ك  ان تلق  ي ال  بَلء بالش  كر والرض  ا ه  و حم  ك اختب  ار اإلمي  ان وب  ه تس  تبني درج  ة العب  د ويظه  ر ق  دره  كم  ا يف اْل  ديث 
رض  ي اهلل -وص  ححه األلب  اِّن ِف الص  حيحة م  ن ح  ديث س  عد ب  ن أَب وق  اص  ،والبم  هي واب  ن ماج  ه ال  هي أخرج  ه أ   د

يبتل ى الرج ل عل ى  ،أن النيب صلى اهلل علي ه وس لم ق ال: "أش د الن اس ب َلء األنبي اء، ُث الص اْلون، ُث األمث ل فاألمث ل -عنه
 ل الص رب تل ك املنزل ة م ن كت اب اهلل وس نة رس وله فَل ريب أن ينز  (330)قدر دينه، فإن كان يف دينه صَلبة زيد يف بَلئه"

 حىت قال علي رضي اهلل عنه: "الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ُث قال: أما إنه ال إميان ملن ال صرب له".

يف ال بَلء ولها تنافس املتنافسون يف حتص يل ه ها الث واب العظ يم م ن أنبي اء اهلل والص اْلني وم نهم ن يب اهلل أي وب ال هي لب ث 
مثاني ة عش ر عام اً وم ع ذل  ك اس تحيا أن يس أل اهلل العافي ة ح ىت يك  ون ل ه م ن النص يب يف ال بَلء ق  در م ا ك ان ل ه يف العافي  ة 
ولنستمع إىل شيء من خربه فيما أخرجه اْلاكم وابن حبان والطربي والبزار وقال اُليثمي رجال الب زار رج ال الص حيح م ن 

ق  ال: "إن ن  يب اهلل أي  وب لب  ث ب  ه ب  َلؤه مَث  ا يَ َعشح  َرة َس  َنة، فَ َرَفَض  ه الَقرِي  ُب َوالَبِعي  ُد، إال  ح  ديث أن  س ب  ن مال  ك أن الن  يب 
َوانِ  ِه بِ  ِه، َكانَ  ا يَ غح  ُدواِن إلَيح  ِه ويَ ُروح  اِن، َفق  اَل أَح  ُدمُها ِلَص  اِحبه: ت َ  َوانِ  ِه كان  ا ِم  نح أَخ  ّص إخح عحلَ  م واهلل َلَق  دح أذحنَ  َب َرُج  َلِن ِم  نح إخح

ِش َف م ا بِ ِه؛ َذن حًبا ما أذحنَ َبُه أَحٌد ِمَن الَعاَلِمنَي، قَاَل َلُه َصاِحُبُه: وَما َذاَك؟ قَاَل: ِمنح مَثا يَ َعشح َرَة َس َنًة ملَح يَ رح  أيُّوبُ  َ ح ُه اهلل فَ َيكح
رِي م  ا تَ ُق  وُل، َغ  رَي أنَّ اهلل يَ عحلَ  ُم أ يِّ ُكنح  ُت أُم  رُّ عل  ى فَ َلمَّ  ا رَاح  ا إلَيح  ِه ملَح َيصح  رب الرَُّج  ُل ح  ىتَّ ذََك  َر َذلِ  َك لَ  ُه، فَق  اَل أي َّ  وُُّب: ال أدح 

ُهم    ا َكرَاِهيَ   َة أنح يُ    هحَكَر اهلل إال يف ِ يَ َتناَزع   اِن فَ يَ    هحُكرَاِن اهلل، فَ   َأرحِجَع إىل بَ يح    يِت فَ   أكفُِّر َعن ح َح   ّق؛ ق    ال: وك   ان خَيح    رمُُل إىل  ال   رُُّجَلنيح
لُ ا فَ َلم ا ك اَن ذاَت يَ  وحٍم أبحطَ أُ َعَليحه ا، وأوِح َي إىل أيُّ وب يف َمكانِ ِه:)ارحُكضح حاَجِتِه، فإَذا َقَضاها أمحَسَكت امح  رأُتُه بَِيِدِه ح ىت يَ ب ح

َها َقدح أذحَهَب اهلل ما بِ هِ  َتبطأَتُه، فَ َتلقتُه تَ نحظُُر، فأق حَبَل َعَلي ح ِلَك َهَها ُمغحَتَسٌل بَارٌِد َوَشرَاٌب(فاسح َس ِن  ِم َن ال َبَلِء، َوُه وَ  ِبرِجح َعل ى أحح
ُبحَتلى، فواهلل على ذلك ما رَأَ 

: أيح باَرَك اهلل ِفيَك، َهلح رَأَيحَت َنيبَّ اهلل َهَها امل يحُت أَح ًدا أشح َبَه بِ ِه منح َك ما كاَن؛ فَ َلمَّا رَأتحُه قَاَلتح
ِح، وأ ، فَ َلمَّا كانَ تح إذح كاَن صحيحا؟ قال: فإ ّي أنا ُهَو؛ قال: وكاَن َلُه أنحدرَاِن: أنحَدٌر للحَقمح ِ نحَدٌر للشَِّعرِي، فَ بَ َعَث اهلل َسَحابَ تَ نيح

َرى يف أنحَدِر الشَِّعرِي الَورِق حىت فاَض" ِح، أف حَرَغتح ِفيِه الهََّهَب حىت فاَض، وأفرَغِت األخح دامُها على أنحَدِر الَقمح  (333).إحح

                                                            
 خطبة للشي  خالد الراشد. -( ابهم وابونه 332)

 (.027حه األلباِّن ِف الصحيحة )وصح ،(4795والبمهي ) ،(0/034( أخرجه أ د )330)

 .42/  0وهو يف "الصحيحة"  ،( "كشف األستار"4723( ورواه البزار يف مسنده )47/013(  تفسري الطربي )333)

 



 438 

ا ني. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله قال اهلل تعاىل: "وأيوب إذ نادى ربه أ ي مسين الضر وأنت أرحم الر 
 ومثلهم معهم ر ة من عندنا وذكرى للعابدين".

 نعم

 ك              ن ع              ن مهوم              ك معرض              ا
 وانع                         م بط                         ول س                         َلمة
 فلرمب                          ا اتس                          ع املض                          يق
 اهلل يفع                           ل م                           ا يش                           اء

 

 ودع األم                                    ور إىل القض                                    ا 
 تغني                   ك عم                   ا ق                   د مض                   ى
 ورمب                               ا ض                               اق الفض                               ا
 ف                                َل تك                                ن متعرض                                ا

 

للمبتلني الصابرين: املصطفى الهي عاش طوال أيامه ولياليه ميشي على شوك األسى وخيطو على مجر الكي د  واملثل األعلى
 والعنت يتلمس الطريق ُلداية الضالني وإرشاد اْلائرين فناله يف سبيل ذلك ما مل ينل نبياً فضًَل عن صديق أو صادق.

ص لى اهلل  -أَن ََّه ا قَالَ تح لِلنَّ ِبِّ  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -لنَّ ِبِّ  َزوحمل –رضى اهلل عنها  -روى البخاري من حديث َعاِئَشَة 
ِم  ِك َم  ا َلِقي  ُت، وََك  اَن َأَش  دُّ َم  ا َلِقي  ُت »َه  لح أَتَ  ى َعَليح  َك يَ   وحٌم َك  اَن َأَش  دَّ ِم  نح يَ   وحِم ُأُح  ٍد قَ  اَل  -علي  ه وس  لم  َلَق  دح َلِقي  ُت ِم  نح قَ وح

ُهمح يَ   وحَم الحَعَقبَ  ِة، ِإذح  ِس  ى َعلَ  ى ابح  ِن َعبح ِد يَالِي  َل بح  ِن َعبح ِد ُك  ََلٍل، فَ لَ  مح جيُِبح  ىِن ِإىَل َم ا أََردحُت، فَانحطََلقح  ُت َوأَنَ  ا  ِم ن ح ُم  وٌم َعَرضح ُت نَ فح َمهح
ِه  ى، فَ لَ  مح َأسح  َتِفقح ِإالَّ َوأَنَ  ا ِبَق  رحِن الث ََّعالِ  ِب، فَ َرفَ عح  ُت رَأحِس  ى، فَ  ِإَذا أَنَ  ا ِبَس  َحابٍَة قَ  دح  ِي  ُل  َعلَ  ى َوجح َأظَلَّتح  ىِن، فَ َنظَ  رحُت فَ  ِإَذا ِفيَه  ا ِجربح
َع قَ وحَل قَ وحِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَليحَك، َوَقدح بَ َعَث ِإلَيحَك َمَلَك اجلحِ  َباِل لَِتأحُمَرُه مبَا ِشئحَت فِ يِهمح، فَ نَ اَداِِّن فَ َناَداِِّن فَ َقاَل ِإنَّ اللََّه َقدح مسَِ

ِبَ  اِل، َفَس  لَّ  ، فَ َق  َملَ  ُك اجلح ِ َش  بَ نيح  -اَل النَّ  ِبُّ َم َعلَ  ىَّ ُُثَّ قَ  اَل يَ  ا حُمَمَّ  ُد، فَ َق  اَل َذلِ  َك ِفيَم  ا ِش  ئحَت، ِإنح ِش  ئحَت َأنح أُطحبِ  َق َعلَ  يحِهِم اأَلخح
وللح  ديث  ،(335)«. رُِك بِ  ِه َش  يحًئابَ  لح أَرحُج  و َأنح خُيح  رمَِل اللَّ  ُه ِم  نح َأصح  ََلِِبِمح َم  نح يَ عحبُ  ُد اللَّ  َه َوحح  َدُه اَل ُيشح   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم 

 صلة بعد جلسة االسباحة وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 وحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي ي

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 -صلى اهلل عليه وسلم-ومن أمثلة الصرب العليا والنجوم يف مسائه: بَلل بن رباح اْلبشي مؤذن رسول اهلل 
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ي  ة مينع  ه الطع  ام وق  د ك  ان عب  داً ألمي  ة ب  ن خل  ف فلم  ا بع  ث رس  ول اهلل اتبع  ه وآم  ن ب  ه وص  دقه عل  ى م  ا ج  اء ب  ه فك  ان أم
والشراب يوماً وي ومني ح ىت يش تد ب ه اجل وع والعط   وخي رمل ب ه إىل الص حراء يف ش دة اْل ر وس ط الظه رية فيج رده م ن ثياب ه 
ويض  عه عل  ى الرمض  اء ويعهب  ه ويق  ول: ال ت  زال هك  ها ح  ىت تكف  ر مبحم  د أو تق  ول يف ال  َلت والع  زى خرياً،ق  ال اب  ن مس  عود 

ل   ى قوم   ه، هان   ت عل   ى ب   َلل نفس   ه يف اهلل ف   أىب إال أن يغ   ي  أمي   ة ب   ن خل   ف وس   ائر هان   ت علي   ه نفس   ه يف اهلل وه   ان ع
املشركني، كلما قالوا له: ال تزال هكها حىت تكفر مبحمد يأىب ذلك ويصر أن يتمسك باإلس َلم ويع ض علي ه ويثب ت علي ه 

، أحٌد أح د، فهان ت علي ه نفس ه ويأىب إال أن يغي  املشركني بالنطق بكلمة التوحيد حتت سياط التعهيب فيقول:أحٌد أحد
يف اهلل وهان على قومه فجعل أمية بن خلف مواله اْلبل يف عنقه وأعط اه غلم ان مك ة فجعل وا يلعب ون ب ه يف ش عاب مك ة 

 (339)وطرقها وهو يقول: أحد أحد 

 املثال وما نعلم. ألعيانا اْلصر والعد ولكن  سبنا هها  ولو ذهبنا نتتبع ما نال التعهيب واالبتَلء من أصحاب النيب 

وهها أبو قَلبة عبد اهلل بن زيد اجلرمي التابعي اجلليل الهي وصفه اب ن حب ان فق ال: م ن عب اد أه ل البص رة وزه ادهم ي روى 
عن أنس بن مالك ومالك بن اْلوير  وروى عنه أيوب وخالد م ات بالش ام س نة أرب ع ومائ ة يف والي ة يزي د ب ن عب د املل ك 

املن  هر ب  ن س  عيد م  ن طري  ق األوزاع  ي ع  ن عب  د اهلل ب  ن حمم  د ق  ال خرج  ت اىل س  احل البح  ر  ح  دثين بقص  ة موت  ه حمم  د ب  ن
مرابط  ا وك  ان رابطن  ا يومئ  ه ع  ري  مص  ر ق  ال فلم  ا انتهي  ت إىل الس  احل ف  إذا أن  ا ببطيح  ه وِف البطيح  ه خيم  ة فيه  ا رج  ل ق  د 

الله م أوزع ىن أن أ  دك   دا أك اِفء ذهب يداه ورجَله وثقل مسعه وبصره وما له من جارحة تنفع ه إال لس انه وه و يق ول 
به شكر نعمتك اليت أنعمت ِبا على وفضلتىن على كثري ممن خلق ت تفض يَل ق ال األوزاع ي ق ال عب د اهلل قل ت واهلل يآت ني 
هها الرجل وألسألنه أِّن ل ه ه ها الك َلم فه م أم عل م أم إُل ام أُل م فأتي ت الرج ل فس لمت علي ه فقل ت مسعت ك وأن ت تق ول 

عىن أن أ دك  دا أكاِفء به شكر نعمت ك ال يت أنعم ت ِب ا عل ى وفض لتىن عل ى كث ري م ن خلق ت تفض يَل ف آى اللهم أوز 
نعمة من نعم اهلل عليك حتمده عليها وأي فضيله تفضل ِبا عليك تشكره عليها قال وما ت رى م ا ص نع رَب واهلل ل و أرس ل 

فغ رقتىن وأم ر األرض فبلعت ىن م ا ازددت ل رىب إال ش كرا مل ا أنع م  السماء علي نارا فأحرقتىن وأمر اجلبال فدمرتىن وأمر البحار
عل ى م  ن لس  ا ي ه  ها ولك  ن ي ا عب  د اهلل إذ أتيت  ين ِل إلي  ك حاج  ة ق د ت  را ي عل  ى أي حال  ة أن  ا أن ا لس  ت أق  در لنفس  ى عل  ى 

 ولق  د ض  ر وال نف  ع ولق  د ك  ان مع  ي ب  ين ِل يتعاه  د ي يف وق  ت ص  َلحم فيوض  يين وإذا جع  ت أطعم  ين وإذا عطش  ت س  قا ي
فقدته منه ثَلثة أيام فتحسسه ِل ر ك اهلل فقلت واهلل ما مشي خلق يف حاجة خلق كان أعظم عند اهلل أجرا ممن ميش ي 
يف حاج  ة مثل  ك فمض  يت يف طل  ب الغ  َلم فم  ا مض  يت غ  ري بعي  د ح  ىت ص  رت ب  ني كثب  ان م  ن الرم  ل ف  إذا أن  ا ب  الغَلم ق  د 

ه رقي ق آت ى ب ه الرج ل فبينم ا أن ا مقب ل َن وه إذ خط ر عل ى قل يب ذك ر افبسه سبع وأكل ْلم ه فاس بجعت وقل ت أ ي ِل وج 
أيوب النيب صلى اهلل عليه و سلم فلما أتيته سلمت عليه فرد على السَلم فق ال ألس ت بص احيب قل ت بل ى ق ال م ا فعل ت 

ل يس ق د اب تَله يف حاجيت فقلت أنت أكرم على اهلل أم أيوب النيب قال ب ل أي وب الن يب قل ت ه ل علم ت م ا ص نع ب ه رب ه أ
مبال  ه وآل  ه وول  ده ق  ال بل  ى قل  ت فكي  ف وج  ده ق  ال وج  ده ص  ابرا ش  اكرا حام  دا قل  ت مل ي  رض من  ه ذل  ك ح  ىت أوح    م  ن 
أقربائه وأحبائه قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرض منه بهلك حىت صريه عرض ا 
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ربه قال صابرا شاكرا حامدا أوجز ر  ك اهلل قل ت ل ه إن الغ َلم ال هي  ملار الطريق هل علمت قال نعم قلت فكيف وجده
أرسلتين يف طلبه وجدته بني كثب ان الرم ل وق د افبس ه س بع فأك ل ْلم ه ف أعظم اهلل ل ك األج ر وأُلم ك الص رب فق ال املبتل ى 

قل   ت ان   ا هلل وان   ا الي   ه اْلم   د هلل ال   هي مل خيل   ق م   ن ذري   يت خلق   ا يعص   يه فيعهب   ه بالن   ار ُث اس   بجع وش   هق ش   هقة فم   ات ف
راجع  ون عظم  ت مص  يبيت رج  ل مث  ل ه  ها إن تركت  ه أكلت  ه الس  باع وإن قع  دت مل أق  در عل  ى ض  ر وال نف  ع فس  جيته بش  ملة  
كانت علي ه وقع دت عن د رأس ه باكي ا فبينم ا أن ا قاع د إذ هتج م عل ى أربع ة رج ال فق الوا ي ا عب د اهلل م ا حال ك وم ا قص تك 

ِل اكش ف لن ا ع ن وجه ه فعس ى أن نعرف ه فكش فت ع ن وجه ه فانك ب الق وم علي ه فقصصت عل يهم قص يت وقص ته فق الوا 
يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون بأَب عني طال ما غضت عن حمارم اهلل وبأَب وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس 

ب هلل وللن يب ص لى اهلل نيام فقلت من هها ير كم اهلل فقالوا هها أبو قَلبه اجلرمي صاحب ب ن عب اس لق د ك ان ش ديد اْل 
عليه و سلم فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت اىل رباطى فلما أن جن على 
الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى الن ائم يف روض ة م ن ري اض اجلن ة وعلي ه حلت ان م ن حل ل اجلن ة وه و يتل و ال وحي س َلم 

م عق  ِب ال  دار فقل  ت ألس  ت بص  احيب ق  ال بل  ى قل  ت أِّن ل  ك ه  ها ق  ال إن هلل درج  ات ال تن  ال إال عل  يكم مب  ا ص  رب  ف  نع
 (351) بالصرب عند البَلء والشكر عند الرخاء مع خشية اهلل عز و جل يف السر والعَلنية.

ن الصابرين  كيف نكون مع أفراد هها املوكب الكوكيب الدري والنجم الساطع الضوئي كيف نكون م   -أيها اإلخوة-وبعد 
 ؟وَنصل درجتهم ونشرف مبكانتهم

 واجلواب يف نقاط: 

"واص رب وم ا ص ربك إال ب اهلل"يعين أن ه م ن -ع ز وج ل-أواًل: االستعانة باهلل تعاىل فإن صرب املؤمن يكون باهلل تعاىل كما قال 
ة لوجه ه ورغب ة يف ثواب ه ال إلظه ار مل يصربه اهلل ويوفقه للصرب مل يصرب وكهلك ينبغ ى ان يك ون الص رب هلل أي حب  ا ل ه وإراد

والص رب م ع اهلل ه و أن يك ون العب د م ع أحك ام  ،قوة النفس أو استجَلب اْلمد من الناس وينبغي أن يكون الصرب مع اهلل
اهلل الدينية صابراً نفسه معه سائراً بسريها مقيماً بإقامتها حيث كانت وليس كمن يصرب على تع هيب نفس ه يف غ ري مرض اة 

 (350).ثل صرب املشركني القائلني: "أن امشوا واصربوا على آُلتكم"اهلل م

هو املعني على الصرب ملن أراد وهو املوف ق اُل ادي ل ه كم ا ق ال علقم ة يف تفس ري قول ه تع اىل: "وم ن ي ؤمن  -عز وجل-فاهلل 
أيه  ا -س  لم. وه  هه اُلداي  ة : ه  و الرج  ل تص  يبه املص  يبة ف  يعلم أهن  ا م  ن عن  د اهلل فريض  ى وي-ر   ه اهلل-ب  اهلل يه  د قلب  ه"قال 

هي هداية التوفيق ومن ههه اُلداية  هداية اهلل عبده اىل الرضا والتسليم، فمن أصابته مصيبة فعل م أهن ا م ن ق در   -اإلخوة
اهلل فصرب واحتسب هدى اهلل قلبه لليقني وعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه وعوضه عم ا فات ه 

 دى يف قلبه ويقيناً صادقاً و خيلف عليه خرياً مما فاته. من الدنيا ه
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ثانًي   ا: اإلمي   ان "فاإلمي   ان خ   ري مع   ني، اإلمي   ان بلس   م اْلي   اة، وأس الفض   ائل وجل   ام الرذائ   ل، وق   وام الض   مائر، وس   ند الع   زم يف 
ن النف  وس، وع  زاء الش  دائد، وبلس  م الع  رب عن  د املص  ائب، وعم  اد الرض  ا والقناع  ة ب  اْلظوط، ون  ور األم  ل يف الص  دور وس  ك

وهلل در مع  اذ ب  ن جب  ل مل  ا أص  ابه  ،القل  وب إذا أوحش  تها اخلط  وب، والع  روة ال  وثقى عن  د حل  ول امل  وت بس  كراته العظم  ي"
الط  اعون ط  اعون عم  واس يق  ول اْل  ار  ب  ن عم  رية: طع  ن مع  اذ وأب  و عبي  دة وش  رحبيل ب  ن حس  نة، وأب  و مال  ك األش  عري يف 

ودع  وة نب  يكم ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وق  بض الص  اْلني ق  بلكم. الله  م  -ع  ز وج  ل-ي  وم واح  د، فق  ال مع  اذ: أن  ه ر   ة ربك  م 
آت آل مع  اذ النص  يب األوف  ر م  ن ه  هه الر   ة، فم  ا أمس  ى ح  ىت طع  ن ابن  ه عب  د ال  ر ن بك  ره ال  هي ك  ان يك  ىن ب  ه وأح  ب 

أب ت" اْل ق م ن  اخللق إليه، فرجع م ن املس جد فوج ده مكروب اً، فق ال: ي ا عب د ال ر ن كي ف أن ت؟ فاس تجاب ل ه فق ال: ي ا
. فق ال مع اذ: وأن ا إن ش اء اهلل س تجد ي م ن الص ابرين، فأمس كه ليل ة ُث - 01 -رب ك ف َل تك ن م ن املم بين" آل عم ران 

فن زع نزع اً مل ينزع ه أح د، وك ان كلم ا أف اق م ن غم رة  -ن زع امل وت  -دفنه من الغد، فطعن معاذ فقال حني اشتد به النزع 
 (354) .نقتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قليب ابكفتح طرفه ُث قال: رب اخنقين خ

 هات ما عندك هات *** معي اإلميان يهديين لبحر الظلمات

 بلسم اإلميان ينجي *** مركيب واملومل عاحم

 هل ترى اإلعصار يوًما *** هزَّ ُا ا راسيات.

 فاإلميان بعد عون اهلل وتوفيقه أعظم األسباب املعينة على الصرب

فم ن ع ود نفس ه الص رب تع ودت وأخ هت  .العبد ويتعلم الصرب درج ة درج ة كم ا قي ل: "إمن ا الص رب بالتص رب"ثانياً: أن يتصرب 
 به وتدرجت.

ثالث اً: أن يع  رف فض  ل الص رب ودرج  ة الص  ابرين فم ن ع  رف فض  ل الص رب    ل نفس  ه علي ه    ًَل وينس  يه ذل ك م  رارة املص  اب 
  فق  ال: نع  م ؟م  ن رآه وق  ال: تبتس  م وق  د انقط  ع أص  بعكوالبلي  ة كم  ا ق  ال م  ن ق  ال: وق  د أص  يبت أص  بعه فتبس  م فعج  ب 

 حَلوة أجرها أنستين مرارة أملها.

فيم   ا روى  ف   إذا ت   هكر العب   د أمث   ال قول   ه تع   اىل: "إن اهلل ا   ب الص   ابرين"،وقوله تع   اىل: "إن اهلل م   ع الص   ابرين"و قول   ه 
ل له العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد اهلل بعبد ش رًا قال: "إذا أراد اهلل بعبد خريًا عج البمهي من حديث أنس أن رسول اهلل 

 (357)أمسك عليه ذنوبه حىت يوافيه يوم القيامة".
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"أش د الن اس                       -: الن يب  فعلم أن املص يبة مكف رة ورافع ة لل درجات وماحي ة للس يئات وإذا ت هكر ق ول
 (352)لرجل على قدر دينه، فإن كان يف دينه صَلبة زيد يف بَلئه"يبتلى ا ،بَلء األنبياء، ُث الصاْلون، ُث األمثل فاألمثل

 علم أنه على درجة عظيمة يف القرب من اهلل تعاىل ومشاِبة أنبيائه ورسله وعلى درمل الصاْلني يسري.

رابع  اً: التع  رف إىل ض  د الص  رب إىل أي  ن يس  ري بالعب  د فالض  د يظه  ره حس  نه الض  د وبض  دها تب  ني األش  ياء فليتع  رف عل  ى مث  ل 
ُ ُدوَد، َوَش قَّ »قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعِن النَِّبِّ  -رضى اهلل عنه  -: "َعنح َعبحِد اللَِّه قوله  لَ يحَس ِمنَّ ا َم نح َض َرَب اخلح

َاِهِليَّةِ  ُُيوَب، َوَدَعا ِبَدعحَوى اجلح  (352) «.اجلح

اث حَنتَ  اِن ِِف النَّ  اِس مُهَ  ا ِِبِ  مح ُكفح  ٌر » -ص  لى اهلل علي  ه وس لم-اللَّ  ِه : َع  نح َأىِب ُهَري ح  َرَة قَ اَل قَ  اَل َرُس  وُل وليتع رف عل  ى مث  ل قول  ه 
 (350)«.الطَّعحُن ِِف النََّسِب َوالن َِّياَحُة َعَلى الحَميِّتِ 

 الهي ال يكون شيء إال بإذنه. -سبحانه وتعاىل-ههه هي األسباب املعينة على الصرب ويبقى توفيق وهداية املوىل 

يهت ف  ،فك ن عن د حس ن ظن ه ب ك يف بَلئ ه ،نعم اهلل عليك كثريًا ف إن كن ت عن د حس ن ظن ه يف نعمائ هأخي املبتلى: لقد أ
 بك ابن كثري: كان نيب اهلل أيوب، عليه السَلم، غاية يف الصرب، وبه يضرب املثل يف ذلك.

ق ل ه ش يء، أحس ن ال هكر، ُث وقال يزيد بن ميسرة: ملا ابتلى اهلل أيوب، علي ه الس َلم، ب ههاب األه ل وامل ال والول د، ومل يب 
ق   ال: أ    دك رب األرب   اب، ال   هي أحس   نت إِل، أعطيت   ين امل   ال والول   د، فل   م يب   ق م   ن قل   يب ش   عبة، إال ق   د دخل   ه ذل   ك، 
فأخ  هت ذل  ك كل  ه م  ين، وفرَّغ  ت قل  يب، ل  يس ا  ول بي  ين وبين  ك ش  يء، ل  و يعل  م ع  دوي إبل  يس بال  هي ص  نعت، حس  د ي. 

 قال: فلقي إبليس من ذلك منكرًا.

وقال أيوب، عليه السَلم: يا رب، إنك أعطيتين املال والولد، فلم يق م عل ى ب اَب أح د يش كو ي لظل م ظلمت ه، وأن ت  قال:
تعل  م ذل  ك. وأن  ه ك  ان يوط  أ ِل الف  راش فأتركه  ا وأق  ول لنفس  ي: ي  ا نف  س، إن  ك مل ختلق  ي ل  وطء الف  رش، م  ا ترك  ت ذل  ك إال 

 (353) ابتغاء وجهك.

َتَسبحَت ))منح أخهُت حبيبتيه فصرب عوَّض ُته منهم ا حبييب املبتلى "ال يسلبك اهلل شيئ ا إالَّ عوَّضك خرياً منه، إذا صربحَت واحح
ُتُه من اجلنَّة(()355اجلنة(( )  (359(يعين عينيه ))من سلبُت صفيَُّه من أهل الدنيا ُث احتسب عوَّضح
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 (.017( ومسلم )0493( أخرجه البخاري )352)

 (.03(أخرجه مسلم )350)

 (.701/  2) -سري ابن كثري ( تف353)

 (.2749( أخرجه البخارى )355)
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 فإن هها جمرُد مثال.من فقد ابنه وصرب ُبين له بَ يحُت اْلمِد يف اخلُلحِد، وِقسح على هها املنواِل 

 فَل تأسفح على مصيبة فان الهي قّدرها عنده جنٌة وثواٌب وِعوٌض وأجٌر عظيٌم.

اِر". ِس "َسََلٌم َعَليحُكم مبَا َصبَ رحُ ح فَِنعحَم ُعقحَِب الدَّ  إن أولياء اهلل املصابني املبتلني ينوُِّه ِبم يف الِفرحدوح

َ  ٌة َوأُولَئِ  َك ُه  ُم وح  ق علين  ا أن ننظ  ر يف ِع  وض املص  يبِة ويف  ِ  مح َوَر ح ثواِب  ا ويف خلفه  ا اخل  ريِّ "أُولَئِ  َك َعلَ  يحِهمح َص  َلَواٌت مِّ  ن رَِّبِّ
َتُدوَن" هنيئاً للمصابني، بشرى للمنكوبني.  الحُمهح

، أم  ا إن ُعمح  ر ال  دنيا قص  رٌي وكنُزه  ا حق  رٌي، وايآخ  رُة خ  رٌي وأبق  ى فم  ن ُأص  يب هن  ا ُك  وِفئ هن  اك، وم  ن تع  ب هن  ا ارت  اح هن  اك
نيا العاش  قون ُل  ا الراكن  ون إليه  ا، فأش  دَّ م  ا عل  ى قل  وِبم ف  وت حظ  وظُهم منه  ا وتنغ  يُص راح  تهم فيه  ا ألهن  م  املتعلق  ون بال  دُّ
نيا  يريدوهنا وحدها فلهلك تعُظًم عليهُم املص ائُب وتك رُب عن دهُم النكب اُت ؛ ألهن مح ينظ رون حت ت أق داِمهم ف َل ي رون إالَّ ال دُّ

 لرخيصة.الفانية الزهيدة ا

أيها املصابون ما فات شيٌء وأنتُم الرا ون، فقد بعث لكمح برس الٍة ب ني أس طرها ُلطح ٌف وعطح ٌف وث واٌب وُحس ُن اختي ار. إن 
َ  ُة ؟عل  ى املص  اِب ال  هي ض  رب علي  ه س  رادُق املص  يبة أن ينظ  ر ل  ريى أن النتيجة َفُض  ِرَب بَ ي ح  نَ ُهم ِبُس  وٍر لَّ  ُه بَ  اٌب بَاِطنُ  ُه ِفي  ِه الرَّ ح

 ظَاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه الحَعَهاُب؟، وما عند اهلِل خرٌي وأبقى وأهنأ وأمرأُ وأجلُّ وأعلى.وَ 

اللهم فاجعلح مكان اللوعة سلحوة، وجزاء اْلزِن سروراً، وعند اخلوِف أمنحاً. اللهم أبردح الِعج القلِب بثلِج اليقنِي، وأطفئح مجحر 
 األرواِح مباِء اإلمياِن.

، ألق على ا لعيوِن السَّاهرِة نُعاساً أمنًة منك، وعلى النفوِس املضحطربِة سكينة، وأثبحها فتح اً قريب اً. ي ا ربُّ اه ِد حي ارى يا ربُّ
، والزائغني عن السبيل إىل هداك. ، وُضَلَّل املناهِج إىل صراطكح  البصائرح إىل نورِكح

، وردَّ كي  د الش  يطاِن مب  دٍد م  ن جن  وِد الله  م أزل الوس  اوس بفجح  ر ص  ادٍق م  ن الن  ور، وأزه  قح باط  ل الضَّ  مائِر بفيح  ل  ٍق م  ن اْل  قِّ
 عوحِنك ُمسوِّمني.

 اللهم أذهبح عنَّا اْلزن، وأزلح عنا اُلمَّ، واطردح من نفوسِنا القلق.

نعوُذ بك من اخلوحِف إال منحك، والرك وِن إال إلي ك، والتوك ِل إال علي ك، والس ؤاِل إال من ك، واالس تعانِة إال ب ك، أن ت وليُّن ا، 
 (391عم املوىل ونعم النصري".)ن

                                                                                                                                                                                                     
ن حَيا، ُُثَّ ا»بلف :  ،(0242(  أخرجه البخاري )359) ِل الدُّ َنَّةُ يَ ُقوُل اللَُّه تَ َعاىَل: َما لَِعبحِدى الحُمؤحِمِن ِعنحِدى َجزَاٌء، ِإَذا قَ َبضحُت َصِفيَُّه ِمنح أَهح َتَسَبُه ِإالَّ اجلح  «.حح

 ( ال حتزن.391)
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أيها اإلخوة  حكي عن بعض العارفني أنه سأل الشبلي عن الصرب أيه أشد؟ فقال: الصرب يف اهلل تع اىل؛ فق ال: ال، فق ال: 
الص  رب هلل، فق  ال: ال، فق  ال: الص  رب م  ع اهلل، فق  ال: ال، فق  ال: ف  أي ؟ ق  ال: الص  رب ع  ن اهلل؛ فص  رخ الش  بلي ص  رخة ك  ادت 

قي  ل يف مع  ىن قول  ه تع  اىل" اص  ربوا وص  ابروا ورابط  وا" اص  ربوا يف اهلل وص  ابروا ب  اهلل ورابط  وا م  ع اهلل. وقي  ل  روح  ه تتل  ف. وق  د
 الصرب هلل غناء والصرب باهلل بقاء والصرب مع اهلل وفاء والصرب عن اهلل جفاء. وقد قيل يف معناه:

 والصرب عنك فمهموم عواقبه... والصرب يف سائر األشياء حممود

 ضاً:وقيل أي

 (390الصرب جيمل يف املواطن كلها... إال عليك فإنه ال جيمل)

ت اهلل ل و تع ي حقيق ة  ،فيا من ال يزال يتخبط يف غيه بعيًدا عن رضا ربه إنك يا مسكني حمروم ويالشدة ص ربك ع ن حمبوب ك
 ما تفعل لسقطت ميًتا.

امل أمور والص رب ع ن احملظ ور والص رب عل ى املق دور...  نسأل اهلل أن يأخه بأيدينا إليه أخه الكرام عليه وأن يرزقنا الصرب على
 الدعاء.

                                                            
 (.050/  7(  إحياء علوم الدين )390)
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 آكل الحسنات

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 ا عبده ورسوله.وأشهد أن حممدً  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

فليتك ترضى  ،وليس غنية أبًدا عنك ،إُلي ماذا فقد من كان معك؟ وماذا وجد من فقد قربك؟  فبك الغنية عن كل أحد
 وليت الهي بيين وبينك عامر وإن خرب ما بيين وبني كل الناس. ،وإن غضب الناس

 فليتك حتلو واْلياة مريرة... وليتك ترضى واألنام غضاب

 ين وبينك عامر... وبيين وبني العاملني خرابوليت الهي بي

 وليت شراَب من ودادك صافياً... وشرَب من ماء العني سراب

 إذا صح منك الود فالكل هني... وكل الهي فوق الباب تراب

ل ل ك أي ن تأهبوا ليوٍم تبادف فيه الَعرَبات، وتعظم اَْلَسرات، فَ يعُض الظ امل عل ى يدي ه ويق ول: ي ا حس رتا ي وم يق و   إخوا ي
من أرضيَت عن ك بغض يب علي ك، اب ن آدم أي ن م ن كن َت تَ َزي َّنح َت ل ه وب القبيح ب ارزتين، م ا ه ها الت هلل ب ني ي دّي وق د كن ت 
جبّ   اراً عني   داَ، طامل   ا ذُك   رحَت مبوقف   َك ه   ها فتناس   يَت، وطامل   ا ُبصِّ   رحَت ب   أمرَك ه   ها فتعامي   َت، ومل ت   زدد إالّ ف   راراَ، ي   ا حس   رَة 

.) العاصني، يا ُذلّ  ُسرِفنيح
 (394مقام املتجربين، واخيبة املضطرين، واخسارة امل

عزي ز وم ن عزت ه أن ال يقب ل ش ريكاً يف عم ل م ن عم ل ل ه فأش رك يف  -تب ارك وتع اىل-إن اهلل   -أيه ا اإلخ وة-أما بع د في ا 
ئ ه يقب ل وي ؤجر م ن العم ل إال م ا ك ان خالص اً يبتغ ي ب ه وجه ه وح ده فحين -ع ز وج ل-ف َل يقب ل  ،إرادته وقصد غريه مع ه

ويثيب، ِبها أمر اهلل عباده وِبها أعلمهم ق ال تع اىل: "وم ا أم روا إال ليعب دوا اهلل خملص ني ل ه ال دين حنفاء"ول ها ش ن ال وحي 
املبارك قرآنا وسنة حرباً ال هوادة فيها على الرياء وأهله معلًنا بوسائل شىت أن هؤالء ليس ُلم خَلق وال نص يب يف ايآخ رة 

ناصبون ك ادحون يف ال دنيا خاس رون ب ائرون يف ايآخ رة، ألهن م ال جي دون ِف س اح القيام ة م ن أعم اُلم ال يت  بل هم عاملون
 عملوها لغري اهلل إال ما جيده الهي ار  يف البحر، جيد البحر كما هو وال أثر ْلرثه وال سعيه.

ل "اإلخ َلص" وا اف  علي ه وجيتن ب ولهلك وجب على كل عبد أن يتعلم اإلخَلص ويتع رف عل ى الري اء فيقص د إىل األو 
 الثا ي "الرياء" واهره. 

                                                            
 البن اجلوزي. ،(2(  املنثور )ص 394)
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نتعرف من ناف هة قريب ة إىل حقيق ة الري اء م ا ه و؟ وم ا مداخل ه؟ وم ا خط ره؟ وم ا عاقبت ه؟ وكي ف   -أيها اإلخوة-فتعالوا بنا 
ه، وأن يرزقنا يف كل عم ل يتقيه اإلنسان واهره؟ فأعريو ي القلوب واألمساع واهلل أسأل أن جيعل أعمالنا كلها خالصة لوجه

 نية خالصة صافية.

 ،الرياء بكل وض وح ه و إظه ار العب د عم ل الص اْلات ل رياه الن اس وام دوه ويثن وا علي ه ومي دحوه ؟أيها اإلخوة ما هو الرياء
وأض افه إىل  وقد مساه الشرع بأمساء عدة كلها حتهر منه وتدعو إىل اجتنابه، فسمى القرآن الكرمي الرياء شركاً ومس اه تس ميًعا

 خصال املنافقني ونفر منه أشد التنفري حىت اهره الناس وال يقربوه.

 قال تعاىل: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمًَل صاْلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً".

 وهها يشمل الشرك األكرب واألصغر وهو الرياء.

 (3(َومَيحنَ ُعوَن الحَماُعوَن )0(الَِّهيَن ُهمح يُ رَاُءوَن )2نح َصََلهِتِمح َساُهوَن )(الَِّهيَن ُهمح عَ 2وقال تعاىل: فَ َويحٌل لِلحُمَصلِّنَي )

 َواللَّ   ُه مبَ   ا يَ عحَملُ   وَن حمُِ   يٌط وق   ال تع   اىل: َواَل َتُكونُ   وا َكالَّ   ِهيَن َخَرُج   وا ِم   نح ِديَ   ارِِهمح َبطَ   رًا َورِئَ   اَء النَّ   اِس َوَيُص   دُّوَن َع   نح َس   ِبيِل اللَّ   هِ 
ا تَ  رَاَءِت الحِفَئتَ اِن َنَك َص َعلَ ى ِإذح َزيََّن َُلُُم الشَّيحطَاُن َأعحَماَُلُمح َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم الحيَ وحَم ِم َن النَّ اِس َوِإ يِّ َج اٌر َلُك مح فَ َلمَّ (وَ 23)

َن ِإ يِّ َأَخاُف اللَّ   [.25، 23(]األنفال/25َه َواللَُّه َشِديُد الحِعَقاِب )َعِقبَ يحِه َوقَاَل ِإ يِّ بَرِيٌء ِمنحُكمح ِإ يِّ أََرى َما اَل تَ َروح

رَاُءوَن النَّاَس َواَل َيهحُكُروَن اللَّ َه ِإالَّ وقال تعاىل: ِإنَّ الحُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهمح َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَََّلِة قَاُموا ُكَساىَل ي ُ 
َ َذلِ  َك اَل ِإىَل َه  ُؤاَلِء َواَل ِإىَل َه  ُؤاَلِء َوَم  نح ُيضح  ِلِل اللَّ  ُه فَ لَ  نح جتَِ  َد لَ  ُه َس  ِبيًَل )(ُمَهبح  َهبِ 024قَلِ  يًَل ) ، 024(]النس  اء/027نَي بَ   نيح
027.] 

ص  احب الري  اء ال  هي يري  د بعمل  ه وج  ه اخلل  ق وم  دح العب  د املخل  وق وه  و يف غفل  ة ع  ن اخل  الق املعب  ود  -ع  ز وج  ل-ف  هم اهلل 
سبحانه من خصال الكافرين واملنافقني وتوعدهم بالويل وهو واد يف جهنم شديد حره بعيد قعره أعاذنا  جل جَلله وجعله

َسح        َفِل ِم        َن النَّ        اِر َولَ        نح جتَِ        َد َُلُ        مح َنِص        ريً  ا اهلل وإي        اكم م        ن ش        ره وكم        ا ق        ال س        بحانه: ِإنَّ الحُمنَ        اِفِقنَي يف ال        دَّرحِك األح
 [.022(]النساء/022)

قال: قال اهلل تعاىل: أنا أغىن الشركاء ع ن  أنه  -رضي اهلل عنه-أخرجه مسلم من حديث أَب هريرة ويف اْلديث الهي 
 (397) الشرك من عمل عمًَل أشرك معي فيه غريي تركته وشركه.

إن اهلل يق ول: أن  ا  ويف اْل ديث ال هي أخرج ه الب زار بس ند ص  حيح م ن ح ديث الض حاك ب ن ق  يس ق ال: ق ال رس ول اهلل 
ال يقب ل م ن  -ع ز وج ل-أخلص وا األعم ال هلل، ف إن اهلل   ي ا أيه ا الن اس  م ن أش رك َب أح دا فه و لش ريكيخري ش ريك، ف

                                                            
 .3000( أخرجه مسلم 397)
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وال تقول وا: ه ها هلل ولوج وهكم، فإن ه   العمل إال ما خلص له، وال تقول وا: ه ها هلل ولل رحم فإن ه لل رحم ول يس هلل من ه ش يء
 (392)لوجوهكم، وليس هلل منه شيء".

يوضح أمهية اإلخَلص وخط ر الش رك: إن ق ول العب د ال إل ه إال اهلل  -ر ه اهلل تعاىل-ف  ابن رجب ومن أمجل ما قاله اْلا
يقتضي أن ال إله له غري اهلل، واإلله هو الهي يُطاع فَل يعصى هيبًة له وإجَلاًل، وحمب ة وخوفً ا ورج اًء وت وكًَل علي ه، وس ؤااًل 

فم   ن أش   رك خملوقً   ا يف ش   يء م   ن ه   هه األم   ور ال   يت ه   ي م   ن  – -ع   ز وج   ل- –من   ه، ودع   اء ل   ه، وه   ها ال يص   ح إال هلل 
خص ائص اإلُلي ة ك  ان ذل ك ق  دًحا يف إخَلص ه يف ق ول: ال إل  ه إال اهلل، ونقًص ا يف توحي  ده، وك ان في ه م  ن عبودي ة املخل  وق 

  سب ما فيه من ذلك.

منش  ؤها م  ن طاع  ة غ  ري اهلل، أو وه  ها كل  ه م  ن ف  روع الش  رك، وُل  ها ورد إط  َلق الكف  ر والش  رك عل  ى كث  ري م  ن املعاص  ي ال  يت 
 (392)خوفه أو رجائه أو التوكل على غري اهلل، واالعتماد عليه.

فمن أراد سعادة الدنيا وايآخرة، وهناءهتما فليلزم اإلخَلص إىل آخر األنفاس وليبتعد قدر اإلمكان ع ن م راءاة الن اس فم ن 
رس ول اهلل م ن أس عد الن اس بش فاعتك ي وم القيام ة؟ فعل فقد سعد روى البخ اري م ن ح ديث أَب هري رة أن ه ق ال: قي ل: ي ا 

: "م  ا كن  ت أظ  ن أن أح  داً يس  بقك إىل ه  ها الس  ؤال مل  ا علم  ت م  ن حرص  ك عل  ى اْل  ديث، ي  ا أب  ا هري  رة  أس  عد فق  ال 
 وهك ها تبل ا الني ة بأص حاِبا ب ل إن الفق ري املع دم (390)الناس بشفاعيت يوم القيام ة م ن ق ال ال إل ه إال اهلل خالص اً م ن قلب ه"

الهى ال ميلك ش يئاً يك ون بالني ة الص اْلة م ع حس ن العم ل املتيس ر ل ه ملك اً متوج اً ي ر  م ا يرث ه خ ري الن اس م ن أص حاب 
 األموال اليت متكنهم م ن أفض ل األعم ال فف ي اْل ديث ال هي أخرج ه البم هي م ن ح ديث أَب كبش ة األمن اري أن الن يب 

ن حَيا أَلرحبَ َعِة نَ َفرٍ  َا الدُّ ا فَ َه َها بِأَفحَض ِل َعبحٍد َرَزَقُه اللَُّه َمااًل َوِعلحًما فَ ُهَو يَ تَِّقى ِفيِه َربَُّه َوَيِصُل ِفيِه َرِ َُه َويَ عحَلُم لِلَّ ِه ِفي ِه َحق   قال: ""ِإمنَّ
ُرمُهَ ا  الحَمَنازِِل َوَعبحٍد َرَزقَ ُه اللَّ ُه ِعلحًم ا وملَح يَ رحزُقح ُه َم ااًل فَ ُه َو َص اِدُق الن ِّيَّ ِة يَ ُق وُل لَ وح  َأنَّ ىِل َم ااًل َلَعِملح ُت ِبَعَم ِل فُ ََلٍن فَ ُه َو بِِنيَّتِ ِه فََأجح

لَ ُم لِلَّ ِه ِفي ِه ي ِه َربَّ ُه َواَل َيِص ُل ِفي ِه َرِ َ ُه َواَل يَ عح َسَواٌء َوَعبحٍد َرَزَقُه اللَُّه َمااًل وملَح يَ رحزُقحُه ِعلحًما فَ ُهَو خَيحِبُط ِِف َمالِِه ِبغَ ريحِ ِعلح ٍم اَل يَ تَِّق ى فِ 
َبِث الحَمنَ ازِِل َوَعبح ٍد ملَح يَ رحزُقح ُه اللَّ ُه َم ااًل َواَل ِعلحًم ا فَ ُه َو يَ ُق وُل لَ وح َأنَّ ىِل َم  ااًل َلَعِملح ُت ِفي ِه ِبَعَم ِل فُ ََلٍن فَ ُه َو بِِنيَّتِ ِه َحق ا فَ َهَها بَِأخح

 (393)«.َفِوزحُرمُهَا َسَواءٌ 

ة هلل تعاىل ترجو ثوابه وختشى عقابه، أما من أسلم نيته إىل الناس يستمطر ثن اءهم ويس تجر فانظر كيف تصنع النية اخلالص
مدحهم ويتسول حممدهتم فهها باء  سارة دوهنا كل خسارة تتحمل وكلكم أحبيت يع رف ح ديث األش قياء الثَلث ة اياه د 

أش  قياء وه  م ِب  ها االس  م  ؟مي اجل  واد، م  اذا، أش  قياءيف س  بيل اهلل الش  هيد، وق  ارك الق  رآن وعامل  ه، واملنف  ق يف س  بيل اهلل الك  ر 
والوصف؟  نعم، وما مصدر شقائهم يا ترى، إنه ليس يف ع دم إج ادهتم مل ا ق اموا ب ه م ن أعم ال أو س وء اختي ارهم للعم ل 

                                                            
 . 4302 ،(403/  0وهو يف الصحيحة ) ،(4/  741/  4( والبيهقي يف"الشعب")7203( أخرجه البزار )392)

 (.42 ،47)ص ،( كلمة اإلخَلص وحتقيق معناها392)

 (.0231( أخرجه البخاري )390)

 .7142وانظر صحيح اجلامع  ،وصححه األلبا ي فيهما ،(2445وابن ماجه ) ،4742لبمهي ( أخرجه ا393)
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الفاض   ل م   ن ب   ني األعم   ال ولكن   ه االش   تغال بالعم   ل الس   تجَلب م   دح الن   اس وم   راءاهتم وإظه   ار األعم   ال ري   اء وتس   ميعاً 
ولهلك كان اجلزاء من جنس العمل راءوا فراءى اهلل ِبم يف ايآخ رة ومسع وا فس مع  ،النصراف عن اهلل وإرادة وجهه ورضاهوا

اهلل ِب  م عل  ى رءوس األش  هاد ي  وم اش  ر العب  اد وأخت  ار أن أس  رد اْل  ديث عل  ى مس  امع حض  راتكم م  ن رواي  ة البم  هي واب  ن 
معه ألول مرة وفيها عظة وعربة عملية وقدوة حس نة م ن أص حاب حبان من حديث شفى األصبحي ففيها تفصيل رمبا نس

يف اْل  رص عل  ى اإلخ  َلص واخل  وف م  ن الري  اء واْل  ديث ص  ححه األلب  ا ي وه  و أن ش  في ا األص  بحي دخ  ل  رس  ول اهلل 
دت ب ني فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هها قالوا أبو هريرة قال فدنوت من ه ح ىت قع  املدينة مدينة النيب 

يدي  ه وه  و ا  د  الن  اس فلم  ا س  كت وخ  َل قل  ت ل  ه أس  ألك    ق و   ق مل  ا ح  دثتين ح  ديثا مسعت  ه م  ن رس  ول اهلل ص  لى اهلل 
عليه وسلم وعقلت ه وعلمت ه فق ال أب و هري رة أفع ل ألح دثنك ح ديثا حدثني ه رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم عقلت ه وعلمت ه 

ق فق ال ألح دثنك ح ديثا حدثني ه رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم أن ا وه و يف ُث نشا أبو هريرة نش غة فمكثن ا قل يَل ُث أف ا
هها البيت ما معنا أحد غريي وغريه ُث نشا أبو هريرة نشغة أخرى ُث أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل ألحدثنك حديثا 

نشا أبو هريرة نشغة ش ديدة ُث حدثنيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنا وهو يف هها البيت ما معنا أحد غريي وغريه ُث 
إذا   -تب  ارك وتع  اىل-م  ال خ  ارا عل  ى وجه  ه فأس  ندته ط  ويَل ُث أف  اق فق  ال ح  دثين رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن اهلل 

كان يوم القيامة ينزل إىل العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل مجع القرآن ورجل قت ل يف س بيل اهلل 
للقارىء أمل أعلمك ما أنزلت عل ى رس وِل ق ال بل ى ي ا رب ق ال فم ا عمل ت فيم ا  -عز وجل-املال فيقول اهلل ورجل كثري 

-له كهبت وتق ول ل ه املَلئك ة ك هبت ويق ول اهلل  -عز وجل-علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول اهلل 
أمل أوس  ع  -ع  ز وج  ل-وي  ؤتى بص  احب امل  ال فيق  ول اهلل ب  ل أردت أن يق  ال ف  َلن ق  ارىء وق  د قي  ل ذل  ك  -تب  ارك وتع  اىل

عليك حىت مل أدعك حتتامل إىل أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول 
ب  ل أردت أن يق  ال ف  َلن ج  واد وق  د قي  ل ذل  ك وي  ؤتى  -تب  ارك وتع  اىل-اهلل ل  ه ك  هبت وتق  ول املَلئك  ة ك  هبت ويق  ول اهلل 

ي قت ل يف س بيل اهلل فيق ول اهلل ل ه يف م اذا قتل ت فيق ول أي رب أم رت باجله اد يف س بيلك فقاتل ت ح ىت قتل ت فيق ول باله
اهلل له كهبت وتقول املَلئكة كهبت ويق ول اهلل ب ل أردت أن يق ال ف َلن ج ريء فق د قي ل ذل ك ُث ض رب رس ول اهلل ص لى 

ثَلثة أول خلق اهلل تس عر ِب م الن ار ي وم القيام ة ق ال الولي د أب و عثم ان اهلل عليه وسلم على ركبيت فقال يا أبا هريرة أولئك ال
املديين وأخرب ي عقبة أن شفيا هو ال هي دخ ل عل ى معاوي ة ف أخربه ِب ها ق ال أب و عثم ان وح دثين الع َلء ب ن أَب حك يم أن ه  

ؤالء ه ها فكي ف مب ن بق ي م ن كان سيافا ملعاوية قال فدخل عليه رجل فأخربه ِبها ع ن أَب هري رة فق ال معاوي ة ق د فع ل ِب 
الناس ُث بكى معاوية بكاء شديدا ح ىت ظنن ا أن ه هال ك وقلن ا ق د ج اء ه ها الرج ل بش ر ُث أف اق معاوي ة ومس ح ع ن وجه ه 
وق  ال ص  دق اهلل ورس  وله ص  لى اهلل علي  ه وس  لم م  ن ك  ان يري  د اْلي  اة ال  دنيا وزينته  ا ن  وف إل  يهم أعم  اُلم فيه  ا وه  م فيه  ا ال 

 (395)ليس ُلم يف األخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يبخسون أولئك الهي

                                                            
 (.71 - 49/  0وصححه األلبا ي يف التعليق الرغيب ) ،219وابن حبان  ،4754( أخرجه البمهي 395)
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واْل  ديث أخرج  ه أ   د بإس  ناد  (399)وص  دق املص  طفى إذ يق  ول: م  ن ق  ام مق  ام ري  اء ومسع  ة راءى اهلل ب  ه ي  وم القيام  ة ومس  ع
 ب ن عم رو يق ول يوًم ا يف بل ويف اْلديث الهي أخرجه الطربا ي من ح ديث س عيد ب ن املس يب، ق ال مسع ت عب د اهلل ،جيد

يق  ول: "م  ن مس  ع الن  اس بعمل  ه مس  ع اهلل ب  ه مس  امع خلق  ه وص  غره  م    م  ن املس  لمني ف  يهم اب  ن عم  ر: مسع  ت رس  ول اهلل 
قال سعيد: فرأيت عيين ابن عمر تهرفان. وهها كله يوض ح لن ا خط ر الري اء وم دى عاقبت ه الس يئة، إن املرائ ي ال (511)وحقره

ه حني يقصد بالعمل وجه غري اهلل، روى الطربا ي بسند صحيح من حديث أَب هن د ال داري أن ه يدرى ماذا جيين على نفس
 (510)يقول: "من رايا باهلل لغري اهلل فقد برك منه اهلل". مسع رسول اهلل 

فف  ي  وا  بط األعم  ال وي  ور  عاقب  ة الس  وء ول  هلك خاف  ه علين  ا رس  ول اهلل  -ع  ز وج  ل-فالري  اء داء عض  ال يغض  ب اهلل 
حديث اهر منه وخيرب  طره وخيرب عن خوفه علينا من ه كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه أ  د وغ ريه وس نده حس ن م ن غري 

حديث أَب علي الكاهلي ق ال: "خطبن ا أب و موس ى األش عري فق ال ي ا أيه ا الن اس اتق وا ه ها الش رك فإن ه أخف ى م ن دبي ب 
واهلل لتخرجن مما قلت أو لنأتني عمر مأذونا لنا أو غ ري م أذون النمل فقام إليه عبد اهلل بن حزن وقيس بن املضارب فقال: 

فق  ال: ب  ل أخ  رمل مم  ا قل  ت خطبن  ا رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ذات ي  وم فق  ال:  ي  ا أيه  ا الن  اس اتق  وا ه  ها الش  رك فإن  ه 
اهلل ق ال قول وا فق ال ل ه م ن ش اء اهلل أن يق ول وكي ف نتقي ه وه و أخف ى م ن دبي ب النم ل ي ا رس ول  ،أخفى من دبيب النمل

 (514)اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه

وروى أ د كهلك م ن ح ديث حمم ود ب ن لبي د ق ال: خ رمل الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم فق ال: "ي ا أيه ا الن اس إي اكم وش رك 
ن ص  َلته جاه  دا مل  ا ي  رى م  ن نظ  ر الن  اس إلي  ه الس  رائر"قالوا ي  ا رس  ول اهلل وم  ا ش  رك الس  رائر ق  ال: "يق  وم الرج  ل فيص  لي في  زي

ش يئاً من ه خل ق اهلل األرض إىل أن يرثه ا وم ا عليه ا أعظ م فتن ة م ن املس يح  ب ل م ا ذك ر الن يب  (517)فهلك شرك السرائر"
عل ى األم ة م ن الري اء أعظ م م ن خوف ه عليه ا م ن ال دجال فف ي اْل ديث  الدجال، تصوروا معي، ومع ذلك خاف النيب 

وَن ن نت هاكر املس يح  ه ابن ماجة وغريه وسنده حسن من حديث أَب سعيد اخلدري قال: خرمل علين ا الن يب الهي أخرج
فقلن  ا: بل  ى ي  ا رس  ول اهلل فق  ال: "الش  رك  ؟ال  دجال فق  ال: أال أخ  ربكم مب  ا ه  و أخ  وف عل  يكم عن  دي م  ن املس  يح ال  دجال

 (512)اخلفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صَلته ملا يرى من نظر رجل"

وأحب أن أنبه تنبيهاً ليس هها بابه ولك ن اإلش ارة إلي ه يف ه ها اْل ديث ت دفعىن إىل بيان ه  ذل ك أن بع ض الن اس أو جله م 
معظمه  م يقول  ون ع  ن ال  دجال املس  ي  ال  دجال يظن  ون أهن  م إن ق  الوا املس  يح كان  ت الب  ن م  رمي وه  ها خط  أ فك  ل األحادي  ث 

ِف ش   ء منه  ا ذك  ر املس  ي  باخل  اء كم  ا نب  ه عل  ى ذل  ك اْل  اف  ول  يس  ول  يس  -باْل  اء–مست  ه املس  يح  ال  واردة ع  ن الن  يب 
                                                            

 .42وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،4512بإسناد جيد والدارمي  ،44730( أخرجه أ د 399)

 .42وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،021والطربا ي  ،0002( أخرجه أ د 511)

 .42( أخرجه الطربا ي وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب 510)

 .70وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،41077( أخرجه أ د 514)

 .70البغيب والبهيب  وحسنه األلبا ي يف صحيح ،594( أخرجه ابن خزمية 517)

 .71وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،2722( أخرجه ابن ماجه 512)
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ح  هر أمت  ه الري  اء وخوفه  ا من  ه بك  ل  أن الن  يب   -أيه  ا اإلخ  وة-الش  اهد  أح  رص عل  ى اخل  ري والض  بط م  ن رس  ول اهلل 
َمنُ   وا اَل تُ بحِطلُ  وا َص   َدقَاِتُكمح س  بيل وور  ذل  ك اْل   هر الص  حابة والت   ابعون ال  هين مسع  وا وص   ية اهلل يف قرآن  ه: يَ   ا أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن آَ 

َِخ  ِر َفَمثَ لُ  ُه كَ  ََذى َكالَّ  ِهي يُ نحِف  ُق َمالَ  ُه رِئَ  اَء النَّ  اِس َواَل ي ُ  ؤحِمُن بِاللَّ  ِه َوالحيَ   وحِم ايآح َواٍن َعَليح  ِه تُ   رَاٌب فََأَص  ابَُه َوابِ  ٌل بِ  الحَمنِّ َواألح َمثَ  ِل َص  فح
ِدُروَن َعَلى ِدي الحَقوحَم الحَكاِفرِيَن ) فَ تَ رََكُه َصلحًدا اَل يَ قح ٍء ممَّا َكَسُبوا َواللَُّه اَل يَ هح  [.402(]البقرة/402َشيح

يف حديثه: "إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول اهلل وما شرك السرائر قال يق وم الرج ل فيص لي في زين  ومسعوا وصية النيب 
 (512)".صَلته جاهداً ملا يرى من نظر الناس إليه فهلك شرك السرائر

فجعلوه  ا نرباس  اً يض  يء حي  اهتم ويه  ديهم  وع  ى س  لفنا الص  احل ه  هه الكلم  ات ع  ن اهلل ج  ل ِف ع  َله وع  ن املص  طفى 
 فكانت خري معوان ُلم على التخفي بالصاْلات والطاعات. ،سبيلهم

 (510) الشرك األصغر. روى البيهقي يف شعب اإلميان عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء يف زمن النيب 

ومن ُث ذموا الرياء واملرائني فهها عمر بن اخلطاب يرى رجًَل ميشى  يطأطئ رقبته، فقال له: يا صاحب الرقبة: ارفع رقبتك 
 ليس اخلشوع يف الرقاب، إمنا اخلشوع يف القلوب.

ا أث  ىن وق  ال عل  ي رض  ي اهلل عن  ه: للمرائ  ي ث  َل  عَلم  ات: يكس  ل إذا ك  ان وح  ده، وينش  ط يف الن  اس، ويزي  د يف العم  ل إذ
 عليه وينقص إذا ذم به.

 وأتى أبو أمامة على رجل وهو ساجد يبكي يف سجوده، ويدعو فقال له: أنت  أنت  لو كان هها يف بيتك.

وقال اْلسن: املرائي يريد أن يغلب قدر اهلل فيه، ه و رج ل س وء يري د أن يق ول للن اس ه و ص احل، فكي ف يقول ون وق د ح ل 
 من ربه حمل األردياء. 

 دة: إذا راءى العبد، يقول اهلل: انظروا إىل عبدي كيف يستهزك َب. وقال قتا

 وقال الفضيل: ترك العمل ألجل الناس شرك، والعمل ألجل الناس رياء، واإلخَلص أن يعافيك اهلل منهما. 

خل وقني، وقال حممد بن املبارك الصوري: أظه ر الس مت باللي ل، فإن ه أش رف م ن إظه اره بالنه ار، ألن الس مت بالنه ار للم
  والسمت بالليل لرب العاملني.

ولهلك قال بعض اْلكماء يف مثل الرياء: مثل من يعمل رياء ومسعة كمثل من م أل كيس ه حص ى ُث دخ ل الس وق ليش بي 
به فإذا فتحه بني يدي البائع افتضح وضرب به وجهه فلم اصل له به منفعة سوى قول الناس ما أمأل كيسه وال يُعطى به 

                                                            
 .70وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،594( أخرجه ابن خزمية 512)

 .72وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،0230 ،0232( أخرجه البيهقي يف الشعب 510)
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ك من عمل للرياء والسمعة ال منفعة له يف عمله سوى مقالة الناس وال ثواب له يف ايآخرة قال تع اىل: "وق دمنا شيئاً فكهل
أيه  ا -إىل م ا عمل  وا م  ن عم  ل فجعلن  اه هب  اء منث  وراً"أي كمث  ل الغب ار ال  هي ي  رى يف ش  عاع الش  مس وال منفع  ة في  ه فاح  هروا 

ص اإلخ  َلص الب  واطن الب  واطن الني  ات الني  ات الس  رائر الس  رائر ف  إن الري  اء، وأخلص  وا يف أعم  الكم ل  ربكم اإلخ  َل  -اإلخ  وة
 عليكم من اهلل عيًنا ناظرة.

ما هو حك م العم ل ال هي راءى في ه العب د؟ وأب ني ه ها م ع أن األحادي ث ق د تق دمت ب ه ألن يف   -أيها اإلخوة-والسؤال 
ن ي  رد ك  ل عم  ل راءى العب  د في  ه مجل  ة واح  دة لض  عنا املس  ألة تفص  يل ذك  ره العلم  اء وه  ها م  ن ر   ة اهلل بن  ا إذ ل  و ك  ان األم  رأ

مجيع  ًا، ل  و أن اهلل تع  اىل كلم  ا راءى عب  د يف عم  ل يف أول  ه أو أوس  طه أو آخ  ره أو بع  ده ف  أحبط عمل  ه كل  ه لض  عنا وض  اعت 
 ِبها التقسيم السهل اليسري.  -أيها اإلخوة-أعمالنا بأسرها ولكن من ر ة اهلل أن يف األمر تفصيًَل أوضحه 

 : إذا كان العمل فيه رياء خالص:أواًل 

إن العم  ل ت  ارة يك  ون ري  اء خالص  اً،  ي  ث ال ي  راد ب  ه س  وى م  راآة املخل  وقني لغ  رض دني  وي كح  ال املن  افقني يف ص  َلهتم، 
واْلم  د هلل ف  إن ه  ها الري  اء اخل  الص ال يك  اد يص  در م  ن مس  لم يف ف  رض الص  َلة والص  يام ولك  ن ق  د يص  در من  ه يف الص  دقة 

وغريمه  ا م  ن األعم  ال الظ  اهرة أو ال  يت يتع  دى نفعه  ا، ف  إن اإلخ  َلص فيه  ا عزي  ز، وه  ها العم  ل ال يش  ك الواجب  ة أو اْل  ج 
 مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق املقت من اهلل والعقوبة. 

 ثانيا:إذا كان العمل هلل مع رياء:

ص الص حيحة م ن الس نة ت دل عل ى فقد يكون العمل هلل ويشاركه الرياء، فإن شاركه يف أصله أى ِف القصد والنية، فالنص و 
 بطَلن هها العمل وحبوطه وثوابه. 

 ثالثًا:إذا كان العمل خيالطه غري الرياء:

إن العم  ل إذا خالط  ه ش  يء غ  ري الري  اء مل يبط  ل بالكلي  ة، ف  إن خ  الط ني  ة اجله  اد م  ثًَل ني  ة أخ  رى غ  ري الري  اء مث  ل أخ  ه أج  رة 
 (513) ك أجر اياهد ومل يبطل بالكلية.للخدمة أو أخه شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بهل

قال: "ما من غازية تغزو يف س بيل اهلل فيص يبون الغنيم ة إال  روى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل 
 (515)تعجلوا ثلثي أجرهم من ايآخرة ويبقى ُلم الثلث، وإن مل يصيبوا غنيمة   ُلم أجرهم".

 هلل ُث تطرأ عليه نية الرياء: رابًعا: إذا كان العمل خالًصا

                                                            
 (.45/  0وم واْلكم )( جامع العل513)

 (.2172( أخرجه مسلم )515)
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إذا كان أصل العمل هلل وح ده ُث ط رأت علي ه ني ة الري اء، ف إن ك ان خ اطراً ودفع ه ف َل يض ره بغ ري خ َلف ب ني العلم اء، ف إن 
يف ذل ك اخ تَلف ب ني العلم اء م ن الس لف، ق د  ؟اسبسل معه، فهل ابط عمله أم ال يضره ذلك وجُي ازى عل ى أص ل نيت ه

د وابن جري ر الط ربي، ورّجح ا أن عمل ه ال يبط ل ب هلك، وأن ه جي ازي بنيت ه األوىل، وه ها الق ول م روي ع ن حكاه اإلمام أ 
اْلسن البص ري وغ ريه، وذك ر اب ن جري ر الط ربي أن ه ها االخ تَلف إمن ا ه و يف عم ل ي رتبط بأول ه كالص َلة والص يام واْل ج 

 العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة، واتامل إىل جتديد نية. فأما ما ال ارتباط فيه كالقراءة والهكر وإنفاق املال، ونشر 

 خامًسا: إذا كان العمل هلل لكن يصاحبه ثناء من الناس:

إذا ك  ان عم  ل املس  لم عم  ًَل خالص  اً لوج  ه اهلل تع  اىل ُث ألق  ى اهلل ل  ه الثن  اء اْلس  ن يف قل  وب امل  ؤمنني ب  هلك، فف  رح املس  لم 
: أرأي ت الرج ل يعم ل العم ل يضره ذلك روى مسلم ع ن أَب ذر ق ال: قي ل لرس ول اهلل  بفضل اهلل ور ته واستبشر به مل
 (519) قال: "تلك عاجل بشرى املؤمن". ؟من اخلري، وامده الناس عليه

رمب ا اس بها   -أيها اإلخ وة-وهناك أمور ههه هى أقسام الرياء مع العمل نسأل اهلل تعاىل أن اسن نوايانا ِف األمور كلها 
م  ن الري  اء وه  ي يف اْلقيق  ة ليس ت من  ه عل  ى اإلط  َلق ونتع  رف إليه  ا وأيض ا إىل ع  َلمل الري  اء بع  د جلس  ة االس  باحة  ال بعض

 وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 ما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل و 

 هناك أمور رمبا اسبها البعض من الرياء وليست منه على اإلطَلق   -أيها اإلخوة-أما بعد فيا 

 "منها: لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العبادة. 

غ ريي تركت ه م ن عم ل عم ًَل أش رك مع ي في ه »وي دل علي ه مفه وم ح ديث أَب هري رة:  فهها ال يض ره ألن ه بع د انته اء العم ل
 . (501)«وشركه

   به.لكن قد يدخله الرياء من باب التحدُّ  فَل يتصور بعد الفراغ من العمل أن يرائي فيه،

ا سئل ع ن الرج ل يعم ل مل ومنها: مدح الناس له وثناؤهم عليه دون قصد منه أوإثارة له هها أيضا ليس من الرياء لقوله 
 وألن ذلك طرأ بعد الفراغ من العبادة.. (500)«تلك عاجل بشرى املؤمن: »العمل فيحمده الناس قال 

                                                            
 (.4024( أخرجه مسلم )519)

 (.3000( أخرجه مسلم )501)
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َع دُّ ي ُ  ومنها: إذا عمل العامل أو طالب العلم عم ًَل ل يس م ن عادت ه إظه اره وإعَلن ه ولك ن فع ل ذل ك ليتأس ى ب ه الن اس ف َل
 .(504)«فعلت هها لتأمتوا َب ولتعلموا صَلحم» قال على املنرب: النيب  ْلديث سهل املتفق عليه أن من الرياء ؛

م   ن س   رته حس   نته، وس   اءته س   يئته، فه   و : »ومنه   ا: ف   رح العب   د بفع   ل الطاع   ات، فه   ها دلي   ٌل عل   ى إميان   ه لق   ول الن   يب 
 .(507)«املؤمن

ت  زمني فص  ام معه  م أو ق  ام اللي  ل ومنه  ا: ل  و أن إنس  انا مل يعت  د عل  ى عم  ل ص  احل كالص  يام أو قي  ام اللي  ل وحض  ر م  ع ق  وم مل
  يش  هد ُل  ها ح  ديث حنظل  ةو ألن  ه م  ا ص  ام يري  د م  دحهم،وإمنا ه  و نش  ط ُل  هه العب  ادة مل  ا جالس  هم، ؛ فل يس م  ن الري  اء 

ُس وَل اللَّ ِه َنُك وُن قُ لح ُت يَ ا رَ «. َوَم ا َذاكَ » -صلى اهلل عليه وسلم-قُ لحُت نَاَفَق َحنحظََلُة يَا َرُسوَل اللَِّه. فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه » قال:
َنا اأَلزح  َنا ِمنح ِعنحِدَك َعاَفسح ٍ فَِإَذا َخَرجح َنَِّة َحىتَّ َكأَنَّا رَأحَى َعنيح َعاِت َنِسيَنا َكِثريًا. فَ َق اَل ِعنحَدَك ُتهَكِّرُنَا بِالنَّاِر َواجلح َوامَل َواأَلوحاَلَد َوالضَّي ح

ِر َلَص  اَفَحتحُكُم َوالَّ  هِ » -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-َرُس  وُل اللَّ  ِه  ِس  ى بِيَ  ِدِه ِإنح لَ  وح تَ  ُدوُموَن َعلَ  ى َم  ا َتُكونُ  وَن ِعنح  ِدى َوِِف ال  هِّكح ى نَ فح
  (502)«.َثََلَ  َمرَّاتٍ «. الحَمَلَِئَكُة َعَلى فُ ُرِشُكمح َوِِف طُرُِقُكمح َوَلِكنح يَا َحنحظََلُة َساَعًة َوَساَعةً 

: ج ائز لق ول الن يب أيضا حتد  بعمله الصاحل لينشط الناس ويفيدهم، هها  لو أيًضا:ومن الصور اليت ليست من الرياء 
ِر َمنح َعِم َل ِِبَ ا َواَل يَ  ن حُقصُ » ََلِم ُسنًَّة َحَسَنًة فَ ُعِمَل ِِبَا بَ عحَدُه ُكِتَب َلُه ِمثحُل َأجح ٌء َوَم نح َس نَّ   ِم نح ُأُج ورِِهمح َمنح َسنَّ ِِف اإِلسح َش ىح

ََلِم ُسنَّةً  ءٌ  ِِف اإِلسح  (500(.)502«. )َسيَِّئًة فَ ُعِمَل ِِبَا بَ عحَدُه ُكِتَب َعَليحِه ِمثحُل ِوزحِر َمنح َعِمَل ِِبَا َواَل يَ ن حُقُص ِمنح َأوحزَارِِهمح َشىح

أيه  ا اإلخ  وة وم  ن الن  اس م  ن يغف  ل ع  ن املقص  ود األعظ  م م  ن العم  ل وه  و بل  وغ مرض  اة اهلل واس  تحقاق دخ  ول اجلن  ة ويك  ون 
ده م  ن األعم  ال الص  اْلة ش  يئا م  ن أم  ور ال  دنيا؛ كامل  ال أو املرتب  ه وَنوه  ا، فه  و يري  د بعمل  ه نفع  ا يف مقص  وده وغاي  ة م  ا يري  

 الدنيا، غافَل عن ثواب ايآخرة.

وذل  ك كاجله  اد م  ن أج  ل ال  دنيا فق  ط، واُلج  رة م  ن أج  ل ال  دنيا فق  ط، واألذان م  ن أج  ل الرات  ب فق  ط، واإلمام  ة م  ن أج  ل 
املال فقط، وتطبيق اْلدود لألمن فقط، والدراسة الشرعية م ن أج ل امل ال فق ط، وك ها  الراتب فقط، وقراءة القرآن من أجل

من تعبَّد هلل لدفع السوء عنه، وحفظه يف أهله أو لصرف وجوه الناس إليه باحملب ة والتق دير وَنوه ا ف َل ش ك أن ه ها خاس ر 
ن حَيا َوزِيَنتَ َه ا  : حابط عمله باطل سعيه ذاهب أجره وجهده. فألق مسعك بني يدى قول اهلل تع اىل َيَ اَة ال دُّ َم ن َك اَن يُرِي ُد اْلح

                                                                                                                                                                                                     
 (.0590( أخرجه مسلم )500)

 (.222(، ومسلم )903( أخرجه البخاري )504)

 (.402/  0) -ال)إرواء الغليل وقال: "صحيح على شرط الشيخني ". ووافقه الههيب. قال األلبا ي: وهو كما قا ،(72(، واْلاكم )002( أخرجه أ د )507)

 (.3024( أخرجه مسلم )502)

 .9032( أخرجه مسلم 502)

 (.0/027( انظر:عون العلي اْلميد )500)
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لَ ِئَك الَّ ِهيَن لَ يحَس َُلُ مح يف  َأعحَماَُلُمح ِفيَها َوُهمح ِفيَها اَل يُ بحَخُسوَن. نُ َوفِّ ِإلَيحِهمح  ايآِخ َرِة ِإالَّ النَّ اُر َوَح ِبَط َم ا َص نَ ُعواح ِفيَه ا َوبَاِط ٌل  أُوح
 وقضى  سارة صاحبه. ،( فحكم سبحانه  بوط العمل إذا كان للدنيا503[)00، 02]هود:  وَن يَ عحَملُ  مَّا َكانُواح 

تع س عب د ال دينار، تع س عب د ال درهم، تع س عب د اخلميص ة، : »ق ال: ق ال رس ول اهلل  ويف الصحيح عن أَب هري رة 
 ، ط  وىب لعب  د أخ  ه بعن  ان تع  س عب  د اخلميل  ة، إن أعط  ي رض  ي، وإن مل يع  ط س  خط، تع  س وان  تكس وإذا ش  يك ف  َل ان  تق

فرسه يف سبيل اهلل، أشعث رأس ه، مغ ربة ق دماه، إن ك ان يف اْلراس ة ك ان يف اْلراس ة، وإن ك ان يف الس اقة ك ان يف الس اقة، 
 (505) إن استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل يشفع(.

 يم واخلطب اجلسيم. أال فلتنظر نفس ما هي عليه حىت تتدارك أمرها عسى اهلل أن خيلصها من هها األمر العظ

 وطوىب ملن أخرمل من قلبه كل إرادة سوى إرادة وجه اهلل جل ِف عَله أولئك هم املفلحون الفائزون.

ِب  ها اْل  ديث املض  ين امل  ؤرق ع  ن الري  اء وخط  ره وس  وء عاقبت  ه اس  ن بن  ا أن نعطيه  ا   -أيه  ا اإلخ  وة-وبع  دما أرهقن  ا القل  وب 
وتطي   ب خ   اطراً وه   ها م   ا نش   رع في   ه نس   أل اهلل الس   داد والرش   اد فم   ا ه   و ع   َلمل  ال   دواء والع   َلمل لتطم   ئن نفس   اً وتق   ر عين   اً 

 وانتبه أيها اْلبيب اللبيب فهها لب اْلديث وغايته: فتعاجل آفة الرياء مبا يلي: ؟الرياء

ئ ه وص فاته تنق ي معرفة أنواع التوحيد، وحتقيقها، والتعبُّد هلل تعاىل بأمسائ ه اْلس ىن وص فاته العل ى، ف إن معرف ة اهلل بأمسا – 0
القلب من الضعف، فإذا علم العبد أن اهلل وح ده ه و ال هي ينف ع ويض ر؛ ط رح م ن قلب ه اخل وف م ن الن اس، حي ث زي ن ل ه 
الشيطان تزيني عبادته أمامهم خشية ذمهم، وطمًعا يف ثنائهم، ومىت علم أن اهلل مسيع بصري يعلم خائن ة األع ني وم ا ختف ي 

 اع اهلل كأنه يراه، فإن مل يكن يراه فإنه يراه.الصدور؛ طرح مراقبة الناس وأط

أن يعلم املكلف علًما يقيًنا بأنه عب د حم ض، والعب د ال يس تحق عل ى خدمت ه لس يده عوًض ا وال ُأج رة ؛ إذ ه و خيدم ه  – 4
 مبقتضى عبوديته ؛ فما يناله من سيده من األجر تفضُّل وإحسان إليه ال معاوضة.

 فضله وتوفيقه، وأنه باهلل ال بنفسه؛ فكل خري فهو جمرد فضل اهلل ومنته.مشاهدته ملنة اهلل عليه و  – 7

 مطالعة عيوبه وآفاته وتقصريه يف عمله، وما فيه من ح  للنفس ونصيب للشيطان. – 2

 خوف مقت اهلل تعاىل. – 2

 اهلل. اإلكثار من العبادات غري املشاهدة وإخفاؤها ؛ كقيام الليل، وصدقة السر، والبكاء من خشية – 0

 تهكر املوت وسكراته، والقرب وأهواله، واليوم ايآخر. – 3
                                                            

 (.0/020( نفسه )503)

 (.4550( أخرجه البخاري )505)
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 معرفة الرياء ومداخله وخفاياه حىت ابز منه. – 5

 النظر يف عاقبة الرياء يف الدنيا وايآخرة. – 9

ن قول وا: الله م إن ا نع وذ ب ك أ»، وفي ه: دعاء اهلل باخلَلص من هها الداء، ومن ذلك حديث أَب موس ى مرفوًع ا  -01
 (. 509«)نشرك بك شيًئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلمه

 (.541مصاحبة أهل اإلخَلص والتقوى ) -00

ه ها ونس أل اهلل أن جينبن ا الري اء وحمبط ات األعم ال ومجي ع  ،ههه أهم األمور اليت يع اجل ِب ا الري اء وخي رمل العب د ِب ا م ن أس ره
 ايآفات وجالبات السيئات وآكَلت اْلسنات.

ي   ة هدي   ة إىل ه   هه القل   وب ال   يت عزم   ت أن ت   تخلص م   ن الري   اء وأن ختل   ص ل   رب األرض والس   ماء أال وه   ي وأق   دم يف النها
يقل  ب لن  ا العم  ل املب  اح  م  ن الع  ادات واألعم  ال واألفع  ال واألق  وال واْلرك  ات إىل عب  ادات  -ع  ز وج  ل-البش  رى ب  أن اهلل 

َم  ُة الَّ  ىِت : "َوِإنَّ  َك وقرب  ات وذل  ك بالني  ة الص  اْلة اخلالص  ة كم  ا ق  ال الن  يب  َم  ا أَن حَفقح  َت ِم  نح نَ َفَق  ٍة فَِإن ََّه  ا َص  َدَقٌة، َح  ىتَّ اللُّقح َمهح
َرأَِتَك".  (540) تَ رحفَ ُعَها ِإىَل ِِفّ امح

َوَتُه َوَيُك  وُن لَ  ُه فِ «. ق  ال: "َوِِف ُبضح  ِع َأَح  دُِكمح َص  َدَقةٌ  ويف اْل  ديث أن  ه  يَه  ا َأجح  ٌر قَ  اَل قَ  اُلوا يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه أَيَ  أحِتى َأَح  ُدنَا َش  هح
َ   ََلِل َك   اَن لَ   ُه أَ » فأبش   روا عب   اد اهلل  (544)«.جح   رٌ أَرَأَي ح   ُتمح لَ   وح َوَض   َعَها ِِف َح   رَاٍم َأَك   اَن َعَليح   ِه ِفيَه   ا ِوزحٌر َفَك   َهِلَك ِإَذا َوَض   َعَها ِِف اْلح

أل اهلل تع اىل أن يرزقن ا فنحن عباد رب غف ار رح يم لك ن مل ن عم ل لوجه ه ومل يش رك مع ه أح داً وإال فه و جب ار من تقم، نس 
اإلخ  َلص ح  ىت آخ  ر األنف  اس وأن يقيمن  ا عل  ى ج  ادة الطري  ق وس  واء الس  بيل والص  راط املس  تقيم إن  ه بك  ل مجي  ل كفي  ل وه  و 

 حسبنا ونعم الوكيل... الدعاء.

                                                            
 (، وغريه.2/217( أخرجه أ د )509)

 (.020/  4ًَل عن عون العلي اْلميد )نق ،(494، 4/490( انظر: حاشية"القول املفيد" ط. ابن اجلوزي ودار العاصمة )541)

 (.4324( أخرجه البخاري )540)

 (.4730( أخرجه مسلم )544)

 



 456 

 إنما الطاعة في المعروف

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،عمالن اونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أ ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

فإلي ه تع اىل يرج ع  ،هو صاحب اخللق فكل صانع قد صنع الهى صنع بتوفيقه -عز وجل-أما بعد فيا أيها اإلخوة إن اهلل 
 ل ربنا: "فتبارك اهلل أحسن اخلالقني". كما قا  ،فضل ما صنعت يداه

 ،وهو سبحانه كهلك صاحب األمر فك ل أم ر فَلب د أن ترج ع طاعت ه إىل طاع ة اهلل ف إن كان ت توافقه ا مض ى امل أمور فيه ا
 ،أو مل ك أو فق ري ،وإن كانت ختالفها فَل طاعة أبداً ملخلوق يف معصية اخلالق أيا كان ذلكم املخلوق من عظ يم أو حق ري

كم  ا ق  ال س  بحانه: "وأطيع  وا اهلل وأطيع  وا الرس  ول وأوِل األم  ر منكم"ف  أفرد طاعت  ه وأف  رد طاع  ة رس  وله ُث   ،مل أو جاه  لأو ع  ا
 ملاذا؟ ،حتد  عن أوِل األمر دون أن يفرد ُلم طاعة

اهلل  وإمن   ا ه   ى تع   ود إىل طاع   ة اهلل وطاع   ة رس   وله ف   إهنم إن  أم   روا مب   ا واف   ق طاع   ة ،إش   ارة إىل أن ط   اعتهم ليس   ت مس   تقلة
وم ا ه ي  ؟وم ا حك م ط اعتهم ؟م ن ه م أول و األم ر يف ه هه ايآي ة  -أيه ا اإلخ وة-لك ن  ،وإال فَل يطاعون ،ورسوله أطيعوا

 ؟أقسامها

وورث ت األم ة بس بب  ،وض اعت يف متاهت ه أفه ام ،ير كم اهلل فإن هها املوضوع زلت بسببه أقدام  -أيها اإلخوة-فانتبهوا 
واجل  واب: ؟م  ن ه  م أول  و األمر  -أيه  ا اإلخ  وة- ،ح  ول وال ق  وة إال ب  اهلل املل  ك العزي  ز الع  َلموال  ،جهل  ه األم  راض واألس  قام

واألم  راء والرؤس  اء واملل  وك واْلك  ام ه  ؤالء مجيًع  ا ه  م  ،أول  و األم  ر ه  م العلم  اء واألم  راء، فالعلم  اء واخلطب  اء وال  دعاة والوع  اش
آم  راً ب  هلك  يف غ  ري م  ا  وكم  ا ق  ال الن  يب  ،يف ايآي  ة الس  ابقة -تب  ارك وتع  اىل-أول  وا األم  ر الواج  ب ط  اعتهم كم  ا أمرن  ا اهلل 

موعظ  ة بليغ  ة  ح  ديث من  ه م  ا أخرج  ه أ   د وأص  حاب الس  نن م  ن ح  ديث العرب  اض ب  ن س  ارية ق  ال: وعظن  ا رس  ول اهلل 
كتم عل ى ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول اهلل إن ههه ملوعظة مودع فماذا تعهد إلين ا؟ ق ال: ق د ت ر 

البيض  اء ليله  ا كنهاره  ا ال يزي  ا عنه  ا بع  دي إال هال  ك وم  ن يع    م  نكم فس  ريى اختَلف  اً كث  رياً فعل  يكم مب  ا ع  رفتم م  ن س  نيت 
وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجه وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشي اً فإمنا املؤمن كاجلمل ايآنف حيثما 

 (547) قيد انقاد".

 (542) قال: "امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". بخاري من حديث أنس أن النيب روى ال

ق  ال: "أوص  ا ي خليل  ي أن أمس  ع وأطي  ع وإن ك  ان عب  داً حبش  ي اً  -رض  ي اهلل عن  ه-م  ن ح  ديث أَب ذر الغف  اري وروى مس  لم 
 (542) جمدع األطراف".

                                                            
 .025/  4وصححه األلبا ي: "السلسلة الصحيحة" ،(040/  2( و أ د )27( أخرجه ابن ماجه )547)

 (.097( أخرجه البخاري )542)
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خيط  ب يف حج  ة ال  وداع يق  ول: "ول  و اس  تعمل عل  يكم عب  د  س  ول اهلل وروى مس  لم م  ن ح  ديث أم اْلص  ني أهن  ا مسع  ت ر 
 (540) يقودكم بكتاب اهلل، امسعوا وأطيعوا".

س  يليكم بع  دي والة،  ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل  -رض  ي اهلل عن  ه-و روى اب  ن جري  ر الط  ربي بإس  ناده م  ن ح  ديث أَب هري  رة 
عوا يف كل ما وافق اْلق، وصلُّوا وراءهم. فإن أحسنوا فلك م وُل م، وإن فيليكم البَ رُّ بربِّه، والفاجر بفجوره، فامسعوا ُلم وأطي

 (543) أساؤوا فلكم وعليهم.

وا ض عل ى الس  مع ُل م واالنقي اد مل ا أم  روا  ،بطاع  ة أوِل األم ر ي أمر الن يب  -أيه  ا اإلخ وة  -فف ي ه هه األحادي ث كله ا 
يعرفن ا  - ويبل ا اْل د أن يق ول الن يب  ،اهلل تع اىل وحكم هألهن م املخول ون مبص احل العب اد بكلم ة  ،وا هر م ن خم الفتهم ،به

وم  ن عص  ى  ،وم  ن أط  اعين فق  د أط  اع اهلل ،يق  ول: "م  ن أط  اع أم  ريي فق  د أط  اعين –مبل  ا طاع  ة وِل األم  ر ومبل  ا معص  يته 
 واْلديث أخرجه البخاري ومسلم.(545)ومن عصا ي فقد عصى اهلل" ،أمريي فقد عصا ي

نعم فالشرط أن تك ون  ،-عز وجل-مشروطة يف كل هها بأن ال تكون يف معصية اهلل  - أيها اإلخوة -لكن ههه الطاعة 
أم ا فيم ا يتع ارض م ع   ،أما فيما  يصادم الكت اب والس نة ،أما يف معصية اهلل ورسوله ،طاعة أوِل األمر يف طاعة اهلل ورسوله

وكم ا  ،ايآية كم ا أوض حت عل ى ه ها املع ىن وال مسع وال شيء وقد دلت ،فَل طاعة على اإلطَلق ،كَلم اهلل وكَلم رسوله
 وهو يوضحها خري توضيح. ،منها سبب نزول ههه ايآية ،دلت عليه مجلة من األحاديث

ق   ال اهلل تع   اىل: "ي   ا أيه   ا ال   هين آمن   وا أطيع   وا اهلل وأطيع   وا الرس   ول وأوِل األم   ر م   نكم ف   إن تن   ازعتم يف ش   يء ف   ردوه إىل اهلل 
 اليوم ايآخر ذلك خري وأحسن تأويًَل".والرسول إن كنت تؤمنون باهلل و 

 (549)يف سرية. روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت يف عبد اهلل بن حهافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النيب 

س رية، واس تعمل عل يهم رج ًَل  وقد أوضح الهي حد  يف ههه الس رية م ا روى أ  د ع ن عل ي ق ال: "بع ث رس ول اهلل 
ق الوا: بل ى،  ؟أن تطيع و ي وجد عليهم يف شيء. قال: فق ال ُل م: أل يس ق د أم ركم رس ول اهلل من األنصار، فلما خرجوا 

قال: امجعوا ِل حطباً. ُث دعا بنار فأضرمها في ه، ُث ق ال: عزم ت عل يكم لت دخلنها. ]ق ال: فه م الق وم أن ي دخلوها[ ق ال: 

                                                                                                                                                                                                     
 (.0573( أخرجه مسلم يف صحيحه )542)

 (.0575( أخرجه مسلم )540)

 (.5/295 الطربي )( تفسري543)

 (.0572ومسلم ) ،(3073( أخرجه البخاري )545)

 (.0572(، ومسلم )5252( أخرجه البخاري )549)
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ف  أخربوه، فق  ال ُل  م  وا ح  ىت تلق  وا رس  ول اهلل م  ن الن  ار، ف  َل تعجل   فق  ال ُل  م ش  اب م  نهم: إمن  ا ف  رر  إىل رس  ول اهلل 
  (571)رسول اهلل ملا أخربوه: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً ؛ إمنا الطاعة يف املعروف"

ق  ال: "الس  مع والطاع  ة عل  ى امل  رء املس  لم فيم  ا  نع  م إمن  ا الطاع  ة يف املع  روف ول  ها روى البخ  اري ومس  لم ع  ن رس  ول اهلل 
 (570) مبعصية، فإذا أمر مبعصية فَل مسع وال طاعة".أحب وكره، ما مل يؤمر 

عل  ى الس  مع والطاع  ة، يف منش  طنا ومكرهن  ا، وعس  رنا ويس  رنا، وأث  رة  وع  ن عب  ادة ب  ن الص  امت ق  ال: بايعن  ا رس  ول اهلل 
 (574)علينا، وأال ننازع األمر أهله، قال: "إال أن تروا كفرًا بواًحا، عندكم فيه من اهلل برهان"أخرجاه.

 هها كَلم ربنا وكَلم نبينا. ،أما ِف معصية اهلل فَل طاعة وال كرامة ،منا تكون ِف املعروف الهى يقره الشرعفالطاعة إ

 وهها فهم سلفنا الصاحل رضوان اهلل تعاىل عليهم الهي به عملوا ِف ههه املسألة وإياه علموا وإليه أرشدوا.

جد ف إذا عب د اهلل ب ن عم رو ب ن الع اص ج الس يف ظ ل روى مسلم عن عبد ال ر ن ب ن عب د رب الكعب ة ق ال: دخل ت املس 
يف س  فر، فنزلن  ا من  زاًل فمن  ا م  ن  الكعب  ة، والن  اس حول  ه جمتمع  ون علي  ه، ف  أتيتهم فجلس  ت إلي  ه فق  ال: كن  ا م  ع رس  ول اهلل 
: الص  َلة جامع  ة. فاجتمعن  ا إىل يص  لح خب  اءه، ومن  ا م  ن ينتض  ل، ومن  ا م  ن ه  و يف جش  ره إذ ن  ادى من  ادي رس  ول اهلل 

فقال: إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلم ه ُل م، وين هرهم ش ر م ا يعلم ه  ل اهلل رسو 
ُل  م، وإن أم   تكم ه   هه جع   ل عافيته   ا يف أوُل   ا، وسيص   يب آخره   ا ب   َلء وأم   ور تنكروهن   ا، وجت   يء ف     يرق   ق بعض   ها بعض   ا، 

وجت يء الفتن ة فيق ول امل ؤمن: ه هه ه هه، فم ن أح ب أن يزح زح ع ن  وجتيء الفتنة فيقول املؤمن: ههه مهلك يت، ُث تنكش ف
الن ار وي دخل اجلن ة فتأت ه منيت ه وه و ي ؤمن ب اهلل والي وم ايآخ ر، ولي أت إىل الن اس ال هي ا ب أن ي ؤتى إلي ه، وم ن ب ايع إماًم ا 

ال: ف  دنوت من  ه فقل  ت: فأعط  اه ص  فقة ي  ده ومث  رة قلب  ه فليعط  ه إن اس  تطاع، ف  إن ج  اء آخ  ر ينازع  ه فاض  ربوا عن  ق ايآخ  ر". ق  
فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيدي ه وق ال: مسعت ه أذن اي ووع اه قل يب، فقل ت ل ه:  ؟أنشدك باهلل أنت مسعت هها من رسول اهلل 

هها ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، واهلل تعاىل يقول: "يا أيها الهين آمن وا ال ت أكلوا 
[ 49بينكم بالباطل إال أن تكون جت ارة ع ن ت راض م نكم وال تقتل وا أنفس كم إن اهلل ك ان بك م رحيم اً". ]النس اء: أموالكم 

 (577) قال: فسكت ساعة ُث قال: أطعه يف طاعة اهلل، واعصه يف معصية اهلل.

العلم اء واألم راء، وُل ها : فه هه أوام ر بطاع ة -بعد أن ذكر األحاديث اليت مرت معنا  - -ر ه اهلل-قال اْلاف  ابن كثري 
ق  ال تع  اىل: "أطيع  وا اهلل"أي: اتبع  وا كتاب  ه"وأطيعوا الرس  ول"أي: خ  هوا بس  نته"وأوِل األم  ر م  نكم"أي: فيم  ا أم  روكم ب  ه م  ن 

                                                            
 (.044وأ د ) ،(0521(، ومسلم )2721( أخرجه البخاري )571)

 (.0579(، ومسلم )3022( أخرجه البخاري )570)

 (.0529(، ومسلم )3027( أخرجه البخاري )574)

 (.0522( أخرجه مسلم )577)
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طاع    ة اهلل ال يف معص    ية اهلل، فإن    ه ال طاع    ة ملخل    وق يف معص    ية اهلل، كم    ا تق    دم يف اْل    ديث الص    حيح: "إمن    ا الطاع    ة يف 
 قال: "ال طاعة يف معصية اهلل". ى أ د عن عمران بن حصني، عن النيب ورو (572) املعروف".

 وقوله: "فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول"قال جماهد وغري واحد من السلف أي: إىل كتاب اهلل وسنة رسوله.

التنازع يف ذلك إىل الكتاب  ، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد-عز وجل-وهها أمر من اهلل 
[ فما حكم به كتاب اهلل وس نة رس وله 01والسنة، كما قال تعاىل: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل"]الشورى: 

وشهدا له بالصحة فهو اْلق، وماذا بعد اْلق إال الضَلل، وُلها قال تعاىل: "إن كنتم تؤمنون باهلل والي وم ايآخ ر"أي: ردوا 
واجله   االت إىل كت   اب اهلل وس   نة رس   وله، فتح   اكموا إليهم   ا فيم   ا ش   جر بي   نكم"إن كن   تم تؤمن   ون ب   اهلل والي   وم  اخلص   ومات
 ايآخر".

ف  دل عل  ى أن م  ن مل يتح  اكم يف جم  ال الن  زاع إىل الكت  اب والس  نة وال يرج  ع إليهم  ا يف ذل  ك، فل  يس مؤمن  اً ب  اهلل وال ب  اليوم 
 ايآخر.

ب اهلل وس  نة رس  وله. والرج  وع يف فص  ل الن  زاع إليهم  ا خري"وأحس  ن ت  أويًَل"أي: وقول  ه: "ذل  ك خ  ري"أي: التح  اكم إىل كت  ا
 (572) وأحسن عاقبة ومآال كما قاله السدي وغري واحد. وقال جماهد: وأحسن جزاء. وهو قريب.

اح بامهم ك َلم ربن ا وك َلم نبين ا وك َلم س لفنا يف أن ه جي ب طاع ة األئم ة واألم راء واْلك ام وتبج يلهم و    -أيها اإلخوة-فهها 
كما جاء يف اْلديث الهي أخرجه أبو داود من حديث أَب موس ى أن رس ول اهلل   -عز وجل-فإن تقديرهم من تقدير اهلل 

  ق   ال: "إن م   ن إج   َلل اهلل إك   رام ذي الش   يبة املس   لم وحام   ل الق   رآن غ   ري الغ   اِل في   ه وال اجل   ايف عن   ه وإك   رام الس   لطان
البغيب والبهيب أوجب الش رع علين ا طاع ة أوِل األم ر يف طاع ة اهلل ف إن  واْلديث حسنه األلبا ي يف صحيح(570)املقسط

أمروا مبعصية فَل مس ع وال طاع ة فإمن ا الطاع ة يف املع روف ف َل يص ح م ن مس لم بع د ه ها التأص يل ال هي أص لت م ن الق رآن 
  -أيه  ا اإلخ  وة-ل ح  َلل ال والس  نة أن يق  ول نطي  ع ُث نطي  ع ُث نطي  ع متش  ياً ونس  ًجا عل  ى ه  هه الثَلثي  ة الش  هرية ح  َلل ح  َل

فَل يعصي اهلل ورسوله يف أمر أمرا به أو هني هنيا عن ه وك ل الطاع ات بع د ه ها تب ع  فالطاعة املطلقة إمنا هي هلل ولرسوله 
لكن أناساً من املسلمني وال حول وال قوة إال باهلل قلبوا املس ألة فجعل وا طاع ة العلم اء واألم راء ه ي  -عز وجل-لطاعة اهلل 

ذل ك أعظ م ال هم يف كتاب ه  -تبارك وتعاىل-ألصل وطاعة اهلل ورسوله تبعاً ُلا وهها ليس من اإلسَلم يف شيء وقد ذم اهلل ا
أهن  م اخت  هوهم أرباب  اً م  ن  ،ال يعص  ون ول  و يف معص  ية اهلل ،ومس  ى عمله  م ذل  ك اخت  اذ ه  ؤالء العلم  اء واألم  راء مص  دراً للطاع  ة

 وال شك أن هها كفر باهلل رب العاملني سبحانه. ،دوهمدون اهلل تأُلوهم وحتاكموا إليهم وعب

                                                            
 (.0521(، ومسلم )2721( أخرجه البخاري )572)

 (.722/  4) -( تفسري ابن كثري 572)

 . 4099وحسنه األلبا ي يف صحيح اجلامع  ،(5/007( والبيهقي يف الكربى )2527( أخرجه أبو داود )570)
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يف أن اهلل تع اىل مج ع   -أيه ا اإلخ وة-وهها هو السر  ،وكما أن اخللق كله هلل ،كما أن العبادة كلها هلل  ،فإن اْلكم كله هلل
رحَض يف ِس تَِّة أَيَّ اٍم ُُثَّ اسح تَ َوى َعلَ ى الحَع رحِش بني اخللق واألمر يف قوله عز م ن قائ ل: "ِإنَّ َربَُّك ُم اللَّ ُه الَّ ِهي َخلَ َق الس موات َواألحَ 

رِِه َأاَل لَ  ُه اخلحَ  َس َوالحَقَم  َر َوالنُُّج  وَم ُمَس  خَّرَاٍت بِ  َأمح َمح  ُر تَ بَ  اَرَك اللَّ  ُه َربُّ الحَع  اَلِمنَي يُ غحِش  ي اللَّيح  َل الن ََّه  اَر َيطحلُبُ  ُه َحِثيثً  ا َوالشَّ  مح لح  ُق َواألح
(22") 

وذل ك يف ك ل  ،وما داموا ك هلك ف األمر الواج ب أن يس ري ف يهم ه و أم ره وح ده ،اخللق واألمر فاخللق كله خلقه نعم أال له
كم ا   ،وُلها جاء اخلرب بصيغة االختصاص: أال ل ه اخلل ق واألم ر أي: ال خ الق إال ه و وال آم ر إال ه و ج ل يف ع َله ،شيء

ولك ن  ،نع م اح بام العلم اء واألم راء واج ب ،وال نستعني إال ب ك ،نقول: "إياك نعبد وإياك نستعني" أي: ال نعبد إال أنت
 فليس له أن يدعه ألمر أو قول أحد من الناس كائناً من كان. -  -من استبان له اْلكم من كتاب اهلل وسنة نبيه

فم ا   ،ف ه هافق ال ل ه قائ ل: "إن أب ا بك ر وعم ر يق والن خ َل ،أيها اإلخوة  لقد حد  ابن عباس يوماً ببعض أمور الشرع
وتقول ون: ق ال أب و  يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الس ماء، أق ول: ق ال رس ول اهلل كان من ابن عباس إال أن قال: 

 (573) .؟بكر وعمر

فم اذا تظن ه يق ول ف يمن يع ارض ق ول اهلل وق ول  ،ومه ا م ن مه ا ،فإذا كان ه ها ك َلم اب ن عب اس مل ن عارض ه ب أَب بك ر وعم ر
  ؟سبون إىل العلم وبعضهم يف اْلقيقة ليسوا بعلماءرسوله ببعض آراء من ين

فقد سئل ابن عمر  ،ومثل هها الهي حد  من ابن عباس حد  من ابن عمر ولكن مع من هو أوثق وشيجة وأشد قرىب
فق ال: ه و  ،ُث الش روع يف أعم ال اْل ج بع د ه ها عن د دخ ول وقت ه ،أي عم ل العم رة ُث التحل ل منه ا -عن املتعة يف اْلج 

أح ق أن يتب ع أم  أأم ر رس ول اهلل  ؟فق ال عب د اهلل ب ن عم ر: وم ن عم ر ،فقيل: إن عم ر ك ان ينه ى عنه ا بيكم سنة ن
 قول عمر؟؟ 

سبحان رَب إنه ال توقري وال احبام وال تقدير يف تق دمي ق ول القائ ل كائنً ا م ن ك ان وأي  ا ك ان عل ى ق ول اهلل وق ول رس وله ب ل 
وه ل ض اع  حىت للهي كنت تريد أن تتبع رأيه أن تههب به إىل ما قال ه اهلل وقال ه رس وله التقدير واالحبام والتقدير كله 

 اإلسَلم إال من هها؟ فمن هنا أتينا.

ورح  م اهلل األئم  ة املتب  وعني ال  هين أرادوا أن يعلم  وا الن  اس ال  درس  ،ي  وم َنّ  ى الن  اس ش  رع اهلل وحت  اكموا إىل ق  ول ف  َلن وف  َلن
وأمر بتجريد اتباع  ،والعمل بأقواله ،فما منهم من أحد إال وقد هنى عن اتباعه  ،حون ويسعدونالغاِل العظيم الهي به يفل

 وطاعة اهلل ورسوله فيا ليت أتباعهم يعون ويسمعون ويا ليت قومي كهلك يعلمون. 

هن   م ب   ل مل   ن يقل   د الي   وم م   ن ه   م دو  –وأس   وق إىل حض   راتكم بع   ض أق   واُلم يف ه   ها لع   ل فيه   ا عظ   ة وذك   رى مل   ن يقل   دهم 
 ،فاستحلوا الرب ا بق ول بع ض ه ؤالء ،ويتمسك مبهاهبهم وأقواُلم كما لو كانت نزلت من السماء –بدرجات تقليداً أعمى 

                                                            
 وصححه األلبا ي.« املصنف»( أخرجه عبد الرزاق يف: 573)
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إىل آخ  ر ه  هه األفع  ال الرذيل  ة  ،ولبس  ت امل  رأة البنط  ال مبث  ل ه  هه التك  أة واْلج  ة الباطل  ة ،واس  تحلوا ال  دخان بق  ول آخ  رين
يق ول: اتبع وا م ا أن زل إل يكم م ن ربك م وال تتبع وا م ن دون ه أولي اء قل يًَل م ا  -ع ز وج ل-واهلل  ،املعتمدة على الفتاوى اُلزيل ة

 تهكرون".

ف  امسعوا: م  ا ذا جي  ب علين  ا أن نتب  ع؟ الق  رآن والس  نة ال أق  وال أش  باه العلم  اء ال  هين اَنرف  وا عنهم  ا ويقول  ون: "علقه  ا يف رقب  ة 
 عامل واطلع سامل" فامسع إذا ماذا يقول العلماء:

وقد روي عنه أصحابه أق وااًل ش ىت وعب ارات متنوع ة كله ا ت ؤدي إىل ش يء واح د وه و  -ر ه اهلل-اإلمام أبو حنيفة فأوُلم 
 وجوب األخه بالسنة وترك تقليد آراء األئمة املخالفة ُلا منها قوله: 

 (575) )إذا صح  اْلديث فهو مههيب(.

 (579)من أين أخهناه( : )ال ال ألحد أن يأخه بقولنا ما مل يعلم-ر ه اهلل-وقال 

 ويف رواية: )حرام على من مل يعرف دليلي أن يفيت بكَلمي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً(

: )وا ك ي  ا يعق وب )ه و أب و يوس  ف(ال تكت ب ك ل م ا تس  مع م ين ف إ ي ق د أرى ال  رأي الي وم وأترك ه غ  داً -ر  ه اهلل-وق ال 
 وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد(

 (521)فاتركوا قوِل( قلت قوالً خيالف كتاب اهلل تعاىل وخرب الرسول  )إذا

قال: )إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكت اب والس نة فخ هوه  -ر ه اهلل-وهها مالك بن أنس 
 (520)وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(

 (524)(ك إال النيب إال ويؤخه من قوله ويب  )ليس أحد بعد النيب 

قال ابن وهب: مسعت مالكاً سئل عن ختلي ل أص ابع ال رجلني يف الوض وء فق ال: ل يس ذل ك عل ى الن اس. ق ال: فبكت ه ح ىت 
خف الناس فقلت له: عندنا يف ذلك سنة فقال: وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن ُليعة وعمرو ابن اْلار  ع ن 

يدلك  نصره  الر ن اْلنبلي عن املستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول اهلل  يزيد بن عمرو املعافري عن أَب عبد

                                                            
 (.0/07( ابن عابدين يف"اْلاشية" )575)

 (.0/497بدين يف"حاشية على البحر الرائق" )( ابن عا579)

 (.21( الفَل ي يف اإليقاش )ص521)

 (.4/74( ابن عبد الرب يف اجلامع )520)

 (.4/90( ابن عبد الرب يف اجلامع )524)
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ما بني أصابع رجليه. فقال: إن هها اْلديث حسن وما مسعت به قط إال الساعة ُث مسعته بع د ذل ك يس أل في أمر بتخلي ل 
 (527) األصابع.

وأتباعه أكثر عمًَل ِبا وأسعد فمنه: )م ا م ن أح د إال  فالقول عنه يف ذلك أكثر وأطيب -ر ه اهلل-وأما اإلمام الشافعي  
خل َلف م ا  وتعزب عنه فمهما قل ت م ن ق ول أو أص لت م ن أص ل في ه ع ن رس ول اهلل  وتههب عنه سنة لرسول اهلل 
 (522) وهو قوِل(. قلت فالقول ما قال رسول اهلل 

 (522)أن يدعها لقول أحد( مل ال له )أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول اهلل 

ودع   وا م   ا قل   ت(. )ويف رواي   ة )فاتبعوه   ا وال  فقول   وا بس   نة رس   ول اهلل  )إذا وج   د  يف كت   اَب خ   َلف س   نة رس   ول اهلل 
 (520) تلتفتوا إىل قول أحد(.

 (523))إذا صح اْلديث فهو مههيب(

وفي اً أو بص رياً أو ش امياً ح ىت أذه ب )أنتم أعلم باْلديث والرجال مين ف إذا ك ان اْل ديث ف أعلمو ي ب ه أي ش يء يك ون: ك
 (525) إليه إذا كان صحيحاً(.

 (529)عند أهل النقل  َلف ما قلت فأنا راجع عنها يف حياحم وبعد موحم( )كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهلل 

 (521)خَلفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب( )إذا رأيتمو ي أقول قواًل وقد صح عن النيب 

 (520)أوىل فَل تقلدو ي( خَلف قوِل مما يصح فحديث النيب  عن النيب  )كل ما قلت فكان

 (524)فهو قوِل وإن مل تسمعوه مين( )كل حديث عن النيب 

                                                            
 (.74-70( مقدمة اجلرح والتعديل البن أَب حا  ص 527)

 (.02/0/7( تاري  دمشق البن عساكر )522)

 (.05( الفَل ي )ص522)

 (.0/07يف ايموع )( النووي 520)

 (.0/07( النووي )523)

 (.5/0( اخلطيب يف االحتجامل بالشافعي )525)

 (.9/013( أبو نعيم يف اْللية )529)

 (.02/01/0( ابن عساكر وصححه األلبا ي )521)

 (.02/9/4( ابن عساكر وصححه األلبا ي )520)

 (.92-97( ابن أَب حا  )524)
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وأم   ا اإلم   ام أ    د فه   و أكث   ر األئم   ة مجع   اً للس   نة ومتس   كاً ِب   ا ح   ىت )ك   ان يك   ره وض   ع الكت   ب ال   يت تش   تمل عل   ى التفري   ع 
 والرأي(ولهلك قال:

 (527)لد مالكاً وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري وخه من حيث أخهوا()ال تقلدو ي وال تق

 وأصحابه فخه به ُث التابعني بعد الرجل فيه خمري(. ويف رواية: )ال تقلد دينك أحداً من هؤالء ما جاء عن النيب 

 (522)وعن أصحابه ُث هو من بعد التابعني خمري( وقال مرة: )االتباع أن يتبع ما جاء عن النيب 

 (522)وهو عندي سواء وإمنا اْلجة يف ايآثار( ،)رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي أَب حنيفة كله رأي

 (520)فهو على شفا هلكة( )من رد حديث رسول اهلل 

وه   ي م   ن  ،تل   ك ه   ي أق   وال األئم   ة رض   ي اهلل تع   اىل ع   نهم يف األم   ر بالتمس   ك بال   دليل والنه   ي ع   ن تقلي   دهم دون بص   رية
وعلي  ه ف  إن م  ن متس  ك بك  ل م  ا ثب  ت يف الس  نة ول  و خ  الف بع  ض أق  وال  ،ث ال تقب  ل ج  داًل وال ت  أويَلً الوض  وح والبي  ان  ي  

األئم ة ال يك  ون مباين  اً مل  ههبهم وال خارج  اً ع  ن ط  ريقتهم ب  ل ه و متب  ع ُل  م مجيع  اً ومتمس  ك ب  العروة ال  وثقى ال  يت ال انفص  ام 
ب ل ه و ب هلك ع اص ُل م وخم الف ألق واُلم املتقدم ة واهلل تع اىل وليس كهلك من ترك السنة الثابتة يرد خمالفته ا لق وُلم  ،ُلا

 يق  ول: ف  َل ورب  ك ال يؤمن  ون ح  ىت اكم  وك فيم  ا ش  جر بي  نهم ُث ال جي  دوا يف أنفس  هم حرج  اً مم  ا قض  يت ويس  لموا تس  ليماً.

 وللحديث صلة بعد جلسة االسباحة وأستغفر اهلل ِل ولكم. (523)

 الْطبة الثانية

، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

س وله ومل ينق د ْلكمهم ا اتباع اً لق ول أح د أما بعد فأيها اإلخوة إن من استبان له ال دليل يف مس ألة م ن املس ائل ع ن اهلل ور 
وك  ها خيش  ى علي  ه اُل  َلك يف  ،ويف الق  رب ،م  ن الن  اس خيش  ى علي  ه الفتن  ة عن  د امل  وت والزي  ا عن  د الش  هادة ب  اْلق عن  د امل  وت

 وهها الكَلم ليس من عندي وال من عند أَب ولكنه قول اهلل العظيم يف قرآنه. ،وعند السؤال يوم اْلساب ،اْلشر

  تعاىل: فليحهر الهين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عهاب أليمقال اهلل
                                                            

 (.4/714( ابن القيم يف إعَلم املوقعني )527)

 (.433-430( أبو داود يف مسائل اإلمام أ د )ص 522)

 (.4/029( ابن عبد الرب يف اجلامع )522)

 (. 054( ابن اجلوزي يف املناقب )ص 520)

 للعَلمة األلبا ي. ،(  انظر لزاما مقدمة صفة صَلة النيب 523)
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: أم   ر رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم،هو س   بيله ومنهاج   ه وطريقت   ه وس   نته وش   ريعته، فت   وزن (525) ق   ال اْل   اف  اب   ن كث   ري
ى قائل ه وفاعل ه، كائنً ا م ا ك ان، كم ا ثب ت األقوال واألعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُِبل، وما خالفه فهو َمرحُدود عل 

 (529)يف الصحيحني وغريمها، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "من عمل َعَمًَل ليس عليه أمرنا فهو َرّد"

َ  من خالف شريعة الرسول باطًنا أو ظاهرًا } َأنح ُتِصيب َ  ُهمح واملعىن: "فليحهر الهين خيالفون عن أمره". أي: فليحهر وليخح
نَ   ٌة   أي: يف قل   وِبم، م   ن كف   ر أو نف   اق أو بدع   ة، } َأوح ُيِص   يبَ ُهمح َع   َهاٌب أَلِ   يٌم   أي: يف ال   دنيا، بقت   ل، أو َح   د، أو  ِفت ح

تع اىل يقول:)عجب ت لق وٍم عرف وا اإلس ناد وص حته، ي ههبون إىل  -ر  ه اهلل-حبس، أو َن و ذل ك.  وق د ك ان اإلم ام أ  د 
ل: "فليح   هر ال   هين خي   الفون ع   ن أم   ره أن تص   يبهم فتن   ة أو يص   يبهم ع   هاب أل   يم" أت   دري م   ا رأي س   فيان، واهلل تع   اىل يق   و 

 (501)الفتنة الشرك، لعله إذا رّد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيا فيهلك( ؟الفتنة

ه، وإن خالف ه إن الواجب على املكلف إذا بلغه الدليل من كتاب اهلل وسنة رسوله وفهم معىن ذلك أن ينتهي إليه ويعمل ب
 من خالفه، كما قال تعاىل: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليًَل ما تهكرون".

 (500) وقال تعاىل: "أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لر ة وذكرى لقوم يؤمنون".

أحد وإمنا يوزن بقول اهلل وبقول رسول اهلل ق ول ك ل أح د كم ا ق ال الزه ري: نعم فَل يوزن قول اهلل تعاىل وقول رسوله بقول 
فم ا وافقه ا فهواْل ق وم ا خالفه ا  هو امليزان األكرب الهي توزن عليه األشياء على سنته وس ريته وهدي ه  إن رسول اهلل 

 فهو الباطل ورحم اهلل الهي قال:

 وق                        ول أع                        َلم اُل                        دى ال يعم                        ل
 ق                                ال أب                                و حنيف                                ة اإلم                                ام

 خ                             هًا بق                             وِل ح                             ىت تع                             رضأ
 ومال                                       ك إم                                        ام دار اُلج                                        رة
 ك                              ل ك                              َلم من                              ه ذو قب                              ول
 وأ                             د ق                             ال ُل                             م ال تكتب                             وا
 ف                        امسع مق                        االت اُل                        داة األربع                        ة
 لقمعه                                    ا لك                                    ل ذى تعص                                    ب

 

 بقولن                                              ا دون ن                                              ص يقب                                              ل 
 ال ينبغ                                  ي مل                                  ن ل                                  ه إس                                  َلم
 عل                       ى اْل                       ديث والكت                       اب املرتض                       ى

 (504)ف                   ال وق                   د أش                   ار َن                   و اْلج                   رة
 وم                                              ردود س                                              وى الرس                                              ول

 ص                              ل ذاك ف                              اطلبواع                              ين ب                              ل أ
 واعم                       ل ِب                       ا ف                        إن فيه                       ا منفع                        ة
 واملنص                                         فون يكتف                                         ون ب                                         النيب

 
                                                            

 (.59/  0( تفسري ابن كثري )525)

 (.0305( وأخرجه مسلم )4093( أخرجه البخاري )529)

 (.93رجه ابن بطة يف اإلبانة الكربى )ص( أخ501)

 ( شرح كتاب التوحيد ل مام حممد بن عبد الوهاب ر ه اهلل لسليمان بن حممد اللهيميد.500)

 .( أي حجرة النيب504)
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ورحم اهلل اإلمام مالك الهي سئل يوم اً ع ن اإلح رام ه ل أح رم م ن البي ت؟ فق ال لس ائله ب ل أح رم م ن ذي اْلليف ة ميق ات 
ة ق  ال: الفتن  ة يف بض  ع أه  ل املدين  ة فق  ال الس  ائل: فه  ل يف إحرام  ي م  ن بي  يت ش  يئ؟ ق  ال  اإلم  ام: نع  م أخش  ى علي  ك الفتن  

نَ  ٌة َأوح ُيِص  يب َ  ُهمح َع  َهاٌب أَلِ  يٌم خط  وات؟ ق  ال: نع  م ف  إن اهلل ق  ال ع  ن نبي  ه: فَ لحَيحح  َهِر الَّ  ِهيَن خُيَ  اِلُفوَن َع  نح أَمح  رِِه َأنح ُتِص  يبَ ُهمح ِفت ح
 [07(]النور: 07)

َ ُهوا  يق رأ ه هه ايآي ة:  ع الن يب أن ه مس ويف اْلديث الهي أخرجه أ د والبمهي وحسنه األلباِّن عن عدي ب ن ح ا   اختَّ
بَ   انَ ُهمح أَرحبَابً   ا ِم   نح ُدوِن اللَّ   ِه َوالحَمِس   يَح ابح   َن َم   رحمَيَ َوَم   ا أُِم   ُروا ِإالَّ لِيَ عحبُ   ُدوا إِ  بَ   اَرُهمح َوُرهح َُلً   ا َواِح   ًدا اَل ِإلَ   َه ِإالَّ ُه   َو ُس   بحَحانَُه َعمَّ   ا َأحح

إن   ا لس   نا نعب   دهم. ق   ال: أل   يس ارم   ون م   ا أح   ل اهلل فتحرمون   ه والل   ون م   ا ح   رم اهلل [ فقل   ت ل   ه: 70]التوب   ة: ُيشح   رُِكوَن 
 (507).فقلت: بلى. قال: فتلك عبادهتم" ؟فتحلونه

فس مى اهلل طاع ة أوىل األم  ر م ن حك ام أو علم  اء ِف معص ية اهلل تع اىل عب  ادة وطاع ة ُل م م  ن دون اهلل فاْل هر اْل هر عب  اد 
 اهلل 

مبث  ل ه  ها ف  بى الرج  ل يعم  ل يف أموال  ه ونفس  ه أو جتارت  ه أو زرع  ه بالش  يء فتنه  اه ع  ن  -خ  وة أيه  ا اإل-وق  د عم  ت البل  وى 
يع  ىن م  ن املنتس  بني اىل –ذل  ك وت  هكر ل  ه ق  ول اهلل وق  ول نبي  ه ف  ريد علي  ك بك  ل ه  دوء وكأن  ه ص  احب ح  ق حقي  ق لق  د ق  ال 

تحلوا اخلم ر بق ول ف َلن واس تحلوا الت دخني فَلن كها وقال فَلن كها فاس تحلوا الرب ا بق ول ف َلن واس   -العلماء أو العلماء
بقول فَلن وصاروا يبخصون يف دينهم مبا يتبعون من أقوال هؤالء العلماء أو املنتسبني إىل العلم وال حول وال ق وة إال ب اهلل 

رس  وله وإم  ا اتب  اع العظيم،ول  تعلم أيه  ا اْلبي  ب أن ال  هي يفع  ل ه  ها إمن  ا يتب  ع ه  واه ألهنم  ا اثن  ان ال ثال  ث ُلم  ا إم  ا اتب  اع اهلل و 
َواَءُهمح َوَمنح َأَضلُّ ممَِّن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغريحِ -عز وجل-اُلوى قال  َا يَ تَِّبُعوَن َأهح َتِجيُبوا َلَك فَاعحَلمح أمنَّ  ُهًدى ِمَن اللَّ ِه ِإنَّ : "فَِإنح ملَح َيسح

ِدي الحَقوحَم الظَّاِلِمنَي )  [21(]القصص: 21اللََّه اَل يَ هح

الهى حهرنا اهلل أن هنلك بسببه ونضل فقال خماطًبا نبًيا كرمي ا ه و داود علي ه الس َلم يَ ا َداُووُد ِإنَّ ا َجَعلحنَ اَك َخِليَف ًة  وهها هو
َ  َوى فَ ُيِض  لََّك َع  نح َس  ِبيِل اللَّ  ِه ِإنَّ الَّ  ِهيَن  قِّ َواَل تَ تَّبِ  ِع اُلح َ النَّ  اِس بِ  اْلَح ُكمح بَ   نيح َرحِض فَ  احح َن َع  نح َس  ِبيِل اللَّ  ِه َُلُ  مح َع  َهاٌب َيِض  لُّو يف األح

َساِب )  [40(  ]ص: 40َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ وحَم اْلِح

وعن زياد بن ُحَديحر قال: قال ِل عمر: "هل تعرف ما يهدم اإلس َلم؟، قل ت: ال، ق ال: يهدم ه زلَّ ة الع امل، وج دال املن افق 
 (502“.)بالكتاب، وحكم األئمة املضلِّني

 .-عز وجل-سبق ذلك منه ِف املاضى جهًَل مبا أصلنا ايآن فليتب اىل اهلل تعاىل ولريجع اىل حكمه  أيها اإلخوة  ومن

                                                            
 .441والدارمي  ،735و  423/  2وأ د  ،(، وحسنه األلبا ي يف صحيحه7192( أخرجه البمهي )507)

 (.4/022( فتح اييد )502)
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"فإن من أطاع العلماء واألمراء يف حتليل اْل رام أو العك س واعتق اد أن ه ها ج ائز م ع العل م بأن ه خ َلف الش رع فيك ون ق د 
ا فه  ها ال يك  ون عب  ادة ُل  م وال ي  دخل يف الوعي  د ؛ ألن عب  دهم وه  ها ب  َل ش  ك ق  د كف  ر، أم  ا إذا ت  بعهم جه  ًَل أو اجته  ادً 

 (أ.ه 502اإلنسان مطالب بسؤال العلماء واألخه بفتواهم فيما ال يعلم خمالفته لشرع اهلل.")

وأن اب  ب إلين  ا اإلمي  ان وأن يزين  ه ِف قلوبن  ا وأن يك  ره إلين  ا الكف  ر والفس  وق  ،نس  أل اهلل تع  اىل أن يرزقن  ا طاعت  ه واتب  اع نبي  ه
 ان وأن جيعلنا من الراشدين... الدعاء.والعصي

 

                                                            
 ،للشي  ابن باز ر ه اهلل.092ح كتاب التوحيد: ص ( شر 502)
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 صيحة نذير

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 .وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 أغر عليه من نور النبوة خا              من نور يلوح ويشهد

 وضم اإلله اسم النيب إىل امسه إذا قال يف اخلمس املؤذن أشهد

 وشق له من امسه ليجله         فهو العرش حممود وهها حممد

بش ريعته س بحانه عن د االتف اق  فيا أيها اإلخوة  إن م ن أج ل العب ادات ال يت يتق رب ِب ا املس لم إىل رب ه ه ي العم ل ،أما بعد
 -تبارك وتعاىل-ولها نفى اهلل  ،والتحاكم إليها عند االختَلف والتنازع،فهو برهان اإلميان وعَلمة توحيد الر ن ،والباضي

يَما َشَجَر بَ ي ح نَ ُهمح مقسماً على ذلك كما يف قوله جل جَلله: "َفََل َوَربَِّك اَل يُ ؤحِمُنوَن َحىتَّ ُاَكُِّموَك فِ  ،اإلميان عمن مل يفعله
ِليًما )  (.02ُُثَّ اَل جيَُِدوا يف أَن حُفِسِهمح َحَرًجا ممَّا َقَضيحَت َوُيَسلُِّموا َتسح

وح  ىت ال ينس  حب بس  اط الوق  ت م  ن حت  ت أق  دامنا  ،نط  وف س  ويّاً ح  ول ه  ها املوض  وع اجللي  ل  -أيه  ا اإلخ  وة-فتع  الوا بن  ا 
 فسوف َندد اْلديث يف العناصر التالية:

 واًل: هها ديننا.أ

 ثانياً: ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله.

 ثالثاً: ورقة عمل ما هو واجب املسلمني جتاه حتكيم شريعة رب العاملني؟

 أواًل: هها ديننا:

أيها اإلخوة  يتأسس دين اإلسَلم من جزأين رئيسني: عقيدة تؤسس بنيانه وتقعد أركان ه، وش ريعة حت دد مس رية امل ؤمنني ب ه 
ف إن ال دين ك ل  ،شئوهنم، وابتداء أقول: ليس هها قضاء بتقسيم الدين إىل قسمني، كما أنه ليس فصَل بني حقائقه وتنظم

ال يتجزأ وهو كالبنيان املرصوص ال ينفصل جزء منه عن ج زء، ب ل نس بة الش ريعة إىل العقي دة ك الثمرة ال ىت  خت رمل م ن ال زرع 
د أحس  ن م  ن ق  ال: إن اإلس  َلم عقي  دة تنبث  ق منه  ا ش  ريعة، ت  نظم ه  هه ف  َل ه  ي بدون  ه خت  رمل، وال ه  و م  ن غريه  ا يص  لح، وق  

الشريعة ك ل ش ئون اْلي اة وال يقب ل اهلل م ن ق وم ش ريعتهم إال إذا ص حت عقي دهتم فل يس ه ها تقس يًما لل دين أو فص ًَل ب ني 
ىل األخ  ه بالدس  تور حقائق  ه، ول  يس ه  ها ك  هلك م  ن الت  وهني ملكان  ة الش  ريعة، فالعقي  دة والش  ريعة الك  ل يرج  ع يف النهاي  ة إ

املتمثل يف القرآن الكرمي وبيانه يف سنة النيب العظيم"والقرآن كل ال يتج زأ، وتعاليم ه وأحكام ه  ،القومي والوحي احملفوش املنزل
مبابط  ة متكامل  ة، ب  ني بعض  ها وبع  ض م  ا يش  به الوح  دة العض  وية ب  ني أعض  اء اجلس  م الواح  د، فبعض  ها ي  ؤثر يف بع  ض، وال 
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ء أو أكث  ر منه  ا ع  ن س  ائر األج  زاء، فالعقي  دة تغ  هي العب  ادة، والعب  ادة تغ  هي األخ  َلق، وكله  ا تغ  هي جي  وز أن يفص  ل ج  ز 
اجلان  ب العمل  ي والتش  ريعي يف اْلي  اة، وال يس  وغ يف منط  ق اإلمي  ان وال منط  ق العق  ل أن يق  رأ املس  لم ق  ول اهلل تع  اىل يف س  ورة 

عل ى ال هين م ن ق بلكم لعلك م تتق ون(، فيق ول: مسعن ا وأطعن ا، البقرة: )يا أيها ال هين آمن وا كت ب عل يكم الص يام كم ا كت ب 
 ولكنه إذا قرأ يف نفس السورة قوله سبحانه: )يا أيها الهين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى(قال: مسعنا وعصينا  

 وملاذا؟ ألن ايآية األوىل يف جمال العبادات، واألخرى يف جمال العقوبات 

ح معقًب   ا ْلك   م اهلل تع   اىل، يأخ   ه من   ه وي   دع، ويقب   ل من   ه وي   رد، ِب   واه وح   ده، واهلل ال معق   ب ومع   ىن ه   ها أن اإلنس   ان أص   ب
 ْلكمه.

وال يس   وغ يف منط   ق اإلمي   ان وال منط   ق العق   ل أن يأخ   ه املس   لم م   ن س   ورة البق   رة آي   ة الكرس   ي: )اهلل ال إل   ه إال ه   و، اْل   ي 
 القيوم، ال تأخهه سنة وال نوم(ايآية.

أيها ال هين آمن وا اتق وا اهلل وذروا م ا بق ي م ن الرب ا إن كن تم م ؤمنني، ف إن مل تفعل وا ف أذنوا   رب م ن  وال يأخه منها آية: )يا
اهلل ورس   وله، وإن تب   تم فلك   م رءوس أم   والكم ال تظلم   ون وال تظلم   ون(. ألن آي   ة الكرس   ي يف اإلُلي   ات، وآي   ات الرب   ا يف 

 املعامَلت  

ل  ه تع  اىل: )ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا إذا قم  تم إىل الص  َلة فاغس  لوا وج  وهكم ومث  ل ذل  ك يق  ال ف  يمن يقب  ل م  ن س  ورة املائ  دة قو 
 ايآية.… وأيديكم إىل املرافق(

 ويرفض من السورة قوله تعاىل: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل، واهلل عزيز حكيم(.

ول: آخ ه الص َلة وال آخ ه الزك اة، ألن الص َلة ش عرية روحي ة خالص ة، ويقرأ قوله تعاىل: )ف أقيموا الص َلة وآت وا الزك اة(، فيق 
 (500أما الزكاة ففريضة تتعلق باملال واالقتصاد، فأنا أقبل ذلك، وال أقبل ههه"  )

 يا هلل العجب  هل غدا العبد أعلم من ربه؟ أو بات املخلوق أعلى من خالقه؟  

، فجع ل م ن نفس ه حمكم ة علي ا للتميي ز، أو لل نقض واإلب رام، في نقض إنه مل يعد حينئه ند ا هلل فحس ب، ب ل زاد عل ى ذل ك
 ما شاء له عقله أو هواه أن ينقض من أحكام اهلل، ويربم ما شاء له أن يربم 

إن الش  يء املؤك  د ال  هي ال خ  َلف علي  ه، وه  و م  ن املعل  وم م  ن ال  دين بالض  رورة   مبع  ىن أن  ه مل يع  د يف حاج  ة إىل إقام  ة أدل  ة 
يش     بك يف معرفت     ه اخل     اص والع     ام   أن تع     اليم الق     رآن كله     ا واجب     ة التنفي     ه، وال ف     رق فيه     ا ب     ني م     ا علي     ه، ألن     ه مم     ا 

                                                            
 للعَلمة القرضاوي. ،(  مَلمح ايتمع املسلم الهي ننشده )ص(500)
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يس  مى"روحي ا"وما يس  مى"مادي ا"، م  ا يعت  رب من"ش  ئون ال  دين"وما يعت  رب من"ش  ئون ال  دنيا"، م  ا يتعل  ق  ياة"الفرد"وم  ا يتعل  ق 
  ياة"اجلماعة".

ال وجود ُلا يف كتاب اهلل تعاىل، وال توجد فوارق معتربة بني بعض ها وبع ض، م ا أيها اإلخوة  إن ههه التسميات والعناوين 
 دامت كلها يف دائرة أمر اهلل سبحانه أو هنيه.

وم  ن ف  تح املص  حف وق  رأ س  ورة الفاحت  ة، ُث ش  رع يف س  ورة البق  رة، وج  د أول م  ا يطالع  ه وص  ف املتق  ني املهت  دين بكت  اب اهلل 
م   ون الص   َلة ومم   ا رزقن   اهم ينفق   ون(، فق   رن ب   ني اجلان   ب االعتقادي"اإلمي   ان بالغي   ب"، ب   أهنم: )ال   هين يؤمن   ون بالغي   ب ويقي

 واجلانب الشعائري"إقامة الصَلة"، واجلانب االقتصادي"اإلنفاق مما رزق اهلل".

 وهكها جند أوصاف املؤمنني وأهل التقوى واإلحسان، يف سائر سور القرآن ال تفرق بني جانب وجانب. 

األوامر والنواهي والوصايا القرآنية، مثل: الوصايا العشر يف سورة األنعام: )قل تعالوا أتل ما حرم ربك م  ومثل ذلك جنده يف
 عليكم..(إىل آخر ايآيات.

 ووصايا اْلكمة يف سورة اإلسراء: )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا..(. إىل آخر ايآيات

بني العقيدة والعبادة واخللق والسلوك، مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وما يتعل ق  فههه ايآيات كلها أيها اإلخوة  جتمع
 بالفرد أو باألسرة أو بايتمع، يف سياق واحد، ونسج واحد ال ينفصل بعضه عن بعض، وال يتميز بعضه عن بعض.

ة ب   اختَلف جماالهت   ا، مث   ل قول   ه تع   اىل: وأحيانً   ا يس   تخدم الق   رآن ص   يغة واح   دة يف طل   ب األم   ور ال   يت يعتربه   ا الن   اس خمتلف   
)كت   ب عل   يكم القص   اص يف القتل   ى(، )كت   ب عل   يكم إذا حض   ر أح   دكم امل   وت إن ت   رك خ   ريًا الوص   ية للوال   دين واألق   ربني 
ب  املعروف حق   ا عل  ى املتق  ني(، )كت  ب عل  يكم الص  يام كم  ا كت  ب عل  ى ال  هين م  ن ق  بلكم لعلك  م تتق  ون(، )كت  ب عل  يكم 

 القتال وهو كره لكم(.

فههه صيغة واحدة: )كتب عليكم(وه ي تفي د تأكي د الوج وب والفرض ية اس تعملت يف القص اص وه و يف الق انون اجلن ائي، 
ويف الوصية وهي من األحوال الشخصية وشئون األسرة، ويف الصيام وهو من شعائر العبادات، ويف القت ال وه و م ن ش ئون 

 (503)ني.العَلقات الدولية.. وكلها مما كتبه وفرضه على املؤمن

ول  ها ك  ان م  ا أق  دم علي  ه املس  لمون يف ه  ها الزم  ان م  ن تنحي  ة ش  ريعة رِب  م، وحتك  يم أه  وائهم وعق  وُلم يف حك  م اْلي  اة كم  ا 
يش  اءون، وم  ا راح  وا ينتهج  ون م  ن ط  رق ومن  اهج اْلك  م ال  يت تص  طدم اص  طداًما مباش  ًرا م  ع م  ا يؤمن  ون ب  ه م  ن اإلس  َلم، 

يصب اإلسَلم وأهله قبل مبثله، فه َل أف اق املس لمون وابت دروا الرج وع قب ل أن  ليحكموا ِبا أنفسهم، إمنا هي نكبة ورزء مل
تأتيهم الس اعة بغت ة وه م ال يش عرون، ف َل يس تطيعون اْلي اة اُلانئ ة يف ال دنيا، بعي ًدا ع ن الهل ة ال يت فيه ا اي ون، واله م ي وم 

                                                            
 الدكتور يوسف القرضاوي.  ،( مَلمح ايتمع املسلم الهي ننشده )ص(503)
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ئ    ه فأعملوه    ا، ه    م بس    ببها ي    وم القيام    ة م    ن القيام    ة م    ن الف    اْلني، مب    ا جت    رءوا عل    ى أحك    ام اهلل فعطلوه    ا وق    وانني ألعدا
 املقبوحني   

أيه  ا اإلخ  وة  إن أعظ  م م  ا تعاني  ه األم  ة م  ن أم  راض وعل  ل عل  ى اإلط  َلق ال يض  ارع يف خط  ره وش  دة مص  ابه تعطي  ل ش  ريعة 
وذل ك ي وم  اهلل، وما أحومل العامل كله، وليس املس لمني فحس ب، إىل تنس م اْلي اة اُلانئ ة ي وم ترف رف راي ة اهلل عل ى مس ائهم،

أم ا أن يض يعوا الكت اب ويغيب وا الش ريعة ع ن س احة اْلي اة يعملون بأوامره، ويقفون عن د زواج ره، ذل ك ي وم اكم ون كتاب ه، 
 فوا أسفاه على بين اإلنسان العقَلء وعلى مَليني املسلمني منهم على وجه اخلصوص.

والقض ية ال يت تتض اءل  ،ال يت تق ف وراءه ا ك ل فريض ة حتكيم الشريعة والتحاكم إليها فريضة م ن أعظ م الف رائض املض يعةإن 
القض ية األم، وهلل در اإلم ام أَب حام د الغ زاِل  -ونع م م ا ق ال –بل هي كما وصفها أحد العلماء بأهنا  جبوارها كل قضية.

 (505)".إذ يقول: "اعلم أن الشريعة أصل، وامللك حارس، وما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له فضائع -ر ه اهلل-

فَل تقدموا بني يدي اهلل ورسوله وهها هو عنص رنا  ،هها هو ديننا عقيدة وشريعة وههه هى مكانة الشريعة ِف دين االسَلم
 الثا ي من عناصر اللقاء أيها اإلخوة: 

 ثانياً: ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله.

مح َآَمُنوا مبَا أُنحزَِل ِإلَيحَك َوَما أُنحزَِل ِمنح قَ بحِلَك يُرِي ُدوَن َأنح يَ َتَح اَكُموا ِإىَل الطَّ اُغوِت قال اهلل تعاىل: "َأملَح تَ َر ِإىَل الَِّهيَن يَ زحُعُموَن أَن َّهُ 
ُف  ُروا بِ  ِه َويُرِي  ُد الشَّ  يحطَاُن َأنح ُيِض  لَُّهمح َض  ََلاًل بَِعي  ًدا ) ن ح  َزَل اللَّ  ُه َوِإىَل الرَُّس  وِل (َوِإَذا ِقي  َل َُلُ  مح تَ َع  اَلوحا ِإىَل َم  ا أَ 01َوقَ  دح أُِم  ُروا َأنح َيكح

ُهمح ُمِص  يَبٌة مبَ  ا قَ  دََّمتح أَيح  ِديِهمح ُُثَّ َج  اُءوَك َاحِلُف  وَن بِاللَّ  ِه ِإنح 00رَأَيح  َت الحُمنَ  اِفِقنَي َيُص  دُّوَن َعنح  َك ُص  ُدوًدا ) (َفَكيح  َف ِإَذا َأَص  ابَ ت ح
ِفيًقا ) َسانًا َوتَ وح ُهمح َوِعظحُهمح َوُقلح َُلُ مح يف أَن حُفِس ِهمح قَ  وحاًل بَِليغً ا (أُولَِئَك الَّ 04أََردحنَا ِإالَّ ِإحح ِهيَن يَ عحَلُم اللَُّه َما يف قُ ُلوِِبِمح فََأعحِرضح َعن ح

ُروا اللَّ َه َواسح تَ غحَفَر َُلُ ُم الرَُّس وُل غحفَ (َوَما أَرحَسلحَنا ِمنح َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَ اَع بِ ِإذحِن اللَّ ِه َولَ وح أَن َُّه مح ِإذح ظََلُم وا أَن حُفَس ُهمح َج اُءوَك فَاسح ت َ 07)
ُم  وَك ِفيَم  ا َش  َجَر بَ ي ح  نَ ُهمح ُُثَّ اَل جيَِ  ُدوا يف أَن حُفِس  ِهمح َحَرًج  ا ممَّ  02َلَوَج  ُدوا اللَّ  َه تَ وَّابً  ا َرِحيًم  ا ) ِمنُ  وَن َح  ىتَّ ُاَكِّ ا (فَ  ََل َوَربِّ  َك اَل يُ ؤح
ِليًما )  [. 01لنساء: (]ا02َقَضيحَت َوُيَسلُِّموا َتسح

، وإخب  ار ب  أن ذل  ك ش  أن -ع  ز وج  ل-فف  ي ه  هه ايآي  ات إنك  ار ش  ديد عل  ى م  ن يرغب  ون ومييل  ون إىل التح  اكم إىل غ  ري اهلل 
اإلمي   ان ع   نهم إال أن يرجع   وا فيحكم   وا  -تب   ارك وتع   اىل-الك   افرين واملن   افقني ال ش   أن املس   لمني امل   ؤمنني ول   هلك نف   ى اهلل 

  كمه. ويهعنوا وينقادوا ويرضوا الرسول

 (509)يقول اْلاف  ابن كثري: "وايآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وحتاكم إىل ما سوامها من الباطل". 

                                                            
 (.0/411فلح )انظر: ايآداب الشرعية البن م ،، وينسب إىل أمري املؤمنني علي099( االقتصاد للغزاِل ص 505)

 (.751/  0) -( تفسري ابن كثري 509)
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وأن ال يق ول املس لم وال يفع ل إال م ا دل ه  ،أيها اإلخوة.. إن مقتضى اإلميان: اإلذعان واالنقي اد ألوام ر ون واهي اهلل ورس وله
ب ه منبه اً يف الوق ت ذات ه عل ى خط ورة خمالفت ه فق ال:  -تب ارك وتع اىل-ال هي أمرن ا اهلل  عليه الكتاب والسنة وه ها ه و األم ر

يٌع عَ  َ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ ُموا بَ نيح  [0(]اْلجرات: 0ِليٌم )"يَا أَي َُّها الَِّهيَن َآَمُنوا اَل تُ َقدِّ

ق ال علماؤن ا: ومع ىن قول ه تع اىل: "ال تق دموا ب ني ي دى   ال نقدم ب ني يدي ه وي دي رس وله  بأن -تبارك وتعاىل-فأمر اهلل 
وال تقول وا ق واًل وال تعمل وا عم ًَل قب ل ق ول اهلل وقب ل ق ول وعم ل رس ول  ،اهلل ورسوله" أي: ال تقولوا خَلف الكتاب والسنة

فق د مس ت ايآي ة خمالف ة الكت اب والس نة تق دميًا عل ى اهلل  وهها األمر امل التحهير من خمالفته والتنبيه على خطورت ه اهلل 
ورس  وله ك  أن ال  هي ذه  ب يعم  ل    َلف أحك  ام اهلل ورس  وله ق  د جع  ل م  ن نفس  ه ربّ  اً أو م  ن ه  واه إُل  اً فاتبع  ه عل  ى التحلي  ل 

َ َه ِإَُلَ ُه َه َواُه َوَأَض لَُّه  والتحرمي كما قال اهلل تعاىل: "أفرأيت من اخته إُله هواه أفأنت تكون عليه وكيًَل"وقال: "أَفَ َرأَيحتَ  َمِن اختَّ
ِديِه ِمنح بَ عحِد اللَّهِ   [47(]اجلاثية: 47 أََفََل َتهَكَُّروَن )اللَُّه َعَلى ِعلحٍم َوَخَتَم َعَلى مَسحِعِه َوقَ لحِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمنح يَ هح

ر اهلل ورس  وله وأن خيض  ع ويس  لم وي  هعن لك  ل م  ا يقتض  يه عق  د اإلمي  ان فَلب  د للمس  لم إن ك  ان ص  ادقاً حق  اً أن ينق  اد ألوام  
واإلسَلم فهها هو احملك العملي اْلقيقي الهي يتبني به الوفاء مبقتض ى ه ها العق د أو نقض ه م ن أساس ه، ف َل ميك ن ألح د 

لوج ه هلل تع اىل كم ا ع رب عن ه ه و إس َلم ا  -أيه ا اإلخ وة-واالنقي اد  ،أن يدعي اإلس َلم دون االنقي اد ألوام ر العزي ز املتع ال
 القرآن الكرمي فقال: "وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له". 

 وقال تعاىل: "ومن يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى".

"ومن يس لم وجه ه إىل اهلل" أي ينق اد هلل ج ل جَلل ه "وه و حمس ن": أي وه و موح د هلل ج ل جَلل ه ومع ىن فق د استمس ك 
 عروة الوثقى: العروة الوثقى هي ال إله إال اهلل.بال

 : "ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن".-عز وجل-وقال اهلل 

وم  ا أفلح  وا إال ي  وم ص  ار االنقي  اد ألوام  ر اهلل تع  اىل دي  دهنم ح  ىت ص  ار ُل  م س  جية أن يس  مع  وم  ا جن  ح أص  حاب الن  يب 
ىل العمل ويسارع يف تلبيته وإجابته ولها أث ىن اهلل عل يهم بفض ل ذل ك م نهم كم ا ق ال الواحد منهم األمر أو النهي فيستبق إ

َس  اٍن َرِض  َي اللَّ   َنحَص  اِر َوالَّ  ِهيَن ات َّبَ ُع  وُهمح بِِإحح َوَّلُ  وَن ِم  َن الحُمَه  اِجرِيَن َواألح ُهمح َوَرُض  وا َعنح  ُه َوَأَع  دَّ َُلُ  مح س  بحانه: "َوالسَّ  اِبُقوَن األح ُه َع  ن ح
َن حَه  اُر َخالِ  ِديَن ِفيَه  ا أَبَ  ًدا َذلِ  َك الحَف  وحُز الحَعِظ  يُم" )َجنَّ  اٍت  [. وكم  ا ق  ال س  بحانه: "حُمَمَّ  ٌد 011( ]التوب  ة: 011جَتح  رِي حَتحتَ َه  ا األح

ًع  ا ُس  جًَّدا يَ بحتَ غُ   اُء َعلَ  ى الحُكفَّ  اِر ُرَ َ  اُء بَ ي ح  نَ ُهمح تَ   رَاُهمح رُكَّ وَن َفضح  ًَل ِم  َن اللَّ  ِه َوِرضح  َوانًا ِس  يَماُهمح يف َرُس  وُل اللَّ  ِه َوالَّ  ِهيَن َمَع  ُه َأِش  دَّ
رمََل َشطحَأهُ  يِل َكَزرحٍع َأخح جنِح تَ َوى َعلَ ى ُس وِقِه ُوُجوِهِهمح ِمنح أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهمح يف الت َّوحرَاِة َوَمثَ ُلُهمح يف اإلحِ تَ غحَلَ  فَاسح  َفَآَزَرُه فَاسح

رًا َعِظيًما )يُ عحِجُب الزُّرَّاَع لَِيغِ  ُهمح َمغحِفَرًة َوَأجح  (49يَ  ِِبُِم الحُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّهيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ِمن ح
وكما قال سبحانه خيفف ع نهم ويرف ع ع نهم اإلص ر واألغ َلل وع ن ه هه األم ة بفض ل انقي ادهم واس تجابتهم ألوام ره  كم ا 

)لِلَّ ِه َم ا ِِف السَّ َمَواِت َوَم ا ِِف اأَلرحِض  -ص لى اهلل علي ه وس لم-ي ح َرَة قَ اَل: َلمَّ ا نَ َزلَ تح َعلَ ى َرُس وِل اللَّ ِه يف اْلديث َع نح َأىِب ُهرَ 
ٍء قَ ِديٌر( قَ اَل: اُء َوالَوِإنح تُ بحُدوا َما ِِف أَن حُفِسُكمح َأوح خُتحُفوُه ُاَاِسبحُكمح ِبِه اللَُّه فَ يَ غحِفُر ِلَمنح َيَشاُء َويُ َعهُِّب َم نح َيَش  لَّ ُه َعلَ ى ُك لِّ َش ىح
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ُُثَّ بَ رَُك  وا َعلَ  ى  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-فَ  أَتَ وحا َرُس  وَل اللَّ  ِه  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-فَاشح  َتدَّ َذلِ  َك َعلَ  ى َأصح  َحاِب َرُس  وِل اللَّ  ِه 
َنا ِمَن اأَلعحَماِل َما نُطِ  َهاُد َوالصََّدَقُة َوَقدح أُنحزَِلتح َعَليحَك َه ِهِه ايآيَ ُة َواَل الرَُّكِب فَ َقاُلوا َأىح َرُسوَل اللَِّه ُكلِّفح يُق الصَََّلُة َوالصَِّياُم َواجلِح

عحنَ ا َوَعَص ي ح » -صلى اهلل عليه وسلم-نُِطيُقَها. قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ِ ِمنح قَ  بحِلُكمح مسَِ ُل الحِكَتابَ نيح َنا بَ لح أَتُرِيُدوَن َأنح تَ ُقوُلوا َكَما قَاَل َأهح
رَاَنَك َرب ََّنا َوِإلَيحَك الحَمِصريُ  عحَنا َوَأَطعحَنا ُغفح رَانَ َك َرب َّنَ ا َوِإلَيح َك الحَمِص رُي. فَ َلمَّ ا اق حتَ َرَأَه ا الحَق وحُم َذلَّ تح «. ُقوُلوا مسَِ عحَنا َوَأَطعحَنا ُغفح قَاُلوا مسَِ

ِه اَل نُ َف رُِّق َن الرَُّسوُل مبَا أُنحزَِل ِإلَيحِه ِمنح َربِِّه َوالحُمؤحِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمَلَِئَكِتِه وَُكتُبِ ِه َوُرُس لِ ِِبَا أَلحِسَنتُ ُهمح فَأَن حَزَل اللَُّه ِِف ِإثحرَِها )آمَ 
رَانَ  َك َرب َّنَ  ا َوِإلَيح  َك الحَمِص  رُي(فَ َلمَّا ف َ  عحنَ  ا َوَأَطعحنَ  ا ُغفح َ َأَح  ٍد ِم  نح ُرُس  ِلِه َوقَ  اُلوا مسَِ ع  ز -َعلُ  وا َذلِ  َك َنَس  َخَها اللَّ  ُه تَ َع  اىَل فَ  أَن حَزَل اللَّ  ُه بَ   نيح

نَا ِإنح  -وجل َتَس َبتح َرب َّنَ ا اَل تُ َؤاِخ هح َه ا َم ا اكح َعَها َُلَا َم ا َكَس َبتح َوَعَلي ح ًسا ِإالَّ ُوسح طَأحنَا(قَ اَل نَ َع مح  )اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ فح َنِس يَنا َأوح َأخح
لحنَ ا َم ا اَل طَاقَ ةَ )َرب َّنَ ا َواَل حَتحِم  نَ ا ِإصح  رًا َكَم ا َ َلحتَ ُه َعلَ ى الَّ  ِهيَن ِم نح قَ بحِلَنا(قَ اَل نَ َع مح )َرب َّنَ  ا َواَل حُتَمِّ  لَنَ  ا بِ ِه(قَاَل نَ َع مح )َواعح  ُف لح َعَلي ح

 (531)(قَاَل نَ َعمح.َعنَّا َواغحِفرح لََنا َوارحَ حَنا أَنحَت َموحالَنَا فَانحُصرحنَا َعَلى الحَقوحِم الحَكاِفرِينَ 

إن أول مظاهر االنقياد وأول براهني العق د ال هي ب ه يص ح اإلس َلم أن يطي ع املس لم اهلل ورس وله فيم ا   -أيها اإلخوة-نعم 
أمر وأن ينتهي عن كل ما هنى اهلل ورس وله عن ه وزج ر وأن يس لم ْلك م الرس ول ال هي ه و حك م اهلل و يرض ى ب ه وه ها ه و 

ُم  وَك ِفيَم  ا َش  َجَر بَ ي ح  نَ ُهمح ُُثَّ اَل جيَِ  ُدوا يف أَن حُفِس  ِهمح َحَرًج  ا ممَّ  ا َقَض  يحَت وَ ص  ريح ايآي  ة فَ  ََل َوَربِّ   ِمنُ  وَن َح  ىتَّ ُاَكِّ ُيَس  لُِّموا َك اَل يُ ؤح
[ يق  ول بع  ض املفس  رين: يقس  م اهلل س  بحانه بهات  ه العلي  ة أن  ه ال ي  ؤمن م  ؤمن ح  ىت اك  م رس  ول 02(]النس  اء: 02َتسح  ِليًما )

ه  ها ه  و اإلس  َلم واإلمي  ان.. فلتنظ  ر نف  س أي  ن ه  ي م  ن اإلس  َلم؟ ؛ وأي  ن ه  ي م  ن اإلمي  ان  قب  ل ادع  اء اإلس  َلم . و اهلل 
 (530) وادعاء اإلميان 

َنََّة، ِإالَّ َم نح َأىَب »قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف البخاري َعنح َأىِب ُهَري حَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُخُلوَن اجلح قَ اُلوا يَ ا «. ُكلُّ أُمَّىِت َيدح
َنََّة، َوَمنح َعَصاِِّن فَ َقدح َأىَب »َرُسوَل اللَِّه َوَمنح يَأحىَب قَاَل   (534) «.َمنح َأطَاَعىِن َدَخَل اجلح

فالواج  ب عل  ى ك  ل م  ؤمن أن ا  ب م  ا أحب  ه اهلل حمب  ة توج  ب ل  ه اإلتي  ان مب  ا أوج  ب علي  ه من  ه ف  إن زادت احملب  ة ح  ىت أت  ى مب  ا 
، وأن يك  ره م  ا يكره  ه اهلل كراه  ة توج  ب ل  ه الك  ف عم  ا ح  رم علي  ه من  ه ف  إن زادت الكراه  ة ن  دب إلي  ه من  ه ك  ان ذل  ك فض  ًَل 

ح ىت أوجب ت الك  ف عم ا كره  ه تنزيه ا ك ان ذل  ك فض َل، فم  ن أح ب اهلل ورس  وله حمب ة ص ادقة م  ن قلب ه أوج  ب ذل ك ل  ه أن 
س وله ويس خط م ا يس خط اهلل ورس وله اب بقلبه ما اب اهلل ورسوله ويكره ما يكرهه اهلل ورسوله فريض ي م ا يرض ي اهلل ور 

 (537)ويعمل جبوارحه مبقتضى هها اْلب والبغض

ورف ض م ا س واه ف اْلَلل م ا أحل ه اهلل واْل رام  -عز وجل-قبول شرع اهلل   -أيها اإلخوة-وال شك أن من مظاهر االنقياد 
 السخط. ما حرمه اهلل والدين ما شرعه اهلل على لسان رسوله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله

                                                            
 (.040( أخرجه مسلم )531)

 .4/093(  الظَلل 530)

 .3451( أخرجه البخاري 534)

 .795(  فتح اييد 537)
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أيها اإلخوة  إن من قال ال إله إال اهلل جيب أن يعلم أن اْلكم هلل وحده وليس من حق فرد أو هيئ ة أو جمل س أو دول ة أن 
فما اخللق إال خلق اهلل وما دام اخللق له ومل يكن له ش ريك في ه وإذا ك ان ه و ال هي  -عز وجل-تشرع للبشر من دون اهلل 

ه القائم بتدبري نظ ام ه ها الك ون وتس يري ش ئونه، ومل يك ن ل ه يف ك ل ذل ك م ن ش ريك وإذا  يرزق الناس وإذا كان هو سبحان
وح   ده ال   هي يس   تحق أن يعب   د ب   َل من   ازع أو ش   ريك فه   و وح   ده ص   احب اْل   ق يف التش   ريع  -س   بحانه وتع   اىل-ك  ان ه   و 

لزم حده وأن يعرف ق دره وأن ال واْلكم وال مربر مطلقاً ألن يكون أحد شريكاً له يف هها اجلانب، فينبغي على العبد أن ي
يطغى وجي اوز ح دوده ويتع دى عل ى ش ئون وخصوص يات رب ه فإهن ا اُللك ة وإذا ك ان رج ل مم ن ك ان قبلن ا أخط أ فق ال كلم ة 
لكنها كلم ة ع ربت عم ا يف قلب ه م ن كب ري الك رب وعظ يم البط ر واألش ر جت اوز ِب ا ه ها العب د ح ده وت دخل ِب ا يف ش ئون رب ه 

ه فما بالنا مبن غريوا حكم اهلل وبدلوا شرعه وَنوا قضاءه ووض عوا ب داًل م ن دي ن اهلل اْل ق قانون اً وض عّياً فأوبقت دنياه وأخرا
كم ا ِف اْل ديث ال هى   هزيًَل حكموه يف األعراض واألموال وامسع اىل خرب ه ها اُلال ك ينبي ك عن ه الص ادق املص دوق  

ِ َفَك اَن َأَح ُدمُهَا »قال:  هلل رواه أبوداود وصححه األلباِّن عن أَب هريرة أن رسول ا َك اَن َرُج ََلِن ِِف بَ ىِن ِإسح رَائِيَل ُمتَ آِخيَ نيح
نحِب فَ يَ ُق  وُل أَقح  َتِه  ُد يَ   َرى ايآَخ  َر َعلَ  ى ال  هَّ ِنُب َوايآَخ  ُر جُمحَتِه  ٌد ِِف الحِعبَ  اَدِة َفَك  اَن اَل يَ   زَاُل الحُمجح ًم  ا َعلَ  ى َذنح  ٍب يُ  هح . فَ َوَج  َدُه يَ وح ِص  رح

َنَّ َة. فَ ُق ِبَض أَرحَواُحُهَم ا َلُه أَقحِصرح فَ َقاَل َخلِّىِن َوَرىبِّ أَبُِعثحَت َعَلىَّ َرِقيًبا فَ َقاَل َواللَّ ِه اَل يَ غحِف ُر اللَّ ُه لَ َك َأوح اَل يُ دح فَ َقاَل  ِخُلَك اللَّ ُه اجلح
َتِه  ِد َأُكنح  َت ىِب  َتَمَع  ا ِعنح  َد َربِّ الحَع  اَلِمنَي فَ َق  اَل ُِلَ  َها الحُمجح ِنِب اذحَه  بح فَاجح  َعاِلًم  ا َأوح ُكنح  َت َعلَ  ى َم  ا ِِف يَ  ِدى قَ  اِدرًا َوقَ  اَل لِلحُم  هح

َنَّ  َة بِ  َر حَىِت َوقَ  اَل ِل َخ  ِر اذحَهبُ  وا بِ  ِه ِإىَل النَّ  ارِ  بَ َق  تح ُدن حيَ  اهُ «. فَادحُخ  ِل اجلح ِس  ى بِيَ  ِدِه لَ  َتَكلََّم ِبَكِلَم  ٍة َأوح  قَ  اَل أَبُ  و ُهَري ح  َرَة َوالَّ  ِهى نَ فح
 (532) َوآِخَرَتُه.

فهها رجل تكل م بكلم ة فم ا بال ك مب ن َن ى دس تور الس ماء ووض ع ب دل من ه زبال ة أفك ار اليون ان والفرنس ني واالجنلي ز كأن ه 
 يقول هها خري لكم من هها؟

راح  ؟اإلمي انأم هو التناقض مع ادعاء اإلسَلم وادع اء  ؟فهل هها هو االنقياد ألحكام اهلل اليت تقتضيه كلمة ال إله إال اهلل
ب ل رمي ت الش ريعة ب العجز  ،البشر يشرعون من عقول مهازيلهم تشريعات يضاهئون ِبا شرع اهلل وينحون ِب ا أم ره وحكم ه

 والض  عف والقص  ور واجلم  ود وأهن  ا مل تع  د ق  ادرة عل  ى مواكب  ة ومس  ايرة روح العص  ر... إىل قول  ه ويف مجي  ع ش  ئون حياهت  ا".
(532) 

ر بالتنبيه أال وهو أن فهًما خاطًئا أو حتريًفا متعمًدا ينصب دوًما على لف  الشريعة والسيما وأود أن أشري هنا إىل أمر جدي
إذا أطل   ق ن    داء التطبي   ق ألحكامه    ا؛ إذ يتص    ور ال   بعض أو يص    ورون أن تطبي    ق الش   ريعة ه    و فق    ط تنفي   ه اْل    دود اجلنائي    ة 

ل  يس التش  ريع يف اإلس  َلم حمص  ورًا يف اْل  دود والص  حيح أن تطبي  ق الش  ريعة اإلس  َلمية ال يق  ف عن  د ح  د إقام  ة اْل  دود، ف
والعقوبات،"إن التشريع يف اإلس َلم ي نظم العَلق ة ب ني اإلنس ان ورب ه، وب ني اإلنس ان وأس رته، وب ني اإلنس ان وجمتمع ه، وب ني 

                                                            
 / التحقيق الثا ي(. 4723وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،2910( أخرجه أبو داود 532)

  070-45(  حقيقة التوحيد ص 532)
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م وحالة اْلرب، اْلاكم واحملكوم، وبني األغنياء والفقراء، واملَلك واملستأجرين، وبني الدولة اإلسَلمية وغريها يف حالة السل
 إخل إىل جانب أنه قانون ديين. …… فهو قانون مد ي وإداري، ودستوري ودوِل 

وُل  ها اش  تمل الفق  ه اإلس  َلمي عل  ى العب  ادات واملع  امَلت، واألنكح  ة واملواري  ث، واألقض  ية وال  دعاوى، واْل  دود والقص  اص 
فه و ي نظم حي اة اإلنس ان م ن أدب قض اء اْلاج ة للف رد والتعازير، واجلهاد واملعاهدات، واْلَلل واْل رام، والس فر وايآداب، 

 إىل إقامة اخلَلفة واإلمامة العظمى لألمة. 

ف  إن اْل  دود كم ا ش  رعها اإلس َلم ه  ي الس  يامل  ،وال نق ول ه  ها هروبً ا م  ن اإلق رار ب  أن للح  دود ِف الش ريعة منزلته  ا ومكانته ا
 ض جرائم معينة، وال يسمح ِبا  ال من األحوال. اْلارس للمحارم، وهي اإلعَلن الناطق بأن ايتمع املسلم يرف

ليس  ت بالبش  اعة ال  يت يتص  ورها بع  ض الن  اس أو يص  ورها املبش  رون واملستش  رقون وم  ن  -كم  ا ش  رعها اإلس  َلم   -واْل  دود 
 من علمانيينا ومتغربينا م ن املتنك رين ل دينهم املنس لخني م ن زي ق ومهم إىل عب اءة أع دائهم ،يركب مركبهم وينهج منهجهم

 العفنة القهرة.

ولقد صار هنالك انتشار ُلها الفهم اخلاطئ الهي نشأ ألجل هها التبشيع الناشئ أصالة عن نظرة خاطئة انتقل ت إىل ب ين 
 قومنا تبًعا لنظرة الغربيني لعقوبات اْلدود، والغربيون يستبشعون ههه العقوبات لسببني: 

ن يعد الزنا من قبل عيًبا وهجنة إذ ب ه ايآن ال يعت ربه إال لعبً ا أنه مل تكتمل بعد نشأة شعوره اخللقي، فهو بينما كا -
وسلوة، يعلل به شخصان نفسيهما ساعة م ن ال زمن  ولكن ه إذا ارتق ى ش عوره اخللق ي واالجتم اعي وعل م أن الزن ا 
ل  ى س  واء ك  ان بالرض  ا أو ب  اإلكراه، وك  ان ب  امرأة متزوج  ة أو ب  اكرة، جرمي  ة اجتماعي  ة يف ك  ل ح  ال تع  ود مض  ارها ع

 ايتمع بأسره
 ،أن حضارة الغرب قد قامت على إعانة )الفرد(على )اجلماعة(وتركبت عناصرها بتصور مغلو فيه للحقوق الفردية -

ل  هلك مهم  ا ك  ان م  ن ظل  م الف  رد واعتدائ  ه عل  ى ايم  وع، ف  َل ينك  ره أه  ل الغ  رب، ب  ل اتملون  ه غالبً  ا بطيب  ة نف  س، 
ظًا ْلقوق اجلماعة، اقش عرت من ه جل ودهم خوفً ا وفزًع ا، وأص بح ك ل ولكنه كلما امتدت إىل الفرد يد القانون حف
 نصحهم وحتمسهم  ق الفرد دون اجلماعة. 

إن اإلس  َلم يش  دد يف إثب  ات اجلرمي  ة تش  ديًدا غ  ري ع  ادي، وخصوًص  ا يف جرمي  ة الزن  ا، وم  ن ُث إذا ثبت  ت ال يته  اون يف إن  زال 
نا وه ي حكم ة ال تق وم ُل ا تعل يَلت الغ رب يف املأخ ه عليه ا ولع ل العقوبة املقررة على فاعلها وحكمت ه يف ذل ك م ا أوض ح

ه  ها يطم  ئن القل  وب الفزع  ة والنف  وس اُللع  ة إىل تش  ريع اْلك  يم اخلب  ري إن ك  ان الي  زال ف  يهم بع  ض عق  ل يس  وقهم إىل اْل  ق 
 بتفكريهم من غري تبعية لغريهم.
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تطبي  ق الش  ريعة مجع  اء يف ك  ل ش  ئون اْلي  اة السياس  ية إن املطالب  ة بتطبي  ق الش  ريعة ال خي  تص باْل  دود وح  دها ولكن  ه ن  داء ل
واالقتص  ادية واالجتماعي  ة ومنه  ا كفاي  ة الن  اس م  ن اإلف  َلس  م  ل ض  عيفهم وإعان  ة حمت  اجهم وس  د حاج  ة فق  ريهم وكفاي  ة 

 كل ذلك قبل أن ينظر يف عقوبة فَل قطع يد وال جلد ظهر فاعقلوا عباد اهلل.  ،معوزهم

لشريعة بركاهتا ونتائجه ا الطيب ة ال ىت اص دها ك ل م ن الت زم ِب ا وجي ر التخل ى عنه ا آثارس يئة كان ل   -أيها اإلخوة-ومن هنا 
 ال حدود لسوئها

إّن التزام املسلمني بأحكام شرعهم اْلنيف ودي نهم الق ومي ه و أس اس فَلحه م وعن وان س عادهتم وس بب ع زهم أيها اإلخوة 
 كان  ت ح  اُلم بعك  س ذل  ك حص  ل ُل  م اخلس  ران واُل  َلك ونص  رهم عل  ى أع  دائهم، وه  و مص  در أم  نهم واس  تقرارهم. وم  ىت

وال هل واُل  وان. وق د أقس  م اهلل بالعص  ر عل ى خس  ارة ك  ل إنس ان إال ال  هين آمن وا وعمل  وا الص  اْلات وتواص وا ب  اْلق وتواص  وا 
جله وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم مليئان بالنصوص اليت توضح ههه اْلقيق ة، وم ا س  -عز وجل-بالصرب، وكتاب اهلل 

 التاري  من حصول العزة ملن أطاعه والهلة ملن عصاه يصدق ذلك، والواقع املشاهد املعاين أصدق برهان. 

(، وق  ال تع  اىل: }َولَيَ نحُص  َرنَّ اهللُ َم  نح 010ق  ال تع  اىل: }َوَم  نح يَ عحَتِص  مح بِ  اهلِل فَ َق  دح ُه  ِدَي ِإىَل ِص  رَاٍط ُمسح  َتِقيٍم  )آل عم  ران: 
 َوهَنو ا َعِن الحُمنحَكِر َولِلَّ ِه َلَقِويٌّ َعزِيٌز، الَِّهيَن ِإنح َمكَّنَّاُهمح يف اأَلرحِض أَقَاُموا الصََّلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِالحَمعحُروفِ  يَ نحُصرُُه ِإنَّ اهللَ 

 (.20 -َعاِقَبُة األُُموِر  )اْلج 

نس  تمع مل  ا قال  ه يف ح  ق م  ن زه  د ب  اْلق واس  تبدل األدِّن هك  ها ق  ال اهلل يف ح  ق م  ن أطاع  ه واتق  اه والت  زم ش  رعه وه  داه، ول
رِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنحًكا َوََنحُشرُُه ي َ  وحَم الحِقَياَمِة بالهي هو خري، فأعرض عن ذكر اهلل، يقول اهلل تعاىل: }َوَمنح َأعحَرَض َعنح ِذكح

ريًا، قَاَل َكَهِلَك أَتَ تحَك آيَاتُ َنا فَ َنِس يتَ َها وََك َهِلَك الحيَ  وحَم تُ نحَس ى، وََك َهِلَك جَنح زِي َأعحَمى، قَاَل َربِّ مِلَ َحَشرحَتيِن َأعحَمى َوَقدح ُكنحُت َبصِ 
(، ويق  ول س  بحانه: }َوَم   نح يَ عح  ُ  َع  نح ِذكح   ِر 043َم  نح َأسح  َرَف وملَح ي ُ  ؤحِمنح ِبآي   اِت َربِّ  ِه َوَلَع  َهاُب ايآِخ   َرِة َأَش  دُّ َوأَب حَق  ى  )ط    ه: 

َتُدوَن  الرَّ حَِن ن ُ   (. 73)الزخرف:َقيِّضح َلُه َشيحطَانًا َفهو َلُه َقرِيٌن، َوِإن َُّهمح لََيُصدُّونَ ُهمح َعِن السَِّبيِل َوَاحَسُبوَن أَن َُّهمح ُمهح

ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف اْلديث الصحيح: "كل أميت يدخلون اجلن ة إال م ن أىب"، قي ل: ي ا رس ول اهلل وم ن 
 (530)ل: "من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصا ي فقد أىب".يأىب؟ فقا

وقد حوى التاري  يف طياته أخبار انتصار املسلمني الصادقني عل ى أع دائهم وتغل بهم عل يهم ل يس لكث رة ع ددهم وع ددهم 
اهلل  وإمنا هو بسبب قوة إمياهنم ومتسكهم بكتاب رِبم وس نة نب يهم ص لى اهلل علي ه وس لم م ع األخ ه باألس باب ال يت أم رهم

(، فظف روا بنص ر اهلل ألهن م نص روه وجاه دوا يف س بيله لتك ون 01ِبا بقوله: }َوَأِعدُّوا َُلُمح َم ا اسح َتَطعحُتمح ِم نح قُ  وٍَّة  )األنف ال: 
كلمته هي العليا، وكلمة أعدائه السفلى، فكان ُلم ما أرادوا نصرًا يف الدنيا وسعادة يف ايآخرة، وصدق اهلل إذ يق ول: }يَ ا 

                                                            
 ، من حديث أَب هريرة.2005( أخرجه البخاري 530)
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(، ويق  ول: }ِإنح يَ نحُص  رحُكُم اهللُ فَ  َل َغالِ  َب َلُك  مح َوِإنح 3َه  ا الَّ  ِهيَن آَمنُ  وا ِإنح تَ نحُص  ُروا اهلَل يَ نحُص  رحُكمح َويُ ثَبِّ  تح أَقح  َداَمُكمح  )حمم  د: أَي ُّ 
 (001  )آل عمران:خَيحُهلحُكمح َفَمنح َذا الَِّهي يَ نحُصرُُكمح ِمنح بَ عحِدِه َوَعَلى اهلِل فَ لحَيتَ وَكَِّل الحُمؤحِمُنونَ 

وإذا أراد العاق  ل يف ه  ها العص  ر ال  هي نع  ي  في  ه معرف  ة الش  اهد م  ن الواق  ع عل  ى ص  دق ه  هه اْلقيق  ة، وه  ي أن املس  لمني 
ينتصرون بسبب التزامهم شريعة اإلسَلم اليت اختارها اهلل ُلم وينهزمون عن د زه دهم فيه ا وبع دهم ع ن األخ ه بتعاليمه ا مل 

ج اْلرب بني العرب واليهود اليت جتلت فيها ههه اْلقيق ة بوض وح ذل ك أن الع رب ال هين أع زهم جيد شاهًدا أوضح من نتائ
بشرع اهلل، ومل اكموا الوحي الهي نزل به جربيل من  -إال من شاء اهلل منهم  -اهلل باإلسَلم ملا مل يلتزموا يف هها العصر 

التحاكم إىل قوانني وضعية م ا أن زل اهلل ِب ا م ن س لطان، مل ا  اهلل على رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم، واختاروا ألنفسهم
مل يلتزم  وا ِب  هه الش  ريعة الكامل  ة الص  اْلة لك  ل زم  ان ومك  ان ظف  روا باخل  هالن وص  ارت ُل  م الهل  ة أم  ام م  ن كت  ب اهلل عل  يهم 

ل م ا ج رى م ن الهلة، وأي ذل وهوان أشد من هها الهل واُلوان، وسيسجل التاري  ذلك للهين يأتون من بعد، كم ا س ج
 (533)خري وشر للهين مضوا من قبل، ولن يقوم للمسلمني قائمة إال إذا رجعوا إىل االعتصام باهلل وااللتزام بشريعة اهلل.

وراجعوا أخطاءهم وأفاقوا م ن  -سبحانه وتعاىل-ولقد ظهر ذلك جلي ا واضًحا ملا عادت تلك الشعوب إىل باريها وراعيها 
م هكرة وع ادت ش عوِبم آيب ة تائب ة واعبف ت رئاس اهتم بالتقص ري والتف ريط فنص رهم اهلل تع اىل   سباهتم فرجعت دعاهتم واعظة

كما حد  يف انتصار العاشر من رمضان، ولكنهم عادوا اليوم فنكسوا تلك الرايات البيض وأبدلوا تلك الش ارات اْلس نة 
وي  أكلوا م  ن ف  وقهم وم  ن حت  ت أرجله  م ألرض حت  ل عل  يهم برك  ات اهلل م  ن الس  ماء وا ع  ودون ويثبت  ون عل  ى ش  رع رِب  موي  وم ي

-برك  ات ال حتص  ى، ف  أول ذل  ك أن اهلل ف  إن للعم  ل بالش  ريعة املطه  رة رون، وم  ن حي  ث ال اتس  بون وال يش  عرون وال يق  دّ 
 قد أناط خري الدنيا بتطبيق شريعته. -سبحانه وتعاىل

إل  يهم م  ن رِب  م ألكل  وا م  ن ف  وقهم وم  ن حت  ت  ق  ال تع  اىل ع  ن أه  ل الكت  اب: }ول  و أهن  م أق  اموا الت  وراة واإلجني  ل وم  ا أن  زل
 (، وههه ايآية وإن كانت يف أهل الكتاب من اليهود والنصارى إال أهنا تنسحب علينا أيًضا، 00أرجلهم  )املائدة:

وقال أيًضا سبحانه: }ولو أن أهل القرى آمنوا واتق وا لفتحن ا عل يهم برك ات م ن الس ماء واألرض، ولك ن ك هبوا فأخ هناهم 
( وال شك أن املؤمنني يصدقون بوعد اهلل ويعلمون يقيًنا أن خري الدنيا وايآخ رة يف اتب اع 90نوا يكسبون  )األعراف:مبا كا

 مرضاته. 

وإذا ك  ان ُث م  ن يك  هب ِب  ها الوع  د وال ي  رى رابطً  ا وس  بًبا ب  ني إقام  ة الص  َلة وإيت  اء الزك  اة والص  وم، وب  ني ن  زول املط  ر ووف  رة 
ف إن مث ة رواب ط مادي ة أيًض ا يش اهدها ك ل ذي بص ر م ن م ؤمن وك افر ب ني ه ها وذاك، فالص َلة  ،الزراعات وروامل االتجارات

والص  يام تربي  ة وتزكي  ة لض  مري الف  رد وتوجي  ه ل  ه َن  و ال  رب واإلحس  ان، وحمب  ة اخل  ري للن  اس، وال ش  ك أن م  ن ه  ها ص  فته أج  اد 
  على األموال العام ة م ن الض ياع، وال ش ك أن صناعته وزراعته، ومل يغ  يف جتارته، ومل يقبل رشوة إن كان موظًفا، وحاف

                                                            
 ( لزوم التزام املسلم بأحكام الشريعة اإلسَلمية.533)
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جمتمًع ا تك  ون عامت ه وأكثريت  ه عل  ى ه ها النح  و س  يكون جمتمًع ا للرخ  اء والث روة وزي  ادة اإلنت  امل. وال ش ك أيًض  ا أن يف إخ  رامل 
 ب والدمار. الزكاة أعظم فائدة لنماء األموال والقضاء على الثورات والشحناء اليت تشل االقتصاد وتوصل البلدان إىل اخلرا

وفض  ل اْل  ج وهوعب  ادة يف التقري  ب ب  ني الش  عوب اإلس  َلمية ال ينك  ر وم  ع التقري  ب حتص  ل امل  ودة وتتب  ادل املن  افع التجاري  ة 
والصناعية والزراعية، والعامل كله يسعى إىل إقامة مؤمتر كاْلج تنتفي فيه الفروق بني البش ر وال يس تطيع، وه ها يف العب ادات 

بل  ا م  ن ذل  ك ألهن  ا تس  تهدف أص  ًَل رف  ع الظل  م وإقام  ة الع  دل يف األرض، وال ش  ك أن الظل  م يتبع  ه وأم  ا املع  امَلت فه  ي أ
 اخلراب، وأن العدل يتبعه الرخاء والنماء. فلماذا ال تكون إقامة شريعة اهلل، تعين انفتاح الربكات وزيادة اخلريات. 

العقوب  ات الش  رعية ه  ي م  ن أك  رب أس  باب زي  ادة وال ش  ك أيًض  ا عن  د ك  ل ذي ل  ب م  ن م  ؤمن وك  افر أن إقام  ة اْل  دود أع  ين 
اخلريات والربكات فقطع ي د الس ارق يع ين احملافظ ة عل ى األم وال وخروجه ا م ن املخ اىبء ليعم ل ِب ا يف التج ارات والزراع ات 

 فإذا توفرت ل ه اْلماي ة خ رمل، وإذا انتش رت اللصوص ية والظل م اختب أ أو -كما يقولون-والصناعات، ألن رأس املال جبان 
ه  رب، وال ش  ك أيًض  ا أن قت  ل القات  ل ردع ع  ن ه  هه اجلرمي  ة املس  ببة خل  راب العم  ران وتقطي  ع أو ص  ال ايتمع  ات، وناهي  ك 
بتنفيه حد الزنا حيث يقطع دابر البغاء، وإنفاق األموال يف غري وجهها، ويقطع الطريق على إجناب أواًل:د الزن ا ال هين ه م 

ل  م ل  ه أبً  ا ميتل  ئ قلب  ه باْلق  د والكراهي  ة للمجتم  ع، وال ش  ك أن  ه يظل  م الن  اس إذا آف  ة ايتمع  ات، فالطف  ل ال  هي ينش  أ ال يع
 وجد الفرصة لهلك. وُلها كان عامة املنحرفني وايرمني من هؤالء.

وايتم  ع اإلس  َلمي ال  هي يظه  ر عل  ى ه  ها النح  و م  ن النظاف  ة والطه  ر ال ش  ك أن  ه س  يكون جمتم  ع اخل  ري والربك  ة والنم  اء. 
أن يك  ون هن  اك راب  ط وس  بب مباش  ر ت  راه ك  ل ع  ني ويفقه  ه ك  ل قل  ب ب  ني تطبي  ق الش  ريعة املطه  رة وب  ني  فلم  اذا ننك  ر إذن

الرخاء املادي والسعادة الدنيوية. وصدق اهلل القائل: }من عمل عمًَل ص اًْلا م ن ذك ر أو أنث ى وه و م ؤمن فلنحيين ه حي اة 
هلك ج اء ع ن الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم أن ه ق ال: (. ول 93طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما ك انوا يعمل ون  )النح ل:

 (539()535)"إقامة حد يف األرض خري من أن ميطروا أربعني صباًحا"

لك  ن ورغ  م ك  ل ه  ها أض  اع املس  لمون ش  ريعة رِب  م كأس  هل ش  يء عل  يهم يض  يعونه وفرط  وا فيه  ا ك  أي ش  يء س  هل عل  يهم 
 التفريط فيه فيا حسرة على العباد.

عليه وسلم تتحاكم إىل غري شريعة اهلل ُلو أمر مههل... وأمر بش ع.. ال خيف ف م ن بش اعته إن تصور أمة حممد صلى اهلل 
 عموم البلوى وال ثقل األمر الواقع 

 كيف ختلت ههه األمة عن رسالتها وعن متيزها الهي ميزها اهلل به؟

 هل أخرمل اهلل ههه األمة لتكون يف ذيل القافلة تلهث وراء الركب؟
                                                            

 (.7071(، من حديث أَب هريرة، وحسنه األلبا ي يف صحيح اجلامع )2912( أخرجه النسائي )535)

 لفضيلة الشي  عبد الر ن عبد اخلالق.  ،( وجوب تطبيق اْلدود الشرعية )ص(539)
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 صيتها، تصبح مقلدة بل مشوهة من اجلاهلية.وهل أخرجها لتبهم شخ

 ؟أمل خيرجها لتكون قائدة ورائدة وشاهدة على كل البشرية

ِمنُ وَن بِاللَّ هِ  كما قال تعاىل: } َه وحَن َع ِن الحُمنحَك ِر َوتُ ؤح رَِج تح لِلنَّ اِس تَ أحُمُروَن بِ الحَمعحُروِف َوتَ ن ح   ]آل عم ران:  ُكنح ُتمح َخي ح َر أُمَّ ٍة ُأخح
001.] 

ق  رة: وََك  َهِلَك َجَعلحنَ  اُكمح أُمَّ  ًة َوَس  طًا لَِتُكونُ  وا ُش  َهَداَء َعلَ  ى النَّ  اِس َوَيُك  وَن الرَُّس  وُل َعلَ  يحُكمح َش  ِهيًدا   ]الب كم  ا ق  ال تع  اىل: }و 
027.] 

 وهل تستطيع أن حتقق شيًئا من ذلك حني تتخلى عن شريعة اهلل وتنتهج شرائع اجلاهلية.

ألم ر أعظ م م ن ه ها بكث ري أخرجه ا لتك ون ه ي النم وذمل ال هي حتتهي ه البش رية لتهت دي إىل رِب ا،  إمنا أخ رمل اهلل ه هه األم ة
 وتطبق منهجه يف األرض فتنال خري الدنيا وخري ايآخرة، وتنال رضوان اهلل.

ي وذات ي  وم حقق  ت األم  ة ذل  ك النم  وذمل الف  ه يف ع  امل الواق  ع ول  ن تع  ود إىل التمك  ني والق  وة ح  ىت تع  ود إىل الس  بب ال  ه
مكنه  ا م  ن قبل.}وع  د اهلل ال  هين آمن  وا م  نكم وعمل  وا الص  اْلات... . ول  ن يعب  دوه ح  ق عبادت  ه عب  ادة خالي  ة م  ن الش  رك 

ف التزام ش رع اهلل، وت رك ش رع م ا س واه، ه و م ن مقتض ى ال  (551)حىت يلتزموا بتطبيق شريعة اهلل.}فَل ورب ك ال يؤمن ون... 
 .إله إال اهلل

كب ري ال ب د أن يك ون عل ى  وف ق أم ر اهلل وهني ه س بحانه ال عل ى ه وى اإلنس ان ووف ق م راده، وكها كل ص غري م ن أم ر امل رء و 
ولكن اإلنسان يأحم عليه ساعة يتكرب فيها ويتجرب ويظن بنفسه القوة والقدرة على أن يكون مستغنًيا عن السري على أوام ر 

مل ن ارتض ى م ا يص نع وال هين يتبع وهنم عل ى هنجه م اهلل فيمضي بعي ًدا عنه ا ليخت ار لنفس ه م ن املن اهج م ا ش اء وليس ن ل ه و 
قوانني غري قوانني اهلل ظن ا منه أنه إمنا يفعل ما هو من مجلة مستحقاته، ونسي أنه إمنا هو عب د مس كني فق ري لل نفس ال هي 

  ه اهلل ر -– حمم د إقب الخيرمل منه أن يعيده إليه رب العلمني س بحانه وم ا أمج ل م ا ع رب ع ن ذل ك ش اعر اإلس َلم اْلك يم 
 إذ يقول: -تعاىل

 اْلب ذو العصف والراان ينبته *** من ظلمة الطني رب اْلب والطنيِ 

 والغيم من جل األموامل ي رفعه *** إىل السموات سلطان السَلطنيِ 

 يسوق للزهر أنساًما هتيج   ه *** فريسل الزهر أنغام البسات  نيِ 

                                                            
 (.43( تطبيق الشريعة )ص 551)
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 وره العنيِ للشمس من نوره طوق يزي  نها *** وللندى نسب من ح

 فقل لصاحب تامل يدع   يه له *** أف  قح فإنك مسكني املساكني

أيها اإلخوة  إن اهلل تعاىل إمنا أنزل الكتاب ليعمل به و بعث الرسول ليقتدى به، ف أي ادع اء ل نس ان يص ح إذا م ا انف ك 
يق ول إن ه م ؤمن ب اهلل ُث ميض ي ليخت ار عن العمل مبا جاءه ب ه الرس ول، ُث يق ول أن ا متب ع ل ه، ب ل أي إمي ان ل ه ا ق إذا ك ان 

لنفسه هنًجا غ ري ال هي ب ه أم ر وش رًعا دون م ا إلي ه أرش د؟  يق ول ص احب التحري ر والتن وير: "إّن م راد اهلل تع اىل م ن توجي ه 
ا ش  رع الش  رائع وإرس  ال الرس  ل، ل  يس جم  ّرد ق  رع األمس  اع بعب  ارات التش  ريع أو الت  هّوق ل  َدقائق تراكيب  ه، ب  ل م  راد اهلل تع  اىل ممّ  

 (550)للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه"

وقد فسر العلماء ر هم اهلل العبادة مبعان من أمجعها ما ذك ره  ،وأداء حقه سبحانه فيهالقد خلق اهلل اجلن واإلنس لعبادته 
 إذ يقول:  -ر ه اهلل-شي  اإلسَلم ابن تيمية 

واألعم ال الظ اهرة والباطن ة. وه ها ي دل عل ى أن العب ادة تقتض ي:  العبادة: اسم جامع لكل ما ابه اهلل ويرض اه م ن األق وال
االنقي  اد الت  ام هلل تع  اىل، أم  رًا وهنيً  ا واعتق  اًدا وق  واًل وعم  ًَل، وأن تك  ون حي  اة امل  رء قائم  ة عل  ى ش  ريعة اهلل، ا  ل م  ا أح  ل اهلل 

من حظ وش نفس ه ون وازع ه واه، يس توي يف وارم ما حرم اهلل، وخيضع يف سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع اهلل، متجرًدا 
ه  ها الف  رد واجلماع  ة، والرج  ل وامل  رأة، ف  َل يك  ون عاب  دا هلل م  ن خض  ع لرب  ه يف بع  ض جوان  ب حيات  ه، وخض  ع للمخل  وقني يف 

ُم وَك ِفيَم ا َش َجَر بَ ي ح  ِمنُ وَن َح ىتَّ ُاَكِّ نَ ُهمح ُُثَّ اَل جيَِ ُدوا يف جوانب أخرى، وهها املعىن يؤكده قول اهلل تع اىل: }فَ ََل َوَربِّ َك اَل يُ ؤح
ِليًما    أَن حُفِسِهمح َحَرًجا ممَّا َقَضيحَت َوُيَسلُِّموا َتسح

ًما ِلَقوحٍم يُوِقُنوَن  -سبحانه وتعاىل-وقوله  َسُن ِمَن اللَِّه ُحكح ُغوَن َوَمنح َأحح َاِهِليَِّة يَ ب ح َم اجلح  : }أََفُحكح

 (554)«ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به»ال: وما روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ق

: "ف َل ي تم إمي ان العب د إال إذا آم ن ب اهلل ورض ي حكم ه يف القلي ل والكث ري، -ر  ه اهلل تع اىل-يقول مساحة العَلم ة اب ن ب از 
غريه، كما ق ال تع اىل: وحتاكم إىل شريعته وحدها يف كل شأن من شئونه، يف األنفس واألموال واألعراض، وإال كان عابدا ل
َتِنُبوا الطَّاُغوَت  فمن خض ع هلل س بحانه وأطاع ه و  حت اكم إىل وحي ه، فه و }َوَلَقدح بَ َعث حَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اُعحُبُدوا اللََّه َواجح

}َأملَح تَ  َر ِإىَل الَّ ِهيَن العابد ل ه، وم ن خض ع لغ ريه، وحت اكم إىل غ ري ش رعه، فق د عب د الط اغوت، وانق اد ل ه، كم ا ق ال تع اىل: 
ُف  ُروا بِ  ِه َويُرِي  ُد يَ زحُعُم  وَن أَن َُّه  مح آَمنُ  وا مبَ  ا أُنح  زَِل ِإلَيح  َك َوَم  ا أُنح  زَِل ِم  نح قَ بحلِ  َك يُرِي  ُدوَن َأنح يَ َتَح  اَكُموا ِإىَل الطَّ  ا ُغوِت َوقَ  دح أُِم  ُروا َأنح َيكح

 الشَّيحطَاُن َأنح ُيِضلَُّهمح َضََلاًل بَِعيًدا 

                                                            
 (.7/25التحرير والتنوير ) (550)

وانظر رسالة  ،003، و املشكاة 02(، وقال النووي يف أربعينه: "هها حديث صحيح رويناه يف كتاب اْلجة بإسناد صحيح"، لكن ضعفه األلبا ي يف ظَلل اجلنة 95/ 0( أخرجه البغوي يف شرح السنة )554)

 العبودية لشي  اإلسَلم.
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والعبودية هلل وحده والرباءة من عبادة الط اغوت والتح اكم إلي ه، م ن مقتض ى ش هادة أن ال إل ه إال اهلل وح ده ال ش ريك ل ه، 
وأن حممًدا عبده ورسوله، ف اهلل س بحانه ه و رب الن اس، وإُله م، وه و ال هي خلقه م وه و ال هي ي أمرهم وينه اهم، واي يهم 

َمح ُر  فكم ا أن ه اخل الق  ومييتهم، وااسبهم وجيازيهم، وهو املستحق َلح ُق َواألح للعبادة دون كل ما سواه ق ال تع اىل: }َأاَل لَ ُه اخلح
 وحده، فهو ايآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره.

لق  د ب  نّي اهلل تع  اىل أن اْلك  م بغ  ري م  ا أن  زل اهلل حك  م اجل  اهلني، وأن اإلع  راض ع  ن حك  م اهلل تع  اىل س  بب ْلل  ول عقاب  ه، 
ُك  مح بَ ي ح  نَ ُهمح مبَ  ا أَن ح  َزَل اللَّ  ُه َواَل تَ تَّبِ  عح َأه  واَءُهمح َواحح  َهرحُهمح أَ وبأس  ه ال  هي ال ي  رد ع   نح ن الق  وم الظ  املني، يق  ول س  بحانه: }َوَأِن احح

َ   ا يُرِي   ُد اللَّ   ُه َأنح ُيِص   يبَ ُهمح بِ    ِتنُ   وَك َع   نح بَ عح   ِض َم   ا أَن ح   َزَل اللَّ   ُه ِإلَيح   َك فَ   ِإنح تَ َولَّ   وحا فَ   اعحَلمح أمنَّ عحِض ُذنُ   وِِبِمح َوِإنَّ َكثِ   ريًا ِم   َن النَّ   اِس ب َ يَ فح
ًما ِلَقوحٍم يُوِقنُ وَن  والق ارك ُل هه ايآ َسُن ِمَن اللَِّه ُحكح ُغوَن َوَمنح َأحح َاِهِليَِّة يَ ب ح َم اجلح ي ة واملت دبر ُل ا يتب ني ل ه أن َلَفاِسُقوَن }أََفُحكح

 األمر بالتحاكم إىل ما أنزل اهلل، أكد مبؤكدات مثانية: 

نَ ُهمح مبَا أَن حَزَل اللَُّه ا ُكمح بَ ي ح  ألول: األمر به يف قوله تعاىل: }َوَأِن احح

 الثا ي: أن ال تكون أهواء الناس ورغباهتم مانعة من اْلكم به بأي حال من األحوال وذلك يف قوله: }َواَل تَ تَِّبعح َأهواَءُهمح 

ِتنُ وَك َع نح الثالث: التحهير من عدم حتكيم شرع اهلل يف القليل والكثري َهرحُهمح َأنح يَ فح ، والصغري والكبري، بقوله سبحانه: }َواحح
 بَ عحِض َما أَن حَزَل اللَُّه ِإلَيحَك 

الرابع: أن التوِل عن حكم اهلل وع دم قب ول ش يء من ه ذن ب عظ يم موج ب للعق اب األل يم، ق ال تع اىل: }فَ ِإنح تَ َولَّ وحا فَ اعحَلمح 
َا يُرِيُد اللَُّه َأنح   ُيِصيبَ ُهمح بِبَ عحِض ُذنُوِِبِمح أمنَّ

اخل  امس: التح  هير م  ن االغ  بار بكث  رة املعرض  ني ع  ن حك  م اهلل، ف  إن الش  كور م  ن عب  اد اهلل قلي  ل، يق  ول تع  اىل: }َوِإنَّ َكثِ  ريًا 
 ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن 

مَ  ُغوَن  السادس: وصف اْلكم بغري ما أنزل اهلل بأنه حكم اجلاهلية، يقول سبحانه: }أََفُحكح َاِهِليَِّة }يَ ب ح  اجلح

ًما -عز وجل-السابع: تقرير املعىن العظيم بأن حكم اهلل أحسن األحكام وأعدُلا، يقول  َسُن ِمَن اللَِّه ُحكح  : }َوَمنح َأحح

 الثامن: أن مقتضى اليقني ه و العل م ب أن حك م اهلل ه و خ ري األحك ام وأكمله ا، وأمته ا وأع دُلا، وأن الواج ب االنقي اد ل ه،
ًما ِلَقوحٍم يُوِقُنوَن . َسُن ِمَن اللَِّه ُحكح  مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: }َوَمنح َأحح

ل بعض م ن جادل ه يف بع ض املس ائل: )يوش ك أن تن زل عل يكم حج ارة م ن الس ماء،  -رض ي اهلل عن ه-وقد قال ابن عباس 
 أقول: قال رسول اهلل، وتقولون: قال أبو بكر وعمر(.
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لعب  د جي  ب علي  ه االنقي  اد الت  ام لق  ول اهلل تع  اىل، وق  ول رس  وله، وتق  دميهما عل  ى ق  ول ك  ل أح  د، وه  ها أم  ر ومع  ىن ه  ها: أن ا
 (557)معلوم من الدين بالضرورة.

يق  ول اب  ن املعاص  ي وال  هنوب وم  ن أوُل  ا إبط  ال ش  ريعة رب الع  املني إن الفس  اد ال  هي يستش  ري يف الن  اس ايآن ُل  و بس  بب 
: "وال تفس   دوا يف األرض بع  د إص   َلحها: ق   ال أكث   ر املفس   رين: ال تفس   دوا فيه   ا -ج   لع   ز و -يف قول   ه  -ر    ه اهلل-الق  يم 

باملعاص  ي وال  دعاء إىل غ  ري طاع  ة اهلل بع  د إص  َلح اهلل إياه  ا ببع  ث الرس  ل وبي  ان الش  ريعة وال  دعاء إىل طاع  ة اهلل ف  إن عب  ادة 
ض يف اْلقيق  ة إمن  ا ه  و بالش  رك ب  ه وخمالف  ة غ  ري اهلل وال  دعوة إىل غ  ريه والش  رك ب  ه ه  و أعظ  م فس  اد يف أألرض ب  ل فس  اد األر 

أمره قال تعاىل ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الن اس وق ال عطي ة يف ايآي ة وال تعص وا يف األرض فيمس ك اهلل 
املط  ر ويهل  ك اْل  ر  مبعاص  يكم  وق  ال غ  ري واح  د م  ن الس  لف: إذا قح  ط املط  ر ف  إن ال  دواب تلع  ن عص  اة ب  ين آدم وتق  ول 

العنهم فبسببهم أجدبت األرض وقحط املطر وباجلملة فالشرك وال دعوة إىل غ ري اهلل وإقام ة معب ود غ ريه ومط اع متب ع اللهم 
غ  ري رس  ول اهلل ه  و أعظ  م الفس  اد يف األرض وال ص  َلح ُل  ا وال ألهله  ا إال أن يك  ون اهلل وح  ده ه  و املعب  ود وال  دعوة ل  ه ال 

إمنا جتب طاعته إذا أمر بطاعة الرس ول ف إذا أم ر مبعص يته وخ َلف ش ريعته ف َل  لغريه والطاعة واألتباع لرسوله ليس إال وغريه
ومن  ،مسع له وال طاعة فإن اهلل أصلح األرض برسوله ودينه وباألمر بتوحيده وهني عن إفسادها بالشرك به ومبخالفة رسوله

له وك   ل ش   ر يف الع   امل وفتن   ة وب   َل ت  دبري أح   وال الع   امل وج   د ك   ل ص   َلح يف األرض فس   ببه توحي   د اهلل وعبادت  ه وطاع   ة رس   و 
 (552)وقحط وتسليط عدو وغري ذلك فسببه خمالفة رسوله والدعوة إىل غري اهلل ورسوله 

 ؟: ما هو واجب املسلمني اليوم إزاء ههه القضية اخلطرية يف حياة اإلسَلم -أيها اإلخوة-والسؤال ايآن 

لس  ة االس  باحة أس  أل اهلل أن اف    علين  ا ش  ريعتنا وأن يعي  د وه  ها ه  و عنص  رنا الثال  ث م  ن عناص  ر اللق  اء ونلتق  ي ب  ه بع  د ج
 إلينا عزتنا.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى. الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله

 ثالثا: ورقة عمل: ما هو واجب املسلمني اليوم َنو القيام بتحكيم شريعة رب العاملني؟ فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

واجل  واب يف نق  اط حم  ددة: أواًل: م  اهو واج  ب املس  لمني الي  وم إزاء ه  هه الق  وانني الوض  عية اجل  ائرة وه  م ملزم  ون يف بَلده  م 
 يرزحون حتت نريها وتئن بَلدهم من ظلماهتا؟  ،إليها بالتحاكم

                                                            
 ، بتصرف كثري.-ر ه اهلل تعاىل-لسماحة العَلمة عبد العزيز بن باز  ،(02 - 0خالفه ص ) ( وجوب حتكيم شرع اهلل ونبه ما557)

 (.242/  7) -( بدائع الفوائد 552)
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 –"الواجب عليهم شرًعا أن يتحاكموا إىل من اكم بينهم  كم الكتاب والس نة م ن علم ائهم واجلواب عن ههه النقطة: 
لم تدفعه للقبول إال أن قوة إميان املس –وإن مل يكن ُلم القوة املادية إللزام الناس باألحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة 

وإذا وق  ف املس  لم مض  طًرا أم  ام ه  هه احمل  اكم الوض  عية فعلي  ه أن ي  دعوهم، وي  أمرهم أن اكم  وا ل  ه  ق  ه …  ك  م الش  رع 
الش  رعي فق  ط. وك  هلك م  ن تراف  ع أم  ام ه  هه احمل  اكم ل  دفع الظل  م ع  ن مس  لم أو رفع  ه، فعلي  ه أن يطل  ب مث  ل ذل  ك. وم  ن 

 (552)مني فَل جناح عليه، ألنه مل يأمر إال مبعروف."يطلب هها اْلق لنفسه أو لغريه من املسل

ثانيا: ما هو واجب املسلمني ودورهم جتاه العمل لتحكيم شريعتهم؟ وأقول واجب املسلمني فهو واجب وف رض الزم وه و 
 واجب املسلمني كل املسلمني بَل استثناء.

العمل  ق إلعادة حك م اإلس َلم ل يس فق ط عل ى  ال بد لكل مجاعة مسلمة من :-ر ه اهلل تعاىل-يقول العَلمة األلبا ي 
: }ه  و ال  هي أرس  ل رس  وله باُل  دى ودي  ن اْل  ق -تب  ارك وتع  اىل-أرض اإلس  َلم ب  ل عل  ى األرض كله  ا وذل  ك حتقيًق  ا لقول  ه 

الص   ف(. وق   د ج   اء يف بع   ض بش   ائر األحادي   ث النبوي   ة أن ه   هه ايآي   ة  - 9ليظه   ره عل   ى ال   دين كل   ه ول   وكره املش   ركون  )
فلك  ي ي  تمكن املس  لمون م  ن حتقي  ق ه  ها ال  نص الق  رآ ي والوع  د اإلُل  ي ف  َل ب  د م  ن س  بيل ب  ني وطري  ق  ،بع  د س  تتحقق فيم  ا

 (550)واضح 

 إذا ما هو املنهج؟ وما هو الطريق؟ 

واجل  واب: الطري  ق س  هلة واض  حة فه  ي كم  ا يق  ول العَلم  ة األلب  ا ي: "ال ش  ك أن الطري  ق الص  حيح ه  و م  ا ك  ان رس  ول اهلل 
دن    دن حول    ه وي    هكر أص    حابه ب    ه يف ك    ل خطب    ة: "وخ    ري اُل    دي ه    دي حمم    د ص    لى اهلل علي    ه ص    لى اهلل علي    ه وس    لم ي

أن يب دؤوا م ن حي ث ب دأ رس ول اهلل  -و اصة منهم من يهتم بإعادة اْلكم اإلس َلمي  -فعلى املسلمني كافة (553)وسلم"
مب  ا ب  دأ ب  ه  -وجوبً  ا  -ا: أن نب  دأ ص  لى اهلل علي  ه وس  لم وه  و م  ا ن  وجزه َن  ن بكلمت  ني خفيفت  ني: )التص  فية والببي  ة( ومعنامه  

 الرسول عليه الصَلة والسَلم )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة(. ولكن مباذا بدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ 

من املتيقن أنه صلى اهلل علي ه وس لم ب دأ بال دعوة ب ني األف راد ال هين ك ان يظ ن ف يهم االس تعداد لتقب ل اْل ق ُث اس تجاب ل ه 
ُث وق ع بع د ذل ك التع هيب والش دة ال يت أص ابت  -كم ا ه و مع روف يف الس رية النبوي ة   -ن استجاب من أف راد الص حابة م

اإلس َلم يف املدين ة املن ورة وب دأت هن اك  -ع ز وج ل-املسلمني يف مكة ُث جاء األم ر ب اُلجرة األوىل والثاني ة ح ىت وط د اهلل 
 لمني وبني الكفار من جهة ُث اليهود من جهة أخرى... هكها املناوشات واملواجهات وبدأ القتال بني املس

إًذا ال بد أن نبدأ َنن بتعليم الناس اإلسَلم اْلق كم ا ب دأ الرس ول علي ه الص َلة والس َلم لك ن ال جي وز لن ا ايآن أن نقتص ر 
دثات مم  ا ك  ان س  بًبا يف عل  ى جم  رد التعل  يم فق  ط فلق  د دخ  ل يف اإلس  َلم م  ا ل  يس من  ه وم  ا ال مي  ت إلي  ه بص  لة م  ن الب  دع واحمل  

                                                            
 .034 – 030( فضل الغين اْلميد تعليقات على كتاب التوحيد: ص 552)

 وما بعدها(.07( فتنة التكفري )ص 550)

 .0272( أخرجه مسلم 553)
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هت  دم الص  رح اإلس  َلمي الش  ام  فل  هلك ك  ان الواج  ب عل  ى ال  دعاة أن يب  دءوا بتص  فية ه  ها اإلس  َلم مم  ا دخ  ل في  ه ه  ها ه  و 
 األصل األول: )التصفية(. 

 ف  َل ن  زال ،وأم  ا األص  ل الث  ا ي: فه  و أن يق  بن م  ع ه  هه التص  فية تربي  ة الش  باب املس  لم الناش  ئ عل  ى ه  ها اإلس  َلم املص  في
نسمع من كثري م ن املس لمني العقائ د املخالف ة للكت اب والس نة واألعم ال املنافي ة للكت اب والس نة فض ًَل ع ن تك رارهم تل ك 

وهن اك كلم ة ألح د ال دعاة طيب ة ه ي: )أقيم وا دول ة اإلس َلم يف قل وبكم تق م لك م عل ى  ،احملاوالت الفاشلة املخالفة للش رع
ء عل ى الكت اب والس نة ف َل ش ك أن ه ب هلك ستص لح عبادت ه وستص لح أخَلق ه ألن املسلم إذا صحح عقيدت ه بن ا ،أرضكم(

 وسيصلح سلوكه... اخل 

 ثالثا: فلنحكم اإلسَلم يف شؤننا اخلاصة:

أيه   ا اإلخ   وة  إن الش   ريعة ال ميك   ن أن تطب   ق تطبيًق   ا حقيقي    ا إال إذا ق   ام عل   ى تطبيقه   ا  أن   اس يؤمن   ون بقدس   يتها، ورباني   ة 
ا، ومسو أهدافها، ويتعبدون هلل بتنفيهها، وهها جيعلهم ارص ون عل ى فهمه ا فهًم ا دقيًق ا، وعل ى مصدرها، وعدالة أحكامه

فق   ه أحكامه   ا ومقاص   دها فقًه   ا عميًق   ا، ويتف   انون يف ت   هليل العقب   ات أمامه   ا، كم   ا ارص   ون عل   ى أن يكون   وا ص   ورة طيب   ة 
م وأخَلقه  م وس  لوكهم، فيحب  ون الش  ريعة مل  ا  ي  رون م  ن ملبادئه  ا، وأس  وة حس  نة لغ  ري املقتنع  ني ِب  ا، ي  راهم ايآخ  رون يف إمي  اهن

أح ب الن اس اإلس َلم   بهم، ودخل وا في ه  -رض ي اهلل ع نهم  -أثرها يف حياهتم. وهكها كان الصحابة واملسلمون األوائ ل 
 م  ن أفواًج  ا، مت  أثرين ب  أخَلقهم وإخَلص  هم، فق  د ك  ان ك  ل م  نهم قرآنً  ا حي   ا يس  عى ب  ني الن  اس عل  ى ق  دمني. إن عي  ب كث  ري

التجارب العاملة لتطبيق الشريعة اإلسَلمية، اليت كانت موضع املؤاخهة والتنديد من الناقدين وامل راقبني: أهن ا نف هت بأي دي 
غري أهلها، أعين غري دعاهتا ورعاهتا. أي على أيدي أناس كانوا من قبل يف صف املناوئني ُلا، أو على األقل، من الغافلني 

 ، وامللتزمني ِبا. عنها، غري املتحمسني ُلا

، من رجاُلا وأنصارها يكونوا هم املسئولني األوائل عن وض ع قيمه ا وتعاليمه ا ءإن الرساالت الكبرية حتتامل إىل حراس أقويا
 النظرية موضع التنفيه، وبغري هها يكون التطبيق أمرًا صوري ا ال يغري اْلياة من جهورها، وال ينفه باإلصَلح إىل أعماقها.

خوة  إن تطبيق الشريعة ليس عمل اْلكام وحدهم، وإن ك انوا ه م أول م ن يطال ب ِب ا، باعتب ار م ا يف أي ديهم م ن أيها اإل
سلطات متكنهم م ن عم ل الكث ري م ن األش ياء ال يت ال يق در عليه ا غ ريهم، وق د ك ان بع ض الس لف يقول ون: ل و كان ت لن ا 

ا كث   ريًا. وه   ها ك   ان يف عص   ر مل يك   ن زم   ام التعل   يم، دع   وة مس   تجابة ل   دعوناها للس   لطان، ف   إن اهلل يص   لح بص   َلحه خلًق   
 واإلعَلم، والتثقيف، والتوجيه، والبفيه بيد السلطان كما هو اليوم. 

وم  ع ه  ها نق  ول: إن عل  ى الش  عب مس  ؤولية تطبي  ق الش  ريعة يف كث  ري م  ن األم  ور ال  يت ال حتت  امل إىل س  لطان الدول  ة وت  دخل 
 اْلكام. 
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رام، واألحك ام ال يت تض بط عَلق ة الف رد ب الفرد، والف رد باألس رة، والف رد ب ايتمع، ق د أمهله ا إن كثريًا من أحكام اْل َلل واْل 
املس   لمون أو خ   الفوا فيه   ا م   ن أم   ر اهلل، وتع   دوا ح   دود اهلل، ول   ن يص   لح ح   اُلم إال إذا وقف   وا فيه   ا عن   د ح   دود اهلل تع   اىل، 

 عليهم. والتزموا بأمره وهنيه بوازع من أنفسهم، وشعورهم برقابة رِبم 

وجي  ب عل  ى ال  دعاة واملفك  رين وامل  ربني أن يب  هلوا جه  ودهم لتق  وم الش  عوب بواجبه  ا يف تطبي  ق م  ا خيص  ها م  ن ش  رع اهلل، وال 
 يكون كل مهها مطالبة اْلكام بتطبيق الشريعة، وكأهنم مبجرد أن يرفعوا أصواهتم ِبهه املطالبة قد أدوا كل ما عليهم.

 حتكيم الشريعة وكيفية إعماُلا ونوجز الوسائل اىل ذلك ِف نقاط كما يلىههه إملاحة سريعة عن الطريق إىل 

 البدء مبا بدء به النِب  صلى اهلل عليه وسلم من تعليم الناس اإلسَلم اْلق الصاِف من البدع واحملدثات-0 

 تربية الشباب املسلم الناشئ على هها اإلسَلم املصفى  -4

 اْلَلل واْلرام وغريها مما ال دخل للسلطان فيه  حتكيم اإلسَلم ِف الشؤن اخلاصة من -7

أيها اإلخوة.. إن اْلكم بغ ري م ا أن زل اهلل يوج ب غض ب اهلل وين زل مقت ه وعقاب ه ول ن تع ود األم ة إىل س الف عزه ا وجم دها 
التوحي   د  وعقي   دة ،فإنن   ا ج   نس ال يص   لح أب   دا بغ   ري دي   ن وال نس   تعلي ونع   ز إال بعقي   دة ،إال ب   العودة إىل اهلل وحتك   يم ش   رعه

وإن قوم ا ي رددون الق ول بع دم  ،تقتضي وج وب حتك يم الش ريعة والعم ل بأحك ام الش ريعة اإلس َلمية يف مجي ع من احي اْلي اة
 صَلحية الشريعة لزماننا ألهنا نازلة  ِف بيئة عربية بدائية ألفاكون كهبة.

س  تكون إىل قي  ام الس  اعة كم  ا ال يق  در  إن الش  ريعة ص  اْلة لك  ل زم  ان ومك  ان ق  ادرة عل  ى ح  ل مش  اكلها ال  يت حتياه  ا وال  يت
شهد بهلك الوحي وشهد بهلك التاري  وشهد بهلك املنصفون حىت من رج ال  قانون على وجه املعمورة أن الها سواها،

الق  انون الوض  عي وح  ىت م  ن غ  ري املس  لمني وش  هد ب  هلك الواق  ع ال  هي نعيش  ه، ال  وحي ش  هد ب  أن ه  هه الش  ريعة ه  ي خامت  ة 
اهلل وخا  النبيني(، ما دامت ههه الشريعة ليس بعدها شريعة معناه ا أهن ا ص اْلة لك ل زم ان ومك ان  الشرائع )ولكن رسول

ُث إهن  ا ش  ريعة عاملي  ة )وم  ا أرس  لناك إال ر   ة للع  املني(فهي ش  املة مكانً  ا وزمانً  ا وش  انًا ألهن  ا أيًض  ا تش  مل ك  ل ش  ؤون اْلي  اة، 
بعن   ا الت   اري  اإلس   َلمي جن   د أن املس   لمني عن   دما يعمل   ون بالش   ريعة ف   الوحي ش   هد ُل   ا، الت   اري  أيًض   ا ش   هد ُل   ا، َن   ن ل   و تت

ويطبقوهن  ا تطبيًق  ا ص  حيًحا يكون  ون أس  عد م  ا يكون  ون، ي  زدادون ق  وة عل  ى ق  وة وينتص  رون عل  ى أع  دائهم، تتوح  د كلم  تهم 
ال  هبول والنص  ر واُلزمي  ة ويش  عرون بالرخ  اء واالزده  ار يف حي  اهتم، إذا ابتع  دوا فامل  د واجل  زر واالمت  داد واالنكم  اش واالزده  ار و 

والس  عادة والش  قاء مرتبط  ان مب  دى االق  باب م  ن الش  ريعة اإلس  َلمية أو البع  د عنه  ا، فه  ها م  ا س  جله الت  اري  ول  هلك أعظ  م 
فبات التاري  هي الف بات ال يت ن رى فيه ا أناًس ا  اس نون تطبي ق الش ريعة اإلس َلمية مث ل عه د اخللف اء الراش دين وعم ر ب ن 

ال  دين حمم  ود الش  هيد، ص  َلح ال  دين األي  وَب، وهك  ها، فنج  د عه  د ه  ؤالء اص  ل النص  ر واالزده  ار والق  وة  عب  د العزي  ز، ن  ور
 والوحدة، هها التاري  يقول لنا.
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م 0973الواق  ع يق  ول لن  ا أيًض  ا أن امل  ؤمترات العاملي  ة ش  هدت ُل  هه الش  ريعة باخلص  وبة وب  التميز مث  ل م  ؤمتر اله  اي يف س  نة 
م وحض ر أن اس مثل وا الش ريعة اإلس َلمية يف ه هه امل ؤمترات، ُث الواق ع يق ول لن ا، 0920ية س نة ومؤمتر باريس للحقوق الدول

بدراستنا َنن للشريعة جند ههه الشريعة واْلمد هلل تضمنت أفضل املب ادك وأرس   القواع د وأدق التش ريعات لص َلح الف رد 
انية، وَن ن ال نق ول ه ها جم رد ك َلم ع اطفي، وصَلح األسرة وصَلح ايتمع وصَلح األم ة وص َلح الدول ة وص َلح اإلنس 

هها كَلم أُلِّف ت في ه الكت ب وقام ت علي ه أدل ة وقُ دِّمت في ه دراس ات وأطروح ات للماجس تري ولل دكتوراه باملئ ات، س واء يف 
اجلانب القانو ي البحت أو اجلانب االقتصادي أو اجلانب السياسي، قدمت مئ ات األطروح ات م ن ه هه الناحي ة وأجازهت ا 

 (555)ورجال القانون الوضعي أيًضا يشهدون ِبها ،جلامعاتا

لقد بدأ التشريع يف شرق العامل وغربه يقبب م ن التش ريع اإلس َلمي يف املئ ات م ن املس ائل ح ىت   -أيها اإلخوة-وأبشركم 
 بات ال خيتلف كثريًا عنه، وأحيانًا يكاد يتطابق معه.

ْل  ر، وتع  دد الزوج  ات ونظ  ام الع  دة بالنس  بة للم  رأة املطلق  ة،و الهم  ة املالي  ة يف نظ  ام املواري  ث اإلس  َلمي، ويف نظ  ام الط  َلق ا
وحترمي تعاطي اخلمور وحماربتها اليت صارت سياسة عامة، ونظام تقنني التأمني االجتماعي ال هي ب دأه اإلس َلم من ه  ،للمرأة

ي ال هي يس جل جناًح ا مط رًدا بق در م ا يق بب ويف االقتصاد الع امل ،أربعة عشر قرنًا وبدأه العامل يف هناية القرن التاسع عشر
وغريه ا م ن األم ور الكث ري ال يت تثب ت  ،من االقتصاد اإلس َلمي ال هي وض ع أسًس ا للتعام ل االقتص ادي ميارس ها الع امل الي وم

 (559)أن العامل يف مسريه يتجه َنو التشريع اإلسَلمي.

َلح حال ه وس َلمة وض عه فس عى إىل االقتب اس من ه لكن ه إىل فقد صحا العامل وأفاق وتنبه إىل أن التشريع اإلسَلمي في ه ص 
ايآن ال زال مل يف  ق كام  ل اإلفاق  ة ليع  رف أن اإلس  َلم ص  احل للح  ال وامل  آل ولك  ي يك  ون ذل  ك ال ب  د أن يدخل  ه كاف  ة وأن 

 يعمل بأحكامه مجعاء واملسلمون أوىل الناس بضرب املثل والقدوة واألسوة للغرب يف ذلك فهَل فعلوا.

اللهم يا وىل اإلسَلم وأهله مس كنا باإلس َلم ح ىت  ،نصر اإلسَلم وأعز أهله اللهم أيدنا باإلسَلم  وأيد اإلسَلم بنااللهم ا
اللهم هيئ ُلهه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهل فيه أهل معصيتك واكم فيه كتابك وسنه نبيك وي ؤمر  ،نلقاك

 الدعاء......................... الدعاء.يا جميب  ،فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر

                                                            
 للدكتور القرضاوي. ،ده )ص(( ايتمع املسلم الهي ننش555)

 ( انظر كتاب مسرية العامل َنو التشريع اإلسَلمي للدكتور حاف  يوسف.559)
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 الحياة المثلى

 مع أسما  اهلل وصفاتن الحسنى

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،ريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش ،ومن يضلل فَل هادي له

 اهلل صل على حممد وعلى آل حممد

 قدح كاَن هها الكوُن قبَل ُوصولِِه *** ُشؤحًما لظاِلِمِه وللمظلومِ 

تاِن كلُّ هشيمِ   ملَّا َأَطلَّ حممٌد زََكِت الرُّبا *** واخضرَّ يف الُبسح

مسلماً تاّم اً إس َلمه موح داً ك امًَل توحي ده ض امناً عل ى اهلل الس َلمة  من أراد أن يلقى اهلل غداً   -أيها اإلخوة-أما بعد فيا 
 مستحقاً دار الكرامة فليحرص اليوم على صحة توحيده فإنه أساس النجاح والفَلح والنجاة.

وم ا  وصحة التوحيد ُلا ثَلثة أركان يف دين اإلسَلم فَلبد أن يكون املسلم على يقني من أن اهلل هو خالق الكون مب ن في ه
 فيه من عرشه إىل فرشه ومن مسائه إىل أرضه وأنه املدبر املتصرف يف كل شيء فيه وهها هو توحيد الربوبية.

والبد أن يوقن العبد بأن اهلل هو املعبود اْل ق وم ا س واه باط ل ف َل يس تحق العب ادة أح د غ ريه وم ن ُث فه و يتوج ه إلي ه بك ل 
 عبادة وهها هو توحيد األلوهية.

قن العبد أن اهلل متصف بكل ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه وما أثبته له رسوله يف سنته من األمساء والصفات من والبد أن يو 
غري متثيل هلل بعباده وال تعطيل لصفات اهلل اليت وصف ِبا نفسه ووص فه ِب ا رس وله وال تش بيه وال تكيي ف ف َل ميك ن لعق ل 

 هلل  َلف ذلك.فكل ما دار ببالك فا -عز وجل-أن يتصور اهلل 

فمن آمن بربوبية اهلل وآمن بألوهية اهلل ووص ف اهلل مب ا وص ف نفس ه ووص فه مب ا وص فه رس وله فق د اس تكمل التوحي د ال هي 
 ينجو به من النار ويدخل اجلنة دار القرار.

هي ة فل نخص يف ه ها كانت كفيلة بإيضاح املقصود من توحيد الربوبية وتوحي د األلو    -أيها اإلخوة-ولعل اللقاءات املاضية 
 اللقاء اْلديث عن توحيد األمساء والصفات.

وكي  ف يوح  د العب  د رب  ه ِب  ا؟ وم  ا ه  و أث  ر اإلمي  ان ِب  ا؟ وم  ا حك  م م  ن جح  دها أو  ؟وم  ا ه  ي الص  فات ؟فم  ا ه  ي األمس  اء
 ؟أنكرها
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لف الص اْلني نعرض لكل ههه األسئلة جبواب كما تعودنا ش اف  ك اف م ن الق رآن وس نة الن يب وآث ار الص حابة وك َلم الس 
 أسأل اهلل أن جيعلنا من أهل التوحيد الكامل وأن ميسكنا به حىت نلقاه.  -أيها اإلخوة-فأعريو ي القلوب واألمساع 

أمس  اء مس  ى ِب  ا نفس  ه يف كتاب  ه ومس  اه ِب  ا رس  وله وه  هه األمس  اء كله  ا حس  نة مجيل  ة  -تب  ارك وتع  اىل-إن هلل   -أيه  ا اإلخ  وة-
فها ف  َل يق  ال إال األمس  اء اْلس  ىن وه  ي ه  هه األمس  اء املبثوث  ة ِف الق  رآن والس  نة كم  ا يف قول  ه ول  هلك اق  بن ِب  ا كم  ا نعل  م وص  

ِإالَّ ُه َو تعاىل: "اهلل ال إله إال هو له األمساء اْلسىن"وقد ضرب اهلل املثل ببعضها وبينه يف قوله تعاىل: "ُهَو اللَُّه الَِّهي اَل ِإَلَه 
(ُهَو اللَُّه الَِّهي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الحَمِلُك الحُقدُّوُس السَّ ََلُم الحُم ؤحِمُن الحُمَه يحِمُن الحَعزِي ُز 44ُهَو الرَّ حَُن الرَِّحيُم )َعامِلُ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة 

رُِكوَن ) َبَّاُر الحُمَتَكب ُِّر ُسبحَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيشح َاِلُق الحَبارُِك الحُمصَ 47اجلح ىَن ُيَس بُِّح لَ ُه َم ا يف الس موات (ُهَو اللَُّه اخلح سح َاُء اْلُح َمسح وُِّر َلُه األح
ِكيُم ) َرحِض َوُهَو الحَعزِيُز اْلَح  [42 - 44(]اْلشر: 42َواألح

ق ال: "إن هلل تس عة وتس عني امس اً مائ ة  ويف اْلديث الهي أخرجه البخاري ومس لم م ن ح ديث أَب هري رة أن رس ول اهلل 
 (591) خل اجلنة وهو وتر اب الوتر".من أحصاها د ،إال واحًدا

إىل أن نتعب  ده ِب  هه األمس  اء وأن نتق  رب إلي  ه ِب  ا ون  دعوه ِب  ا فق  ال س  بحانه: "َولِلَّ  ِه   -أيه  ا اإلخ  وة-وق  د أرش  دنا اهلل تع  اىل 
َن َما   َزوح َائِِه َسُيجح ىَن فَادحُعوُه ِِبَا َوَذُروا الَِّهيَن يُ لحِحُدوَن يف َأمسح سح َاُء اْلُح َمسح  [051(]األعراف: 051َكانُوا يَ عحَمُلوَن )األح

سح  ىَن َواَل جَتحَه  رح ِبَص  ََلِتكَ -ع  ز وج  ل-وق  ال  َ  اُء اْلُح َمسح ُعوا فَ لَ  ُه األح ُع  وا ال  رَّ حََن أَي   ا َم  ا تَ  دح ُع  وا اللَّ  َه َأِو ادح  َواَل خُتَافِ  تح ِِبَ  ا : "قُ  ِل ادح
َ َذِلَك َسِبيًَل ) دُ 001َواب حَتِا بَ نيح مح لِلَِّه الَِّهي ملَح يَ تَِّخ هح َولَ ًدا وملَح َيُك نح لَ ُه َش رِيٌك يف الحُملح ِك وملَح َيُك نح لَ ُه َوِلٌّ ِم َن ال هُّلِّ  (َوُقِل اْلَح

ِبريًا )  (000وََكب ِّرحُه َتكح

وأمس   اء اهلل كله   ا حس   ىن أي يف غاي   ة اْلس   ن وأح   ب أن أنب   ه بع   ض األحب   اب ال   هين يظن   ون أن أمس   اء اهلل اْلس   ىن تس   عة 
م ا ال يعلم ه مل ك مق رب   -أيه ا اإلخ وة-عني امساً فحسب ال بل أمساؤه تعاىل كثرية كث رية ح ىت إن هن اك م ن األمس اء وتس

ويعلمن ا ه ها ال دعاء اجلمي ل ب ل  -ع ز وج ل-ي دعو اهلل  وال نيب مرسل فَل يعلمه ا إال اهلل تع اىل ول هلك ك ان املص طفى 
ق ال:  وغ ريه بس ند ص حيح م ن ح ديث عب د اهلل ب ن مس عود أن ه  على كل مسلم أن يتعلمه روى أ د أوجب النيب  

ٌل َما َأَصاَب َأَحداً َقطُّ َهمٌّ َواَل َح َزٌن فَ َق اَل اللَُّه مَّ ِإِّنِّ َعبح ُدَك َوابح ُن َعبح ِدَك َوابح ُن أََمتِ َك نَاِص َيىِت » ُم َك َع دح بِيَ ِدَك َم اٍض ِِفَّ ُحكح
مٍ  أَُلَك ِبُكلِّ اسح َتُه َأَحداً ِم نح َخلحِق َك َأوح أَن حَزلحتَ ُه ِِف ِكَتابِ َك َأِو اسح َتأحثَ رحَت بِ  ِِفَّ َقَضاُؤَك َأسح َسَك َأوح َعلَّمح ِه ِِف ُهَو َلَك مَسَّيحَت ِبِه نَ فح

رِى َوَج  ََلَء ُح  زحِِّن َوَذَه  اَب مَهِّ  ى. إِ  الَّ أَذحَه  َب اللَّ  ُه مَهَّ  ُه َوُحزحنَ  ُه َوأَبحَدلَ  ُه ِعلح  ِم الحَغيح  ِب ِعنح  َدَك َأنح جَتحَع  َل الحُق  رحآَن َربِي  َع قَ لح  ِب َونُ  وَر َص  دح
َعَها َأنح يَ تَ َعلََّمَها»قَاَل َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأاَل نَ تَ َعلَُّمَها فَ َقاَل «. َمَكانَُه فَ َرجاً   (590)«.بَ َلى يَ نحَبِغى ِلَمنح مسَِ

مس اً ولك ن م ا مع ىن التقيي د املوج ود  يف ح ديث الن يب ومعىن ذلك أن أمساء اهلل اْلس ىن  ليس ت حمص ورة يف تس عة وتس عني ا
 ؟ما معىن هها العدد ؟إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة إال واحًدا   

                                                            
 (.4033ومسلم ) ،(0201( أخرجه البخاري )591)

 (.095وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(7500(، وابن ماجه )7352( أخرجه أ د يف مسنده )590)
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واملعىن له أمساء متعددة م ن  ،ال خرب مستقبل ،: "من أحصاها دخل اجلنة"صفةواجلواب: إن الكَلم مجلة واحدة وقوله 
 ينفي أن يكون له أمساء غريها كم ا أوض حنا وه ها كم ا تق ول لف َلن مائ ة ممل وك شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة وهها ال

قد أعدهم للجهاد يف س بيل اهلل فه ها ال ينف ي أن يك ون ل ه ممالي ك س واهم مع دون لغ ري اجله اد وه ها ال خ َلف علي ه ب ني 
 (594) العلماء كما قال ابن القيم يف )بدائع الفوائد(.

َ  اُء أيه  ا اإلخ  وة  وق  د ح  هر اهلل تع   َمسح اىل م  ن الرك  ون إىل م  ن أْل  د يف أمسائ  ه وتوع  دهم أش  د الوعي  د فق  ال س  بحانه: "َولِلَّ  ِه األح
َن َم  ا َك  انُوا يَ عحَملُ  وَن ) َزوح َائِ  ِه َس  ُيجح سح  ىَن فَ  ادحُعوُه ِِبَ  ا َوَذُروا الَّ  ِهيَن يُ لحِح  ُدوَن يف َأمسح [ ومع  ىن 050، 051(]األع  راف: 051اْلُح

ه و املي ل ع ن اْل ق الواج ب اعتق اده فيه ا س واء ك ان ذل ك بتحريفه ا واإلش راك فيه ا كم ا  -ع ز وج ل- اإلْلاد يف أمس اء اهلل
مست املشركون آُلتهم الَلت حتريًفا السم اهلل والعزى من اسم العزيز وهها كفر أك رب، أو يك ون املي ل عنه ا بتحري ف معن اه 

 .-عز وجل-يف دين اهلل الهي تدل عليه كما فعل األشاعرة واملعتزلة وهها بدعة حمرمة 

وأرى أن الكثري إن مل يكن اجلميع يتطلعون ايآن جلواب سؤال دائما يبدد يف الصدور حينما نتناول هها املوضوع ب الكَلم 
 أال وهو ما هو اسم اهلل األعظم؟

 : اختلف أهل العلم يف االسم األعظم على أقوال:  -أيها اإلخوة-واجلواب 

عظ م ه  و "اهلل" ق  الوا: وإذا ك  ان الن اس مجيًع  ا ي  دعون اهلل ِب  ها االس م وم  ع ذل  ك ال يس  تجاب فم نهم م  ن ق  ال إن االس  م األ
 ُلم فهلك ألنه إمنا يستجاب ملن أكل اْلَلل وطهر قلبه من الغ  واألدناس. 

لُوج وُه لِلح ِي ألنه قد ك رر يف آي ة الكرس ي ويف س ورة آل عم ران ويف ط ه يف قول ه تع اىل: )َوَعنَ ِت ا ،وقيل: إنه "اْلي القيوم"
 الَقيوم(

وللح  ديث ال  هي رواه أص  حاب الس  نن ع  ن أمس  اء بن  ت يزي  د ب  ن الس  كن، ع  ن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال: 
َ يُّ ُه ال إِ "اسم اهلل األعظم يف هاتني ايآيتني: } َوِإَُلُُكمح ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإَلَه ِإال ُهَو الرَّ حَُن الرَِّحيُم   و } امل * اللَّ  َلَه ِإال ُه َو اْلح

 (597)[ "4، 0الحَقيُّوُم   ]آل عمران: 

وكم   ا أخف   ى س   اعة  ،وقي   ل: أخف   اه اهلل تع   اىل يف أمسائ   ه كم   ا أخف   ى ليل   ة الق   در يف رمض   ان ح   ىت جيته   د الن   اس يف العب   ادة
وكم  ا أخف  ى  ،اإلجاب  ة يف ي  وم اجلمع  ة ح  ىت يكث  ر الطال  ب، وكم  ا أخف  ى رض  اه يف الطاع  ة ح  ىت ال يش  غل بطاع  ة وإن قل  ت

 سخطه يف املعصية حىت ال يستهان مبعصية. 

                                                            
 مكة املكرمة. -مصطفى الباز مكتبة نزار  ،(033/  0( بدائع الفوائد )594)

 / التحقيق الثا ي(. 4990(، ختريج املشكاة )0727وحسنه األلبا ي يف صحيح أَب داود ) ،( وقال البمهي: "هها حديث حسن صحيح"7235( والبمهي )0290( أخرجه أبو داود )597)
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وقي  ل غ  ري ذل  ك وال  هي ينبغ  ي ل نس  ان ه  و أن يق  ول يف دعائ  ه )الله  م إ ي أس  ألك بأمسائ  ك اْلس  ىن وص  فاتك العلي  ا( فإهن  ا 
أس ألك  تشمل االسم األعظم وغريه وروى اإلمام أ د أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مس ع رج َل ي دعو يف دعائ ه الله م إ ي

إنك أنت اهلل الهي ال إله إال أنت األحد الصمد الهي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فقال ص لى اهلل علي ه وس لم: 
  (592) )هها سأل اهلل بامسه األعظم الهي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب(

فات؟ توحي  د الص  فات معن  اه: االعتق  اد وم  ا ه  و توحي  د الص   ؟ع  ن أمسائ  ه تع  اىل، فم  ا ه  ي الص  فات  -أيه  ا اإلخ  وة-ه  ها 
ل  ه الص  فات العل  ى، وه  و متص  ف جبمي  ع ص  فات الكم  ال، ومن  زه ع  ن مجي  ع ص  فات ال  نقص،  -ع  ز وج  ل-اجل  ازم ب  أن اهلل 

 متفرد بهلك عن مجيع الكائنات.

 اعددة:والجم فأهددل السددنة وأه  ل الس  نة واجلماع  ة يس  تمدون عقي  دهتم م  ن آي  ات الق  رآن الك  رمي وم  ن س  نة الن  يب العظ  يم 
وال ارف ون  يعرفون رِبم بصفاته الواردة يف القرآن والسنة، ويص فون رِب م مب ا وص ف ب ه نفس ه، ومب ا وص فه ب ه رس ول اهلل 

الكل  م ع  ن مواض  عه، وال يلح  دون يف أمسائ  ه وآيات  ه، ويثبت  ون هلل م  ا أثبت  ه لنفس  ه م  ن غ  ري متثي  ل، وال تكيي  ف وال تعطي  ل، وال 
 : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري".-تبارك وتعاىل-اهلل  حتريف، وقاعدهتم يف كل ذلك قول

ه  و األول ال  هى ل  يس قبل  ه ش  يء، وايآخ  ر ال  هي ل  يس بع  ده  -س  بحانه وتع  اىل-يؤمن  ون أن اهلل  والجماعددة: وأهددل السددنة
ر ش  يء، والظ  اهر ال  هي ل  يس فوق  ه ش  يء، والب  اطن ال  هي ل  يس دون  ه ش  يء، كم  ا ق  ال س  بحانه: "ه  و األول وايآخ  ر والظ  اه

 والباطن وهو بكل شيء عليم".

يؤمن   ون ب   أن الكرس   ي والع   رش ح   ق: ق   ال تع   اىل: "وس   ع كرس   يه الس   موات واألرض ال ي   ؤدوه والجماعدددة:  وأهدددل السدددنة
 حفظهما وهو العلي العظيم".

ش والعرش ال يقدر قدره إال اهلل والكرسي يف العرش كحلقة ملق اة يف ف َلة وس ع الس موات واألرض، واهلل مس تغن ع ن الع ر 
والكرسي، ومل يستو على العرش الحتياجه إليه ؛ بل ْلكمة يعلمها، وهو منزه عن أن اتامل إىل العرش أو ما دونه، فشأن 

 أعظم من ذلك ؛ بل العرش والكرسي حمموالن بقدرته وسلطانه. -تبارك وتعاىل-اهلل 

وأن كلت ا يدي ه مي ني وي داه مبس وطتان ينف ق   يؤمن ون ب أن اهلل تع اىل خل ق آدم علي ه الس َلم بيدي ه،  والجماعدة: وأهل السدنة
 قال تعاىل: "ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي". ،كيف يشاء

ُُ وعلماً وقدرة، وقوة، وعزاً، وكَلماً، وحياة، وقدماً وس اقاً، وي داً، ومعي ة..  وأهل السنة والجماعة: يثبتون هلل مسعاً، وبصرًا
بكيفية يعلمها اهلل وال نعلمها ؛  يف كتابه العزيز، وعلى لسان نبيه  اليت وصف ِبا نفسه -عز وجل-وغريها من صفاته 

 ألنه تعاىل مل خيربنا عن الكيفية، قال تعاىل: إنين معكما أمسع وأرى وقال: وهو العليم اْلكيم.

                                                            
 (.0720وصححه األلبا ي يف صحيح أَب داود ) ،(47190(، وأ د )2375وابن ماجه ) ،(0710(، والنسائي )7232(، والبمهي )952( أخرجه أبو داود )592)
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ع نهم  وق ال ج ل جَلل ه: "رض ي اهلل  ،وقال ج ل جَلل ه: "وكل م اهلل موس ى تكليم اً ويبق ى وج ه رب ك ذو اجل َلل واإلك رام"
وق    ال: "فلم    ا آس    فونا انتقمن    ا م    نهم ي    وم يكش    ف ع    ن س    اق وي    دعون إىل الس    جود ف    َل  ،ورض    وا عن    ه ا    بهم وابون    ه"

 وقال: "اهلل ال إله إال هو اْلي القيوم. وقال: "غضب اهلل عليهم" وغريها من آيات الصفات  ،يستطيعون"

رة بأبص ارهم ويزورون ه، ويكلمه م ويكلمون ه، ق ال تع اىل: يؤمن ون ب أن امل ؤمنني ي رون رِب م يف ايآخ  وأهل السنة والجماعدة:
 "وجوه يومئه ناضرة. إىل رِبا ناظرة".

: "إنك  م س  بون ربك  م كم  ا ت  رون القم  ر وس  وف يرون  ه كم  ا ي  رون القم  ر ليل  ة الب  در ال يض  امون يف رؤيت  ه، كم  ا ق  ال الن  يب 
 (592)ليلة البدر، ال تضامون يف رؤيته".

: "ين زل ماء ال دنيا يف الثل ث األخ ري م ن اللي ل ن زواًل حقيقيّ اً يلي ق جبَلل ه وعظمت ه. ق ال الن يب وأن اهلل تعاىل ينزل إىل الس 
م ن يس ألين فأعطي ه؟ م ن  ؟ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل األخري ؛ فيقول: من يدعو ي فأستجيب له

 (590) "؟يستغفر ِل فأغفر له

: "آمنت باهلل ومبا جاء ع ن اهلل عل ى م راد اهلل، وآمن ت برس ول اهلل ومب ا -ر ه اهلل تعاىل-ويقولون كما قال اإلمام الشافعي 
 جاء عن رسول اهلل على مراد رسول اهلل".

ق  ال: أه  ل الب  دع ه  م ال  هين  ؟: "إي  اكم والب  دع. قي  ل وم  ا الب  دع-ر   ه اهلل-وق  ال اإلم  ام مال  ك ب  ن أن  س إم  ام دار اُلج  رة 
 ته وكَلمه وعلمه وقدرته، وال يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون ُلم بإحسان".يتكلمون يف أمساء اهلل وصفا

فق   ال: "االس   تواء غ   ري جمه   ول، والكي   ف غ   ري  ؟وس   أله رج   ل ع   ن قول   ه تع   اىل: "ال   ر ن عل   ى الع   رش اس   توى"كيف اس   توى
 يلس.معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال ضااًل" وأمر أن خيرمل من ا

فقول  ه ج  ل جَلل  ه: "ال  رَّ حَُن َعلَ  ى الحَع  رحِش اسح  تَ َوى" نع  م اس  توى كم  ا اخ  رب وم  ا مع  ىن اس  توى ق  ال اإلم  ام الط  ربي يف تفس  ريه: 
تَ َوى(يقول تعاىل ذكره: الر ن على عرشه ارتفع وعَل. )  (593)الرَّ حَُن َعَلى الحَعرحِش اسح

ألسلم يف ذلك طريقة السلف، إمرار م ا ج اء يف ذل ك م ن الكت اب والس نة وقال اْلاف  ابن كثري يف تفسريه: وأن املسلك ا
 (595من غري تكييف وال حتريف، وال تشبيه، وال تعطيل، وال متثيل. )

: "ال ينبغي ألحد أن ينطق يف ذات اهلل بش يء ؛ ب ل يص فه مب ا وص ف ب ه نفس ه، -ر ه اهلل تعاىل-وقال اإلمام أبو حنيفة 
 عن صفة النزول. فقال: "ينزل بَل كيف". -ر ه اهلل-؛ تبارك اهلل تعاىل رب العاملني". وملا سئل  وال يقول فيه برأيه شيئاً 

                                                            
 (.077ومسلم ) ،(222( أخرجه البخاري )592)

 .0515ومسلم  ،0022( أخرجه البخاري 590)

 (.431/  05) -( تفسري الطربي 593)

 (.437/  2) -( تفسري ابن كثري 595)
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نؤمن بأمساء اجلمال وصفات اجلَلل من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل ")الرَّ حَُن َعلَ ى   -أيها اإلخوة-وهكها 
تَ َوى(، استوى كما أخرب وعلى الوجه ا لهي أراد وباملعىن الهي قال استواء منزها عن اْللول واالنتقال فَل الع رش الحَعرحِش اسح

س بحانه -امله وال الكرسي يسنده بل العرش و لته والكرس ي وعظمت ه الك ل حمم ول بلط ف قدرت ه مقه ور جب َلل قبض ته 
ل  ه: "وال ايط  ون ب  ه . فاالس  تواء معل  وم والكي  ف جمه  ول، واإلمي  ان ب  ه واج  ب والس  ؤال عن  ه بدع  ة. ق  ال ج  ل جَل-وتع  اىل

 علما، وقال جل جَلله: فَل تضربوا هلل األمثال".

 وكيف نتعبد اهلل ِبا؟ ؟فما هي أمهية اإلميان بأمساء اهلل اْلسىن وصفاته العلى وما مثرات اإلميان ِبا

س ىن وص فاتك العلي ا الله م إن ا نس ألك بأمسائ ك اْل ،وجنيب عن ههين السؤالني الكبريين اجلليلني املهمني يف اخلطبة الثانية
أن تنجينا من النار وأن تلحقنا باملتقني األبرار وأن تنجينا من مفاوز الدنيا وايآخرةواجعلنا ممن كتبت ُل م اْلس ىن وزي ادة ي ا  

 كرمي يا جواد اللهم صل وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني.

  هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 الْطبة الثانية

 ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

 سىن وصفاته العلى كبرية كثرية نشري إىل بعضها يف عجالة:إن أمهية اإلميان بأمساء اهلل اْل

أواًل: إن العلم باهلل، وأمسائه وصفاته أشرف العلوم، وأجلها على اإلطَلق ألن شرف العلم بشرف املعلوم، واملعلوم يف هها 
أعلى املطال ب، وحص وله بأمسائ ه، وص فاته وأفعال ه، فاالش تغال بفه م ه ها العل م اش تغال ب  -س بحانه وتع اىل-العلم هو اهلل 

فليس  ت األرواح ق  ط ب  أحومل إىل ش  ئ أعظ  م منه  ا إِل معرف  ة رِب  ا وباريه  ا وال س  بيل إِل معرف  ة  ،للعب  د م  ن أش  رف املواه  ب
ذلك إال من أمسائه وصفاته تعاِل فكلما كان العبد ِبا أعلم كان باهلل أعرف ول ه أطل ب وإلي ه أق رب واهلل تع اِل ين زل العب د 

 ه العبد من نفسه ومن تعلق بأمساء اهلل وصفاته كانت معرفة اهلل قوة قلبه وحياته ولسان حاله:من نفسه حيث ينزل
  

 إذا مرضنا تداوينا بهكركم ونبك الهكر أحيانا فتنتكس.
 

إن معرف  ة اهلل أص  ل ال  دين ورك  ن التوحي  د وأول الواجب  ات وه  هه املعرف  ة ال طري  ق لن  ا للوص  ول إليه  ا إال م  ن خ  َلل أمس  اء اهلل 
 ،صفاته و إال تاه العقل وشت الفكرو 
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ف ركن التوحي د األساس ي ه و أن يع رف اإلنس ان  ،ولهلك فإن الرسل عليهم الصَلة والسَلم بعث وا لك ي يع رف الن اس رِب م 
َث َلمَّ  ا بَ َع   -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -رض  ى اهلل عنهم  ا َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه  -: روى البخ  اري َع  ِن ابح  ِن َعبَّ  اٍس -ع  ز وج  ل-رب  ه 

ُعوُهمح ِإلَيح ِه ِعبَ اَدُة اللَّ ِه، فَ ِإَذا »َعَلى الحَيَمِن قَاَل  -رضى اهلل عنه  -ُمَعاًذا  ِل ِكَتاٍب، فَ لحَيُكنح َأوََّل َما تَ دح َدُم َعَلى قَ وحٍم َأهح ِإنََّك تَ قح
ربحُهمح َأنَّ اللََّه َقدح فَ  َرَض َعلَ يحِهمح مَخح َس َص َلَواٍت  ُهمح َعَرُفوا اللََّه فََأخح ربحُهمح َأنَّ اللَّ َه فَ  َرَض َعلَ ي ح لَ ِتِهمح، فَ ِإَذا فَ َعلُ وا، فَ َأخح ِِف يَ  وحِمِهمح َولَي ح

ُهمح، َوتَ َوقَّ َكرَ  َواُلِِمح َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهمح، فَِإَذا َأطَاُعوا ِِبَا َفُخهح ِمن ح َواِل النَّاسِ زََكاًة } تُ ؤحَخُه   ِمنح أَمح  ( 599«.)اِئَم أَمح
ل واج  ب عل  ى العب  د ه  و أن يع  رف رب  ه تع  اىل ويوح  ده وذل  ك مبعرف  ة م  ا ل  ه م  ن األمس  اء والص  فات فم  ن مل يوح  د اهلل مل ف  أو 

. وكم ا قي ل" م ا وذل ك م ن كت اب اهلل وس نة رس وله  ،يعرف اهلل ومن مل يفقه أمساء اهلل وصفاته يبق ى ج اهَل ب ه س بحانه
 عرف اهلل إال باهلل "

 خاصا يعرفه كل من تتبع ذل ك م ن ايآي ات واألحادي ث ف أعظم آي ة يف كت اب اهلل ه ي آي ة ثانيا: إن يآيات الصفات فضَل
يُّ الحَقيُّوُم اَل تَأحُخُهُه ِس َنٌة َواَل نَ  وحٌم لَ ُه َم ا  الكرسي يف الس موات َوَم ا يف وكلها أمساء وصفات قال تعاىل: اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح

َرحِض َمنح َذا الَّهِ  ٍء ِم نح ِعلحِم هِ األح َ أَيحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح َواَل اُِيطُوَن ِبَش يح َفُع ِعنحَدُه ِإالَّ بِِإذحنِِه يَ عحَلُم َما بَ نيح  ِإالَّ مبَ ا َش اَء َوِس َع  ي َيشح
َرحَض َواَل يَ ُئوُدُه ِحفحظُُهَما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعِظيُم ) ُد ِم َن الحغَ يِّ َفَم نح ( اَل ِإكح 422ُكرحِسيُُّه السموات َواألح َ الرُّشح يِن َقدح تَ بَ نيَّ رَاَه يف الدِّ

ي   عٌ  َس   َك بِ   الحُعرحَوِة الح   ُوث حَقى اَل انحِفَص   اَم َُلَ   ا َواللَّ   ُه مسَِ َتمح ُف   رح بِالطَّ   اُغوِت َوي ُ   ؤحِمنح بِاللَّ   ِه فَ َق   ِد اسح ، 422( ]البق   رة: 420 َعلِ   يٌم )َيكح
420] 

رض ى اهلل  -ة ألمس اء اهلل وص فاته تك ون س بب ل دخول اجلن ة روى البخ اري َع نح أَنَ ٍس بل إن حب السور وايآي ات املتض من
ِجِد قُ بَ اٍء، وََك اَن ُكلََّم ا اف حتَ َتَح ُس وَرًة يَ قح َرأُ ِِبَ ا َُلُ مح ِِف   -عنه  الصَّ ََلِة ممَّ ا يَ قح َرأُ بِ ِه اف حتَ َتَح بِ   َكاَن َرُجٌل ِمَن األَنحَصاِر يَ ُؤمُُّهمح ِِف َمسح
َنُع َذِلَك ِِف ُكلِّ َر )قُ  َرى َمَعَها، وََكاَن َيصح َرأُ ُسوَرًة ُأخح َها، ُُثَّ يَ قح رَُغ ِمن ح َحابُُه فَ َقاُلوا ِإنَّ َك لح ُهَو اللَُّه َأَحٌد( َحىتَّ يَ فح َعٍة، َفَكلََّمُه َأصح كح

َتِتُح ِِبَِهِه السُّوَرِة، ُُثَّ اَل تَ َرى أَن ََّها جُتحزِئُ َك َح ىتَّ تَ قح رَ  َرى. فَ َق اَل َم ا أَنَ ا تَ فح َرى، فَِإمَّ ا َأنح تَ قح َرأَ ِِبَ ا َوِإمَّ ا َأنح تَ َدَعَها َوتَ قح َرأَ بِ ُأخح أَ بِ ُأخح
َن أَنَّ  هُ  ُتُكمح. وََك  انُوا يَ   َروح ُتمح تَ   رَكح َببح  ُتمح َأنح َأُؤمَُّك  مح بِ  َهِلَك فَ َعلح  ُت، َوِإنح َك  رِهح َكرُِه  وا َأنح يَ   ُؤمَُّهمح َغي ح  رُُه،  ِم  نح أَفحَض  ِلِهمح، وَ بَِتارِِكَه  ا، ِإنح َأحح

َبَ  َر فَ َق اَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فَ َلمَّا أَتَاُهُم النَِّبُّ  بَ  ُروُه اخلح َع َل َم ا يَ أحُمُرَك بِ ِه َأصح َحاُبَك َوَم ا »َأخح يَ ا فُ ََلُن َم ا مَيحنَ ُع َك َأنح تَ فح
َنَّةَ »فَ َقاَل ِإِّنِّ ُأِحب َُّها. فَ َقاَل «. َعةٍ َاحِمُلَك َعَلى لُُزوِم َهِهِه السُّوَرِة ِِف ُكلِّ رَكح   (911) «.ُحبَُّك ِإيَّاَها أَدحَخَلَك اجلح

صلى اهلل عليه  -بل وحب السور وايآيات املتضمنة ألمساء اهلل وصفاته سبب ْلب اهلل روى البخاري َعنح َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ 
ِتُم بِ  )ُقلح ُهَو اللَُّه َأَحٌد( فَ َلمَّ ا َرَجُع وا ذََك ُروا َذلِ َك لِلنَّ ِبِّ  بَ َعَث َرُجًَل َعَلى َسرِيٍَّة، وََكانَ  -وسلم  َحاِبِه ِِف َصَلَتِِه فَ َيخح َرأُ أَلصح يَ قح

ٍء َيصح  َنُع َذلِ  كَ »فَ َق  اَل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  - ُأِح  بُّ َأنح أَق ح  َرأَ َفَس  أَُلوُه فَ َق  اَل ألَن ََّه  ا ِص  َفُة ال  رَّ حَِن، َوأَنَ  ا «. َس  ُلوُه أَلىِّ َش  ىح
ربُوُه َأنَّ اللََّه اُِبُّهُ » -صلى اهلل عليه وسلم  -ِِبَا. فَ َقاَل النَِّبُّ   (910)«.َأخح

                                                            
 .074ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 599)

 .332( أخرجه البخاري 911)

 .3732( أخرجه البخاري 910)
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فاإلمي  ان ب  اهلل تع  اىل وأمسائ  ه وص  فاته، يثم  ر للعب  د حمب  ة اهلل وتعظيم  ه امل  وجبني للقي  ام ب  أمره واجتن  اب هني  ه، والقي  ام ب  أمر اهلل 
ل ِبما كمال السعادة يف الدنيا وايآخرة للفرد وايتمع ونيل الثواب واملكرمات واْلياة الطيبة ه ي تعاىل واجتناب هنيه، اص

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حىت ولو ك ان اإلنس ان يف أش د ب ؤس، فإن ه مطم ئن القل ب منش رح الص در، نع م ل و تعب د 
ان ورسوخ اليقني وألحس بنعيم وحياة ال توصف ولتحص ن العبد هلل بأمسائه اْلسىن وصفاته العلى ْلصل له من زيادة اإلمي

فإذا ح لَّ اُل م، وخ يم الغ م، واش تد  ،ِبا العبد من ف  الشهوات والشبهات أسأل اهلل أن يفتح ِل ولكم هها الباب العظيم
 الك    رب، وعظ    م اخلط    ب، وض    اقت الس    بل، وب    ارت اْلي    ل فاْليل    ة أن نف    زع إىل مف    رمل اُل    م، وم    نفِّس الك    رب القائ    ل:

 َنَ  اُه ِم  نح الحغَ  مِّ وََك  َهِلَك نُ نحِج  ي الحُم  ؤحِمِنني َنا لَ  ُه َوجَنَّي ح [. ولق  د ام    الك  رمي عل  ى العب  اد بأن  ه ه  و ال  هي 55]األنبي  اء: فَاسح  َتَجب ح
 جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن ذل ك دلي ل م ن دالئ ل األلوهي ة، وبره ان م ن ب راهني الوحداني ة ق ال تع اىل: 

ِشُف السُّوَء َوجَيحَعُلُكمح ُخَلَفاَء اأَلرحِض أَِءَلٌه َمَع اللَِّه قَِليًَل َما تَ أَمَّنح   [.04]النمل: هَكَُّروَن جيُِيُب الحُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيكح

معرفته ا يتض من بأمسائه اْلسىن طريق لزيادة اإلميان فإن اإلميان بأمساء اهلل اْلسىن، و  -سبحانه وتعاىل-ثالثًا: إن معرفة اهلل 
أنواع التوحيد الثَلثة، توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمساء، والصفات، وههه األنواع ه ي روح اإلمي ان وروح ه، 
وأص   له وغايت   ه، فكلم   ا ازداد العب   د معرف   ة بأمس   اء اهلل وص   فاته ازداد إميان   ه، وق   وي يقين   ه. فينبغ   ي للم   ؤمن أن يب   هل مق   دوره 

رفة اهلل بأمسائه وصفاته وأفعاله، من غري تعطيل وال متثيل، وال حتريف وال تكييف. بل تكون املعرفة متلق اة ومستطاعه يف مع
من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعني ُلم بإحسان، فه هه ه ي املعرف ة النافع ة ال يت ال ي زال ص احبها يف زي ادة 

حمب ة لرب ه فم ن ع رف اهلل بأمسائ ه، وص فاته وأفعال ه أحب ه ال حمال ة. وُل ها كان ت يف إميانه، وقوة يقينه، وطمأنين ة يف أحوال ه، و 
  املعطلة والفرعونية، واجلهمية قطّاع الطريق على القلوب بينها وبني الوصول إىل حمبة اهلل تعاىل.

وغ ل الي دين والعج ز ق ال  رابًعا: إن الفرق ب ني املس لمني وب ني اليه ود ه و يف األمس اء والص فات إذ نس بوا إلي ه الفق ر والتع ب
وق ال تع اىل: "ولق د خلقن ا الس موات واألرض وم ا بينهم ا  ،تعاىل: "لقد مسع اهلل قول الهين ق الوا إن اهلل فق ري وَن ن أغني اء"

ووص  فوه  ،يف س  تة أي  ام وم  ا مس  نا م  ن لغ  وب" وذل  ك عن  دما زع  م أه  ل الكت  اب أن اهلل خل  ق الس  موات واألرض ُث اس  باح
 ل تعاىل: "قالت اليهود يد اهلل مغلولة". جل جَلله بالبخل قا

ونسبوا إليه سبحانه العجز ويف التوراة اليت حرفت: "أنه بينما الرب يطوف يف األرض إذ أمسك به يعقوب من حق وه )م ن 
وسطه( فصارعه فصرعه ومل يبكه يص عد ح ىت أعط اه لق ب إس رائيل )وه م يقول ون إن إس ر معناه ا: ال هي ص رع ال رب، ئي ل 

)الرب( وه ها باط ل ألن يعق وب ه و عب د غل ب نفس ه هلل. ب ل واجله ل نس بوا إىل اهلل اجله ل كم ا يف الت وراة احملرف ة:  معناها:
فق ال ل ه: مل اذا  ،"أن آدم اختبأ منه بعد ما أكل من الشجرة فجعل الرب يبحث عنه فقال يا آدم أين أنت؟ فقال: أن ا هن ا

أيًضا املرض ففي التوراة احملرفة"أنه س بحانه بع د م ا أهل ك األرض بالطوف ان  ونسبو إليه ،أكلت من الشجرة... والعياذ باهلل
ف   الفرق ب   ني املس   لمني وب   ني النص   ارى ه   و يف األمس   اء  ،والعي   اذ ب   اهلل ،ح   زن حزن   اً ش   ديداً ح   ىت م   رض وعادت   ه املَلئك   ة..."

نه ب ل ويعتق دون يف اهلل امل وت حي ث س بحا ،والصفات حي ث نس بوا هلل الص احبة والول د ق ال تع اىل: "وق الوا اخت ه اهلل ول دا"
 يعتقدون أن املسيح هو اهلل ويعتقدون موته على الصليب ملدة ثَلثة أيام ُث قام ثانية وهو عيد القيامة عندهم. 
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ق ال:  -رضي اهلل عن ه-إن الظن الهي أهلك أهل اجلاهلية هو ظنهم الباطل يف أمساء اهلل وصفاته عن عبد اهلل بن مسعود 
َتَمَع عِ  ُم بُطُ وهِنِمح قَِليلَ ٌة ِفقح ُه قُ لُ وِبِِ اجح َن َأنَّ اللَّ َه نحَد الحبَ يحِت ثَ َقِفيَّاِن َوقُ َرِشىٌّ، َأوح قُ َرِشيَّاِن َوثَ َقِف ىٌّ، َكثِ ريٌَة َش حح مح فَ َق اَل َأَح ُدُهمح أَتَ  َروح

نَ  ا َوقَ  اَل ايآَخ  ُر ِإنح َك  اَن َيسح  َمُع ِإَذا َجَهرحنَ  ا فَِإنَّ  ُه َيسح  َمُع ِإَذا َيسح  َمُع َم  ا نَ ُق  وُل قَ  اَل ايآَخ  ُر َيسح  َمُع ِإنح َجَهرحنَ  ا َواَل َيسح  َمُع ِإنح أَ  َفي ح خح
نَ  ا. فَ  أَن حَزَل اللَّ  ُه تَ َع  اىَل )َوَم  ا ُكنح  ُتمح َتسح  َتِبُوَن َأنح َيشح  َهَد َعلَ  يحُكمح مَسحُعُك  مح َواَل أَبحَص  ارُُكمح  َفي ح  َواَل ُجلُ  ودُُكمح( ايآيَ  َة. وذلك  م ظ  نكم َأخح

 (914ي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين".)اله

ول هلك ك ان الثن اء عل ى اهلل بأمسائ ه اْلس ىن م ن أفض ل أن واع  ،أيها اإلخ وة ه هه بع ض أمهي ة األمس اء والص فات واإلمي ان ِب ا
م  ا أثبت  ه اهلل  ال  هكر، ول  هلك أم  ر ِب  ا اهلل تع  اىل كم  ا ق  ال س  بحانه: "وهلل األمس  اء اْلس  ىن ف  ادعوه ِب  ا" فأص  ل التوحي  د إثب  ات

لنفسه، أو أثبت ه ل ه رس وله م ن األمس اء اْلس ىن، ومعرف ة م ا احت وت علي ه م ن املع ا ي اجلليل ة، واملع ارف العظيم ة، والتعب د ِب ا 
فليتوس ل إلي ه باس م مناس ب ل ه م ن أمس اء اهلل اْلس ىن،  ،ودعاؤه ِبا. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أم ور دين ه ودني اه

ل  رزق فليس  أله بامس  ه ال  رزاق، وم  ن دع  اه ْلص  ول ر   ة ومغف  رة فبامس  ه ال  رحيم ال  ر ن ال  رب الك  رمي العف  و فم  ن دع  اه ْلص  ول ا
 الغفور التواب وَنو ذلك.

وأفضل من ذلك أن ي دعوه بأمسائ ه وص فاته دع اء العب ادة، وذل ك باستحض ار مع ا ي األمس اء اْلس ىن وحتص يلها يف القل وب 
 ا، ومتتلئ بأجل املعارف.حىت تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياهت

إن التعب  د باألمس  اء والص  فات حقيق  ة التوحي  د: وذل  ك ب  أن ميتل  ئ القل  ب بأج  لِّ املع  ارف باستحض  ار مع  ا ي األمس  اء اْلس  ىن 
 فمثًَل: ،ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياهتا ويدعو اهلل ِبا ،والصفات العلى

 ل( متأل القلب تعظيماً هلل وإجَلاًل له.أمساء )العظيم( و)الكبري( و)املتعال( و)اييد( و)اجللي
وأمس   اء )ال   رب( و)الك   رمي( و)اجل   واد( و)املن   ان( و)ال   رحيم( و)اجلمي   ل( و)ال   ودود( مت   أل القل   ب حب   اً ل   ه وش   وقاً إلي   ه و    داً ل   ه 

 وشكراً.
 هبًة منه سبحانه.وأمساء )العزيز( و)شديد العقاب( و)اجلبار( و)القدير( متأل القلب خضوعاً وانكساراً وذاًل وخوفاً ور 

و أمس  اء )العل  يم( و)اخلب  ري( و)الس  ميع( و)البص  ري( و)الش  هيد( و)الرقي  ب( و)اْلس  يب( مت  أل القل  ب مراقب  ًة هلل يف اْلرك  ات 
 والسكنات، وتؤدي بالعبد إىل أن يعبد اهلل كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإنه يراه.

 يف( متأل القلب افتقاراً إىل فضله ورجاًء لر ته ورغبًة يف منته.وأمساء )الغين( و)الغفور( و)التواب( و)اييب( و)اللط
فإن ذل ك ال يُن ال إال بفض له  ،نسأل اهلل أن يفتح لنا وللمسلمني أبواب هها اخلري الهي ال يوصف والسعادة اليت ال تقارن

 ور ته.
ه ي جن ة ال دنيا ال يت م ن مل ي دخلها مل  ،قتض اهاوالتعب د ل ه مب ،أيها اإلخوة  إن معرفة اهلل بأمسائه وصفاته وحمبته ودع اؤه ِب ا

وم ن مل يع رف اهلل ك ان م ن مجل ة  ،ألن أعظ م س عادة يف ال دنيا أن يع رف العب د رب ه واب ه ويتق رب من ه ،يدخل جن ة ايآخ رة
( 00ئِ َك الحُمَقرَّبُ وَن )( أُولَ 01ولهلك ملا ذكر اهلل نعيم أهل اجلنة م ن الس ابقني إليه ا ق ال: َوالسَّ اِبُقوَن السَّ اِبُقوَن ) ،األموات
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فأول ما ذكر من نعيمهم قرِبم منه سبحانه ذكر قرِبم قبل أن ي هكر اجلن ة  ،[04 - 01( ]الواقعة: 04يف َجنَّاِت النَِّعيِم )
ب  ل وخ   تم نع  يمهم أيًض   ا بنع  يم معن   وي ح  ني ق   ال: اَل  ،وم  ا أع  د ُل   م فيه  ا م   ن الطع  ام والش   راب واألزوامل وب  اقي املل   هات 

َمعُ  ف أعظم نع يم أه ل اجلن ة ق رِبم م ن  ،[40، 42( ]الواقع ة: 40( ِإالَّ ِقيًَل َس ََلًما َس ََلًما )42وَن ِفيَها َلغحًوا َواَل تَأحثِيًما )َيسح
 رِبم ومتتعهم بالنظر إىل وجهه الكرمي ومساع كَلمه ومعرفته وحمبته. 

َنَّ َة »قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-روى مسلم من حديث ُصَهيحٍب َعِن النَِّبِّ  َنَِّة اجلح ُل اجلح -يَ ُق وُل اللَّ ُه  -قَ اَل  -ِإَذا َدَخَل َأهح
نَ  ا ِم  َن النَّ   -تب  ارك وتع  اىل َنَّ  َة َوتُ َنجِّ ِخلحَنا اجلح ِش  ُف  -قَ  اَل  -اِر تُرِي  ُدوَن َش  يحًئا أَزِي  دُُكمح فَ يَ ُقولُ  وَن َأملَح تُ بَ   يِّضح ُوُجوَهنَ  ا َأملَح تُ  دح فَ َيكح
َج  اَب َفَم  ا ِ  مح  اْلِح وم  ن انف  تح ل  ه ه  ها الب  اب انف  تح ل  ه ب  اب  (917)«.-ع  ز وج  ل-أُعحطُ  وا َش  يحًئا َأَح  بَّ ِإلَ  يحِهمح ِم  َن النَّظَ  ِر ِإىَل َرِبِّ

وإثب  ات األمس  اء والص  فات ه  و األص  ل ُل  ها  ،التوحي  د اخل  الص، واإلمي  ان الكام  ل ال  هي ال اص  ل إال للكم  ل م  ن املوح  دين
 (912)املطلب األعلى.

َأنَّ  -رض  ى اهلل عن  ه  -أن يق  ول الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم كم  ا يف البخ  اري م  ن ح  ديث َأىِب ُهَري ح  َرَة  ف  َل غ  رو وال عج  ب
َنَّةَ »قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسوَل اللَِّه  َصاَها َدَخَل اجلح َا ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا َمنح َأحح ِعنَي امسح َعًة َوِتسح  (912«.)ِإنَّ لِلَِّه ِتسح

حباب ذكر ابن أَب الدنيا يف كتاب ايابني يف الدعاء عن اْلس ن ق ال: ك ان رج ل م ن أص حاب الن يب م ن األنص ار أيها األ
 ،وكان ناسكاً ورع اً فخ رمل م رة فلقي ه ل ص مقن ع يف الس َلح ،يكىن أبا معلق وكان تاجراً مبال له ولغريه يضرب به يف ايآفاق

 ،ق ال: أم ا امل ال فل ي ولس ت أري د إال دم ك ،إال دم ي فش أنك وامل الفقال له: ض ع م ا مع ك ف إ ي قاتل ك. ق ال: فم ا تري د 
فتوض  أ ُث ص  لى أرب  ع ركع  ات فك  ان م  ن دعائ  ه يف  ،ق  ال: ص  لي م  ا ب  دا ل  ك ،ق  ال: أم  ا إذا أبي  ت ف  هر ي أص  لي أرب  ع ركع  ات

هي ال يض  ام آخ  ر س  جدة أن ق  ال: ي  ا ودود ي  ا ذا الع  رش ايي  د ي  ا فع  ال مل  ا تري  د أس  ألك بع  زك ال  هي ال ي  رام ومبلك  ك ال  
 ،ي ا مغي ث أغث ين ي ا مغي ث أغث ين ي ا مغي ث أغث ين ث َل  م رات ،وبنورك الهي مأل أركان عرشك أن تكفيين شر هها اللص

 ،ُث أقبل إلي ه فق ال: ق م ،فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بني أذ ي فرسه فلما بصر اللص أقبل َنوه فطعنه فقتله
أغ  اثين اهلل ب  ك الي  وم؟ فق  ال: أن  ا مل  ك م  ن أه  ل الس  ماء الرابع  ة دع  وت فس  معت  فق  ال: م  ن أن  ت ب  أَب أن  ت وأم  ي فق  د

ُث دع  وت ب  دعائك الثال  ث فقي  ل ِل:  ،ُث دع  وت ب  دعائك الث  ا ي فس  معت أله  ل الس  ماء ض  جة ،ألب  واب الس  ماء قعقع  ة
ء اس  تجيب ل  ه دع  اء مك  روب فس  ألت اهلل أن ي  وليين قتل  ه. ق  ال اْلس  ن: فم  ن توض  أ وص  لى أرب  ع ركع  ات ودع  ا ِب  ها ال  دعا

 (910)مكروباً كان أو غري مكروب

أيه  ا اإلخ  وة  إن الس  عادة واْلي  اة الطيب  ة نص  يب م  ن تع  رف عل  ى أمس  اء اهلل وص  فاته فم  ن ع  اي  األمس  اء اْلس  ىن والص  فات 
ؤمن العلى فهو يف جنة اْلياة الطيبة يف الدنيا، ونعيم اجلنة يف ايآخرة قال تعاىل: "من عمل صاْلاً من ذكر أو أنثى وه و م 

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما ك انوا يعمل ون" "ف وا أس فاه وواحس رتاه كي ف ينقض ي الزم ان وينف ه العم ر 
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والقلب حمجوب ما شم ُلها رائحة وخرمل من الدنيا كما دخ ل إليه ا وم ا ذاق أطي ب م ا فيه ا ب ل ع اش فيه ا ع ي  البه ائم 
عج  زا وموت  ه كم  دا ومع  اده حس  رة وأس  فا الله  م فل  ك اْلم  د وإلي  ك املش  تكى وانتق  ل منه  ا انتق  ال املف  اليس فكان  ت حيات  ه 

 (913)وأنت املستعان وبك املستغا  وعليك التكَلن وال حول وال قوة إال بك"

إىل مجي ع ه هه اخل ريات والثم رات إن ه ال اص لها إال م ن آم ن بأمس اء اهلل وص فاته أم ا م ن جح دها   -أيه ا اإلخ وة-أفرأيتم 
ُل  ا فه  ها ا  رم خريه  ا ب  ل رمب  ا هل  ك بس  بب جح  وده ُل  ا وذل  ك إذا جح  دها عل  ى س  بيل اإلنك  ار كم  ا فع  ل وأنكره  ا أو تأو 

ع    نهم: "وه    م يكف    رون ب    الر ن"فمن أنك    ر أمس    اء اهلل وص    فاته كإنك    ار املش    ركني  -ع    ز وج    ل-املش    ركون ال    هين ق    ال اهلل 
 ،واح د م ن ه ؤالء إذا ق رأ آي ة: "ب ل ي داه مبس وطتان"والكافرين كفر وأما اجلزع واإلنكار ُل ا عل ى س بيل التنزي ه زعم وا جت د ال
م ا أك هبك أأن ت أعل م ب اهلل م ن اهلل  ،اهلل ال جي يء ،أو قرأ آية: "وجاء رب ك واملل ك ص فاً ص فا"ً. ق ال: اهلل ليس ت ل ه ي دان

الس   نة  طري   ق املن   افقني واُل   الكني وأم   ا أه   ل  -أيه   ا اإلخ   وة-وم   ن رس   وله ال   هي قرأه   ا فأمره   ا وأقره   ا كم   ا ه   ي؟  وتل   ك 
 فطريقتهم أن يثبتوا هلل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله أعلم اخللق كلهم به جل جَلله قال تعاىل: ُه َو الَّ ِهي أَن ح َزَل َعَليح كَ 

نَ ِة الحِكَتاَب ِمنحُه َآيَاٌت حُمحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الحِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا الَِّهيَن يف قُ ُلوِِبِمح زَ  يحٌا فَ َيتَِّبُعوَن َم ا َتَش ابََه ِمنح ُه ابحِتغَ اَء الحِفت ح
َلحبَ  ابِ َوابحِتغَ  اَء تَأحِويلِ  ِه َوَم  ا يَ عحلَ  ُم تَأحِويلَ  ُه ِإالَّ اللَّ  ُه َوالرَّاِس  ُخوَن يف الحِعلح  ِم يَ ُقولُ  وَن َآَمنَّ  ا بِ  ِه ُك  لٌّ    ِم  نح ِعنح  ِد َرب ِّنَ  ا َوَم  ا يَ  هَّكَُّر ِإالَّ أُولُ  و األح

(َرب َّنَ ا ِإنَّ َك َج اِمُع النَّ اِس لِيَ  وحٍم اَل َريح َب 5(َرب ََّنا اَل تُزِغح قُ ُلوبَ َنا بَ عحَد ِإذح َهَدي حتَ َنا َوَهبح لََنا ِمنح َلُدنحَك َر حًَة ِإنََّك أَنحَت الحَوهَّاُب )3)
 [.9 - 3(]آل عمران: 9ِفيِه ِإنَّ اللََّه اَل خُيحِلُف الحِميَعاَد )

يف الصفات   اس تنكاراً ل هلك   فق ال:  رزاق عن ابن عباس:  أنه رأى رجًَل انتفض ملا مسع حديثاً عن النيب روى عبد ال
 (915)جيدون رقة عند حمكمه، ويهلكون عند متشاِبه. ؟ما فرق هؤالء

الله م  ،قاء بع دهاوارزقن ا س عادة ال ش  ،اللهم ارزقن ا فرح ة ال ح زن بع دها ،نسأل اهلل أن جينبنا الف  ما ظهر منها وما بطن
واجع ل الله م الق رآن  ،وج َلء متاعبن ا ،واجع ل يومن ا العظ يم ه ها فاحت ة لتحقي ق أمانين ا ،أف ض علين ا رزقً ا ل يس بع ده حاج ة
 واُلدى والعلم يف صميم قلوبنا.

ألقوال واألعمال، اللهم أمرتنا فأطعناك ودعوتنا فأجبناك فاغفر لنا جدنا وهزلنا وما أنت أعلم به منا وارزقنا اإلخَلص يف ا
 اللهم.......... الدعاء. وحسن الفهم عنك وعن رسولك 

 أصناف الناس مع نعم اهلل

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،حده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل و  ،ومن يضلل فَل هادي له
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 ال تَ رحَتِج اخللَق؛ فاألبواُب ُمرحجَتَة ٌ دون اْلطام وباب اهلل مفتوح

 والّرزُق لو كان يف أيدي األناِم أَبَ وحا َأنح يشَرَب املاَء ِمنح طُوفانِه نوح

 لكنه يف يدي من فضله أبداً للطائعنَي وللعاصنَي مَمحُنوحُ 

 فيا أيها اإلخوة.. أما بعد..

إن حقيقة التوحيد الهي يفلح صاحبه يف ال دنيا وايآخ رة ه و تعلي ق القل ب ب اهلل ومعرف ة أن اهلل ه و امل نعم عل ى اْلقيق ة وأن 
 يقطع العبد قلبه عن التعلق بالعباد فما العباد إال أسباب يسخرهم اهلل تعاىل وما من أحد تعلق مبخلوق إال وخهل.

ُعوٍد قَاَل قَاَل َرُس وُل اللَّ ِه روى البمهي بسند ص َم نح نَ َزلَ تح بِ ِه » -ص لى اهلل علي ه وس لم-حيح من حديث َعبحِد اللَِّه بحِن َمسح
 (919)«.ٍل َأوح آِجلٍ  َلُه ِبرِزحٍق َعاجِ فَاَقٌة فَأَن حَزَُلَا بِالنَّاِس ملَح ُتَسدَّ فَاقَ ُتُه َوَمنح نَ َزَلتح ِبِه فَاَقٌة فَأَن حَزَُلَا بِاللَِّه فَ ُيوِشُك اللَّهُ 

أن جيع  ل اُلم  وم مهّ  اً واح  داً أال وه  و إرض  اء اهلل تع  اىل وإحس  ان م  ا يَلقي  ه ب  ه ي  وم   -أيه  ا اإلخ  وة-فيج  ب عل  ى ك  ل مس  لم 
مع  اده إلي  ه ووقوف  ه ب  ني يدي  ه ح  ىت ي  وقى الس  وء ويلق  ى اخل  ري كم  ا ق  ال تع  اىل: "َوقُ  لح َربِّ َأُع  وُذ بِ  َك ِم  نح مَهَ  زَاِت الشَّ  َياِطنِي 

(َلَعلِّ  ي َأعحَم  ُل َص  اِْلًا ِفيَم  ا 99(َح  ىتَّ ِإَذا َج  اَء َأَح  َدُهُم الحَم  وحُت قَ  اَل َربِّ ارحِجُع  وِن )95(َوَأُع  وُذ بِ  َك َربِّ َأنح َاحُض  ُروِن )93)
َعُثوَن ) ُت َكَلَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمنح َورَاِئِهمح بَ رحزٌَخ ِإىَل يَ وحِم يُ ب ح َمئِ ٍه َواَل (فَإِ 011تَ رَكح نَ ُهمح يَ وح َذا نُِفَ  يف الصُّوِر َفََل أَنحَساَب بَ ي ح

ِلُحوَن )010يَ َتَساَءُلوَن ) (َوَمنح َخفَّتح َمَوازِيُنُه فَُأولَئِ َك الَّ ِهيَن َخِس ُروا أَن حُفَس ُهمح يف 014(َفَمنح ثَ ُقَلتح َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم الحُمفح
 [". 012 - 93(]املؤمنون: 012(تَ لحَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهمح ِفيَها َكاِْلُوَن )017َجَهنََّم َخاِلُدوَن )

َما ِمنحُكمح َأَحٌد ِإالَّ َسُيَكلُِّمُه َربُُّه، لَ يحَس » -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف الصحيحني َعنح َعِدىِّ بحِن َحا ٍِ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
َنُه تَ رح  َنُه َوبَ ي ح َم ِمنح َعَمِلِه، َويَ نحظُ ُر َأشح َأَم ِمنح ُه فَ ََل يَ  َرى ِإالَّ بَ ي ح ََن ِمنحُه َفََل يَ َرى ِإالَّ َما َقدَّ َ َيَديح ِه مُجَاٌن، فَ يَ نحظُُر أميح َم، َويَ نحظُ ُر بَ  نيح  َم ا قَ دَّ

ِهِه، فَات َُّقوا النَّاَر َوَلوح ِبِشقِّ مَتح   (901) «.َرةٍ َفََل يَ َرى ِإالَّ النَّاَر تِلحَقاَء َوجح

ومن سبل إرضاء اهلل اليت غفل عنها كث ري م ن الن اس ش كره عل ى نعم ه وذل ك بإض افتها إلي ه ق واًل واعباف اً أواًل واس تخدامها 
س   بحانه -يف طاعت  ه ثاني  اً و   ده وذك  ره ِب   ا ثالث  اً وهك  ها فالعب  د يتقل   ب لي  ل هن  ار يف نع  م اهلل وم   ع ذل  ك قل  يًَل إن ش  كره 

ك ان إميان ه ناقص اً    -أيه ا اإلخ وة-وم ن ك ان حال ه ك هلك  ،ي ه م ن نعم ة وم ا أس دى إلي ه م ن من ةعلى ما أنعم عل -وتعاىل
 ،ف  إن الش  كر رأس اإلمي  ان وه  و مب  ين عل  ى ثَلث  ة أرك  ان اع  باف القل  ب ب  نعم اهلل كله  ا علي  ه وعل  ى غ  ريه ،وتوحي  ده غ  ري ت  ام

 وعبادته سبحانه.والتحد  ِبا والثناء على اهلل ِبا واالستعانة ِبا على طاعة املنعم 

 فقم واشكر اهلل الكرمي بنهضة إليهمح، فشكُر الّلِه للخلق اَلزِمُ 
                                                            

 .030/  0وهو يف الصحيحة" ،(215/  0( واْلاكم )4743( أخرجه البمهي )919)

 .4792ومسلم  ،3227( أخرجه البخاري 901)
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أيها اْلبيب إن الفضل يف كل م ا تعم ل وت هر ه و هلل رب الع املني ول و مل يق درك اهلل م ا ق درت ول و مل يعن ك م ا اس تطعت 
-ف رب ه يق ول اإلم ام اب ن الق يم ولو مل يكن لك فلن تكون؟ وم ن ع رف ه ها فق د ع رف نفس ه وع ر  ،فمىت تعرف أنك به

 : -ر ه اهلل تعاىل

ولق  د ش  اهدت م  ن ش  ي  اإلس  َلم اب  ن تيمي  ة ق  دس اهلل روح  ه م  ن ذل  ك أم  ًرا مل أش  اهده م  ن غ  ريه وك  ان يق  ول كث  ريًا: م  ا ِل 
 شيء وال مين شيء وال يف شيء وكان كثريًا ما يتمثل ِبها البيت: 

 أنا املكدى وابن املكدى وهكها كان أَب وجدي

ق ال اب  ن  ،وك ان إذا أث ىن علي ه يف وجه  ه يق ول: واهلل إ ي إىل ايآن أج دد إس َلمي ك  ل وق ت وم ا أس لمت بع  د إس َلًما جي ًدا
 القيم: وبعث إِل يف آخر عمره قاعدة يف التفسري  طه وعلى ظهرها أبيات  طه من نظمه:

 أنا الفقري إىل رب الربيات أنا املسيكني ِف جمموع حاالتى

 نفسى وهي ظامليت واخلري إن يأتنا من عنده ياتىأنا الظلوم ل

 ال أستطيع لنفسى جلب منفعة وال عن النفس ىل دفع املضرات

 وليس ِل دونه موىل يدبر ي وال شفيع إذا حاطت خطيئاتى

 إال بإذن من الر ن خالقنا إىل الشفيع كما قد جاء يف ايآيات

 راتولست أملك شيًئا دونه أبًدا وال شريك أنا ِف بعض ذ

 وال ظهري له كي يستعني به كما يكون ألرباب الواليات

 والفقر ىل وصف ذات الزم أبًدا كما الغىن أبًدا وصف له ذاحم

 وههه اْلال حال اخللق أمجهم وكلهم عنده عبد له آتى

 فمن بغى مطًلبا من غري خالقه فهو اجلهول الظلوم املشرك العاحم

 ه وما من بعد قد ياتىواْلمد هلل ملء الكون أمجعه ما كان من

فأي ظلم أيه ا العب د يق ع من ك أعظ م م ن أن خيلق ك رب ك م ن ت راب ُث م ن نطف ة ُث م ن علق ة ُث س واك رج ًَل ورزق ك م ن  
ُث بع د ه ها حت بس لس  انك  ،ودف ع عن ك ك ل نقم ة واس تجاب لش  كاتك وف رمل كرب ك ،وآت اك م ن ك ل م ا س  ألته ،ك ل نعم ة
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وال يص عد من ك إلي ه إال  ،إن هها ُلو النبأ العظيم أن ينزل خريه إليك متواتر ،ورمبا تشكر غريه ،وجوارحك عن شكر نعمه
 الشر مستطرياً.

ورمب   ا نظاف   ة  ،ووف   رة امل   ال ،وجه   د األوالد  ،م   ن إن ش   فاه اهلل وعاف   اه ال ي   هكر إال مه   ارة الطبي   ب  -أيه   ا اإلخ   وة-إن من   ا 
وهك ها يف سلس لة طويل ة ال منن ع أب داً م ن  ،املستش فى املستشفى وسرعة أداء املمرضات واختيار اْلهاق م ن أص حابه ُل هه

لكن ولألسف ينسى يف ههه السلسلة كلها أوُلا ومسببها وموجدها وخالقها صاحب النعمة األوىل واألخرية  ،الثناء عليها
ب   ل ال   هي ه   و فع   ًَل الطبي   ب وم   ا ال   هي باش   ر الفح   ص  ،يف الش   فاء أال وه   و اهلل ال   هي طبب   ك قب   ل أن يطبب   ك الطبي   ب

ثَ َة قَ اَل أَتَ يح ُت َرُس وَل اللَّ ِه  أمل يقل النيب  ،التشخيص إال رفيقو  واْلديث أخرجه أبو داود وأ د بسند صحيح َعنح َأىِب رِمح
أَنح َت َرِفي ٌق َواللَّ ُه » َم َع َأىِب فَ  َرَأى الَّ ىِت ِبَظهح رِِه فَ َق اَل يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه َأاَل أَُعاجِلَُه ا لَ َك فَ ِإِّنِّ طَِبي ٌب قَ الَ  -صلى اهلل عليه وسلم-

 (900)طبيبها الهي خلقها"ويف رواية: «. الطَِّبيبُ 

أن جيع ل املس لم اْل ديث ع ن ه هه األس باب يف ترتيبه ا الطبيع ي ومكاهن ا الص حيح وه و بع د رتب ة   -أيه ا اإلخ وة-واألوىل 
 وَّة اجلي  ملا حصل النصر.: لوال اهلل ُث العَلمل ما حصل الشفاء، ولوال اهلل ُث قفيقول -عز وجل-فضل اهلل 

خم رباً ع ن ح ال الكف ار م ع نعم ه ا هرنا أن نك ون م ثلهم: "يعرف ون نعم ت اهلل ُث ينكروهن ا" فم ن  -عز وجل-وقد قال اهلل 
نس  ب ال  نعم إىل غ  ري اهلل فق  ط مثني  اً ش  اكراً فإن  ه مم  ا ين  ايف كم  ال التوحي  د ويش  به ح  ال الكف  ار ب  العزيز اْلمي  د ب  ل في  ه إنك  ار 

  بنسبتها إىل غريه وهها نوع من جحودها.لنعمة اهلل

رِىِّ قَ   اَل َخ   رمََل َرُس   وُل اللَّ   ِه  ُ   دح ِِف  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم  -ويف اْل   ديث ال   هي أخرج   ه البخ   اري وغ   ريه َع   نح َأىِب َس   ِعيٍد اخلح
ثَ   َر َأهح  ِل النَّ  ارِ يَ  ا َمعحَش  َر ال»ِإىَل الحُمَص  لَّى، َفَم  رَّ َعلَ  ى النَِّس  اِء فَ َق  اَل  -َأوح ِفطح  ٍر  -َأضح  ًحى  قحَن، فَ  ِإِّنِّ أُرِي  ُتُكنَّ َأكح «. نَِّس  اِء َتَص  دَّ

َ ازِ »فَ ُقلحَن َوِِبَ يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل  ُف رحَن الحَعِش رَي، َم ا رَأَيح ُت ِم نح نَاِقَص اِت َعقح ٍل َوِدي ٍن أَذحَه َب لِلُ بِّ الرَُّج ِل اْلح ِثرحَن اللَّعحَن، َوَتكح ِم ُتكح
ِلنَ ا يَ  ا َرُس  وَل اللَّ ِه قَ  اَل «. نَّ ِم نح ِإحح  َداكُ  َص  اُن ِديِننَ  ا َوَعقح قُ لح  َن «. أَلَ  يحَس َش َهاَدُة الحَم  رحأَِة ِمثح  َل ِنصح ِف َش  َهاَدِة الرَُّج  لِ »قُ لح  َن َوَم ا نُ قح
ِلَها، أَلَيحَس ِإَذا َحاَضتح ملَح ُتَصلِّ وملَح َتُصمح »بَ َلى. قَاَل  «. َفَهِلَك ِمنح نُ قحَصاِن ِديِنَه ا»َن بَ َلى. قَاَل قُ لح «. َفَهِلَك ِمنح نُ قحَصاِن َعقح

(904) 

هو إنك ار حس ن عش رة ال زومل ألج ل موق ف واح د كم ا يف الرواي ة األخرى"ل و أحس نت إىل  -أيها اإلخوة–وكفران العشري 
وجه  ا جع  ل كف  ران امل  رأة عش  رة ز  ف  إذا ك  ان الن  يب  ،(907)إح  داهن ال  دهر ُث ترك  ت يوم  ا قال  ت: م  ا رأي  ت من  ك خ  ريا ق  ط"

 يُدخلها النار فكيف مبن جحد وأنكر نعمة العزيز الغفار.

                                                            
 .20/  2وانظر"السلسلة الصحيحة" ،(443 - 440/  4( وأ د )092/  4( أخرجه أبو داود )900)

 .712( أخرجه البخاري 904)

 ( من حديث أَب هريرة رضي اهلل عنه.51ي اهلل عنه، و )( من حديث عبد اهلل بن عمر رض39( أخرجه مسلم )907)
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وم  ن أض  اف النعم  ة إىل غ  ري اهلل تع  اىل ومنعه  ا أن يض  يفها إىل اهلل تع  اىل فق  د أس  اء وأس  اء عقل  ه فه  ها يتض  من قط  ع إض  افة 
 النعمة عمن لواله مل تكن وإضافتها إىل من ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً فضًَل عن غريه.

ن املشركون يقولون عن نعم اهلل تعاىل عليهم: هها بشفاعة آُلتنا والشفاعة ش فاعة ايآُل ة املزعوم ة ه هه ليس ت ش يئاً وقد كا
ش  رعّياً وال ق  دريّاً ح  ىت ينس  ب إليه  ا رزق أو نعم  ة أو خ  ري ولكن  ه الش  رك طم  س عل  ى قل  وِبم فأض  افوا نس  بة ال  نعم إىل غ  ري 

 ىل: "يف قلوِبم مرض فزادهم اهلل مرضاً".أسباِبا فاألمر يف ذلك على ما قال اهلل تعا

َهىِنِّ أَنَُّه قَاَل َصلَّى لَنَ ا َرُس وُل اللَّ ِه  ص لى اهلل علي ه وس لم  -ويف اْلديث الهي أخرجه البخاري من حديث َزيحِد بحِن َخاِلٍد اجلُح
لَ  ةِ  - َديحِبيَ  ِة َعلَ  ى ِإثح  ِر مَسَ  اٍء َكانَ  تح ِم  َن اللَّي ح ُروَن َم  اَذا قَ  اَل »، فَ َلمَّ  ا انحَص  َرَف أَق حبَ  َل َعلَ  ى النَّ  اِس فَ َق  اَل َص  ََلَة الصُّ  بحِح بِاْلُح َه  لح تَ  دح

َتِ ِه فَ  َهِلَك »قَ اُلوا اللَّ ُه َوَرُس  ولُُه َأعحلَ ُم. قَ اَل «. َربُُّك مح  َأصح َبَح ِم  نح ِعبَ اِدى ُم ؤحِمٌن ىِب وََك اِفٌر، فََأمَّ  ا َم نح قَ اَل ُمِطرحنَ ا ِبَفضح  ِل اللَّ ِه َوَر ح
 .(902)« ُمؤحِمٌن ىِب وََكاِفٌر بِالحَكوحَكِب، َوأَمَّا َمنح قَاَل بِنَ وحِء َكَها وََكَها َفَهِلَك َكاِفٌر ىِب َوُمؤحِمٌن بِالحَكوحَكبِ 

 قال شي  اإلسَلم: واهلل تعاىل يهم من يضيف إنعامه إىل غريه ويشرك به وهها كثري يف الكتاب والسنة.

فه  هه ال  نعم تس  تحق الش  كر  ،م تك  هبون"قال اْل  اف  اب  ن كث  ري أي تك  هبون ب  دل الش  كرق  ال تع  اىل: "وجتعل  ون رزقك  م أنك  
 (902) منكم وأنتم جتعلون حظكم ونصيبكم من النعم التكهيب والكفر ِبا بدل الشكر واملعرفة ُلا.

يف  فم ا م ن نعم ة يف األرض وال -ع ز وج ل-وهكها ي هم س بحانه م ن ك هب بنعم ه أو أنكره ا وجح دها ونس بها إىل غ ريه 
الس  ماء إال من  ه ق  ال تع  اىل: "وم  ا بك  م م  ن نعم  ة فم  ن اهلل"وق  د ق  ص اهلل علين  ا م  ا ك  ان مم  ن أنك  ر نعم  ه كي  ف آل  ت حال  ه 

َنامُهَ  ا بَِنخح  ٍل -ع  ز وج  ل-وانته  ت عاقبت  ه كم  ا ق  ال  ِ ِم  نح َأعحنَ  اٍب َوَحَففح ِ َجَعلحنَ  ا أِلََح  ِدمِهَا َجنَّتَ   نيح : "َواضح  ِربح َُلُ  مح َم  َثًَل َرُجلَ  نيح
نَ ُهَم   ا َزرحًع   ا )وَ  ِ َآتَ   تح ُأُكَلَه   ا وملَح َتظحلِ   مح ِمنح   ُه َش   يحًئا َوَفجَّرحنَ   ا ِخََلَُلَُم   ا نَ َه   رًا )74َجَعلحنَ   ا بَ ي ح َنَّتَ    نيح (وََك   اَن لَ   ُه مَثَ   ٌر فَ َق   اَل 77(ِكلحتَ   ا اجلح

ثَ   ُر ِمنح  َك َم  ااًل َوَأَع  زُّ نَ َف  رًا ) ِس  ِه قَ  اَل َم  ا َأظُ  نُّ َأنح تَِبي  َد َه  ِهِه أَبَ  ًدا (َودَ 72ِلَص  اِحِبِه َوُه  َو ُاَ  اِورُُه أَنَ  ا َأكح َخ  َل َجنَّتَ  ُه َوُه  َو ظَ  امِلٌ لِنَ فح
َقَلبً  ا )72) َه  ا ُمن ح (قَ  اَل لَ  ُه َص  اِحُبُه َوُه  َو ُاَ  اِورُُه َأَكَف  رحَت 70(َوَم  ا َأظُ  نُّ السَّ  اَعَة قَاِئَم  ًة َولَ  ِئنح ُرِددحُت ِإىَل َرَبِّ أَلَِج  َدنَّ َخي ح  رًا ِمن ح
(َولَ وحاَل ِإذح َدَخلح  َت 75(َلِكنَّ ا ُه َو اللَّ  ُه َرَبِّ َواَل ُأشح رُِك بِ َرَبِّ َأَح ًدا )73لَّ ِهي َخَلَق َك ِم نح تُ  رَاٍب ُُثَّ ِم نح نُطحَف  ٍة ُُثَّ َس وَّاَك َرُج ًَل )بِا

( فَ َعَس  ى َرَبِّ َأنح ي ُ  ؤحِتنَيِ َخي ح  رًا ِم  نح َجنَّتِ  َك 79نح  َك َم  ااًل َوَولَ  ًدا )َجنَّتَ  َك قُ لح  َت َم  ا َش  اَء اللَّ  ُه اَل قُ   وََّة ِإالَّ بِاللَّ  ِه ِإنح تَ   َرِن أَنَ  ا أَقَ  لَّ مِ 
ِبَح َصِعيًدا َزَلًقا ) َبانًا ِمَن السََّماِء فَ ُتصح َها ُحسح َتِطيَع َلُه طََلًبا )21َويُ رحِسَل َعَلي ح ِبَح َماُؤَها َغوحرًا فَ َلنح َتسح (َوُأِحيَط بَِثَم رِِه 20(َأوح ُيصح

(وملَح َتُك نح لَ ُه ِفئَ ٌة 24َرَبِّ َأَح ًدا )َبَح يُ َقلُِّب َكفَّيحِه َعَلى َما أَن حَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل يَا لَيحَتيِن ملَح ُأشح رِكح بِ فََأصح 
بً  ا )(ُهَنالِ  َك الحَواَليَ  ُة لِ 27يَ نحُص  ُرونَُه ِم  نح ُدوِن اللَّ  ِه َوَم  ا َك  اَن ُمنحَتِص  رًا ) َ  قِّ ُه  َو َخي ح  ٌر ثَ َوابً  ا َوَخي ح  ٌر ُعقح  - 74(]الكه  ف: 22لَّ  ِه اْلح

22.] 

                                                            
 (.30( وأخرجه مسلم )520( أخرجه البخاري )902)

 (.222/  3) -( تفسري ابن كثري 902)
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فليحهر املسلم أن جتري على لسانه ههه الكلمات وإن مل يقصدها بقلبه من مث ل ل وال الكل ب لس رقنا ول وال ال ريح لس لمنا 
 اهلل أول ما يطرأ على لسانه.وليجعل فضل  ،ولوال املطر ما كسرت قدمي ولوال سعيه وجده ما صار غنّياً وهكها

وهي أنه ما من شيء يف هها امللك وت إال واهلل ه و ال هي يفتح ه وأن ه ه و  -أيها اإلخوة  -وإذا امتأل القلب ِبهه اْلقيقة 
الهي يغلق م ا يش اء وأن ك ل ال نعم م ن امل نعم س بحانه وأن الن اس والعب اد جم رد أس باب يف ذل ك ألمث ر ذل ك في ه مث رات جي د 

ل  ه وأش  هى م  ن ك  ل ش  يء ولتم  ىن أن تك  ون اجلن  ة يف مث  ل ح  َلوة ول  هة ه  هه اللحظ  ات والثم  رات ق  ال تع  اىل: َم  ا حَلوهت  ا أ
َتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمنح َر حٍَة َفََل مُمحِسَك َُلَا َوَما مُيحِسكح َفََل ُمرحِسَل َلُه ِمنح بَ عحِدِه َوُهَو الحَعزِ  ِكيُم )يَ فح  [4(]فاطر/4يُز اْلَح

يف ههه ايآية الثاني ة م ن الس ورة ص ورة م ن ص ور ق درة اهلل ال يت خ تم ِب ا ايآي ة األوىل. وح ني تس تقر الظَلل: يقول صاحب 
 ههه الصورة يف قلب بشري يتم فيه حتول كامل يف تصوراته ومشاعره واجتاهاته وموازينه وقيمه يف ههه اْلياة مجيًعا.

بق  وة اهلل. وتيئس  ه م  ن مظن  ة ك  ل ر   ة يف الس  موات واألرض إهن  ا تقطع  ه ع  ن ش  بهة ك  ل ق  وة يف الس  موات واألرض وتص  له 
وتص   له بر    ة اهلل. وتوص   د أمام   ه ك   ل ب   اب يف الس   موات واألرض وتف   تح أمام   ه ب   اب اهلل. وتغل   ق يف وجه   ه ك   ل طري   ق يف 

 السموات واألرض وتشرع له طريقه إىل اهلل.

رد مَلحقته   ا وتس   جيلها يف ذات نفس   ه وتكوين   ه، ور   ة اهلل تتمث   ل يف مظ   اهر ال اص   يها الع   د ؛ ويعج   ز اإلنس   ان ع   ن جم   
 وتكرميه مبا كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن حتته؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما ال يعلمه وهو كثري.

ال، ويف ور ة اهلل تتمثل يف املمنوع متثله ا يف املمن وح. وجي دها م ن يفتحه ا اهلل ل ه يف ك ل ش يء، ويف ك ل وض ع ويف ك ل ح 
ك  ل مك  ان.. جي  دها يف نفس  ه، يف مش  اعره ؛ وجي  دها فيم  ا حول  ه، وحيثم  ا ك  ان وكيفم  ا ك  ان. ول  و فق  د ك  ل ش  يء مم  ا يَ ُع  د 
الناس فقده هو اْلرمان.. ويفتقدها من ميسكها اهلل عنه يف كل شيء، ويف كل وضع، ويف كل حالة، ويف ك ل مك ان. ول و 

 والرضوان وجد كل شيء مما يعده الناس عَلمة الوجدان 

حىت تكون ه ي  –حتفها ر ة اهلل  –حىت تنقلب هي بهاهتا نقمة. وما من حمنة  –ميسك اهلل معها ر ته  –وما من نعمة 
ف إذا  –وق د أُمس كت عن ه  –ف إذا ه و مه اد. وين ام عل ى اْلري ر –م ع ر  ة اهلل  –بهاهتا نعمة.. ينام اإلنسان عل ى الش وك 

 فإذا هي هوادة ويسر. –بر ة اهلل  –ور هو شوك القتاد. ويعاجل أعسر األم

ف  إذا ه  ي مش  قة وعس  ر. وخي  وض ِب  ا املخ  اوف واألخط  ار ف  إذا ه  ي ه  وادة  –وق  د ختل  ت ر   ة اهلل  –ويع  اجل أيس  ر األم  ور 
 ويسر وسَلم. ويعرب بدوهنا املناهج واملسالك فإذا هي مهلكة وبوار 

ال ض  يق ول  و ك  ان ص  احبها يف غياه  ب الس  جن، أو جح  يم  وال ض  يق م  ع ر   ة اهلل. إمن  ا الض  يق يف إمس  اكها دون س  واه.
العهاب أو يف شعاب اُلَلك. وال سعة مع إمساكها ولو تقلب اإلنسان يف أعطاف النعيم، ويف مراتع الرخاء. فم ن داخ ل 

لتع  ب ال  نفس بر   ة اهلل تتفجَّ  ر ين  ابيع الس  عادة والرض  ا والطمأنين  ة. وم  ن داخ  ل ال  نفس م  ع إمس  اكها ت  دب عق  ارب القل  ق وا
  والنصب والكد واملعاناة
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هها الباب وحده يُفتح وتُغلق مجيع األبواب، وتوصد مجيع النوافه، وتسد مجيع املسالك.. فَل عليك فه و الف رمل والفس حة 
واليس  ر والرخ  اء.. وه  ها الب  اب وح  ده يغل  ق وتف  تح مجي  ع األب  واب والنواف  ه واملس  الك فم  ا ه  و بن  افع. وه  و الض  يق والك  رب 

  ق والعناءوالشدة والقل

ه  ها الف  يض يُف  تح، ُث يض  يق ال  رزق. ويض  يق الس  كن ويض  يق الع  ي ، وختش  ن اْلي  اة، ويش  وك املض  جع.. ف  َل علي  ك. فه  و 
الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. وهها الفيض ميسك. ُث يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فَل ج دوى. وإمن ا ه و الض نك 

  واْلرمل والشقاوة والبَلء

والصحة والقوة، واجلاه والسلطان.. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أُمسكت عنه ا ر  ة اهلل. ف إذا املال والولد، 
 فتح اهلل أبواب ر ته كان فيها السكن والراحة والسعادة واالطمئنان.

س ك ر ت ه، ف إذا فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا ه و رغ د يف ال دنيا وزاد إىل ايآخ رة. ومي –مع ر ته  –يبسط اهلل الرزق 
هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه اْلرمان ببخل أو مرض، وقد يك ون مع ه التل ف ب إفراط 

 أو استهتار.

ف   إذا ه   ي زين   ة يف اْلي   اة ومص   در ف   رح واس   تمتاع، ومض   اعفة لألج   ر يف ايآخ   رة ب   اخللف  –م   ع ر ت   ه  –ومي   نح اهلل الهري   ة 
  وميسك ر ته فإذا الهرية بَلء ونكد وعنت وشقاء، وسهر بالليل وتعب بالنهارالصاحل الهي يهكر اهلل. 

ف  إذا ه  ي نعم  ة وحي  اة طيب  ة. والتل  هذ باْلي  اة. وميس  ك نعمت  ه ف  إذا الص  حة والق  وة  –م  ع ر ت  ه  –ويه  ب اهلل الص  حة والق  وة 
 د الروح، ويدخر السوء ليوم اْلساب بَلء ُيسلِّطه اهلل على الصحيح القوي. فينفق الصحة والقوة فيما اطم اجلسم ويفس

فإذا هي أداة إصَلح. ومصدر أمن. ووسيلة الدخار الطيب الصاحل من العمل  –مع ر ته  –ويعطي اهلل السلطان واجلاه 
واألثر. وميسك اهلل ر ته فإذا اجلاه والس لطان مص در قل ق عل ى قوهتم ا، ومص در طغي ان وبغ ي ِبم ا، ومث ار حق د وموج دة 

  ا ال يقر له معهما قرار. وال يستمتع جباه وال سلطان، ويدخر ِبما ل خرة رصيًدا ضخًما من النارعلى صاحبهم

والعلم الغزير. والعمر الطويل. واملقام الطيب. كلها تتغري وتتبدل من حال إىل حال... مع اإلمساك ومع اإلرسال.. وقليل 
 . وزهيد من املتاع جيعل اهلل فيه السعادة.من املعرفة يثمر وينفع، وقليل من العمر يبارك اهلل فيه

يف  يف الن   ار. ووج   دها يوس   ف  ور    ة اهلل ال تع   ز عل   ى طال   ب يف أي مك   ان وال يف أي ح   ال. وج   دها إب   راهيم 
يف بط  ن اْل  وت يف ظلم  ات ث  َل . ووج  دها موس  ى  –علي  ه الس  َلم  –اجلُ  ب كم  ا وج  دها يف الس  جن. ووج  دها ي  ونس 

 كل قوة وم ن ك ل حراس ة، كم ا وج دها يف قص ر فرع ون وه و ع دو ل ه م ببص ب ه ويبح ث   يف اليم وهو طفل جمرد من
فَ أحُووا ِإىَل الحَكهح ِف  عنه. ووجدها أصحاب الكهف يف الكهف حني افتقدوها يف القصور والدور. فقال بعضهم ل بعض: 

َتِ   هِ  به يف الغ   ار والق   وم يتعقبوهنم   ا ويقص   ون وص   اح [. ووج   دها رس   ول اهلل 00]الكه   ف: يَنُش   رح َلُك   مح َربُُّك   مح ِم   نح َر ح
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ايآث  ار.. ووج  دها ك  ل م  ن آوى إليه  ا يأًس  ا م  ن ك  ل م  ا س  واها. منقطًع  ا ع  ن ك  ل ش  بهة يف ق  وة، وع  ن ك  ل مظن  ة يف ر   ة، 
 قاصًدا باب اهلل وحده دون األبواب.

خماف  ة م  ن أح  د وال رج  اء يف ُث إن  ه م  ىت ف  تح اهلل أب  واب ر ت  ه ف  َل ممس  ك ُل  ا. وم  ىت أمس  كها ف  َل مرس  ل ُل  ا. وم  ن ُث ف  َل 
أحد. وال خمافة من شيء، وال رج اء يف ش يء، وال خ وف م ن ف وت وس يلة، وال رج اء م ع الوس يلة إمن ا ه ي مش يئة اهلل. م ا 

ِك يمُ يفتح اهلل فَل ممسك. وما ميسك اهلل ف َل مرس ل، واألم ر مباش رة إىل اهلل..  .. يق در ب َل معق ب عل ى َوُه َو الحَعزِي ُز اْلَح
ل واإلمس اك. ويرس ل وميس ك وف ق حكم ة تكم ن وراء اإلرس ال واإلمس اك وم ا ب ني الن اس ور  ة اهلل إال أن يطلبوه ا اإلرس ا

 (900) مباشرة منه، بَل وساطة وبَل وسيلة إال التوجه إليه يف طاعة ويف رجاء ويف ثقة ويف استسَلم.

س باب ومق در األق دار وه و املعط ي امل انع الض ار ه و مس بب األ -عز وج ل-أيها اإلخوة  "إهنا دعوة حّرى لليقني بأن اهلل 
وحني يتم هها اليقني يف قلب فَل ميك ن  ،النافع ال مضادة ألمره وال معقب ْلكمه وال حمادة لقضائه يفعل ما يشاء وخيتار

 (903)أبًدا يف ْلظة من اللحظات أن ينسب نعم اهلل إىل من سواه الهين ال يعدون أيضا أن يكونوا من خلق اهلل.

 ها اإلخوة  إن نعم اهلل على الناس واضحة بينة، يروهنا واسوهنا ويلمسوهنا، ولكنهم ينسون فَل يهكرون.أي

وحوُلم السماء واألرض تفيض ان عل يهم ب النعم، وتفيض ان عل يهم ب الرزق ؛ ويف ك ل خط وة، ويف ك ل ْلظ ة ف يض ينس كب 
ه. فهل من خالق غريه يرزقهم مبا يف أيديهم م ن ه ها من خريات اهلل ونعمه من السماء واألرض. يفيضها اخلالق على خلق

فإذا مل يكن هن اك خ الق  ،ال خالق إال اهلل ،وجواب املسلمني والكافرين عن هها السؤال معروف وهو: ال ؟الفيض العميم
البته ال؟ إن ه رازق غري اهلل، فما ُلم ال يهكرون وال يشكرون؟ وم ا ُل م ينص رفون ع ن   د اهلل والتوج ه إلي ه وح ده باْلم د وا

  اَل ِإلَ  َه ِإالَّ ُه  َو  ..فكي  ف يص  رفون ع  ن اإلمي  ان ِب  ها اْل  ق ال  هي ال م  راء في  ه  َفُك  وَن؟ .. وإن  ه لعجي  ب أن فَ  َأِّنَّ تُ ؤح
ينصرف منصرف عن مثل هها اْلق، الهي يواجههم به ما بني أي ديهم م ن ال رزق. وإن ه لعجي ب أن ينص رف ع ن   د اهلل 

 (905)“ا من االعباف بهلك اْلق املبنيوشكره من ال جيد مفر  

النعم  ة فيجعله  ا م  ن نتيج  ة عمل  ه وعاقب  ة ج  ده وس  عيه وينظ  ر إىل  -ع  ز وج  ل-م  ن يرزق  ه اهلل   -أيه  ا اإلخ  وة-وم  ن الن  اس 
 نفسه باستحقاقها وأهليتها له.

 أي علم بوجوه املكاسب.كما قص اهلل علينا يف القرآن يف قصة قارون أنه قال: "إمنا أوتيته على علم عندي" قال قتادةك 

وكهب ف إن املتفض ل ابت داء وانته اء ه و اهلل رب  ،وقال آخرون معناه: على علم من اهلل أِّن له أهل وعلى شرف كما عنده
 العاملني.

                                                            
 (.4947/  2) -( يف ظَلل القرآن 900)

 (.449/ 4(  عون العلي اْلميد )903)

 (.4940/ 2( الظَلل )905)
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َ  ريحِ َوِإنح َمسَّ  ُه الشَّ رُّ فَ َيئُ  وٌس قَ نُ   نحَس  اُن ِم نح ُدَع  اِء اخلح (َولَ  ِئنح أََذق حنَ  اُه 29وٌط )وق ال تع  اىل يتح  د  ع  ن ه ها الص  نف "اَل َيسح  َأُم اإلحِ
َ  ًة ِمنَّ  ا ِم  نح بَ عح  ِد َض  رَّاَء َمسَّ  تحُه لَيَ ُق  وَلنَّ َه  َها ِل َوَم  ا َأظُ  نُّ السَّ  اَعَة قَاِئَم  ًة َولَ  ِئنح ُرِجعح  ُت إِ  ىَل َرَبِّ ِإنَّ ِل ِعنح  َدُه لَلحُحسح  ىَن فَ َلنُ َنبِّ  َئنَّ َر ح

نحَساِن َأعحَرَض َونََأى جِبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُهو 21يَقن َُّهمح ِمنح َعَهاٍب َغِليٍ  )الَِّهيَن َكَفُروا مبَا َعِمُلوا َولَُنهِ  َنا َعَلى اإلحِ (َوِإَذا أَن حَعمح
 [.24 - 29(]فصلت: 20ُدَعاٍء َعرِيٍض )

م بعد فقر ليبتليهم وخيت رب وقد قص علينا الصادق املصدوق قصة ثَلثة من بين إسرائيل أنعم اهلل عليهم بعد حاجة وأعطاه
إمي  اهنم فكان  ت عاقب  ة م  ن ش  كر فض  ل اهلل الزي  ادة وعاقب  ة م  ن جح  دها ونس  بها إىل نفس  ه اخلس  ران والب  وار والكس  اد فف  ي 

رَائِيَل أَب حَرَص وَ »يَ ُقوُل  -صلى اهلل عليه وسلم  -الصحيح عن أَب هريرة أنه مسع َرُسوَل اللَِّه  أَق حرََع َوَأعحَمى ِإنَّ َثَلَثًَة ِِف َبىِن ِإسح
ٍء َأَح  بُّ ِإلَيح  َك قَ  ا َل لَ  وحٌن َحَس  ٌن َوِجلح  ٌد َحَس  ٌن، قَ  دح بَ  َدا لِلَّ  ِه َأنح يَ بحَتلِ  يَ ُهمح، فَ بَ َع  َث ِإلَ  يحِهمح َمَلًك  ا، فَ  أََتى األَب ح  َرَص. فَ َق  اَل َأىُّ َش  ىح

نً ا َأوح  -َحَس ًنا َوِجلح ًدا َحَس ًنا. فَ َق اَل َأىُّ الحَم اِل َأَح بُّ ِإلَيح َك قَ اَل اإِلبِ ُل  َقِهَرِِّن النَّاُس. قَاَل َفَمَسَحُه، َفَهَهَب َعنحُه، فَُأعحِطَى َلوح
فَ  ُأعحِطَى نَاقَ  ًة ُعَش  رَاَء. فَ َق  اَل  -قَ  اَل الحبَ َق  ُر ُه  َو َش  كَّ ِِف َذلِ  َك، ِإنَّ األَب ح  َرَص َواألَق ح  رََع، قَ  اَل َأَح  ُدمُهَا اإِلبِ  ُل، َوقَ  اَل ايآَخ  ُر الحبَ َق  ُر 

َهُب َع  ىنِّ َه  َها، قَ  ي ُ  ٍء َأَح  بُّ ِإلَيح  َك قَ  اَل َش  َعٌر َحَس  ٌن، َويَ  هح دح قَ  ِهَرِِّن النَّ  اُس. قَ  اَل بَ  اَرُك لَ  َك ِفيَه  ا. َوأَتَ  ى األَق ح  رََع فَ َق  اَل َأىُّ َش  ىح
ُر. قَ اَل فََأعحطَ اُه بَ َق َرًة َح اِمًَل، َوقَ اَل يُ بَ اَرُك لَ َك َفَمَسَحُه َفَهَهَب، َوأُعحِطَى َشَعرًا َحَسًنا. قَاَل فََأىُّ الحَماِل َأَحبُّ ِإلَيحَك قَ اَل الحبَ َق 

ٍء َأَح  بُّ ِإلَيح  َك قَ  اَل يَ   ُردُّ اللَّ  ُه ِإىَلَّ َبَص  رِى، فَأُبحِص  ُر بِ  ِه النَّ  ا َس. قَ  اَل َفَمَس  َحُه، فَ   َردَّ اللَّ  ُه ِإلَيح  ِه ِفيَه  ا. َوأَتَ  ى اأَلعحَم  ى فَ َق  اَل َأىُّ َش  ىح
ا َواٍد ِم نح ِإبِ ٍل، َوُِلَ َها ىُّ الحَماِل َأَحبُّ ِإلَيحَك قَاَل الحَغَنُم. فََأعحطَاُه َشاًة َواِلًدا، فَ أُنحِتَج َه َهاِن، َوَولَّ َد َه َها، َفَك اَن ُِلَ هَ َبَصَرُه. قَاَل فَأَ 

ِبَ اُل ِِف َس َفرِى، َواٍد ِمنح بَ َقٍر، َوُِلََها َواٍد ِمَن الحَغَنِم. ُُثَّ ِإنَُّه أََتى األَب حَرَص ِِف ُصوَرتِِه وَ  َهيحَئِتِه فَ َقاَل َرُجٌل ِمسح ِكنٌي، تَ َقطََّع تح ىِبَ اْلح
َس  نَ  ِلح  َد اْلَح َس  َن َواجلح . َوالحَم  اَل بَعِ  ريًا أَتَ بَ لَّ  ُا َعَليح  ِه ِِف َس  َفرِى فَ  ََل بَ  ََلَغ الحيَ   وحَم ِإالَّ بِاللَّ  ِه ُُثَّ بِ  َك، َأسح  أَُلَك بِالَّ  ِهى َأعحطَ  اَك اللَّ  وحَن اْلَح
ُُقوَق َكِثريٌَة. فَ َقاَل َلُه َكَأِّنِّ َأعحرُِفَك، َأملَح َتُكنح أَب ح َرَص يَ قح َهُرَك النَّ اُس َفِق ريً  ا فََأعحطَ اَك اللَّ ُه فَ َق اَل َلَق دح َورِثح ُت ِلَك اِبٍر فَ َقاَل َلُه ِإنَّ اْلح

ُكنح َت، َوأَتَ ى األَق ح رََع ِِف ُص وَرتِِه َوَهيحَئتِ ِه، فَ َق اَل لَ ُه ِمثح َل َم ا قَ اَل ُِلَ َها، فَ  َردَّ َعنح َكاِبٍر. فَ َق اَل ِإنح ُكنح َت َكاِذبً ا َفَص ي ََّرَك اللَّ ُه ِإىَل َم ا  
ِمسح ِكنٌي َوابح ُن  ِِف ُصوَرتِِه فَ َقاَل َرُجلٌ  َعَليحِه ِمثحَل َما َردَّ َعَليحِه َهَها فَ َقاَل ِإنح ُكنحَت َكاِذبًا َفَصي ََّرَك اللَُّه ِإىَل َما ُكنحَت. َوأََتى اأَلعحَمى
ِبَ اُل ِِف َس َفرِى، فَ ََل بَ ََلَغ الحيَ  وحَم ِإالَّ بِاللَّ ِه، ُُثَّ بِ َك َأسح أَُلَك بِالَّ ِهى  َردَّ َعَليح َك َبَص َرَك َش اًة أَتَ بَ لَّ ُا ِِبَ ا ِِف َسِبيٍل َوتَ َقطََّع تح ىِبَ اْلح

تَ ُه َسَفرِى. فَ َقاَل َقدح ُكنحُت َأعحَمى فَ  َردَّ اللَّ ُه َبَص رِى ٍء َأَخهح َه ُدَك الحيَ  وحَم ِبَش ىح ، َوَفِق ريًا فَ َق دح َأغحنَ اِِّن، َفُخ هح َم ا ِش ئحَت، فَ َواللَّ ِه اَل َأجح
َا اب حتُِليُتمح، فَ َقدح َرِضَى اللَُّه َعنحَك َوَسِخَط َعَلى َصاِحبَ يحكَ   (909) «.لِلَِّه. فَ َقاَل أَمحِسكح َماَلَك، فَِإمنَّ

ول  هلك ح  ال م  ىت بلغه  ا اإلنس  ان اس  تطاع ذل  ك التح  رز والتح  ري  ،فاظ  ه ويتح  رى يف كلمات  هفعل  ى املس  لم أن يتح  رز يف أل
  ؟فمىت يكون ذلك ،بيسر وسهولة

 هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.نكمل اْلديث عن ههه النقطة بعد جلسة االسباحة 
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 الْطبة الثانية

أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

ل ب معظِّ م جمُِ ٍل خمب ٍت على املسلم أن يتحرز يف ألفاظه ويتحرى يف كلماته ومثل هها التح رز وال تحف  ال يص در إال ع ن ق
، يعلم أن ربه هو وِل الفضل وهو وحده وِلُّ اإلنعام وهو يستحق أن جُيَلَّ فوق كلِّ جلي ل وأنح ُا َب ف وق  -جل وعَل-هلل 

 كل حمبوب، وأنح يُعظم فوق كل مَعظمَّ وهها يوجب توقريه وتعظيمه باأللفاش.

هلل ه  و املس  تحق للعبودي  ة وه  و املس  تحقُّ للش  كر ول ج  َلل وح  ده ؛ وعل  ى املس  لم ال  هي ام  تأل قلب  ه بالتوحي  د أن يعل  م أن ا
ال تف ي ْلظ ة بأص غر نعم ٍة أسح بغها اهلل  –مهم ا عظم ت أو جل ت  –فالعباد فق راء م هنبون، وأن طاع اِت العب اد وأعم اَُلم 

نفس ي ظلم ا كث ريا وال يغف ر الله م إ ي ظلم ت »أن يق ول يف آخ ر ص َلته:  وخوَُّلا لعبي ده.فها ه و الص دِّيق يُعلُِّم ه الن يب 
يق ول  (. ف إذا ك ان ِمث ُل أَب بك ر الص ديق علًم ا وعم َل وجه ادا ودع وة ونص رًة للن يب 941«)الهنوب إال أنت فاغفر ِل

( نس أل اهلل أن يس بنا وأال يؤاخ هنا 940كيف يظنون أهنم يستحقون على اهلل شيًئا؟ )  ؟هها فكيف  ال املساكني أمثالنا
 وأال يكلنا إىل أنفسنا طرفة عني أبًدا.بهنوبنا وأن ير نا 

وعلى املسلم أن خيرمل من اْلول والقوة وأن يربأ منهما ويعلم يقيناً أن كل خري هو فيه فإمنا هو من اهلل وأن ما به م ن نعم ة 
 فهي من اهلل سواء كان بواسطة خلق من خلقه أو بَل واسطة.

 ن واألركان.وعلى املسلم أن يشكر نعم اهلل عليه باجلنان واللسا

وعل  ى املس  لم أن ي  تخلَّص م  ن رؤي  ة نفس  ه، وأن يعل  م أن  ه الح  ول وال ق  وة إال ب  اهلل، فل  ها كان  ت ه  هه الكلم  ة كن  ٌز م  ن كن  وز 
َأوح  -َخيحبَ   َر  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -قَ  اَل َلمَّ  ا َغ  زَا َرُس  وُل اللَّ  ِه  -رض  ى اهلل عن  ه  -روى َع  نح َأىِب ُموَس  ى اأَلشح  َعرِىِّ  ،اجلن  ة
بَ   ُر اللَّ  ُه  - -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -اَل َلمَّ  ا تَ َوجَّ  َه َرُس  وُل اللَّ  ِه قَ   ِبرِي اللَّ  ُه َأكح َأشح  َرَف النَّ  اُس َعلَ  ى َواٍد، فَ َرفَ ُع  وا َأصح  َواتَ ُهمح بِ  التَّكح

بَ ُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه. فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ُعوَن َأَص مَّ َواَل َغائِبً ا، ارحبَ ُعوا عَ » -صلى اهلل عليه وسلم  -َأكح َلى أَن حُفِسُكمح، ِإنَُّكمح اَل َتدح
َو َمَعُكمح  يًعا َقرِيًبا َوهح ُعوَن مسَِ َفَس ِمَعىِن َوأَنَ ا أَقُ وُل اَل َح وحَل  -ص لى اهلل علي ه وس لم  -َوأَنَا َخلح َف َدابَّ ِة َرُس وِل اللَّ ِه «. ِإنَُّكمح َتدح

َأاَل أَُدلُّ َك َعلَ ى َكِلَم ٍة ِم نح َكنح ٍز ِم نح ُكنُ وِز »قُ لحُت لَب َّيحَك َرُسوَل اللَّ ِه. قَ اَل «. يَا َعبحَد اللَِّه بحَن قَ يحسٍ »فَ َقاَل ىِل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه، 
َنَّةِ   (944) «.لَّهِ اَل َحوحَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِال»قُ لحُت بَ َلى يَا َرُسوَل اللَِّه ِفَداَك َأىِب َوأُمِّى. قَاَل «. اجلح

                                                            
 (.4312( ومسلم )3755( و )5753( أخرجه البخاري )941)
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-وعلى املوح د أن ا اول خَتحل يَص قلب ه ولس انه م ن األلف اش لَلعتق ادات الباطل ة م ن ظ ن امل رء أن ه يس تحق أش ياء عل ى اهلل 
وإمن  ا ه  و  ،؛ فالتوحي  د ه  و أن يك  ون العب  د ذل  يًَل خاض  ًعا ب  ني ي  دي اهلل، وي  وقن أن  ه ال يس  تحق ش  يًئا عل  ى اهلل -ج  ل وع  َل

فالعباد أحومل ما يكونون إىل االعباف والعلم بأمساء اهلل وبصفاته وبآث ار ذل ك يف ملكوت ه  ،ءحمض فضل اهلل يؤتيه من يشا
 (947على خلقه، وأن يعبدوه حق عبادته.) –جل وعَل  –ويف ربوبيته 

ا د اهلل على كل نعمة ودقق النظر إن أخطأت الشكر واْلم د عل ى ال نعم ف يمن أص يبوا م ن  ،فالزم يا عبد اهلل عتبة اْلمد
انظر إىل تامل الصحة عل ى رأس ك يف ح ني أص يب  ،وانظر لنفسك ،أصحاب األسرة البيضاء من أصحاب املَلزمة للفراش

ق  وم يف نفوس  هم يف أجس  امهم أو يف عق  وُلم وآخ  رون يف أبن  ائهم وس  ل اهلل تع  اىل العافي  ة وه  ؤالء كث  ري يف الع  امل م  ن حولن  ا 
 هم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.لكننا ال َنس باملرض إال إذا حل بنا ولألسف فالل

أو ي   زعم أن اهلل آت   اه النعم   ة الس   تحقاقه ذل   ك وجدارت   ه ب   ه  ،أم   ا أن ينس   ب العب   د فض   ل اهلل ال   هي أنع   م ب   ه علي   ه إىل غ   ريه
وأحقيته وأهليته له يرى نفسه له مس تحقاً وج ديراً فه هه ح ال الك افرين ول ها ك انوا يعب دون أبن اءهم إىل آُل تهم كعب د عم رو 

َه  ا -ع  ز وج  ل-وعب  د الكعب  ة وعب  د الع  زى وعب  د ي  ا لي  ل وهك  ها كم  ا ق  ال  : ُه  َو الَّ  ِهي َخَلَقُك  مح ِم  نح نَ فح  ٍس َواِح  َدٍة َوَجَع  َل ِمن ح
َها فَ َلمَّا تَ َغشَّاَها َ ََلتح َ حًَل َخِفيًفا َفَمرَّتح ِبِه فَ َلمَّا أَث حَقَلتح َدَعَوا اللَّ  ُكَن ِإلَي ح ُهَما لَِئنح َآتَ يحتَ َنا َصاِْلًا لََنُك وَننَّ ِم َن َه َرب َّ َزوحَجَها لَِيسح

رُِكوَن ]األعراف/059الشَّاِكرِيَن )  [ 091، 059(فَ َلمَّا َآتَامُهَا َصاِْلًا َجَعََل َلُه ُشرََكاَء ِفيَما َآتَامُهَا فَ تَ َعاىَل اللَُّه َعمَّا ُيشح

أن ال نفس الواح دة  -وأخط أوا  -فظن وا  ،كث ري م ن الن اسأشكل فهمها على   -أيها اإلخوة  -واستطرادا أقول: ههه ايآية 
واتبع وا ِف ذل ك بع ض  ،وجعل وا اإلش راك يف الول د ق د وق ع م ن آدم وح واء ،هي آدم والزومل ال يت خلقه ا اهلل منه ا ه ي ح واء

ْل ار  ه ها اس م يقول ون: وا ،األحاديث املنكرة والروايات املكهوبة اليت خت رب أن آدم وزوج ه ح واء مسي ا ابنهم ا عب د اْل ار 
إبليس وهو تعبيد لَلبن إىل إبليس يقولون: وإمنا فعلوا ذلك ألن إبليس هددمها إن مل يفعَل ذل ك قتل ه أى قت ل الول د وه ها 
خطأ بل الصحيح أن ههه ايآية وهها الكَلم يف املشركني من جنس ولد آدم فاْلديث ِف ايآية ه وعن ك ل ذك ر وك ل أنث ى 

 يف املشركني الهين عبدوا أبناءهم لغري اهلل تعاىل.  -عز وجل-فعًَل كما أخرب اهلل  من جنس بين آدم وهها قد وقع

وال يزال يف املسلمني لألسف الشديد من يشابه الكافرين يف ههه العادة املرذولة فيسمون أبناءهم عب د الن يب وعب د الرس ول 
ملطل ب وه ها كل ه ح رام وعل ى م ن ك ان امس ه  وهناك من يسمي عب د املس يح وعب د عل ي وعب د اْلس ني وعب د امله دي وعب د ا

ك  ان يغ  ري األمس  اء القبيح  ة إىل أمس  اء حس  نة وكث  ري منه  ا مل يك  ن ش  ركاً   ك  هلك ياعب  اد اهلل أن يس  عى يف تغي  ريه ف  إن الن  يب 
 فكيف مبا نعلم يقيناً أنه شرك؟ هو أوىل بَل شك بالتغيري.

 وهناك من اإلشراك  يف نعمة الولد صور غري ههه منها:

 ن ينسب نعمة الولد إىل غري اهلل إجياًدا وخلًقا، وهها كفر ألنه إثبات خالق مع اهلل وهو يدخل يف ايآية.أ -
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 أو أن يضيفوا سَلمة الولد إىل الطبيب أو القابلة وهها أيًضا من اإلشراك. -

 (.942)أو أن يقدم األبوان حمبة الولد على حمبة اهلل -

الس لف وه و قت ادة إن م ن اإلش راك ب اهلل اإلش راك يف  يف معصية اهلل كم ا ق ال بع ض أو اد  أن يطيع الوالدان أوالدمها -
الطاع   ة مبع   ىن أن م   ن أط   اع األوالد يف معص   ية اهلل وجعله   م ن   ّداً هلل يف احملب   ة وق   دم حمب   تهم عل   ى حمب   ة اهلل، ف   إن ذل   ك م   ن 

ا يفع  ل أه  ل اجلاهلي  ة، ب  ل ام  د اهلل عل  ى م  ا وهب  ه اهلل كم    للمس  لم أن يس  خط  -أيه  ا اإلخ  وة-اإلش  راك ب  اهلل، ف  َل ينبغ  ي 
نعم  ة الول  د وال ينس  بها إىل غ  ريه كائن  ا م  ن ك  ان، وُل  ها كان  ت عائش  ة رض  ي اهلل عنه  ا، إذا ُبشِّ  رت مبول  ود مل تس  أل إال ع  ن 

ع ز -ه و م ن جع ل املش ركني هلل  –كم ا يفعل ه اجلهل ة   –صورته ال عن ذكوريته وأنوثته، وأن تس مية الول د وتعبي ده لغ ري اهلل 
 شركاء فيما آتاهم. -وجل

وحقيق على من أنعم اهلل عليهم باألوالد، وكمل اهلل له النعمة ِبم بأن جعله م ص اْلني يف أب داهنم ودي نهم أن يش كروا اهلل 
عل   ى إنعام   ه وأن ال يعبِّ   دوا أوالده   م لغ   ري اهلل، أو يض   يفوا ال   نعم مم   ا س   وى ذل   ك لغ   ري اهلل، ف   إن ذل   ك كف   ران لل   نعم من   اٍف 

 (942)يد."للتوح

وهك  ها ح  ال وأص  ناف الن  اس م  ع نع  م اهلل تع  اىل نس  أل اهلل أن نك  ون مم  ن ش  كروا نع  م اهلل عل  يهم وأن يوفقن  ا إىل املزي  د م  ن 
الشكر، اللهم كم من نعمة أنعمت ِبا علينا قل لك عندها شكرنا وك م م ن بلي ة ابتليتن ا ِب ا ق ل ل ك عن دها ص ربنا في ا م ن 

ويا من قل عند بَلئه صربنا فلم يطردنا اجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند بَلئ ك م ن  ،قل عند نعمائه شكرنا فلم ارمنا
 الصابرين... اللهم اغمرنا بنعيم اإلميان وعافية األبدان وبركات اإلحسان اللهم ارزقنا عند لقاك رضاك...الدعاء.
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 [6أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ه ونس تغفرهإن اْلمد هلل َنم ده ونس تعين
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 صلى اهلل على املصطفى الهي

 اناهو نوٌر هدى اهلل العباَد بِه من بعِد خبطهُم صّماً وعمي

َد ُمشِعرةً  بعد الضَلِل قلوُب الناِس إميانا  فأبحَصُروا فاستباَن الرُّشح

م ا ت رك م ن ش يئ يقربن ا من ه إال دلن ا علي ه وأرش دنا إلي ه وأوض حه لن ا،  -تب ارك وتع اىل-إن اهلل   -أيها اإلخوة-أما بعد فيا 
وجع ل ذل ك باقي اً حمفوظ اً فين ا أب د ال دهر يف كت اب  وما ترك من شيء يبعدنا عنه إال وعرفنا ب ه وح هرنا من ه وأمرن ا باجتناب ه

ُلو َعَليحِهمح َآيَاتِهِ  ُهمح يَ ت ح ُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمن ح َوي ُ زَكِّيِهمح َويُ َعلُِّمُه ُم  منزل وسنة مفسرة موضحة له كما قال تعاىل: ُهَو الَِّهي بَ َعَث يف األح
َم  َة َوِإنح َك  انُوا ِم  نح قَ بح  لُ  كح [ فالكت  اب ه  و الق  رآن واْلكم  ة ه  ي س  نة الن  يب علي  ه 4َلِف  ي َض  ََلٍل ُمبِ  نٍي ]اجلمع  ة:  الحِكتَ  اَب َواْلِح

أق وال وأفع ال ح هر منه ا اهلل ورس وله ألهن ا   -أيه ا اإلخ وة-الصَلة والسَلم ومن مجلة ذلك الهى حهر منه القرآن والسنة 
وتعظيمه الواجبني ولوال سب اهلل وحلمه بن ا وتغضبه وفيها من سوء األدب معه ما يتناِف وإجَلله  -عز وجل-تسخط ربنا 

ننب   ه عل   ى ه   هه األق   وال   -أيه   ا اإلخ   وة-وِف ه   ها اللق   اء  -ع   ز وج   ل-خلس   ف بن   ا بس   ببه األرض ولك   ن اهلل حل   يم س   تري 
واألفعال حىت َنهرها ونأمن شرها فكما أن العب د ال ي دري أي كلم ة تنجي ه فه و ال ي أمن م ن كلم ة فرمب ا ك ان فيه ا هَلك ه 

يف اْل ديث ال هي أخرج ه البخ اري ع ن أَب هري رة: "إن العب د لي تكلم بالكلم ة م ا يتب ني م ا  ه كما قال رسول اهلل وضياع
 (940)فيها يهوي ِبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب".

ك ن اْلقيق ة   َلف نعم فهو ال يلقي ُلا ب ااًل ال يتأمله ا   اطره وال يتفك ر يف عاقبته ا وال يظ ن أهن ا ت ؤثر ش يئاً ه ها ظن ه ول
 ذلك فَل تنظر إىل صغر الهنب ولكن انظر إىل عظمة من عصيت وكما قال تعاىل: "وحتسبونه هيناً وهو عند اهلل عظيم".

أواًل: س  ب ال  دهر.. وه  ها مم  ا ال ات  امل اىل مث  ال فق  د أص  بح ب  ني الن  اس كش  رب امل  اء او ت  نفس   -أيه  ا اإلخ  وة-فم  ن ه  ها 
تسمع من يصف يومه فيقول: هها يوم أسود أو هها يوم مشؤوم ومن ي هم س اعته فيق ول: ال  اُلواء فَل تكاد مترساعة حىت

ه ها زم ن أغ رب وال ينك ر كث ري م ن الن اس أن ه ق د أص بحت بينن ا مص طلحات  بارك اهلل ِف ه هه الس اعة أو الزم ان كل ه بق ول
م اْلالك ة، أو أيل ول األس ود، أو أي ام النكس ة تتكلم ِبا ونكتب ِبا ال جتد أح ًدا اي د عنه ا ومنه ا عل ى س بيل املث ال: األي ا

اعت  دنا ذل  ك وه  و   -أيه  ا اإلخ  وة-وهن  اك م  ن ينش  د أو يغ  ىن فيق  ول: زم  ن غ  دار عل  ى م  نهج ق  در أ   ق اخلط  ى، وهك  ها 
جهل وخور وضعف بصرية ذلك أن الهي يس ب ال دهر ِف اْلقيق ة ه و ال يع ى ش يئاً عل ى اإلط َلق فإمن ا األم ور وحوادثه ا 

هو  -أيها اإلخوة  -اهلل وحده  -سبحانه وتعاىل-صريفاهتا ليس بيد الدهر ش  منها إمنا هي بيد ملك امللوك واألشياء وت
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ال  هي بي  ده أزم  ة األم  ور وه  و ال  هي ي  دبرها عل  ى م  ا يش  اء ويقل  ب اللي  ل والنه  ار، وأم  ا ال  دهر فل  يس عن  ده وال ل  ه م  ن األم  ر 
والهي يسب الدهر أو يسب األيام واللياِل إمنا ه و يف اْلقيق ة يس ب شيء، وإمنا األمر بيد صاحب األمر، األمر كله هلل، 

 اهلل رب العاملني، ألنه هو الهي يدبر األمر ويصرف شئونه وهو العزيز اْلكيم.

وين  ايف تعظيم  ه وفي  ه أيًض  ا اع  باض علي  ه س  بحانه  فيم  ا أراده وش  اءه ورمب  ا اعتق  د ه  ها  -ع  ز وج  ل-وه  ها ض  د األدب مع  ه 
ن الدهر يضر وينفع فيكون باعتقاده ذلك مشركاً باهلل رب العاملني وال حول وال قوة إال ب اهلل، ول هلك الهي يسب الدهر أ

س  فه اهلل تع  اىل رأي ال  هين ينس  بون اْل  واد  إىل غ  ريه وع  اب ال  هين يؤذون  ه يف ت  دبريه وإحكام  ه ونس  بهم اىل اجله  ل وس  وء 
ُر َوَم ا َُلُ مح بِ َهِلَك  الفهم وحسبك بهلك تسفيها قوله تعاىل: َوقَاُلوا َما ِهيَ  ِلُكنَ ا ِإالَّ ال دَّهح ن حَيا مَنُوُت َوََنحَيا َوَما يُ هح ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

 [ 42(]اجلاثية: 42ِمنح ِعلحٍم ِإنح ُهمح ِإالَّ َيظُنُّوَن )

ال  دهر، أقل  ب ق  ال: ق  ال اهلل تع  اىل: "ي  ؤذيين اب  ن آدم، يس  ب ال  دهر، وأن  ا  ويف ص  حيح مس  لم ع  ن أَب هري  رة ع  ن الن  يب 
 (943) «.ال تسبوا الدهر، فإن اهلل هو الدهر»ويف رواية: «. الليل والنهار

يف اْلديث وأن ا ال دهر ل يس  -عز وجل-أن قول اهلل   -أيها اإلخوة-وأنبه  -عز وجل-فالهي يسب الدهرإمنا يسب اهلل 
لوا وم ا يهلكن ا إال ال دهر وتأم ل قول ه تع اىل ِف معناه أن الدهر اسم من أمساء اهلل وإال ما عاب اهلل عل ى ال دهريني ال هين ق ا

اْل ديث: بي دي األم ر أقل ب اللي  ل والنه ار فه ها ه و املقص  ود بكلم ة أن ا ال دهر فيك ون مع  ىن أن ا ال دهر أي أن ا اهلل س  بحانه 
 مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه.

م الس ب ألي ش يء مطلق اً إال م ا من هني اهلل عن سب ال دهر يف ه ها اْل ديث أن ه تنبي ه عل ى ع د  -أيها اإلخوة-ويفهم 
 أذن الشرع فيه كسب إبليس ولعنه.

أيها اإلخوة  إن الهي يسب الدهر يسب اهلل الهي يدبر أمور الدهرويصرفها فهو بهلك سيئ األدب مع رب ه، و ِف نف س 
 -ز وج   لع  -الوق  ت ه  و ي  دل عل  ى نق  ص عقل  ه إذ نس  ب األم  ور إىل غ  ري س  ببها ون  اِف الواج  ب علي  ه جت  اه خملوق  ات اهلل 

املس  خرة امل  دبرة م  ن عن  ده س  بحانه خلدم  ة العب  اد وم  نهم ه  ها العب  د ال  هى ك  ان م  ن الواج  ب علي  ه جت  اه ه  هه املخلوق  ات م  ن 
الش   كر أو الص   رب أن يش   كر اهلل عليه   ا وعل   ى س   ائر نعم   ه ال   يت جت   ري ِب   ا ه   هه األس   باب إن أت   ت بنعم   ة وأن يص   رب عل   ى 

 نقمة.املصائب اليت تأحم ِبا ههه األسباب إن أتت ب

 ،أما شكوى الدهر وسب الدهر ولعن الدهر فلن جي دي ش يئاً ول ن ا ل ش يئاً ب ل عل ى العك س يعق د األم ور ويزي دها ش دة
ويرض  ى بقض  ائه وق  دره ف  إن اإلمي  ان  ،بت  دبري اهلل، و أن يس  لم ألم  ره وب  هلك ي  تم توحي  ده وطمأنينت  هفعل  ى امل  ؤمن أن يرض  ى 

لقل ب عن د املص ائب، خاص ة إذا أدرك العب د متام ا أن اهلل لطي ف بعب اده يري د ِب م بالقضاء والقدر له دور كبري يف طمأنين ة ا
 اليسر. ومن تيقن بهلك كف عن شكاية الدهر
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 ال تشك ده رك فإن الدهر مأمور يا ش اكي الده ر جهًَل يف  تصرفه

 وكل أم ر إذا واف اك مس طور م ا ذن ب ده رك واألي ام  غالية             

 ما دام يف الدهر مهموم ومسرور ثان الدهر وارض بهفاصرب على حد

 يفهم منه ذمها وتقبيحها. فاْلهر اْلهر من سب الدهر وسب األيام واللياىل ووصفها مبا

 فإذا اْلادثات بلغن املدى وكادت تهوب ُلن املهج

 وحل البَلء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرمل

 ن عجل لنا من لدنك يف كل عسرنا بالفرمل.فيا رب يا كرمي يا جواد يا حنان يا منا

 ثانياً من األقوال واألفعال اليت جيب اْلهر منها:

ج   ل -معن   اه: أن يقس   م اإلنس   ان عل   ى اهلل أن يفع   ل ك   ها أو ال   ف علي   ه  ؟اإلقس   ام عل   ى اهلل، م   ا مع   ىن اإلقس   ام عل   ى اهلل
 وفيه تكرب عليه سبحانه، وكث ري م ن الن اس يق ع حجر على اهلل -بلغتنا –أال يفعل كها وَنو ذلك وهها حرام، ألنه  -وعَل

يف ه  ها احملظ  ور ي  وم يق  ول لواح  د م  ن الن  اس: إن اهلل ل  ن يغف  ر ل  ك، أن  ت ل  ن ت  رد عل  ى جن  ة، أن  ت وجه  ك وج  ه ن  ار وب  ئس 
القرار، أنت من أصحاب اجلح يم، إىل آخ ر ه هه الكلم ات ال يت فيه ا ت دخل م ن العب د فيم ا ال يعني ه وم ا ل يس م ن ش ئونه 

ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه  -رض  ي اهلل عن  ه-ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث جن  دب ب  ن عب  د اهلل ويف اْل  
: م  ن ذا ال  هي يت  أىل عل  ّي أن ال أغف  ر لف  َلن؟ إ ي ق  د -ع  ز وج  ل-وس  لم: )ق  ال رج  ل: واهلل ال يغف  ر اهلل لف  َلن، فق  ال اهلل 

 (945) غفرت له وأحبطت عملك(.

فالعب د عب د وال رب رب ج ل اهلل روى أب و داود بس ند ص حيح  -ع ز وج ل-ن يتأدب م ع اهلل فعلى العبد أن يلزم حدوده وأ
ِ َفَك  اَن  ق  ال مسع  ت رس  ول اهلل  -رض  ي اهلل عن  ه-م  ن ح  ديث أَب هري  رة  يق  ول: "ك  ان رج  َلن يف ب  ين إس  رائيل ُمتَ  آِخيَ نيح

ِنُب َوايآَخُر جُمحَتِهٌد ِِف الحِعَباَدِة َفَكاَن اَل ي َ  ًم ا َعلَ ى َأَحُدمُهَا يُهح . فَ َوَج َدُه يَ وح نحِب فَ يَ ُق وُل أَقحِص رح َتِهُد يَ  َرى ايآَخ َر َعلَ ى ال هَّ زَاُل الحُمجح
ِخُلَك اللَّ  ُه اجلحَ َذنح  ٍب فَ َق  اَل لَ  ُه أَقحِص  رح فَ َق  اَل َخلِّ  ىِن َوَرىبِّ أَبُِعثح  َت َعلَ  ىَّ َرِقيبً  ا فَ َق  اَل َواللَّ  ِه اَل يَ غحِف  ُر اللَّ  ُه لَ  كَ  نَّ  َة. فَ ُق  ِبَض  َأوح اَل يُ  دح

َتِهِد َأُكنح َت ىِب َعاِلًم ا َأوح ُكنح َت َعلَ ى  َتَمَعا ِعنحَد َربِّ الحَعاَلِمنَي فَ َقاَل ُِلََها الحُمجح ِنِب أَرحَواُحُهَما فَاجح َم ا ِِف يَ ِدى قَ اِدرًا َوقَ اَل لِلحُم هح
َنَّ  َة بِ  َر حَىِت َوقَ  اَل ِل َخ  ِر اذحَهبُ  وا بِ  هِ  بَ َق  تح «. ِإىَل النَّ  ارِ  اذحَه  بح فَادحُخ  ِل اجلح ِس  ى بِيَ  ِدِه لَ  َتَكلََّم ِبَكِلَم  ٍة َأوح قَ  اَل أَبُ  و ُهَري ح  َرَة َوالَّ  ِهى نَ فح

 (949) ُدن حَياُه َوآِخَرَتُه.
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ويق وم بقلب ه أن ه مل ول ن ي وفِّ على املؤمن أن يعظم اهلل وخيبت له وينيب إليه وأن يسيء الظن بنفس ه   -أيها اإلخوة-فيا  
ن ذلك من التع اظم يف الك َلم، واإلغ راق يف امل دح والثن اء وَن و ذل ك مم ا يتن زَّه عن ه املبجِّل ون هلل اخل ائفون م ن اهلل حقه، فأي

تقلِّ ب القل وب. في ا ص احب القل ب املخب  ت املني ب إل زم عتب ة اخل وف واْل هر، وك  ن م ن لفظ ك ومسع ك عل ى ح هر، وأل   َّ 
 .(971)يكلك إىل نفسك طرفة عني مبقلب القلوب أن يثبتك على اإلميان والتوحيد، وأال

وه  ها إذا ك  ان اإلقس  ام عل  ى اهلل عل  ى جه  ة  ،فاْل  هر اْل  هر م  ن القس  م عل  ى ش  يئ م  ن ه  ها أو اْلل  ف عل  ى اهلل ِف ش  يئ
التكرب والتعاِل أما إذا كان على جهة حسن الظن باهلل م ع عظ يم االفتق ار للعزي ز الغف ار فإن ه غ ري م هموم ب ل ه و ج ائز ان 

 : "إن من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبره". قوله شاء اهلل تعاىل ل

وهها فضل اهلل يؤتيه من يشاء ومنهم البطل املغوار أنس بن النضر رضى اهلل عنه وأرضاه وال حرمنا ِف اجلنة صحبتة ولقي اه 
 -ف  أبوا فَ  أَتَ ُوا النَّ  ِبَّ فق  د روى البخ  اري ع  ن أن  س أن الربي  ع وه  ي ابن  ة مع  وذ كس  رت ثني  ة جاري  ة فطلب  وا األرش وطلب  وا العف  و 

َس ُر ثَِنيَّ ُة الرُّبَ يِّ ِع يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه اَل َوالَّ ِهى  -صلى اهلل عليه وسلم  قِّ فََأَمَرُهمح بِالحِقَصاِص. فَ َقاَل أََنُس بح ُن النَّضح ِر أَُتكح بَ َعثَ َك بِ اْلَح
َسُر ثَِنيَّتُ َها فَ َقاَل  ِإنَّ ِم نح » -صلى اهلل علي ه وس لم  -فَ َرِضَى الحَقوحُم َوَعَفوحا فَ َقاَل النَِّبُّ «. الحِقَصاصُ  يَا أََنُس ِكَتاُب اللَّهِ »اَل ُتكح

 (970)قال أََنس: فَ َرِضَى الحَقوحُم َوقَِبُلوا اأَلرحَش.« ِعَباِد اللَِّه َمنح َلوح أَقحَسَم َعَلى اللَِّه ألَبَ رَّهُ 

: "ك  م م  ن ض  عيف عن  ه ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل وم  نهم الش  هيد الس  عيد ال  رباء ب  ن مال  ك رض  ى اهلل 
متض   عف ذي طم   رين ل   و أقس   م عل   ى اهلل ألب   ره م   نهم ال   رباء ب   ن مال   ك". ُث إن ال   رباء لق   ى زحف   اً م   ن املش   ركني وق   د أوج   ع 

ق  ال: ق  ال: "ل  و أقس  مت عل  ى رب  ك ألب  رك، فاقس  م عل  ى رب  ك". ف املش  ركون يف املس  لمني: فق  الوا ل  ه: ي  ا ب  راء إن الن  يب 
أقسمت عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. ُث التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا املسلمني، فقالوا: أقس م 

فمنح وا أكت افهم، وقت ل  ، ق ال: أقس م علي ك ي ا رب مل ا منحتن ا أكت افهم وأْلقت ين بنبي ك -عز وج ل-يا براء على ربك 
 (974)الرباء شهيداً".

ح  صاحب الغزوات واملشاهد والسرايا واملعارك العظام عن سعيد بن املسيب قال: قال عبد اهلل ب ن ومنهم عبداهلل بن ج
جح : اللهم أقسم علي ك أن ألق ي الع دو غ داً فيقتل و ي ُث يبق روا بط ين وجي دعوا أنف ي، أو أذ ي أو مجيعه ا ُث تس ألين ف يم 

 (977) آخر قسمه كما أبر أوله.ذلك. فأقول فيك. قال سعيد بن املسيب: فإ ي ألرجو أن يرب اهلل

 ومنهم الهى حكى عنه العجائب ممن ال نعرفهم وما ضرهم جهلنا ِبم فحسبهم أن اهلل تعاىل يعرفهم: 

                                                            
 (.404/ 0( عون العلي اْلميد )971)

 .4317( أخرجه البخاري 970)

 (.92/  0اإلصابة ) ،(95/  01) -رية خري العباد ( سبل اُلدى والرشاد يف س974)

 (.401)ص  -وصححه األلبا ي يف ختريج فقه السرية  ،(051/  7) -( زاد املعاد 977)
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قال حممد بن املنكدر: إ ي لليلة مواجه هها املنرب أدعو يف جوف الليل إذا إنسان عن د اس طوانة مقن ع ال رأس فأمسع ه يق ول: 
عب ادك وإ ي أقس م علي ك ي ا رب إال س قيتهم. ق ال: فم ا ك ان إال س اعة إذا س حابة ق  د  أي رب إن القح ط ق د اش تد عل ى

أقبل  ت ُث أرس  لها اهلل. وك  ان عزي  زاً عل  ي اب  ن املنك  در أن خيف  ي علي  ه أح  د م  ن أه  ل ه  ها اخل  ري، فق  ال: ه  ها باملدين  ة وأن  ا ال 
أن  س ف  أخرمل مفتاح  اً فف  تح ُث دخ  ل ق  ال فلم  ا س  لم اإلم  ام تقن  ع وانص  رف واتبع  ه ومل جيل  س للق  اص ح  ىت أت  ى دار  ؟أعرف  ه

ق  ال: ادخ  ل، ف  إذا ه  و ينج  ر أق  داحاً  ؟ورجع  ت فلم  ا س  بحت أتيت  ه ف  إذا أن  ا أمس  ع جن  راً يف بيت  ه. فس  لمت ُث قل  ت: أدخ  ل
قال: فاستشهرها واستعظمها م ين. فلم ا رأي ت ذل ك قل ت: إ ي مسع ت  ؟يعملها. قال فقلت: كيف أصبحت أصلحك اهلل

قال: ال، ولكن غري  ؟ يا أخي، هل لك يف نفقة تغنيك عن هها وتفرغك ملا تريد من أمر ايآخرةإقسامك البارحة على اهلل
ذلك، ال تهكر ي ألحد وال تهكر هها ألحد حىت أموت، وال تأتين ي ا اب ن املنك در، فإن ك إن ت أتيين ش هرتين للن اس. قل ت: 

فما ذكر ذك ابن املنكدر ح ىت م ات الرج ل. ق ال اب ن قال:  –وكان فارسياً  –إ ي أحب أن القاك. قال: القين يف املسجد 
وه  ب: بلغ  ين أن  ه انتق  ل م  ن تل  ك ال  دار فل  م ي  ر، ومل ي  در أي  ن ذه  ب. فق  ال أه  ل تل  ك ال  دار: اهلل بينن  ا وب  ني اب  ن املنك  در، 

 أخرمل عنا الرجل الصاحل.

ه  م يستس  قون يف املس  جد اْل  رام وق  ال اإلم  ام املب  ارك عب  داهلل ب  ن املب  ارك: ق  دمت مك  ة ف  إذا الن  اس ق  د قحط  وا م  ن املط  ر و 
وكنت يف الناس مما يلي باب بين شيبة إذ أقبل غَلم أسود عليه قطعتا خي  ق د ات زر بإح دامها وألق ى األخ رى عل ى عاتق ه 
فص  ار يف موض  ع خف  ي إىل ج  انيب فس  معته يق  ول إُل  ي اخلق  ت الوج  وه كث  رة ال  هنوب ومس  اوك األعم  ال وق  د منعتن  ا غي  ث 

 بهلك فأسألك يا حليماً ذا أناة يا من ال يعرف عباده منه إال اجلميل اسقهم الساعة الساعة.السماء لتؤدب اخلليقة 

ق  ال اب  ن املب  ارك فل   م ي  زل يق  ول الس   اعة الس  اعة ح  ىت اس   توت بالغم  ام وأقب  ل املط   ر م  ن ك  ل مك   ان وجل  س مكان  ه يس   بح 
م ا ِل أراك كئيب اً فقل ت س بقنا إلي ه  وأخهت أبكي إذ قام فاتبعته حىت عرفت موضعه فجئت إىل فضيل بن عياض فقال ِل

غرين  ا فت  واله دونن  ا فق  ال وم  ا ذاك فقصص  ت علي  ه القص  ة فص  اح وس  قط وق  ال وا  ك ي  ا اب  ن املب  ارك خ  ه ي إلي  ه فقل  ت ق  د 
 ضاق الوقت وسأ ث عن شأنه.

 ع  رفين فلم ا ك ان م ن الغ د ص ليت الغ داة وخرج ت أري د املوض ع ف  إذا ش ي  عل ى الب اب ق د بس ط ل ه وه و ج الس فلم ا رآ ي
 وقال مرحبا بك يا أبا عبد الر ن حاجتك فقلت له احتجت إىل غَلم أسود.

قال نعم عندي عدة فاخب أيهم شئت فصاح يا غ َلم فخ رمل غ َلم جل د فق ال ه ها حمم ود العاقب ة ارض اه ل ك فقل ت ل يس 
فق ال ه ها ه و قل ت نع م  هها حاجيت فما زال خيرمل واح داً بع د واح د ح ىت أخ رمل ِل الغ َلم فلم ا بص رت ب ه ب درت عين اي

قال ليس إىل بيعه س بيل قل ت ومل ق ال ق د تربك ت مبوض عه م ن ه هه ال دار وذل ك أن ه ال ي رزؤ ي ش يئاً قل ت وم ن أي ن طعام ه 
وشرابه قال يكسب من فتل الشريط نصف دانق أوأقل أو أكثر فهو قوته فإن باعه يف يومه وإال طوى ذل ك الي وم وأخ رب ي 

هها الليل الطويل وال خيتلط بأحد منهم مهتم بنفسه وق د أحب ه قل يب فقل ت ل ه انص رف إىل س فيان  الغلمان عنه أنه ال ينام
 بن عيينة وإىل فضيل بن عياض بغري قضاء حاجة فقال إن ممشاك عندي كبري خهه مبا شئت.
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ِل لبي ك ف إن قال فاشبيته فأخهت َنو دار فضيل ابن عياض فمشيت ساعة فقال ِل يا موالي فقلت لبي ك ق ال ال تق ل 
 العبد أول أن يلِب من املوىل.

قلت حاجتك يا حبييب قال أنا ضعيف البدن ال أطيق اخلدمة وقد كان لك يف غريي سعة وقد أخرمل إلي ك م ن ه و أجل د 
مين فقلت ال يرا ي اهلل استخدمك ولكن أشبي لك منزاًل وأزوجك وأخ دمك أن ا بنفس ي ق ال فبك ى فقل ت ل ه م ا يبكي ك 

فعل ه ها إال وق د رأي ت بع ض متص َلحم ب اهلل تع اىل وإال فل م اخبت ين م ن ب ني أولئ ك الغلم ان فقل ت ل ه ل يس قال أنت مل ت
أي حاجة إىل هها فقال ِل سألتك باهلل إال ما أخربتين فقل ت ل ه بإجاب ة دعوت ك فق ال ِل إ ي أحس بك إن ش اء اهلل تع اىل 

هنم إال مل ن أح ب م ن عب اده وال يظه ر عل يهم إال م ن ق د خ رية م ن خلق ه ال يكش ف ش أ -ع ز وج ل-رجًَل صاْلاً إن اهلل 
 ارتضى.

ُث ق  ال ِل ت  رى أن تق  ف عل  ي قل  يًَل فإن  ه ق  د بقي  ت عل  ى ركع  ات م  ن البارح  ة فقل  ت ه  ها من  زل فض  يل قري  ب ق  ال ال ههن  ا 
راد ال ي  ؤخر ف  دخل م  ن ب  اب الباع  ة إىل املس  جد فم  ا زال يص  لي ح  ىت إذا أت  ى عل  ى م  ا أ -ع  ز وج  ل-أح  ب إىل أم  ر اهلل 

ألتفت إِل وقال يا أبا عبد الر ن هل من حاجة قلت ومل قال أل ي أريد االنص راف قل ت إىل أي ن ق ال إىل ايآخ رة قل ت ال 
 تفعل دعين أسر بك.

فق ال ِل إمن  ا كان ت تطي  ب اْلي اة حي  ث كان ت املعامل  ة بي ين وبين  ه تع اىل فأم  ا إذا اطلع ت عليه  ا أن ت فس  يطلع عليه ا غ  ريك 
ف  دنوت من  ه ف  إذا ه  و ق  د م  ات ف  واهلل م  ا  ،ك ُث خ  ر لوجه  ه فجع  ل يق  ول إُل  ي اقبض  ين الس  اعة الس  اعةف  َل حاج  ة ِل يف ذل  

  .-ر ه اهلل-ذكرته قط إال طال حز ي وصغرت الدنيا يف عيين 

 هها وأستغفر اهلل ِل ولكم. ،نسأل اهلل أن يرزقنا من فضله العميم ما يثبت به إمياننا وللحديث صلة بعد جلسة االسباحة

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

م  ن أق  وال وأفع  ال ينبغ  ي أن حت  هر: ق  ول م  ا ش  اء اهلل وش  ئت، فه  هه الكلم  ة أو اجلمل  ة مم  ا جي  ب أن   -أيه  ا اإلخ  وة- ثالث  اً 
وق د ق ال تع اىل: "ف َل جتعل وا هلل أن داداً وأن تم تعلم ون و فس ر  ،-ع ز وج ل-اهرها املسلم وال يتكلم ِبا ففيها جعل ند هلل 
: "األن  داد ه  و الش  رك، أخف  ى م  ن دبي  ب النم  ل عل  ى ص  فاة  ه  هه ايآي  ة فق  الاب  ن عب  اس مع  ىن اخت  اذ األن  داد املنه  ي عن  ه يف

سوداء يف ظلمة الليل. وهو أن تقول: واهلل، وحياتك يا فَلنة. وحياحم، وتقول: لوال كليبة هها ألتانا اللصوص. ولوال البط 
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ال جتع  ل فيه  ا فَلن  اً.  ،اهلل وف  َلنيف ال  دار ألتان  ا اللص  وص. وق  ول الرج  ل لص  احبه: م  ا ش  اء اهلل وش  ئت، وق  ول الرج  ل ل  وال 
 (972) واألثر أخرجه ابن أَب حا  وذكره عنه ابن كثري ِف التفسري. ،هها كله به شرك"

قال: ال تقول وا  عن ههه الكلمة فقال كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث حهيفة عن النيب  وقد هنى النِب 
 (972)  ُث شاء فَلن.ما شاء اهلل وشاء فَلن ولكن قولوا ما شاء اهلل

وهها اْلديث أو التوجيه النبوي الكرمي ل ه قص ة طريف ة أخرجه ا اب ن ماج ة ِف س ننه وص حح إس نادها العَلم ة األلب اِّن وه ى 
أن الطفي  ل أخ  ي أم امل  ؤمنني عائش  ة ألمه  ا، ق  ال: رأي  ت ك  أ ي أتي  ت عل  ى نف  ر م  ن اليه  ود، قل  ت: إنك  م ألن  تم الق  وم ل  وال »

، ق  الوا: وإنك  م ألن  تم الق   وم ل  وال أنك  م تقول   ون: م  ا ش  اء اهلل وش  اء حمم   د، ُث م  ررت بنف  ر م   ن أنك  م تقول  ون عزي  ر اب   ن اهلل
النصارى، فقلت: إنكم ألنتم الق وم ل وال أنك م تقول ون: املس يح اب ن اهلل، ق الوا: وإنك م ألن تم الق وم، ل وال أنك م تقول ون: م ا 

ي  ت الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فأخربت  ه، ق  ال: "ه  ل ش  اء اهلل وش  اء حمم  د، فلم  ا أص  بحت أخ  ربت ِب  ا م  ن أخ  ربت، ُث أت
". قلت: نع م، ق ال: فحم د اهلل وأث ىن علي ه، ُث ق ال: "أم ا بع د، ف إن طف يَل رأى رؤي ا أخ رب ِب ا م ن أخ رب ؟أخربت ِبا أحدا

وا: م ا ش اء منكم، وإنكم قلتم كلمة كان مينعين كها وكها أن أهناكم عنها، فَل تقولوا: م ا ش اء اهلل وش اء حمم د، ولك ن قول 
، فق  ال: إنك  م تش  ركون. روى النس  ائي ع  ن قتيل  ة: "أن يهودي  اً أت  ى الن  يب   -أيه  ا اإلخ  وة-و ك  هلك  (970)«.اهلل وح  ده

ورب الكعب ة. »إذا أرادوا أن الف وا أن يقول وا:  تقولون: ما شاء اهلل وشئت، وتقولون، وتقولون: والكعبة. ف أمرهم الن يب 
 (973)« توأن يقولوا: ما شاء اهلل ُث شئ

بع دما علمه م الن ِب خط ره وض رره روى النس ائي أيض اً ع ن اب ن  - -هها القول على من قال ه ل ه - -ولهلك رد النِب
 (975) : ما شاء اهلل وشئت فقال أجعلتين هلل نداً بل ما شاء اهلل وحده".عباس أن رجًَل قال للنيب 

 م على الناس عن ألفاظه وكلماته.بهلك للبعد عن الشرك دقه وجله وحضاً ُل وقد أمرهم النيب 

فَل تقل ما شاء اهلل وشئت، توكلت على اهلل وعليك، فوض تك   -أيها اإلخوة-فمثل ههه الكلمات ينبغي أن اهر منها 
يف هها األمر وفوضت اهلل، فَل يعطفها بالواو الىت تفيد اجلمع والتش ريك إمن ا يعطفه ا ب  "ُث" فيق ول: م ا ش اء اهلل ُث ش ئت، 

على اهلل ُث عليك، فوضتك يف هها األمر من بعد اهلل تعاىل، وهكها ولها جاء عن إبراهيم النخع ي أن ه ك ان يك ره: توكلت 
 أعوذ باهلل وبك، وجيوز أن يقول: باهلل ُث بك، وأنه يقول: لوال اهلل ُث فَلن، وال يقول: لوال اهلل وفَلن. 

                                                            
 (.090/  0) -وعنه تفسري ابن كثري  ،(739/  0) -( تفسري ابن أَب حا  972)

 .402/  0وهو يف"السلسلة الصحيحة" ،وغريه ،(2951( أخرجه أبو داود )972)

 وصححه األلبا ي يف صحيحه. ،(4005( أخرجه ابن ماجه )970)

 .070وانظر الصحيحة  ،.759/  2(، وصححه اْلاف  يف اإلصابة 950، ويف عمل اليوم والليلة )0/  3( أخرجه النسائي  973)

 (.079(، وصححه األلبا ي يف السلسلة الصحيحة )07112يف الكبري )(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة، والطربا ي 357(، والبخاري يف األدب املفرد )0/402( أخرجه أ د )975)
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عن  ه: ق  ول م  ن ال يت  وقى الش  رك أن  ا ب  اهلل وب  ك، وأن  ا يف حس  ب اهلل ق  ال اإلم  ام احملق  ق اب  ن الق  يم: ويف مع  ىن الش  رك املنه  ي 
وحس    بك، وم    ا ِل إال اهلل وأن    ت، وأن    ا متوك    ل عل    ى اهلل وعلي    ك، وه    ها م    ن اهلل ومن    ك، واهلل ِل يف الس    ماء وأن    ت ِل يف 

ا للخالق وهي أ شد منًعا وقبًحا من قوله األرض، وواهلل وحياتك، وأمثال هها من األلفاش اليت جيعل فيها قائلها املخلوق ند 
ما شاء اهلل وشئت. فأما إذا قال أنا باهلل ُث ب ك، وم ا ش اء اهلل ُث ش ئت، ف َل ب أس ب هلك كم ا يف ح ديث الثَلث ة ال ب َلغ 

 (979)ِل اليوم إال باهلل ُث بك وكما يف اْلديث املتقدم اإلذن أن يقال ما شاء اهلل ُث شاء فَلن. 

 رام.الك  -أيها اإلخوة-فاْلهر اْلهر 

 رابعاً: من أقوال وأفعال ينبغي أن حتهر: الغلو وعدم التحف  يف األقوال.

فيج   ب عل   ى امل   ؤمن أن يبتع   د ع   ن ك   ل ق   ول أو لف     يفض   ي إىل الغل   و ال   هي خيش   ى من   ه الوق   وع يف الش   رك، ويتع   ني علي   ه 
 اجتنابه إذ ال يتم توحيد العبد إال ِبها.

ل: انطلق  ت يف وف  د ب  ين ع  امر إىل رس  ول ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فقلن  ا: روى أب  و داود م  ن ح  ديث عب  د اهلل ب  ن الش  خري ق  ا
: "قول وا بق ولكم أو - -"، قلن ا: وأفض لنا فض َل، وأعظمن ا ط واًل، فق ال -تبارك وتعاىل-أنت سيدنا، فقال: "السيد اهلل 

ا خرين  ا واب  ن خرين  ا وروى أ   د ع  ن أن  س أن ناس  اً ق  الوا: ي  ا رس  ول اهلل ي    (921) «.بع  ض ق  ولكم وال يس  تجرينكم الش  يطان
وسيدنا وابن سيدنا، فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم، وال يستهوينكم الش يطان، أن ا حمم د عب د اهلل ورس وله، وم ا أح ب 

 (920)". -عز وجل-أن ترفعو ي فوق منزليت اليت أنزلين اهلل 

لت أدب ب ايآداب الش رعية يف أقوال ه وأعمال ه م ع وعليه افعلى العبد املسلم املوحد أن يلتزم القصد يف األقوال واجتناب الغلو 
 الرسل أو مع العلماء والصاْلني.

 كما أنه يلزم العبد اململوك أن يهل وخيضع مللك امللوك، وأن يدعوه رغبا ورهبا كما قال تع اىل مثني ا عل ى ص فوة عب اده: 
ُعونَ َنا َرَغًبا َي حرَاِت َوَيدح  .َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي  ِإن َُّهمح َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلح

طرق الشرك املوصلة إليه ومنافهه كلها فعلية وقولي ة ح ىت ال يتس رب إىل املس لم م ا يض عف إميان ه  وانظر كيف سد النيب 
ل ال يرض ى عنه ا اهلل ورس وله، م ن مث  م ن ألف اش وأق وال تق ال يف الن يب   -أيه ا اإلخ وة  –أو يزعزع توحي ده، ف أين ه ها 

 قول من قال: وهو البكري يف الميته 

 ما أرسل الر ن أو يرسل *** من ر ة تصعد أو تنزل

                                                            
 )741/  4) -( زاد املعاد 979)

 (.7311صحيح اجلامع ) ،(017(، إصَلح املساجد )2910وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،2510( أخرجه أبو داود 921)

 .55/  7وهو يف"السلسلة الصحيحة" ،(4/  007/  7" )( و البيهقي يف"دالئل النبوة429و  420و  027/  7( أخرجه اإلمام أ د )920)
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 يف ملكوت اهلل أو ملكه *** من كل ما خيتص أو يشمل

 إال وطه املصطفى *** عبده نبيه خمتاره املرسل

 واسطة فيها وأصل ُلا *** يعلم هها كل من يعقل

 ع دائماً يقبلفله به به من كل ما تشتكي *** فهو شفي

 وله به من كل ما ترجتي *** فإنه املأمل واملعقل

 يا أكرم اخللق على ربه *** وخري من فيهم يسأل

 كم مسين الكرب و كم مرة *** فرجت كرباً بعضه يُههل

 فبالهي خصك بني الورى *** برتبة عنه العلى تنزل

 عجل بإذهاب الهي اشتكى *** فإن توقفت فمن الهي أسأل

 يقول وهو البوصريي يف بردته: وقول من

 يا أكرم اخللق ما ِل من ألوذ به سواك عند حلول اْلاد  العمم

 إن مل تكن يف معادي آخها بيدي فضَل وإال فقل يا زلة القدم

 فإن من جودك الدنيا وضرهتا ومن علومك علم اللوح والقلم                      وقوله:

الرسول صلى اهلل علي ه وس لم، وم ن بع ض علوم ه عل م الل وح والقل م ألن"من"للتبع يض، فإذا كانت الدنيا وايآخرة من جود 
 ؟ -جل وعَل-فماذا بقى للخالق 

املبالغة اليت ك ان يأخ ه ِب ا املل وك واْلك ام يف ألق اِبم وأمس ائهم وك هلك بع ض   -أيها اإلخوة-ويدخل يف هها دخواًل أولياً 
ك أو شاه شاه أو سلطان السَلطني أو أحكم اْل اكمني وك ل ه ها ح رام ق ال القضاة فقد كانوا يسمون أنفسهم ملك امللو 

 يعين أوضع األمساء (924)«.إن أخنع اسم عند اهلل، رجل تسمى ملك األمَلك، ال مالك إال اهلل: »رسول اهلل 

كم، وال يس تهوينكم سبحان رَب "يا أيها الناس قولوا بقول (927)«. أغي  رجل على اهلل يوم القيامة وأخبثه»بل ويف رواية: 
  «.-عز وجل-الشيطان، أنا حممد عبد اهلل ورسوله، وما أحب أن ترفعو ي فوق منزليت اليت أنزلين اهلل 

                                                            
 (.4027(، ومسلم )0410( أخرجه البخاري )924)
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يقول هها مع أنه سيد األولني وايآخرين وكهلك مما ينهى عن التسمية به يف الشرع: التسمية مبا يش تمل عل ى مبالغ ة وغل و 
ص  ر ال  دين وكم  ال ال  دين وِب  ي ال  دين وس  يد الس  ادات وس  يد الن  اس وه  ها احبام  اً وإف  راط يف الوص  ف وامل  دح كالتس  مي بنا

م  ع أَب ش  ريح أح  د الص  حابة فق  د  كم  ا فع  ل الن  يب   -م  ا أمك  ن  -ألمس  اء اهلل تع  اىل ومثل  ه جي  ب تغي  ريه إن ح  د  ووق  ع 
إن اهلل »هلل علي ه وس لم: روى أبو داود بسند صحيح من حديث أَب شريح أنه كان يكىن أبا اْلكم، فقال له الن يب ص لى ا

ه و اْلك م، وإلي  ه اْلك م"، فق ال: إن ق  ومي إذا اختلف وا يف ش  يء أت و ي فحكم ت بي  نهم، فرض ي ك َل الف  ريقني، فق ال: "م  ا 
"قل ت: ش ريح، ق ال: "فأن ت أب و ؟" قل ت: ش ريح، ومس لم، وعب د اهلل، ق ال: "فم ن أكربهم؟فمال ك م ن الول د  أحسن هها

 (922)«. شريح

فاْل   هر اْل  هر عب   اد اهلل م  ن الغل   و واإلف   راط يف  ب   ك أن نش  رك ب   ك ش  يئاً نعلم   ه ونس  تغفرك مل   ا ال نعلم  ه.ف  اللهم إن   ا نع  وذ 
 األمساء واألوصاف واملدح والثناء.

-نع م ف بعض الن اس ي دعون اهلل  ،خامساً: من أقوال وأفعال ينبغي أن حتهر قول العبد يف دعائه: اللهم اغف ر ِل إن ش ئت
وهها  ،وهكها ، دعائهم: اللهم أعطين إن شئت واغفر ِل إن أردت واصفح عين إذا رأيت ذلكفيقولون يف -تبارك وتعاىل

   َلف اُل  دي النب  وي عل  ى ص  احبه أفض  ل الص  َلة وأ  التس  ليم فه  هه الكلم  ات وأمثاُل  ا فيه  ا مناف  اة ْلقيق  ة العبودي  ة فه  و 
ْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ع  ن أَب هري  رة أن ويف ا ،س  بحانه الغ  ين الق  ادر اْل  ي القي  وم ال  هي ال معج  ز ل  ه وال مك  ره ل  ه

ال يق  ل أح  دكم: الله  م اغف  ر ِل إن ش  ئت، الله  م ار   ين إن ش  ئت، ليع  زم املس  ألة ف  إن اهلل ال مك  ره »ق  ال:  رس  ول اهلل 
 (920) وملسلم: "وليعظم الرغبة فإن اهلل ال يتعاظمه شئ أعطاه". (922)«.له

ربه سبحانه وتنبئ عن تردد كبري يف نفسه جتاه توحيد العبودية ومن إن مثل ههه الكلمات لتظهر عدم وثوق العبد يف 
ألفاش جتري على ألسنة بعض الناس"مثل قول أحدهم ل خر: غفر اهلل لك فريد صاحبه: إن   -أيها اإلخوة-ذلك أيضاً 
ل األم لولدها: أو قو  ،وكقول بعضهم: جعل اهلل ههه احملاضرة أو اخلطبة يف موازين حسناتك إن شاء اهلل ،شاء اهلل

 (923) .حفظك اهلل ووفقك إن شاء اهلل وَنو ذلك

أيها اإلخوة ينبغي أن يكون املسلم شديد الوثوق يف اهلل عظيم الرغبة فيه قويّاً يف إظهار فاقت ه وحاجت ه وأن ه ال غ ىن ل ه ع ن 
فإن اهلل ال  ،راد عازماً املسألةوأن يلح يف دعائه وليسأل ما أ ،ربه طرفة عني وأن يوقن بسعة عطاء وجود ربه وكرمه سبحانه

 وكل عبد إىل عفوه وكرمه فقري.  ،يعظم عليه شيء فكل شيء لديه يسري

                                                                                                                                                                                                     
 (.4027( أخرجه مسلم )927)

 (.4002(، اإلرواء )2300وصححه األلبا ي املشكاة ) ،(2753والنسائي ) ،(2922( أخرجه أبو داود )922)

 (.4039( ومسلم )0779( أخرجه البخاري )922)

 (.4039)( أخرجه مسلم 920)

 بتصرف.  ،720/ 4( عون العلي اْلميد 923)
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أيها اإلخوة  ضاق بنا املقام عن استيعاب أهم األلفاش واألقوال واألفعال اليت اشتهرت يف الناس وجيب عليهم اجتناِبا 
ا تبقى منها إىل اجلمعة القادمة إن قدر اهلل لنا اللقاء وكتب واْلهر منها فأستميح حضراتكم عهرًا أن أرجئ اْلديث عم

وأن جينبنا الزيا والزلل والف  ما ظهر  ،لنا البقاء فأنا ال أريد أن أطيل عليكم هها وأسأل اهلل أن يقينا الشر كله دقه وجله
 وأن يكون لنا حيث نظن به...  ،وأن اسن ظنوننا به ،منها وما بطن

 فيك حسن تضييع وقيَت يف ُلٍو ويف لِعبيا رب حسن رجائي 
 وأنَت قلَت ملن أضحى على ثَِقةٍ   سن عفوك: إ ي عند ظنك َب

 الدعاء. 
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 [3أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، هادي لهومن يضلل فَل

 أنا الفقري إىل رب الربيات أنا املسيكني ِف جمموع حاالتى

 أنا الظلوم لنفسى وهي ظامليت واخلري إن يأتنا من عنده ياتى

 ال أستطيع لنفسى جلب منفعة وال عن النفس ىل دفع املضرات

 دونه موىل يدبر ي وال شفيع إذا حاطت خطيئاتىوليس ِل 

 إال بإذن من الر ن خالقنا إىل الشفيع كما قد جاء يف ايآيات

 ولست أملك شيًئا دونه أبًدا وال شريك أنا ِف بعض ذرات

 وال ظهري له كي يستعني به كما يكون ألرباب الواليات

 احموالفقر ىل وصف ذات الزم أبًدا كما الغىن أبًدا وصف له ذ

 وههه اْلال حال اخللق أمجهم وكلهم عنده عبد له آتى

 فمن بغى مطًلبا من غري خالقه فهو اجلهول الظلوم املشرك العاحم

 واْلمد هلل ملء الكون أمجعه ما كان منه وما من بعد قد ياتى

دثنا يف اللق  اء املاض  ي ع  ن أم  ا بع  د في  ا أيه  ا اإلخ  وة ال زال ح  ديثنا موص  واًل ع  ن أق  وال وأفع  ال ينبغ  ي أن حت  هر وكن  ا ق  د حت  
 مخس من ههه األقوال واألفعال هي: 

والغلو يف األلفاش  ،وقول ما شاء اهلل وشاء فَلن ،وقول الداعي: اللهم اغفر ِل إن شئت ،واإلقسام على اهلل ،سب الدهر
 قضاة وملك امللوك.ومثله التسمي بقاضي ال ،جًدا بقول يا سيدنا يا خرينا يا عظيمنا وابن عظيمنا ويا سيد السادات

نواص ل اْل ديث ع ن أه م م ا بق ي معن ا يف ه ها املوض وع نس أل اهلل أن جينبن ا الش رور والف    -أيها اإلخوة-ويف هها اللقاء 
 ما ظهر منها وما بطن.
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 بقول  ه كم  ا يف البخ  اري ومس  لم م  ن م  ا نب  ه علي  ه الن  يب  -أيه  ا اإلخ  وة-فم  ن ه  هه األق  وال واألفع  ال ال  يت ينبغ  ي أن حت  هر 
ق   ال: "ال يق   ل أح   دكم: أطع   م رب   ك وض   ئ رب   ك وليق   ل: س   يدي وم   والي وال يق   ل  ح   ديث أَب هري   رة أن رس   ول اهلل 

 (925) أحدكم: عبدي وأميت وليقل: فتاي وفتاحم وغَلمي".

وا  بز م  ن  ،يف ه  ها اْل  ديث إىل حتقي  ق التوحي  د ح  ىت يف األلف  اش وذل  ك ب  أن يعظ  م العب  د رب  ه يف ربوبيت  ه ينبهن  ا الن  يب 
املالك لك ل الرق اب وأن  -عز وجل-وأن يعبف العبد لربه سبحانه بأنه  ،لفاش اليت فيها إساءة أدب مع جناب الربوبيةاأل

 يتأدب العبد ويتههب يف تعامله وحديثه مع رب األرباب.

وأن  ،فت احمتعليم للسيد الهي ميلك العبيد واإلم اء أال يق ول: عب دي وأم يت ولك ن يق ول: فت اي و   -أيها اإلخوة-واْلديث 
عل ى  وه ها م ن ح رص الن يب  ،ال يقول من حتت يده من العبيد واإلماء عن س يدهم: رَب ولك ن يق ول: س يدي وم والي

التوحيد وحتقيق ه وح ض الن اس عل ى تعظ يم اهلل تع اىل وال س بيل إىل بل وغ ذل ك األدب م ع اهلل إال بكم ال وش ديد ال تحف  
يف األلف  اش دلي  ل عل  ى    -أيه  ا اإلخ  وة-ف  إن األدب  ،ن ذل  ك عل  ى وج  ه بعي  دع  ن األلف  اش ال  يت فيه  ا إيه  ام وحم  هور ول  و ك  ا

 كمال اإلخَلص للعلي العظيم و اية لتوحيد الرب جل جَلله.

 ولئن كان التوجيه يف اْل ديث النب وي لألس ياد والعبي د يف عص ر وِل ومض ى ومل يع د ل ه ايآن وج ود فيبق ى ح ديث الن يب 
 اإلسَلم من حماسن التنزيه للربوبية وتعظيمها وإجَلُلا. هها عَلمة فارقة على ما متيز به

وكهلك يبقى لن ا م ن الناحي ة العملي ة أن ال جنع ل عبودي ة لفظ اً وال مع ىن إال هلل ال هي يس تحقها ف َل تض اف العبودي ة لفظ اً 
املفتق ر إلي ه   ،س واه ألن ه س بحانه الغ ين عم ن ،ال هي خل ق ورزق وأب رم وأتق ن -س بحانه وتع اىل-ومعىن إال إىل م دبر األم ور 

واإلم  اء كله  ن إم  اء اهلل فح  ري بأه  ل التوحي  د  ،وه  و أه  ل الثن  اء واي  د وكلن  ا ل  ه عب  د فالعبي  د كله  م عبي  د اهلل ،ك  ل م  ا ع  داه
 التزام جادة األدب مع الغين العلي اْلميد.

عل ى النف وس ج اُث وفيه ا س اكن : ولئن كان عصر الرق والعبودية قد انته ى م ن الواق ع إال أن ه ال ي زال -أيها اإلخوة-أقول 
ف  رغم أن اهلل م  ن عل  ى الن  اس باْلري  ة إال أن بعض  هم يرق  ون أنفس  هم وي  هلوهنا وخيض  عوهنا لبش  ر م  ثلهم وعبي  د أش  كاُلم تع  رب 
عن ذلك كثري من أفعاُلم وأحواُلم بل وأقواُلم ولها كان من هها الباب مما ينبغي أن اهر أن يقول القائل أنا عبد امل أمور 

وإن ك  ان والب  د  ،خط  أ والص حيح أن اإلنس  ان ك  ل إنس ان عب  د ايآم  ر امل دبر املل  ك ج  ل جَلل ه وال عبودي  ة أب  ًدا مل أموروه ها 
 ٌُ ٌُ مأموُر  والتنزه عنها مطلًقا أوىل وأحرى. ،من استعمال ههه الكلمة على َنو شرعي صحيح فليقل القائل: أنا عبُد

ض الك  رباء والوجه  اء الك  رب واألش  ر والبط  ر َن  و إخ  واهنم ال  هين أق  ول: عل  ى ال  رغم م  ن ه  ها ال زال أيض  اً يس  كن قل  وب بع  
رفعه  م اهلل ف  وقهم مبنص  ب أو ج  اه أو م  ال فه  م يظن  ون م  ن حت  تهم خلق  وا خل  دمتهم وس  خروا ْل  اجتهم فل  هلك ه  م ي  هلوهنم 

 وخيضعوهنم كما لو كانوا خلقوهم وأوجدوهم.

                                                            
 (.4429( ومسلم )4224( أخرجه البخاري )925)
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عيف نفسه فَل يهُلا ملخل وق عل ى طم ع ف إن ذل ك نق ص من ه لريحم الض ،وليبا وا فيما بينهم ،أال فلريحم الناس أنفسهم
 يف الدين.

 ال خَتحَضَعنح َرَغباً وال َرَهباً، فما املرجو واملخشي إال اهلل

 ما قد قضاه اهلل ما لك من يد       بدفاعه وسواه ال ختشاه

روى  ،ه فليحس  ن إل  يهم اس  ن اهلل إلي  هول  ريحم الكب  ري إخوان  ه ال  هين جعله  م اهلل حت  ت ي  ده ف  إهنم إخوان  ه اس  بعاهم واهلل إي  ا
 َع  نح َذلِ  َك، فَ َق  اَل ِإِّنِّ َس  ابَ بحُت البخ  اري َع  ِن الحَمعح  ُروِر قَ  اَل َلِقي  ُت أَبَ  ا َذرٍّ بِالرَّبَ  َهِة، َوَعَليح  ِه ُحلَّ  ٌة، َوَعلَ  ى ُغََلِم  ِه ُحلَّ  ٌة، َفَس  أَلحُتهُ 

يَ  ا أَبَ  ا َذرٍّ َأَعي َّرحتَ  ُه بِأُمِّ  ِه ِإنَّ  َك امح  ُرٌؤ ِفي  َك َجاِهِليَّ  ٌة، ِإخح  َواُنُكمح » -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  - َرُج  ًَل، فَ َعي َّرحتُ  ُه بِأُمِّ  ِه، فَ َق  اَل ىِلَ النَّ  ِبُّ 
يَ لح  َبُس، َواَل ُتَكلُِّف  وُهمح َم  ا ِبسح  ُه ممَّ  ا َخ  َوُلُكمح، َجَعَلُه  ُم اللَّ  ُه حَتح  َت أَيح  ِديُكمح، َفَم  نح َك  اَن َأُخ  وُه حَتح  َت يَ  ِدِه فَ لحُيطحِعمح  ُه ممَّ  ا يَأحُك  ُل، َولحيُ لح 

ُتُموُهمح فََأِعيُنوُهمح   إىل كل خري ومعروف. -أيها اإلخوة–وفقنا اهلل وإياكم  (929)«.يَ غحِلبُ ُهمح، فَِإنح َكلَّفح

 ثانياً: ومن ههه األفعال اليت ينبغي أن حتهر: التصوير.

د وتع رض فاعل ه لغض ب اهلل والن ار وت نقص إميان ه وتض عفه من مجلة الكبائر اليت تقدح يف التوحي   -أيها اإلخوة-فالتصوير 
والتصوير فيه كهب وحتوير على اخللقة اإلُلية وتزوير ورمب ا ي ؤول أم ر الن اس إىل عب ادة ه هه الص ور كم ا ح د  يف ق وم ن وح 

ي  يف عص ر عليه السَلم فإهنم صوروها على نية صحيحة ُث آل أمرها إىل أن عبدت من دون اهلل ومن ي دري نع م إنن ا نع 
اْلضارة والتكنولوجيا غري أننا َنن املسلمني رأينا من أصحاب ههه اْلضارة من يعبد بقرة ومن يعب د ف أرًا فم ن ي دري؟ وال 

فالتصوير مضاهاة خللق اهلل ووسيلة إىل الشرك ب اهلل تع اىل جي ب  ،شك قبل هها وبعده أننا مأمورون باتباع كَلم اهلل ورسوله
يع ين س واء ظه رت لن ا اْلكم ة م ن وراء حرم ة التص وير أو مل تظه ر فكف ى   -أيها اإلخوة-ا ما كان وأي   ،سدها وغلق باِبا

بنهي اهلل عنها حكمة وهو العليم اْلكيم جل جَلله وقد وردت النصوص ِبها فالواجب التسليم واالنقي اد ُل ا فيم ا أم رت 
ق ال اهلل تع اىل: وم ن أظل م مم ن » ص لى اهلل علي ه وس لم: به أو هنت عنه فعن أَب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رس ول اهلل

وعن عائشة رضي اهلل عنه ا، أن رس ول اهلل  (921)«.ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية
 (920) «.أشد الناس عهابا يوم القيامة الهين يضاهئون  لق اهلل»صلى اهلل عليه وسلم قال: 

ك ل مص ور يف الن ار، جيع ل ل ه بك ل ص ورة ص ورها نف س »عت رسول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم يق ول: وعن ابن عباس، مس
 (924) «.يعهب ِبا يف جهنم

                                                            
 .71( أخرجه البخاري 929)

 (.4000( ومسلم )3229( و )2927( أخرجه البخاري )921)

 (.4010( ومسلم )2922( أخرجه البخاري )920)

 (.4001( ومسلم )3124( و )2907( و)4442( أخرجه البخاري )924)
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 (927)«.من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينف  فيها الروح، وليس بناف »وعنه مرفوعا: 

ى م ا بعث ين علي ه رس ول اهلل ص لى اهلل وروى مسلم عن أَب اُليامل األسدي قال: قال ِل علي بن أَب طال ب: أال أبعث ك عل 
 (922) عليه وسلم: "أن ال تدع صورة إال طمستها، وال قربا مشرفا إال سويته".

 فانظر يا أخي كم العقوبات اليت ذكرهتا ههه األحاديث للمصورين فمن ههه العقوبات

 .–عياًذا باهلل  –أنه يف النار   – 0 

 ا يف جهنم.جُيحَعل له بكل صورة نفس يُعّهب ِب  – 4

 تكليفه النف  فيما صور. – 7

 أنه أشد الناس عهاباً أو من أشدهم عهاباً.  -2

 (922) أنه ملعون، كما يف حديث أَب جحيفة يف" البخاري" وغريه.  -2

يف بع ض على مدى ما يف الشرع من حكم ة وح رص عل ى دي ن الن اس وانظ ر مل ا وق ع التس اهل   -أيها اإلخوة-وهها يدل 
 ،لش  رع م  ن األم  ور وق  ع احمل  هور، وعظم  ت الفتن  ة بأص  حاب القب  ور، إذ ص  ور أص  حاب األه  واء أض  رحة وقب  ورًام  ا هن  ى عن  ه ا

وأق  اموا مش  اهد وص  ارت حمطَّ  ا لرح  ال العاب  دين املعظم  ني ُل  ا، فص  رفوا ُل  ا ج  ل العب  ادة م  ن ال  دعاء واإلس  تغاثة، وال  هبح ُل  ا، 
  ؟والنهور وغري ذلك واهلل املستعان

وانتش  رت ب  ني املس  لمني فتن  ة التص  وير والص  ور، فه  ي فتن  ة عظيم  ة وإن م  ن الف    ال  يت عم  ت وطم  ت يق  ول بع  ض العلم  اء: 
استهان ِبا كثري من الناس، حىت بعض من ينسبون إىل علم وصَلح، وكيف يستهني ِبا مسلم مع ما ورد فيها من الوعيد 

وم القيام  ة ل  ه عين  ان يبص  ر ِبم  ا، وأذن  ان خي  رمل عن  ق م  ن الن  ار ي  : »الش  ديد يف ح  ديث أَب هري  رة ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل 
يس    مع ِبم     ا، ولس     ان ينط    ق ب     ه فيق     ول: إ ي وَكل    ت بثَلث     ة: بك     ل جبَّ     ار عني    د، وبك     ل م     ن اّدع    ى م     ع اهلل إُل     ا آخ     ر، 

 (920)«واملصورين

بخ اري بني املصورين وبني هؤالء الضالني املرتكبني ألعظم الكبائر ويؤكد ه ها املع ىن م ا أخرج ه ال انظر كيف مجع النيب 
إن أش    د الن    اس ع    هابًا عن    د اهلل ي    وم القيام    ة : »ق    ال: ق    ال رس    ول اهلل  -رض    ي اهلل عن    ه-ومس    لم ع    ن اب    ن مس    عود 

                                                            
 (.4001( ومسلم )2907جه البخاري )( أخر 927)

 (.909( أخرجه مسلم )922)

 (.425/ 4( القول املفيد )922)

 (.204وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،(4232( والبمهي )4/770( أخرجه أ د )920)
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كنيس  ة رأتاه  ا   ، ويف الص  حيحني ع  ن عائش  ة رض  ي اهلل عنه  ا أن أم س  لمة وأم حبيب  ة ذكرت  ا عن  د الن  يب (923)«املص  ورون
أولئك إذا مات فيهم الرج ل الص احل »ير فيها، فرفع رأسه، فقال: بأرض اْلبشة يقال ُلا: مارية، فهكرتا من حسنها وتصاو 

 (925)«.بنوا على قربه مسجًدا، ُث صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار اخللق عند اهلل

: "صانع الصورة لُتعبد، وهو صانع األصنام وَنوها فهها كافر، وهو أشد الناس عهابًا، ومن -ر ه اهلل-قال اإلمام النووي 
الهي يف حديث عائشة من مضاهاة خلق اهلل تعاىل، واعتقد ذلك فهها ك افر أيًض ا، ول ه م ن ش دة الع هاب  –عىن قصد امل

ما للكفار، ويزيد عهابه بزيادة قبح كف ره، فأم ا م ن مل يقص د ِب ا العب ادة وال املض اهاة فه و فاس ق، ص احب ذن ب كب ري، ال 
 (929)“يكفر كسائر املعاصي.

يف رج   ل ي   بدد ب   ني الكف   ر والفس   وق نع   وذ ب   اهلل م   ن اخل   هالن؟ ف   َل يص   ح تص   وير األص   نام  أق   ول أيه   ا اإلخ   وة: وأي خ   ري
فهها حرام بل هو سفه يف العقل إذ فيه من اإلسراف يف امل ال م ا  ،والتماثيل فضَل عن وضعها يف امليادين واألماكن العامة
ث ال س يدة الغن اء الع رَب تكل ف م ا يزي د عل ى ويكف ي أن تعل م أن مت ،حتتاجه بطون لتسد به جوعتها وفرومل حتقق ب ه عفته ا

تص  وير ذوات األرواح س  واء كان  ت متث  ااًل   -أيه  ا اإلخ  وة-ومم  ا يتص  ل ِب  هه األحادي  ث  ،ملي  ونني  فإن  ا هلل وإن  ا إلي  ه راجع  ون
ه ا أن كل مصور يف النار" وْلديث عائشة رضي اهلل عن»جمسماً أو رقماً منقوشاً مما ليس له ظل لعموم حديث ابن عباس 

 (901)“.ومل يدخل البيت حىت قطعتها وسادة أو وسادتني اشبيت منرقة فيها تصاوير فأشار عليها الرسول »قالت: 

ويف الصحيحني عن أَب زرعة ابن عم رو ب ن جري ر ق ال: دخل ت م ع أَب هري رة دارًا باملدين ة ف رأى يف أعَله ا ُمص وِّرا يص ور، 
وم    ن أظل    م مم    ن ذه    ب خيل    ق كخلق    ي فليخلق    وا حب    ة، وليخلق    وا »: يق    ول: ق    ال اهلل تع    اىل فق    ال: مسع    ت رس    ول اهلل 

  (900)«ذرة

إن ال   هين يص   نعون ه   هه الص   ور يُع   هَّبون ي   وم »ق   ال:  ويف الص   حيحني ع   ن اب   ن عم   ر رض   ي اهلل عنهم   ا أن رس   ول اهلل 
 (904)«القيامة يُقال ُلم أحيوا ما خلقتم

س ردت عل ى مس امع حض راتكم أحادي ث  في ا أيه ا اإلخ وة  واألحاديث يف الوعيد للمصورين ولل هين يقتن ون الص ور كث رية.
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مسألة التصوير لكن يبقى التس اؤل قائًم ا: م ا ه و فق ه ه هه األحادي ث؟ م ا معناه ا؟ وم ا ه و 

ة عل  ى املس  تفاد منه  ا؟ فه  ل يس  تفاد منه  ا أن الص  ور ايس  مة كالتماثي  ل وغ  ري ايس  مة كالتص  وير الشمس  ي وتص  وير الص  بغ
 أو أن احملرم هو الصور ايسمة فقط؟  ،القماش وَنوه حرام

                                                            
 ( من حديث عائشة.4013( ومسلم )4239( أخرجه البخاري )923)

 (.245ومسلم ) (،7535( و)0720( و )272( و )243( أخرجه البخاري )925)

 .02/90( شرح أخرجه مسلم للنووي: 929)

 (.7127، وانظر الصحيحة )2022ومسلم  ،4012( أخرجه البخاري 901)

 (.2002ومسلم ) ،(2927( أخرجه البخاري )900)

 (.4013ومسلم ) ،(2923( أخرجه البخاري )904)
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 أقول: اخلَلصة: التصوير له أحوال:

اْل  ال األوىل: أن يص  ور اإلنس  ان م   ا ل  ه ظ  ل كم   ا يقول  ون، أي: م  ا ل  ه جس   م عل  ى هيك  ل إنس   ان أو بع  ري أو أس  د أو م   ا 
ص ور اإلنس ان ال مض اهاة خلل ق اهلل، ولك ن ص ور عبث اً، أشبهها، فهها أمجع العلماء فيما أعلم على حترمي ه، ف إن قل ت: إذا 

يع  ين: ص  نع م  ن الط  ني أو م  ن اخلش  ب أو م  ن األحج  ار ش  يئاً عل  ى ص  ورة حي  وان ول  يس قص  ده أن يض  اهي خل  ق اهلل، ب  ل 
 قصده العبث أو وضعه لصيب ليهدئه به، فهل يدخل يف اْلديث؟
املض  اهاة ال يش  بط فيه  ا القص  د، وه  ها ه  و س  ر املس  ألة،  ف  اجلواب: نع  م: ي  دخل يف اْل  ديث، ألن  ه خل  ق كخل  ق اهلل، وألن

فم  يت حص  لت املض  اهاة ثب  ت حكمه  ا، وُل  ها ل  و أن إنس  اناً ل  بس لبس  اً خي  تص بالكف  ار ُث ق  ال: أن  ا ال أقص  د التش  به ِب  م، 
م  ا أش  به نق  ول: التش  به من  ك ِب  م حاص  ل أردت  ه أم مل ت  رده، وك  هلك، ل  و أن أح  داً تش  به ب  امرأة يف لباس  ها أو يف ش  عرها أو 

 ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم مل ترده.
اْل  ال الثاني  ة: أن يص  ور ص  ورة ل  يس ُل  ا جس  م ب  ل ب  التلوين والتخط  يط، فه  ها حم  رم لعم  وم اْل  ديث، وي  دل علي  ه ح  ديث 

رأي منرق  ة فيه  ا تص  اوير، فوق  ف وت  أثر، إىل بيت  ه، فلم  ا أراد أن ي  دخل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -النمرق  ة حي  ث أقب  ل الن  يب 
فق   ال: "إن أص   حاب ه   هه الص   ور  ؟وعرف   ت الكراه   ة يف وجه   ه، فقال   ت عائش   ة رض   ي اهلل عنه   ا: م   ا أذنب   ت ي   ا رس   ول اهلل

يع  هبون ي  وم القيام  ة، يق  ال ُل  م: أحي  وا م  ا خلق  تم "، فالص  ور ب  التلوين كالص  ور بالتجس  يم، وقول  ه يف" ص  حيح البخ  اري ": 
 وب "، فاملراد باالستثناء ما ال تصويره من األشجار وَنوها."إال رقماً يف ث

اْلال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو حتسني من امللتقط، فهها حمل خ َلف ب ني العلم اء 
 املعاصرين:

، إذ لوال حتريكه إياها ما انطبعت ههه القول األول: أنه تصوير، وإذا كان كهلك، فإن حركة هها الفاعل ل لة يعد تصويراً 
 الصورة على ههه الورقة، وَنن متفقون على أن ههه صورة، فحركته تعترب تصويراً، فيكون داخًَل يف العموم.

الق   ول الث   ا ي: أهن   ا ليس   ت بتص   وير، ألن التص   وير فع   ل املص   ور، وه   ها الرج   ل م   ا ص   ورها يف اْلقيق   ة وإمن   ا التقطه   ا بايآل   ة، 
 صنع اهلل. والتصوير من

ويوض  ح ذل  ك ل  و أدخل  ت كتاب  اً يف آل  ة التص  وير، ُث خ  رمل م  ن ه  هه ايآل  ة، ف  إن رس  م اْل  روف م  ن الكات  ب األول ال م  ن 
احمل  رك، ب  دليل أن  ه ق  د يش  غلها ش  خص أم  ي ال يع  رف الكتاب  ة إطَلق  اً أو أعم  ي يف ظلم  ة، وه  ها الق  ول أق  رب، ألن املص  ور 

 ؟ولكن يبقي النظر: هل ال هها الفعل أو ال ِبهه الطريقة ال يعترب مبدعاً وال خمططاً،
واجل  واب: إذا ك  ان لغ  رض حم  رم ص  ار حرام  اً، وإذا ك  ان لغ  رض مب  اح ص  ار مباح  اً، ألن الوس  ائل ُل  ا أحك  ام املقاص  د، وعل  ي 
 هها، فلو أن شخصاً ص ور إنس اناً مل ا يس مونه بال هكري، س واء كان ت ه هه ال هكري للتمت ع ب النظر إلي ه أو التل هذ ب ه أو م ن
أج  ل اْلن  ان والش  وق إلي  ه، ف  إن ذل  ك حم  رم وال جي  وز مل  ا في  ه م  ن اقتن  اء الص  ور، ألن  ه ال ش  ك أن ه  هه ص  ورة وال أح  د ينك  ر 

 ذلك.
وإذا ك  ان لغ  رض مب  اح كم  ا يوج  د يف التابعي  ة )بطاق  ة اُلوي  ة( والرخص  ة واجل  واز وم  ا أش  بهه، فه  ها يك  ون مباح  اً، ف  إذا ذه  ب 

ا املص  ور ال  هي خت  رمل من  ه الص  ورة فوري  ة ب  دون عم  ل ال حتم  يض وال غ  ريه، وق  ال: اإلنس  ان ال  هي ات  امل إىل رخص  ة إىل ه  ه
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صور ي، فصوره، فإن هها املصور ال نقول: إنه داخل يف اْلديث، أي: حديث الوعي د عل ى التص وير، أم ا إذ ق ال: ص ور ي 
 لغرض آخر غري مباح، صار من باب اإلعانة على اإلُث والعدوان.

 التصوير ملا ال روح فيه، وهها على نوعني:اْلال الرابعة: أن يكون 

النوع األول: أن يكون مما يصنعه ايآدمي، فهها ال بأس به باالتفاق، ألن ه إذا ج از األص ل ج ازت الص ورة، مث ل أن يص ور 
 اإلنسان سيارته، فهها جيوز، ألن صنع األصل جائز، فالصورة اليت هي فرع من باب أوِل.

دمي وإمن ا خيلق ه اهلل، فه ها نوع ان: ن وع ن ام، ون وع غ ري ن ام، فغ ري الن امي، كاجلب ال، واألودي ة، النوع الثا ي: ما ال يصنعه ايآ
والبحار، واألهنار، فه هه ال ب أس بتص ويرها باالتف اق، أم ا الن وع ال هي ينم و، ف اختلف يف ذل ك أه ل العل م، فجمه ور أه ل 

 (907العلم على جواز تصويره. )

أال وه  و اقتن  اء الص  ور: فق  د روى مس  لم ع  ن أَب اُلي  امل، ق  ال: ق  ال ِل عل  ي: "أال أبعث  ك وهن  اك أم  ر ينبغ  ي أيًض  ا التنب  ه ل  ه 
: أن ال تدع صورة، إال طمستها، وال ق رباً مش رفاً، إال س ويته" ق ال -صلى اهلل عليه وسلم  -على ما بعثين عليه رسول اهلل 

طمس  تها" أن  ه ال جي  وز اقتن  اء الص  ور، وه  ها حم  ل  : يؤخ  ه م  ن قول  ه: "أن ال ت  دع ص  ورة إال-ر   ه اهلل-العَلم  ة اب  ن عثيم  ني 
 تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:

القسم األول: أن يقتنيها لتعظيم املصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عب ادة أو أب وة أو َن و ذل ك، فه ها ح رام ب َل 
اقتن  اء ص  ورهم ثل  م يف جان  ب الربوبي  ة وتعظ  يم ش  ك، وال ت  دخل املَلئك  ة بيت  اً في  ه ه  هه الص  ورة، ألن تعظ  يم ذوي الس  لطة ب

 ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم يف جانب األلوهية.

القس  م الث  ا ي: اقتن  اء الص  ور للتمت  ع ب  النظر إليه  ا أو التل  هذ ِب  ا، فه  ها ح  رام أيض  اً، مل  ا في  ه م  ن الفتن  ة املؤدي  ة إىل سفاس  ف 
 األخَلق.

لطفاً، كالهين يصورون صغار أوالدهم لتهكرهم حال الكرب، فهها أيضاً ح رام القسم الثالث: أن يقتنيها للهكري حناناً أو ت
 : "إن املَلئكة ال تدخل بيتاً يف صورة ".-صلى اهلل عليه وسلم  -للحوق الوعيد به يف قوله 

الص   حف وال القس   م الراب   ع: أن يقت   ين الص   ور ال لرغب   ة فيه   ا إطَلق   اً، ولكنه   ا ت   أحم تبع   اً لغريه   ا، ك   اليت تك   ون يف اي   َلت و 
يقصدها املقتين، وإمنا يقصد ما يف ايَلت والصحف من األخبار والبحو  العلمية وَن و ذل ك، فالظ اهر أن ه ها ال ب أس 

 به، ألن الصور فيها غري مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بَل حرمل وال مشقة، فهو أوِل.

لزبل، أو مفبشة، أو موطوءة، فه ها ال ب أس ب ه عن د القسم اخلامس: أن يقتين الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة يف ا
 ؟مجهور العلماء، وهل يلحق بهلك لباس ما فيه صورة ألن يف ذلك امتهاناً للصورة وال سيما إن كانت املَلبس داخلية

                                                            
 (.745( القول املفيد )907)
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 اجل  واب: نق  ول ال يلح  ق ب  هلك، ب  ل لب  اس م  ا في  ه الص  ور حم  رم عل  ى الص  غار والكب  ار، وال يلح  ق ب  املفروش وَن  وه، لظه  ور
 الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء ر هم اهلل بتحرمي لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غريها.

وقد ظهر أخرياً ما يسمي باْلفائ ، وهي خرقة تلف على الف رجني لألطف ال واْل ائض ل ئَل يتس رب ال نجس إىل اجلس م أو 
 ؟املَلبس، فهل تلحق مبا يلبس أو مبا ميتهن

 هي إىل الثا ي أقرب، لكن ملا كان امتهاناً خفياً وليس كاملفبش واملوطوء صار استحباب التحرز منها أوِل.

القسم السادس: أن يلجأ إىل اقتنائه ا إجل اء، كالص ور ال يت تك ون يف بطاق ة إثب ات الشخص ية والش هادات وال دراهم ف َل إُث 
 (902) [.35} وما جعل عليكم يف الدين من حرمل   ]اْلج:  فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال اهلل تعاىل:

 هها وأستغفر اهلل ِل ولكم. ،ونكمل اْلديث بعد جلسة االسباحة

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل 

 فيا أيها اإلخوة   ،أما بعد

إن مما يتعلق ِبها املوضوع ما قد كث ر اْل ديث عن ه يف ه هه ايآون ة م ن بع ض املنتس بني إىل العل م ظه ور ال دعاة والعلم اء يف 
رمل ال بعض وحت د  ال بعض ايآخ ر يف حرم ة ظه ور العلم اء يف ه هه القن وات م ن أج ل م ا ورد التلفاز والقنوات الفضائية وحت 

م  ن األحادي  ث الص  حيحة يف التش  ديد يف التص  وير ولع  ن املص  ورين وق  د أج  اب ع  ن ه  ها اْل  رمل وأزال تل  ك الش  بهة عَلم  ة 
الظهور يف وسائل اإلعَلم رغم ما ُل ا إذ سئل: يتحرمل بعض الدعاة من  -ر ه اهلل تعاىل-اجلزيرة واْلجاز العَلمة ابن باز 

ال ش ك أن اس تغَلل وس ائل بقول ه:  -ر  ه اهلل تع اىل-فأج اب  ؟من تأثري يف جمال الدعوة والتوحيد فماذا تقولون يف ذل ك
اإلعَلم يف الدعوة إىل اْلق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحهير من ذلك ومن سائر م ا هن ى اهلل عن ه م ن 

م املهم  ات ب  ل م  ن أوج  ب الواجب  ات، وه  ي م  ن نع  م اهلل العظيم  ة يف ح  ق م  ن اس  تغلها يف اخل  ري ويف ح  ق م  ن اس  تفاد أعظ  
وال شك أن الربوز يف التلفاز مما قد يتحرمل منه بعض أه ل العل م م ن أج ل م ا  ،منها ما ينفعه يف دينه ويبصِّره  ق اهلل عليه

 ير ولعن املصورين.ورد من األحاديث الصحيحة يف التشديد يف التصو 

ولك  ن بع  ض أه  ل العل  م رأى أن  ه ال ح  رمل يف ذل  ك إذا ك  ان ال  ربوز في  ه لل  دعوة إىل اْل  ق ونش  ر أحك  ام اإلس  َلم وال  رد عل  ى 
دع  اة الباط  ل عم  ًَل بالقاع  دة الش  رعية وه  ي: ارتك  اب أدِّن املفس  دتني لتفوي  ت كربامه  ا إذا مل يتيس  ر الس  َلمة منهم  ا مجيًع  ا، 

وهك   ها يق   ال يف املفاس   د الكث   رية  ،ول   و بتفوي   ت ال   دنيا منهم   ا إذا مل يتيس   ر حتص   يلهما مجيًع   ا وحتص   يل أعل   ى املص   لحتني
                                                            

 (.429 ،425/ 4( القول املفيد )902)
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واملصاحل الكثرية: جيب على والة األمور وعلى العلماء إذا مل تتيسر الس َلمة م ن املفاس د كله ا أن جيته دوا يف الس َلمة م ن 
أمك ن منه ا الك ربى ف الكربى إذا مل يتيس ر حتص يلها كله ا،  أخطرها وأكربها إمثًا. وهكها املصاحل جيب عليهم أن اقق وا م ا

ُعوَن ِم نح ُدوِن اللَّ ِه فَ َيُس بُّوا اللَّ َه  ولهلك أمثلة كثرية وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منه ا قول ه تع اىل:  َواَل َتُس بُّوا الَّ ِهيَن يَ دح
ًوا ِبَغريحِ ِعلحٍم  ل وال »ق ال لعائش ة رض ي اهلل عنه ا:  ديث الص حيح أن الن يب [، ومنه ا اْل 015]سورة األنعام، ايآي ة: َعدح

 .(902)«أن قومك حديثو عهد بكفر ُلدمُت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم

وِب  ها يعل  م أن الك  َلم يف الظه  ور يف التلف  از لل  دعوة إىل اهلل س  بحانه ونش  ر اْل  ق خيتل  ف  س  ب م  ا أعط  ى اهلل الن  اس م  ن 
النظر يف العواقب، فمن شرح اهلل صدره واتسع علمه يف ذلك، فله أجره وثوابه عن د اهلل س بحانه، العلم واإلدراك والبصرية و 

دع م    ا يريب    ك إىل م    ا ال : »وم    ن اش    تبه علي    ه األم    ر ومل ينش    رح ص    دره ل    هلك فنرج    و أن يك    ون مع    هورًا لق    ول الن    يب 
 اْلديث.(903)«الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...: »، وقوله (900)«يريبك

وال شك أن ظهور أهل اْلق يف التلفاز من أعظ م األس باب يف نش ر دي ن اهلل وال رد عل ى أه ل الباط ل ألن ه يش اهده غال ب 
الناس من الرجال والنساء واملسلمني والكفار، ويطمئن أهل اْلق إذا رأوا صورة َمن يعرفونه باْلق وينتفعون مبا يص در من ه، 

َوالَّ  ِهيَن َجاَه  ُدوا ِفينَ  ا لَنَ هح  ِديَ ن َُّهمح  : -ع  ز وج  ل-الباط  ل وتض  ييق اي  ال عل  يهم، وق  د ق  ال اهلل ويف ذل  ك أيًض  ا حمارب  ة أله  ل 
ِس   ِننَي  َم   ِة َوالحَموحِعظَ   ِة  : -ع   ز وج   ل-[، وق   ال 09]العنكب   وت: ُس   بُ َلَنا َوِإنَّ اللَّ   َه َلَم   َع الحُمحح كح ادحُع ِإىَل َس   ِبيِل َربِّ   َك بِاْلِح

َسَنِة َوجَ  َس ُن  ]النح ل: اْلَح ُمح بِ الَّيِت ِه َي َأحح َس ُن قَ  وحاًل ممَّ نح َدَع ا ِإىَل اللَّ ِه َوَعِم َل َص اِْلًا  [، وق ال س بحانه: 042اِدُلح َوَم نح َأحح
ِلِمنَي   [.77]فصلت: َوقَاَل ِإنَّيِن ِمنح الحُمسح

م ن دع ا إىل ه دى ك ان ل ه »س َلم: ، وق ال علي ه الص َلة وال(905)«من دل على خري فله مث ل أج ر فاعل ه: »وقال النيب 
م  ن األج  ر مث  ل أج  ور م  ن تبع  ه ال ي  نقص ذل  ك م  ن أج  ورهم ش  يًئا، وم  ن دع  ا إىل ض  َللة ك  ان علي  ه م  ن اإلُث مث  ل آث  ام م  ن 

مل  ا بعث  ه إىل اليه  ود يف خي  رب:  ألم  ري امل  ؤمنني عل  ي ب  ن أَب طال  ب  ، وق  ال (909)« تبع  ه ال ي  نقص م  ن آث  امهم ش  يًئا
وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهلل تعاىل فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجًَل واحًدا خري لك م ن ادعهم إىل اإلسَلم، »

 (931)«ُ ر النَّعم

                                                            
 .7713ومسلم  ،0250اري ( أخرجه البخ902)

 (.5/59وصححه األلبا ي يف اإلرواء:) ،(5/743( والنسائي )4205( أخرجه البمهي )900)

وحسنه النووي يف  ،(012/  0جممع الزوائد ) ،قال اُليثمي: وفيه أيوب ابن عبد اهلل بن مكرز قال ابن عدي ال يتابع على حديثه ووثقه ابن حبان 4277و"الدارِِمي" ،(05009) ،(05002( أخرجه أ د )903)

 .215واألذكار  ،52رياض الصاْلني ص 

 .2113( أخرجه مسلم 905)

 (.4032( أخرجه مسلم )909)

 .0730ومسلم  ،4924( أخرجه البخاري 931)
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وههه ايآيات واألحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إىل اهلل سبحانه من طريق وسائل اإلعَلم املعاصرة ومن مجيع الط رق 
مل ات اُلاتفي ة وغ ري ذل ك م ن أن واع التبلي ا مل ن أص لح اهلل نيت ه ورزق ه العل م الن افع األخرى كاخلطابة والتأليف والرسائل واملكا
، وق  ال علي  ه (930)« إمن  ا األعم  ال بالني  ات وإمن  ا لك  ل ام  رٍك م  ا ن  وى»أن  ه ق  ال:  والعم  ل ب  ه، وق  د ص  ح ع  ن رس  ول اهلل 

ع ز -وأس أل اهلل  (934)«وبكم وأعم الكمإن اهلل ال ينظر إىل ص وركم وال إىل أم والكم ولك ن ينظ ر إىل قل »الصَلة والسَلم: 
 (937)أن يوفِّق علماء املسلمني ووالة أمرهم لكل ما فيه صَلح العباد والبَلد، إنه وِل ذلك والقادر عليه. -وجل

وأس  أل اهلل أن يقين  ا الش  رور   ،ه  ها وم  ا ك  ان م  ن خط  أ أو نس  يان فم  ن نفس  ي والش  يطان والتوفي  ق يف ك  ل أم  ر م  ن اهلل وح  ده
 .كلها... الدعاء

 

 

 رسالة إلى الذين اتْذوا دين م هبوا  ولعب ا

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

 صل على حبيبك ومصطفاك وخريتك من خلقك وجمتباك الهي: اللهم

 عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهًدا يبغي من األخرى املكان األرفعا

 ما جر أثواب اْلرير وال مشى بالتامل من فوق اجلبني مرصعا

 وهو الهي لو شاء نالت كفه كل الهي فوق البسيطة أمجعا

 لبس القميص مرقعاوهو الهي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة 

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

أو الق  رآن أو الرس  ول فق  د كف  ر، ألن االس  تهزاء ب  اهلل تع  اىل وبرس  وله وب  القرآن ال  -ع  ز وج  ل-م  ن ه  زل بش  يء في  ه ذك  ر اهلل 
جيتم  ع م  ع اإلمي  ان يف قل  ب مس  لم موح  د ف  إذا س  كن القل  ب أح  دمها خ  رمل ايآخ  ر، وذل  ك ألن املس  تهزك ب  هلك مس  تخف 

                                                            
 .2170ومسلم  ،0( أخرجه البخاري 930)

 .0315( أخرجه مسلم 934)

 (.274/ 4ن عون العلي اْلميد )نقًَل ع ،( ط. دار الوطن509 – 503، 502/ 4( راجع فتاوي العقيدة )937)
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 ومس   تهب بربوبيت   ه ومس   تهني جبن   اب الرس   الة وذل   ك كل   ه من   اف للتوحي   د، واالس   تهزاء إمن   ا يك   ون اس   تهزاء ح   ني  بعظم   ة اهلل
يك  ون مب  ا تع  ارف علي  ه الن  اس أن  ه ك  هلك م  ن الس  ب والت  نقص والعي  ب والطع  ن والتحق  ري واالس  تخفاف واالزدراء إىل آخ  ر 

 ء كان بالفعل أو بالقول أو باإلمياء أو اإلشارة.ههه االتعبريات، فما عده العرف استهزاء كان هها حكمه سوا

ه و حك م اهلل تع اىل   -أيه ا اإلخ وة-ورض ى باجلاهلي ة بع د اإلس َلم  وه ها اْلك م  -ع ز وج ل-فهها كله كفر ِف دين اهلل 
زُِئوا ِإنَّ اللَّ َه فيمن فعل ذلك اقرأ إن شئت قوله تعاىل: َاحَهُر الحُمَناِفُقوَن َأنح تُ نَ زََّل َعَليحِهمح ُس وَرٌة تُ َنبِّ  ئُ ُهمح مبَ ا يف قُ لُ وِِبِمح قُ ِل اسح تَ هح

َ   ا ُكنَّ   ا خَنُ   وُض َونَ لحَع   ُب قُ   لح أَبِاللَّ   ِه َوَآيَاتِ   ِه َوَرُس   ولِِه ُكنح   ُتمح َتسح   02خُمح   رمٌِل َم   ا حَتح   َهُروَن ) زُِئوَن )(َولَ   ِئنح َس   أَلحتَ ُهمح لَيَ ُق   وُلنَّ ِإمنَّ (اَل 02تَ هح
 [03 - 02(]التوبة: 00رحُ ح بَ عحَد ِإميَاِنُكمح ِإنح نَ عحُف َعنح طَائَِفٍة ِمنحُكمح نُ َعهِّبح طَائَِفًة بِأَن َُّهمح َكانُوا جُمحرِِمنَي )تَ عحَتِهُروا َقدح َكفَ 

ص لى اهلل علي ه  -عن حممد بن كعب الُقَرظي وغريه قالوا: قال رجل من املنافقني عن رسول اهلل  -ر ه اهلل-ذكر ابن كثري 
وصحبه الكرام: ما أرى قُ رّاءنا هؤالء إال أرغبنا بطونا، وأك هبنا ألس نة، وأجبنن ا عن د اللق اء. فرُف ع ذل ك إىل رس ول  –وسلم 

اهلل ص    لى اهلل علي    ه وس    لم، فج    اء ذل    ك القائ    ل إىل رس    ول اهلل وق    د ارحت    ل ورك    ب ناقت    ه، فق    ال املن    افق يري    د أن يس    تقبل 
وإن  ،ع ب. فق ال: } أب اهلل وآيات ه ورس وله كن تم تس تهزئون.... ايآي ات الس ابقةباالعتهار: يا رسول اهلل، إمنا كنا خن وض ونل

رجلي  ه لتنس  فان اْلج  ارة وم  ا يلتف  ت إلي  ه رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، وه  و متعل  ق بنس  عة رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه 
 (932)وسلم.

رائن  ا ه  ؤالء، أرغ  َب بطونً  ا، وال أك  هَب وع  ن عب  د اهلل ب  ن عم  ر ق  ال: ق  ال رج  ل يف غ  زوة تب  وك يف جمل  س: م  ا رأي  ت مث  ل قُ 
ألس  ًنا، وال أج  َب عن  د اللق  اء. فق  ال رج  ل يف املس  جد: ك  هبَت، ولكن  ك من  افق. ألخ  ربن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، 
فبل  ا ذل  ك رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ون  زل الق  رآن. ق  ال عب  د اهلل ب  ن عم  ر: وأن  ا رأيت  ه متعلًق  ا َ َق  ب ناق  ة رس  ول اهلل 
ص لى اهلل علي  ه وس لم تَنُكبُ  ه اْلج  ارة وه و يق  ول: ي  ا رس ول اهلل، إمن  ا كن  ا خن وض ونلع  ب. ورس  ول اهلل ص لى اهلل علي  ه وس  لم 

  .ال تعتهروا قد كفر  بعد إميانكميقول: } أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

ب ين أمي ة ب ن زي د، م ن ب ين عم رو ب ن ع وف، وقال ابن إسحاق: وقد كان مجاعة من املنافقني م نهم َوديع ة ب ن ثاب ت، أخ و 
ورجل من أشجع حليف لبين سلمة يقال له: خُمَّشن بن ُ رّي يشريون إىل رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم وه و منطل ق إىل 
تب  وك، فق  ال بعض  هم ل  بعض: أحتس  بون ِج  َلَد ب  ين األص  فر كقت  ال الع  رب بعض  هم بعًض  ا؟ واهلل لكأن  ا بك  م غ  ًدا ُمَق  رّنني يف 

بال، إرجافا وترهيبا للمؤمنني، فقال خُمَّشن بن ُ َرّي: واهلل لوددُت أ ي أقاضى على أن يضرب كل رجل من ا مائ ة جل دة، اْل
َفلُت أن ينزل فينا قرآن ملقالتكم ههه. وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  لعم ار ب ن ياس ر: "أدرك -فيما بلغ ين -وإما نَ ن ح

هم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلتم كها وكها". ف انطلق إل يهم عم ار، فق ال ذل ك ُل م، القوم، فإهنم قد احبقوا، فسل
ف أتوا رس ول اهلل ص  لى اهلل علي ه وس  لم يعت هرون إلي  ه، فق ال وديع  ة ب ن ثاب  ت، ورس ول اهلل ص  لى اهلل علي ه وس  لم واق ف عل  ى 

: } َولَ ِئنح َس أَلحتَ ُهمح -ع ز وج ل-ونلع ب، ]ف أنزل اهلل، راحلته، فجعل يقول وهو آخه َ َقبها: يا رسول اهلل، إمنا كن ا خن وض 
                                                            

: و"النسعة")بكسر فسكون(: سري مضفور جيعل زماًما للبعري، وقد تنسج عريضة جتعل على صدر البعري. ويقال للبطان واْلقب: "النسعان". انظر ،ومواضع ،(00900« )التفسري»( أخرجه ابن جرير يف 932)

 مود شاكر ر هما اهلل تعاىل ر ة واسعة.بتحقيق األستاذين أ د وحم ،(772/  02) -تفسري الطربي 
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َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ لحَعُب  [ فقال خُمَّشن بن ُ ّري: يا رسول اهلل، قع د َب امس ي واس م أَب. فك ان ال هي عف ى  عن ه يف لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ
ا ال يعل م مبكان ه، ق ال: فقت ل ي وم اليمام ة، فل م ههه ايآية خُمَّش ن ب ن ُ ّ ري، فتس مى عب د ال ر ن، وس أل اهلل أن يقت ل ش هيدً 

  يوجد له أثر.

َ  ا ُكنَّ  ا خَنُ  وُض َونَ لحَع  ُب   ق  ال: فبينم  ا الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يف غ  زوة تب  وك،  وق  ال قت  ادة: } َولَ  ِئنح َس  أَلحتَ ُهمح لَيَ ُق  وُلنَّ ِإمنَّ
ص ور ال روم وحص وهنا. هيه ات هيه ات. ف أطلع اهلل نبي ه وركب من املنافقني يسريون بني يديه، فق الوا: يظ ن ه ها أن يف تح ق

ص  لى اهلل علي  ه وس  لم عل  ى م  ا ق  الوا، فق  ال: "َعل  يَّ ِب  ؤالء النف  ر". ف  دعاهم، فق  ال: "قل  تم ك  ها وك  ها". فحلف  وا م  ا كن  ا إال 
 (932) خنوض ونلعب.

كثري: وقوله: } ال تَ عحتَ ِهُروا قَ دح َكَف رحُ ح قال اْلاف  ابن   ،فلما استهزأوا كفروا وانسلخوا من اإلميان أو قل انسل  منهم اإلميان
قال   ة بَ عح   َد ِإميَ   اِنُكمح   أي: ِب   ها املق   ال ال   هي اس   تهزأ  ب   ه  ُث ق   ال: وقول   ه: } بِ   أَن َُّهمح َك   انُوا جُمح   رِِمنَي   أي: جم   رمني ِب   هه امل

 (930)الفاجرة اخلاطئة.

كف ر ق ال ش ي  اإلس َلم اب ن تيمي ة ع ن ه هه ايآي ة: فق د أخ رب من استهزأ ب اهلل أو بدين ه أو بالرس ول    -أيها اإلخوة-أرأيتم 
أهن  م كف  روا بع  د إمي  اهنم م  ع ق  وُلم: إن  ا تكلمن  ا ب  الكفر م  ن غ  ري اعتق  اد ل  ه، ب  ل كن  ا خن  وض مًع  ا ونلع  ب وب  ني س  بحانه أن 

 االستهزاء بآيات اهلل كفر".

عب د اهلل ب ن طال ب، تفق ه بس حنون، وك ان  واكي صاحب املغرب يف أخبار املغرب أنه يف أيام قاضي املغرب أبو العباس.
م  ن كب  ار أص  حابه. ولق  ي املص  ريني حمم  د ب  ن عب  د اْلك  م، وي  ونس ب  ن عب  د األعل  ى، وه  و الش  هري اب  ن طال  ب، قت  ل اب  راهيم 
الفزاري، قال: وكان ابراهيم، شاعراً. متفنناً يف كثري من العلوم، م ع اس تهزاء وط ي . وك ان اض ر جمل س اب ن طال ب ملن اظرة 

ه. فقي ل إن  ه ك ان ي  زري ب ه، ويتض حك ب  أمره، ومن ت عن  ه أم ور منك  رة. ف انتهى ذل ك اىل اب  ن طال ب. فطلب  ه اب ن طال  ب الفق 
وحبس  ه. وش  هد علي  ه أكث  ر م  ن م  ائتني باالس  تهزاء ب  اهلل. وبكت  اب اهلل. وبأنبيائ  ه. وبنبّين  ا ص  لى اهلل علي  ه وس  لم. قي  ل م  نهم 

لم  اء، ا    ب  ن عم  رو وغ  ريه. وأم  ر بقتل  ه فطع  ن بس  كني يف حنجرت  ه. ثَلث  ون ع  داًل. فجل  س ل  ه اب  ن طال  ب، وأحض  ر ل  ه الع
وص    لب منكس    ًا. ُث أن    زل بع    د ذل    ك، وأح    رق بالن    ار. فحك    ى بعض    هم: أن    ه مل    ا رفع    ت خش    بته، وزال    ت عنه    ا األي    دي، 

 استدارت، وحتولت عن القبة.

س ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم. فكانت آية للجميع. فكرّب الناس. وجاء كلب فولا يف دمه. فقال ا  بن عمر: ص دق ر 
 وأسند حديثاً عنه صلى اهلل عليه وسلم: أنه قال: ال يلا الكلب يف دم املسلم. 

 أيها اإلخوة 

                                                            
 (.034/  2) -تفسري ابن كثري  ،(772/  02) -( انظر: تفسري الطربي 932)

 (.034/  2) -( تفسري ابن كثري 930)
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جم  رد االس  تهزاء بآي  ات اهلل وأحادي  ث وس  نة رس  ول اهلل كف  ر، انتب  ه أيه  ا اْلبي  ب اللبي  ب م  ن قص  د الس  خرية أو مل يقص  دها 
أضحك هها كفر مساه اهلل كهلك مع أهنم ق الوا إمن ا كن ا خن وض ونلع ب  ،ول: أنا أمزحجاداً كان أو مازحاً، بعض الناس يق

زُِئوَن ) تَ هح  ( اَل تَ عحَتِهُروا َقدح َكَفرحُ ح بَ عحَد ِإميَاِنُكمح".02فقال اهلل تعاىل: "ُقلح أَبِاللَِّه َوَآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنحُتمح َتسح

َفَم  ا َك  اَن  -اهلل تع  اىلر  ه -ق ال اإلم  ام أب و بك  ر اب ن الع  رَب  ا َأوح َه  زحاًل، َوُه َو َكي ح : "اَل خَيحلُ و َأنح َيُك  وَن َم ا قَ  اُلوُه ِم نح َذلِ  َك ِج د 
قِّ َوالحعِ  ِقيَق َأُخو اْلَح ُمَِّة، فَِإنَّ التَّحح َ األح ٌر، اَل ُخلحَف ِفيِه بَ نيح ِر ُكفح َزحَل بِالحُكفح ٌر ؛ فَِإنَّ اُلح َزحَل َأخُ ُكفح ِل".لحِم، َواُلح هح  (933)و الحَباِطِل َواجلَح

فبعض الناس يسخر من اللحية أو من رفع الثوب إىل ما فوق الكعبني وههه سنن رسول اهلل صلى اهلل علي ه انتبهوا أحبيت  
وسلم  الثابته عنه أو يسخر بآيات من القرآن أو أحاديث عن النيب عليه الصَلة والسَلم أو يعمل ش يئاً م ن ال دين مازح اً 

ِبها العمل إىل غري ذلك مما هو من الشريعة وهها الشخص يعلم أهنا من الشريعة ُلا أدلة ع ن اهلل وع ن رس ول اهلل  وساخراً 
  .فهها كفر بعد اإلميان نعوذ باهلل من اخلهالن 

 : "سب الدين أو اخلالق أو النيب بصيا اللعن أو الشتم أو التنقص. -أيها اإلخوة-االستهزاء بالدين  ومن

الس   تهزاء بال   دين: إلق   اء النك   ات ال   يت يُ   هحَكُر فيه   ا اهلل أو آيات   ه أو رس   وله أو أحاديث   ه ول   و كان   ت ض   عيفة لك   ن م   ن ا وم   ن 
وال َنت  امل أن منث  ل ُل  هه النك  ات فكلن  ا يعرفه  ا ب  ل  ،ي  هكرها يعتق  د أهن  ا ص  حيحة أو الغيبي  ات م  ن جن  ة ون  ار وق  رب ومَلئك  ة

 وبعضنا يرددها.

فمثَل"ال  تهكم ب  امللتحي بس  بب  ،ة واالس  تهزاء م  ن املتمس  كني بش  رع اهلل بس  بب متس  كهموم  ن االس  تهزاء بال  دين: الس  خري
 ْليته ومن احملجبة ْلجاِبا ومن املقصر لثوبه لهلك".

مثل: "وصف حد من ح دود اهلل  ،ومن االستهزاء بالدين: وصف آيات اهلل أو شرعه بالنقص أو أن هناك غريه أكمل منه
 ية أو أن شرع اهلل ال ينفع اليوم".التخلف أو الرجع بالقسوة، أو

وم   ن االس   تهزاء بال   دين: ذك   ر آي   ة م   ن الق   رآن أو ح   ديث الن   يب ص   لى اهلل علي   ه وس   لم أو أي ش   ئ م   ن ال   دين ِف مع   رض 
 السخرية أو إلضحاك ايآخرين.

ء بآي  ات الق  رآن أو وم  ن االس  تهزاء بال  دين: األغ  ا ي واألف  َلم واملس  رحيات والقص  ص والك  اريكتري ال  يت يُ  هحَكُر فيه  ا االس  تهزا
وم  ن ذل  ك   –أحادي  ث الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم أو املتمس  كني بال  دين مث  ل" ق  در أ   ق اخلط  ا وغريه  ا مم  ا ج  رى جمراه  ا 

 (935)أيضا الروايات اليت فيها سب هلل وللقرآن وللنِب تصراا أو تعريضا وإمياء"

                                                            
 ( 727/  2) -( أحكام القرآن البن العرَب 933)

 .( أبو عبد الر ن املصريُّ 79( حتهير املسلمني من السب واالستهزاء بالدين )ص / 935)
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 قلت دين حممد إنّا به ال بالعروبة هنتدي ،قالوا العروبة
 لب اإلسَلم إّما أفرغت منه فقد صارت مطّية ملحدهي قا

 يا من يريد اجلاهلية منهًجا يدعو إليه ويا لسوء املورد
 أيقال إّنك نابه متقّدم كهبوا عليك... لقد نصحتك فاقعد
 بل أنت يف رجعية مهمومة وتقهقر َنو املتاه األبعد

ء سواء كان قاصداً علمهم أو شخص هم فه و حم رم ب ل ل و قص د ومن االستهزاء بالدين: االستهزاء بالعلماء والدعاة واخلطبا
علمهم لكان ك افراً واهلل هن ى ع ن الس خرية م ن الش خص الع ادي وجعله ا حمرم ة وع دها م ن كب ائر ال هنوب فق ال تع اىل: يَ ا 

ُهمح  َواَل ِنَس  اٌء ِم  نح ِنَس  اٍء َعَس  ى َأنح َيُك  نَّ َخي ح  رًا ِم  ن حُهنَّ َواَل أَي َُّه  ا الَّ  ِهيَن َآَمنُ  وا اَل َيسح  َخرح قَ   وحٌم ِم  نح قَ   وحٍم َعَس  ى َأنح َيُكونُ  وا َخي ح  رًا ِم  ن ح
ميَ      اِن َوَم      نح ملَح يَ تُ      بح فَأُ  َلحَق      اِب بِ      ئحَس ااِلسح      ُم الحُفُس      وُق بَ عح      َد اإلحِ ولَئِ      َك ُه      ُم الظَّ      اِلُموَن تَ لحِم      ُزوا أَن حُفَس      ُكمح َواَل تَ نَ      ابَ ُزوا بِاألح

 [.00(]اْلجرات: 00)

( ف  إذا كان  ت ه  هه ه  ي حرم  ة الس  خرية م  ن 939: "ِ َسح  ِب امح  رٍِك ِم  َن الشَّ  رِّ َأنح َاحِق  َر َأَخ  اُه الحُمسح  ِلَم")وق  ال املص  طفى 
املس لم عام ة فم  ا بالن ا بالس  خرية  مل ة الش  رع واملبلغ ني ل  دين اهلل م ن العلم  اء واخلطب اء وال  دعاة وم ن الت  زم بالش رع يف خم  ربه 

دخ ل ِف حك م املس تهزك ب دين  -ع ز وج ل-ليت اكتسبها من شريعة رب الع املني ومظهره؟ فمن سخر بالعامل وبالصفات ا
اهلل وهلل در من قال:إياك وْلوم العلماء واعراضهم فإن ْلوم العلماء مسمومة وعادة اهلل ِف هتك أستار منتقص يهم معلوم ة 

 ِف ْلوم العلماء وأعراضهم   فمن أعمل لسانه ِف العلماء بالثلب ابتَله اهلل قبل  موته مبوت القلب فاهلل اهلل 

: م ا ن راه ونس معه م ن اس تخفاف بالش رع وع دم تعظيم ه ال هي وص ل ب بعض الن اس  -أيها اإلخوة-ومن االستهزاء بالدين 
إىل أن جيبئوا على أن يتلفظوا ِبهه الكلمة الصعبة الثقيل ة ثق ل اجلب ال أال وه ي س ب ال دين بس باب فظيع ة، س باب لل دين 

ملب  ني واس  تهزاء وس  خرية م  ن  ل  ة ال  دين ك  ل ه  ها ن  راه ونس  معه ونعيش  ه وك  أن ه  ؤالء املس  تهزئني ليس  وا واس  تهزاء بالش  رع ا
مسلمني حىت يفعلوا ه ها كل ه ويف فت وى م ن فت اوى اللجن ة الدائم ة للبح و  واإلفت اء أج اب العلم اء ب أن مث ل س ب ال دين 

ا مل  ا متس  ك ب  ه كإعف  اء اللحي  ة وحتج  ب املس  لمة؛ ه  ها  واالس  تهزاء بش  يء م  ن الق  رآن والس  نة واالس  تهزاء باملتمس  ك ِبم  ا نظ  ر 
كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبني له أن هها كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال اهلل تعاىل س ورة التوب ة ايآي ة 

زُِئوَن سورة التوبة ايآية  02 تَ هح  ِهُروا َقدح َكَفرحُ ح بَ عحَد ِإميَاِنُكمح.اَل تَ عحتَ  00ُقلح أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنحُتمح َتسح

أن اهروا من مزالق الكَلم ألن كثريين يتكلمون بكَلم ال يلقون ل ه -مجيًعا  -فإذا تبني لنا ذلك "فالواجب على املسلمني
ك َلم ذك ر باال، رمبا اس تهزءوا، أو رمب ا تكلم وا بك َلم في ه ش يء م ن اُل زل، وفي ه ش يء م ن الض حك، وك ان يف أثن اء ه ها ال

                                                            
 (.0310( أخرجه مسلم )939)
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إنَّ الرج  ل : »اهلل، أو في  ه ق  راءة الق  رآن، أو في  ه ذك  ر بع  ض العل  م، وه  ها مم  ا ال جي  وز وق  د ي  دخل أح  دهم يف ق  ول الن  يب 
 (950)نسأل اهلل السَلمة والعافية."(951)«ليتكلم بالكلمة ال يُلقي ُلا بااًل يهوي ِبا يف النار سبعني خريًفا

إن  ه أعظ  م اجل  وارح خط  ًرا وق  د يتس  اهل ب  ه أكث  ر الن  اس ف  إن ه  ها م  ردوده خط  ر وق  د يف اللس  ان ف  -أيه  ا اإلخ  وة-"ف  اهلل اهلل 
 عظمت الفتنة، واملعصوم من عصمه اهلل، والناجي من سلمه اهلل.

فعل  ى ك  ل طال  ٍب للنج  اة اْل  هر م  ن النف  اق األك  رب، ف  إن اهلل أثب  ت ُل  ؤالء إميانً  ا قب  ل أن يقول  وا م  ا ق  الوه. فل  يخ  ك  ل ام  رك 
ف  اق فم  ن خش  ى س  لم وم  ن خ  اف جن  ا إن ش  اء اهلل وه  هه ع  ادة أه  ل العل  م ب  اهلل ق  ال اب  ن أَب مليك  ه: عل  ى نفس  ه م  ن الن

كله  م خي  اف النف  اق عل  ى نفس  ه. نس  أل اهلل الس  َلمة والعف  و والعافي  ة يف ال  دنيا   أدرك  ت ثَلث  ني م  ن أص  حاب رس  ول اهلل 
 وايآخرة.

ا م  ن الع  وام، ألن ه  ها ال جي  وز ؛ ألن املس  لم ل  ه ُحرم  ة فل  يحف  ك  ل ك  يِّس لس  انه ع  ن الوقيع  ة باملس  لمني عموم  ا ول  و ك  انو 
ُاح   ِد  اخلَلحَخلَ   ة يف ايتم   ع  –وه   م ح   راس الش   رع والعقي   دة  –  ف   الطعن يف ه   ؤالء ؟فكي   ف  رم   ة أه   ل العل   م واإلس   َلم

 (954)اإلسَلمي، ويقلل من قيمة العلماء، وُاحِد  التشكيك فيهم ومن ُث يزهد الناس فيهم".

ألسباب اليت تؤدي باملس لم إىل ه هه اُل وة العميق ة م ن ض ياع اإلمي ان واض محَلله ح ىت يس ب اهلل ورس وله فما هي يا ترى ا
 ويستهزك باملؤمنني والعلماء و لة الدين:

ِدُم على هها الفعل إال وقد سبق منه م ا يقتض ى عقوبت ه م ن اهلل فكم ا أن العب د ي أحم باألس باب ال ىت يوفق ه  ،إن العبد ال يُ قح
: "نس    وا اهلل -ع    ز وج    ل-ق    ال اهلل  ،فإن    ه ي    أحم باألس    باب ال    يت ُتوِج    ُب إض    َلل اهلل ل    ه ،إىل اُلداي    ة ِب    ا -وج    ل ع    ز-اهلل 

وقال"فبما نقضهم ميث اقهم لعن اهم وجعلن ا ق وِبم قاس ية ارف ون الكل م ع ن  ،وقال: "فلما أزاغوا أزاغ اهلل قلوِبم" ،فنسيهم"
 مواضعه"

وِجبَ  ة  ،هه الظ  اهرة اخلط  ريه ظ  اهرة س  ب ال  دين واالس  تهزاء بأحكام  هومم  ا انتش  ر م  ن األس  باب املؤدي  ة اىل ه  
ُ
م  ن ال  دوافع امل

رَِجة من الدين: ُخح
 للوقوع ِف مثل ههه األقوال امل

َأُل عنه من أمر وهنى وحَلل وحرام. – 0  إعراض املسلم عن دين اهلل فَل يتعلمه وال َيسح

 تطورات العصر ورميه باجلمود والتخلف.االعتقاد بأن دين اهلل مل يَ ُعدح صاْلا ملواكبة  - 4

 التحاكم إىل القوانني الوضعية يف شئون اْلياة وترك التحاكم إىل شرع اهلل. - 7
                                                            

 وصححه األلبا ي يف صحيحيهما. ،(7931وابن ماجه ) ،(4702( أخرجه البمهي )951)

 (.053/  4( التمهيد لشرح كتاب التوحيد )950)

 (.453/ 0( عون العلي اْلميد )954)
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ع  دم اعتق  اد كف  ر اليه  ود والنص  اري وك  ل م  ن َكفَّ  َرُه اهلل ورس  وله أو ش  ك يف كف  رهم كم  ن يق  ول"ال ف  رق ب  ني االس  َلم  - 2
الك   افرة كالعلماني   ة واالش   باكية ب   أن يق   ول: "إن فص   ل ال   دين ع   ن الدول   ة ه   و  أو َص   حََّح امل   هاهب ،وغ   ريه م   ن ال   ديانات"
 السبيل لتقدم األمة".

 مواالة الكافرين مواالة كاملة ومودهتم وإعانتهم ِف حرِبم على املسلمني. - 2

 ها وإقامة اْلجة.إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استحَلل ما حرم اهلل ورسوله كالربا والزنا بعد العلم  رمت - 0

 ترك الصلوات اخلمس كلية. - 3

 الوقوع يف الكبائر واإلصرار عليها وعدم التوبة منها خاصة"الزنا والربا واخلمر واملخدرات". - 5

وأن    ا أحت    د  إىل حض    راتكم حتض    ر ي اخلش    ية واُليب    ة أ ي أحت    د  إل    يكم أن    تم ِب    ها الك    َلم وأن    تم   -أيه    ا اإلخ    وة-وايآن 
ِب  هه   -أيه  ا اإلخ  وة-، وإذا كن  تم -ع  ز وج  ل-ون الراكع  ون الس  اجدون، لك  ن الب  د م  ن بي  ان حك  م اهلل املتوض  ئون املص  ل

األوصاف الطيبة أبعد ما يكون عن االس تهزاء بال دين والس خرية من ه وس به وش تمه ف َل ش ك أنك م تعرف ون ه ؤالء وتلق وهنم 
ب   اتكم فق   د ق   ال اهلل تع   اىل } َوقَ   دح نَ    زََّل َعلَ   يحُكمح يف فت   أمروهنم ب   املعروف وتنه   وهنم ع   ن املنك   ر وجتتنب   ون جملس   هم وه   هه واج

ُعُدوا َمَعُهمح َح ىتَّ خَيُوُض وا َزأُ ِِبَا َفَل تَ قح تَ هح َفُر ِِبَا َوُيسح عحُتمح آيَاِت اللَِّه ُيكح ِِه ِإنَُّك مح ِإًذا ِم ث حُلُهمح ِإنَّ  الحِكَتاِب َأنح ِإَذا مسَِ يف َح ِديٍث َغ ريح
يًعا  .اللََّه َجاِمُع الح   ُمَناِفِقنَي َوالحَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

: أي: وق  د ب  نيَّ اهلل لك  م فيم  ا أن  زل عل  يكم حكم  ه الش  رعي عن  د حض  ور جم  الس -ر   ه اهلل تع  اىل-ق  ال العَلم  ة الس  عدي 
َزأُ ِِبَا   أي: ي تَ هح َفُر ِِبَا َوُيسح عحُتمح آيَاِت اللَِّه ُيكح ستهان ِبا. وذلك أن الواجب على كل مكلف الكفر واملعاصي } َأنح ِإَذا مسَِ

يف آي  ات اهلل اإلمي  ان ِب  ا وتعظيمه  ا وإجَلُل  ا وتفخيمه  ا، وه  ها املقص  ود بإنزاُل  ا، وه  و ال  هي َخلَ  ق اهلل اخلَلح  ق ألجل  ه، فض  د 
ات اهلل اإلمي  ان الكف  ر ِب  ا، وض  د تعظيمه  ا االس  تهزاء ِب  ا واحتقاره  ا، وي  دخل يف ذل  ك جمادل  ة الكف  ار واملن  افقني إلبط  ال آي  

وكهلك املبتدعون على اختَلف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن االستهانة بآي ات اهلل ألهن ا  ،ونصر كفرهم
ال ت دل إال عل ى ح  ق، وال تس تلزم إال ص دقا، ب  ل وك هلك ي  دخل في ه حض ور جم  الس املعاص ي والفس وق ال  يت يس تهان فيه  ا 

ها لعب  اده ومنته  ى ه  ها النه  ي ع  ن القع  ود معه  م } َح  ىتَّ خَيُوُض  وا يف َح  ِديٍث ب  أوامر اهلل ونواهي  ه، وتق  تحم ح  دوده ال  يت ح  د
ِِه   أي: غري الكفر بآيات اهلل واالستهزاء ِبا.  َغريح

} ِإنَُّكمح ِإًذا   أي: إن قعد  معهم يف اْلال امل هكورة } ِم ث حُلُهمح   ألنك م رض يتم بكف رهم واس تهزائهم، والراض ي باملعص ية  
واْلاص   ل أن م   ن حض   ر جملس   ا يعص   ى اهلل ب   ه، فإن   ه يتع   ني علي   ه اإلنك   ار عل   يهم م   ع الق   درة، أو القي   ام م   ع  كالفاع   ل ُل   ا،

 عدمها.
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يًع  ا   كم  ا اجتمع  وا عل  ى الكف  ر وامل  واالة وال ينف  ع الك   (جم  رد  0افرين )} ِإنَّ اللَّ  َه َج  اِمُع الحُمنَ  اِفِقنَي َوالحَك  اِفرِيَن يف َجَه  نََّم مجَِ
َتِبسح ِم ن نُّ كوهنم يف الظاهر م ورُِكمح   ع املؤمنني كما قال تعاىل: } يَ وحَم يَ ُقوُل الحُمَناِفُقوَن َوالحُمَناِفَقاُت لِلَِّهيَن آَمُنوا انظُُرونَا نَ قح
 .(957) إىل آخر ايآيات.

م ن  إن غشيان ههه ايالس والسكوت على ما جيري فيها ه و أوىل مراح ل اُلزمي ة ول يس كم ا ي زعم بع ض  -أيها اإلخوة-
ال ب  ل ه  ى  ،ال يعل  م ش  يئاً ع  ن اهلل ورس  وله أن جمالس  ة ه  ؤالء املس  تهزئني ه  ي م  ن ب  اب التس  امح أو م  ن ب  اب س  عة الص  در

عَلم   ة غفل   ة وه   ي أوىل مرات   ب النف   اق أن جيل   س امل   ؤمن جملس   اً يس   مع في   ه آي   ات اهلل يكف   ر ِب   ا ويس   تهزأ ِب   ا، فيس   كت 
يس   ميه س   عة ص   در وأف   ق وإميان   اً  ري   ة ال   رأي    وه   ي ه   ي اُلزمي   ة ويتغاض   ى.. يس   مي ذل   ك تس   احماً، أو يس   ميه ده   اء، أو 

 الداخلية تدب يف أوصاله؛ وهو ميوه على نفسه يف أول الطريق، حياء منه أن تأخهه نفسه متلبساً بالضعف واُلوان 

ل سد؛ وين زاح بع دها ك ل إن اْلمية هلل، ولدين اهلل، ويآيات اهلل. هي آية اإلميان. وما تفب ههه اْلمية إال وينهار بعدها ك
 حاجز، وينجرف اْلطام الواهي عند دفعة التيار. وإن اْلمية لتكبت يف أول األمر عمداً. ُث هتمد. ُث ختمد. ُث متوت 

فم  ن مس  ع االس  تهزاء بدين  ه يف جمل   س، فإم  ا أن ي  دفع، وإم  ا أن يق  اطع ايل   س وأهل  ه. فأم  ا التغاض  ي والس  كوت فه   و أول 
 (952) عرب بني اإلميان والكفر على قنطرة النفاق مراحل اُلزمية. وهو امل

م   ن ه   ؤالء ايالس   ني جي   ب أن يك   ون موق   ف املقاطع   ة والقطيع   ة يف آن واح   د فه   و ال   -أيه   ا اإلخ   وة-إن موق   ف املس   لم 
جيالس  هم وال يس  تمع إل  يهم ويق  اطعهم  ف  َل يص  ادقهم ب  ل يع  اديهم كم  ا ق  ال تع  اىل: ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا ال تتخ  هوا ال  هين 

يف ههه ايآية يقول سبحانه: ال تتخهوهم، أيها املؤمن ون،  -ر ه اهلل تعاىل-ختهوا دينكم... ايآية. يقول اإلمام ابن جرير ا
 (952)أنصارًا أو إخوانًا أو ُحلفاء، فإهنم ال يألونكم َخَباال وإن أظهروا لكم موّدة وصداقة

االة أه ل الكت اب ليظه ر متيّ ز املس لمني. وه هه ايآي ة حت هير : هها حتهير من م و -ر ه اهلل-ويقول صاحب التحرير والتنوير 
م  ن م  واالة اليه  ود واملش  ركني الّ  هين باملدين  ة، وال م  دخل للنص  ارى فيه  ا، إذ مل يك  ن يف املدين  ة نص  ارى فيه  زأوا بال  ّدين. وق  د 

ص  لة م  ن اإلمي  ان إىل تعلي  ل ع  دل ع  ن لف    اليه  ود إىل املوص  ول والص  لة وه  ي } الّ  هين اخّت  هوا دي  َنكم ه  زؤاً   اخل مل  ا يف ال
 موجب الّنهي.

وال  ّدين ه  و م  ا علي  ه امل  رء م  ن عقائ  د وأعم  ال ناش  ئة ع  ن العقي  دة، فه  و عن  وان عق  ل املت  دّين وروائ  ُد آمال  ه وباع  ث أعمال  ه، 
ة، فم ا فالهي يتخه دين ام رىء ه ُزؤاً فق د اخّت ه ذل ك املت ديِّن ه زؤاً ورَمق ه بع ني االحتق ار، إذ َع ّد أعظَ َم ش يء عن ده س خري

                                                            
 وما بعدها(. ،094( تفسري السعدي )ص 957)

 وما بعدها(. ،351/ 4( الظَلل )952)

 (.249/  01) -( تفسري الطربي 952)
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دون ذل  ك أوحىل. والّ  هي يَرُم  ق ِب  ها االعتب  ار ل  يس ج  ديراً ب  املواالة، ألّن ش  رط امل  واالة التماث  ل يف الّتفك  ري، وألّن االس  تهزاء 
 (950) واالستخفاف احتقار، واملوّدة تستدعي تعظيم الودود.

ئ  ون علي  ه آث  اره الوخيم  ة عل  ى األم  ة يف أيه  ا اإلخ  وة إن لَلس  تهزاء والس  خرية م  ن دي  ن اهلل وت  رك املتط  اولني علي  ه هك  ها جيب 
 العقائد والعبادات واألخَلق.

ق  ال ش  ي  اإلس  َلم يف بي  ان  وأخ  ربوِّن ب  اهلل عل  يكم أمل ي  زل اهلل دول  ة كس  رى مل  ك الف  رس بس  بب اس  تهزائه برس  ول اهلل 
لي ه و س لم وأك رم إىل كسرى وقيصر وكَلمه ا مل يس لم لك ن قيص ر أك رم كت اب الن يب ص لى اهلل ع ذلك: وقد كتب النيب 

رس  وله فثب  ت ملك  ه فيق  ال: إن املل  ك ب  اق يف ذريت  ه إىل الي  وم وكس  رى م  زق كت  اب رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم واس  تهزأ 
برسول اهلل صلى اهلل عليه وس لم فقتل ه اهلل بع د قلي ل وم زق ملك ه ك ل مم زق ومل يب ق لألكاس رة مل ك وه ها واهلل أعل م حتقي ق 

[ فكل من شنأه وأبغضه وعاداه ف إن اهلل يقط ع داب ره و ميح ق عين ه وأث ره 7هو األبب  ]الكوثر:  لقوله تعاىل: }إن شانئك
وقد قيل: إهن ا نزل ت يف الع اص ب ن وائ ل أو يف عقب ة ب ن أَب مع يط أو يف كع ب ب ن األش رف وق د رأين ا ص نيع اهلل ِب م وم ن 

 (953) ؟السَلم الكَلم السائر ]ْلوم العلماء مسمومة[ فكيف بلحوم األنبياء عليهم

وينقل شي  اإلسَلم يف نفس املصدر كتابه الصارم املسلول على شا  الرسول عن أهل العل م واخل ربة مم ن ك انوا يف اْل روب 
والثغ  ور يف قت  ال أع  داء اهلل يق  ول: "ح  دثنا أع  داد م  ن املس  لمني الع  دول أه  ل الفق  ه واخل  ربة عم  ا جرب  وه م  رات متع  ددة يف 

بالسواحل الشامية ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا قالوا: كنا َن ن َنص ر اْلص ن حصر اْلصون واملدائن اليت 
أو املدينة الش هر أو أكث ر م ن الش هر وه و ممتن ع علين ا ح ىت نك اد ني أس إذ تع رض أهل ه لس ب رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه و 

أو ي  ومني أو َن  و ذل  ك ُث يف  تح املك  ان عن  وة ويك  ون س  لم والوقيع  ة يف عرض  ه فعجلن  ا فتح  ه وتيس  ر ومل يك  د يت  أخر إال يوًم  ا 
مع امتَلء القلوب غيظًا مبا ق الوه  فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حىت إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه 

ه ها فه ل بع د  (955)وهكها حدثين بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل الغرب حاُلم )هكها( م ع النص ارى" ،فيه
تنتقل ههه العادة الك افرة إىل كث ري م ن املس لمني يس بون دي ن اهلل ودي ن الن يب وه م ال هين يبك ون يف الوق ت نفس ه ألن الن يب 
يسبه الكافرون من الن روجييني وال دامناركيني وغ ريهم إهن ا ملفارق ة عجيب ة واْل ق أق ول: إن الك افرين م ا أس اءوا إىل الن يب إال مل ا 

 ن علينا فرأوا ذلك منا فراحوا يستخفون به ويستهزئون.ها ،اجبأنا َنن عليه

 وللحديث صلة هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.

                                                            
 (.449/  2) -( التحرير والتنوير 950)

 ( بتصرف.030)ص /  -( الصارم املسلول 953)

 ( بتصرف.047( نفسه )ص / 955)
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 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 نطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ي

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

ون هكر م ن ف ّرط وداه ن وس ارع  ،إياكم والسخرية بالدين وشعائره والعاملني به وال داعني إلي ه وم ن ك ان ك هلك ف َل جتالس وه
إىل ه  ؤالء مهس  ة رقيق  ة  ،لي  اء وأنص  اراً وأص دقاء ي  وادوهنم م  ن دون امل  ؤمننييف اخت اذ ه  ؤالء الس  اخرين املس  تهزئني ب  دين اهلل أو 

ب  أن ه  ها التف  ريط يف  -ر   ه اهلل-ش  فيقة أس  وقها إىل قل  وِبم قب  ل ايآذان م  ن حم  ب رفي  ق ووال  د رح  يم ه  و العَلم  ة الس  عدي 
دح في   ه أو ق   دح ب   الكفر مب   ن ق    جمالس   ة املس   تهزئني دلي   ل عل   ى أن اإلس   َلم عن   د م   ن ج   الس ه   ؤالء رخ   يص وأن   ه ال يب   اِل

 والضَلل، وأنه ليس عنده من املروءة واإلنسانية شيء.

فكيف تدعي لنفسك ديًنا قيًما، وأنه الدين اْلق وما سواه باطل، وترضى مبواالة من اختهه هزًوا ولعبً ا، وس خر ب ه وبأهل ه، 
 (959) له أدِّن مفهوم. من أهل اجلهل واْلمق؟  وهها فيه من التهييج على عداوهتم ما هو معلوم لكل من

وصدق اهلل تعاىل إذ يقول: يا أيها الهين آمنوا ال تتخهوا الهين اختهوا دي نكم ه زواً ولعب اً م ن ال هين أوت وا الكت اب والكف ار 
 أولياء واتقوا اهلل إن كنتم مؤمنني".

عني لكَلم ي ايآن إىل وقد فهم ت العق ول ووع ت القل وب م ا أص لنا وع ادت اخل واطر خ واطر الس ام  -أيها اإلخوة-وايآن 
وكها بعض م ن  ،سالف ما كان منها من الهنوب ورمبا أن بعض ههه الهنوب يكون مما حكينا من االستهزاء بالدين وأهله

والكل سيتس اءل حتًم ا ه ل م ن توب ة ه ل  ،رمبا يكون وقع يف بعضها ،يسمع هها الكَلم من حضراتكم إذا بلغتموه بهلك
 رب العاملني واالستهزاء بدينه وشرعه؟ من توبة قبل املوت من سب اهلل

أن اهلل يقب  ل التوب  ة ع  ن عب  ده وإن ك  ان مش  ركا أو مرت  دا ع  ن اإلس  َلم ب  ل كم  ا أخ  رب  -ه  دا ي اهلل وإي  اك  -واجل  واب: اعل  م 
ء يف فم  ن ر ت  ه تع  اىل أن ف  تح ب  اب التوب  ة لك  ل العص  اة ويق  بلهم إذا ع  ادوا إلي  ه وأن  ابوا ج  ا ،الن  يب أن اهلل يف  رح بتوب  ة العب  د

بعض اإلسرائيليات صحيحة املعىن أن شاب ا من بين إسرائيل أطاع اهلل تعاىل عشرين سنة ُث انتكس فعصى مثلها ويوم ا م ن 
األيام رأى صورته يف املرآة فرأى الشيب غزا شعره وأم ارات العج ز ق د ب دت يف وجه ه فص اح بلس ان وج ده: إُل ي وخ القي 

وعص  يتنا  ،ا أف  إن تب  ت الي  وم تقبل  ين؟ فس  مع هاتًف  ا يق  ول: أطعتن  ا فقربن  اكُث عص  يتك عش  رين مثله   ،أطعت  ك عش  رين س  نة
 ولو عدت إلينا ثانية قبلناك وما رددناك. ،فأمهلناك

 فاهلل تعاىل يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب إليه وذلك بشروط التوبة املعروفة ونوجزها فيما يلي:

                                                            
 (.444( تفسري السعدي )ص 959)
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ورج اء ثواب ه ال ري اء وال خوف ا م ن  ،واخل وف م ن عقاب ه ،اْلامل عليه ا تق وى اهللأواًل: اإلخَلص هلل بالتوبة  يث يكون  -
 خملوق وال لينال أمرًا من أمور الدنيا.

 ثانًيا: الندم  يث جيد يف نفسه حسرة وحزنًا على ما مضى. -

ويف  ،حم رم أقل  ع عن  ه ثالثً ا: اإلق  َلع ع ن ال  هنب وع دم اإلص  رار علي ه ف  إن ك  ان ال هنب ب  بك واج ب فعل  ه وإن ك ان بإتي  ان -
وإعَلن الرباءة التام ة من ه يف األم اكن ال يت  ،مسألتنا هنا هي اإلقَلع عن سب اهلل ورسوله ودينه واالستهزاء بشئ من ذلك

 ردد ومسع وأعلن فيها باالستهزاء والكَلم السيء يف حق دين رب األرض والسماء.

 دينه يف املستقبل.رابًعا: العزم على عدم العودة إىل سب اهلل ورسوله و  -

 (991) خامًسا: أن تكون التوبة قبل املوت. -

َا ُكنَّ ا خَنُ وُض َونَ لحَع ُب تاب اهلل عليه واقرأ معي ايآيات:  -وحقق ههه الشروط  -فمن تاب إىل اهلل  َولَِئنح َسأَلحتَ ُهمح لَيَ ُقوُلنَّ ِإمنَّ
زِ  (اَل تَ عحتَ ِهُروا قَ دح َكَف رحُ ح بَ عح َد ِإميَ اِنُكمح ِإنح نَ عح ُف َع نح طَائَِف ٍة ِم نحُكمح نُ َع هِّبح طَائَِف ًة 02ُئوَن )ُقلح أَبِاللَِّه َوَآيَاتِ ِه َوَرُس ولِِه ُكنح ُتمح َتسح تَ هح

رِمة يف تفسري ههه ايآية: كان رجل ممن إن شاء اهلل عفا عنه يقول: اللهم، إ ي أمسع آية (00بِأَن َُّهمح َكانُوا جُمحرِِمنَي ) وقال ِعكح
 ِبا، تقشعر منها اجللود، وجتب منها القل وب، الله م، فاجع ل وف احم ق تَل يف س بيلك، ال يق ول أح د: أن ا غّس لت، أنا أعىَن 

 (990) أنا كفنت، أنا دفنت، قال قتادة: فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من املسلمني إال وقد وجد غريه.

أم  ره بع  دها إىل أن ص  ار م  ن املتق  ني األب  رار وه  و  ك  ان قب  ل ه  هه اْلادث  ة م  ن املن  افقني الفج  ار ف  آل  -ر   ه اهلل تع  اىل-ف
 الصحاَب خمشن بن  ري الهي تسمى بعد هها بعبد الر ن ومات شهيًدا وغًدا يلقى اهلل  يًدا.

نسأل اهلل أن جيعلنا من أهل تقاته وخشيته وأن يقوي إمياننا به إنه خري مس ئول الله م عظ م دين ك وكتاب ك ورس ولك وس نة 
ب  ادك الله  م اجع  ل وفاتن  ا ش  هادة يف س  بيلك واجع  ل موتتن  ا يف بل  د رس  ولك وتوفن  ا عل  ى اإلمي  ان وأن  ت رس  ولك يف قل  وب ع

 راِض عنا مبنك وكرمك يا أكرم من سئل...... الدعاء.

 

 

 

 
                                                            

 ( أبو عبدالر ن املصريُّ.20)ص/  -( حتهير املسلمني من السب واالستهزاء بالدين 991)

 (.034/  2) -كثري   تفسري ابن ،(772/  02) -( تفسري الطربي 990)
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 إن اهلل هو السالم

 ،اهلل ف َل مض ل ل هم ن يه ده  ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

في  ا أيه  ا اإلخ  وة فق  د حت  دثنا يف لق  اء س  ابق ع  ن تعظ  يم أمس  اء اهلل اْلس  ىن وتبجي  ل ص  فاته العل  ى وأن نق  درها ح  ق  ،أم  ا بع  د
ِب   ا بدعوت   ه س   بحانه ِب   ا والتوس   ل إلي   ه ِب   ا  -تب   ارك وتع   اىل-ئلها متعب   دين اهلل ق   درها متعلم   ني ملعانيه   ا متفقه   ني يف مس   ا

يف ه  ها اللق  اء باس  م م  ن أمسائ  ه تع  اىل م  ا   -أيه  ا اإلخ  وة-وتق  دميها ب  ني ي  دي س  ؤاالتنا من  ه وطلباتن  ا إلي  ه ولنض  رب املث  ل 
 ؟وم ا مع ىن الس َلم م ن اهلل لعب اده ؟ الس َلمأحوجنا إىل التعرف إىل معناه والتدبر يآثاره أال وهو اس م اهلل"الس َلم"فما مع ىن

فه  ل جي  وز أن نق  ول يف ح  ق اهلل  ،وم  ا عَلق  ة ذل  ك بقولن  ا س  َلم اهلل عل  يكم أو الس  َلم عل  يكم؟ وه  ل يس  لم عل  ى ك  ل أح  د
السَلم على اهلل؟ كل ههه األسئلة سوف جنيب عنها يف ههه الدقائق ايآتية نسأل اهلل أن يبارك لن ا فيه ا وأن يس تخرمل من ا 

 خَلُلا ما يرضيه.

 ؟أيها اإلخوة.. ما معىن السَلم

الس  َلم يف اللغ  ة مص  در اس  تعمل امس  اً للموص  وف، فعل  ه س  لم يس  لم س  َلماً وس  َلمة، والس  َلمة األم  ن واألم  ان واْلص  انة 
 (994) ومادة السَلم تدل على اخلَلص والنجاة من كل مكروه وعيب. ،واالطمئنان، والرباءة من كل آفة ظاهرة وباطنة

 ا هو تعريف السَلم كما عند أهل اللغة.هه

وأما اسم اهلل السَلم فمعناه: أنه هو الهي سلم مما ال يليق به من األنداد والنقائص وايآفات والعي وب، يف ذات ه، وص فاته، 
 وأفعاله، وأقواله، وقضائه، وقدره، وشرعه، بل شرعه كله حكمة، ور ة، ومصلحة وعدل، فله سبحانه الكم ال املطل ق م ن

 مجيع الوجوه يف ذاته وأمسائه وصفاته.

فهو الهي َسِلَم يف ذاته بنوره وجَلله فمن مجاله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه ر ة ِبم واب تَلء ُل م روى مس لم م ن 
قال: "إن اهلل ال ين ام، وال ينبغ ي ل ه أن ين ام خيف ض القس ط ويرفع ه، يرف ع  أن النيب  -رضي اهلل عنه-حديث أَب موسى 

عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجه ه م ا انته ى إليه 
(، وهو الهي سلم يف صفاته بكماُلا وعلو شأهنا، وسلم أيضاً يف أفعال ه ب إطَلق قدرت ه وإنق اذ 997إليه بصره من خلقه")

عو عب  اده إىل الس  َلمة وإفش  اء الس  َلم ف  أثىن عل  ى عب  اده يف مش  يئته، وكم  ال عدل  ه وب  الا حكمت  ه، وه  و س  بحانه ال  هي ي  د
[، وهو الهي ي دعو 07قوله: "وعباد الر ن الهين ميشون على األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سَلماً"]الفرقان: 
[، وهو سبحانه 00ة: إىل سبل السَلم باتباع منهج اإلسَلم كما قال: "يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السَلم"]املائد

                                                            
 ( انظر معاجم اللغة مادة )سلم(.994)

 (.039( أخرجه مسلم )997)
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الهي يدعو عباده إىل دار السَلم ويبلا من استجاب منهم إليها فقال: "واهلل يدعو إىل دار السَلم ويهدي م ن يش اء إىل 
 [، فكل سَلمة منشأها منه ومتامها عليه ونسبتها إليه.42صراط مستقيم". ]يونس: 

اجلن  ة فه  و ج  ل ش  أنه الس  َلم ومن  ه الس  َلم، روى مس  لم م  ن  ومع  ىن اس  م اهلل الس  َلم أيض  اً أن  ه ه  و املس  لم عل  ى عب  اده يف
، وه و ال هي س لم (992)حديث ثوبان رضي اله عنه مرفوعاً: "اللهم أنت السَلم ومنك السَلم تباركت ذا اجلَلل واإلكرام"

َلم أهل اجلن ة م ن ك ل م ا ي نغص عيش هم أو يك در ص فوهم، وجع ل الس َلم أيض اً م ن قول ه ُل م، ق ال تع اىل: "ُل م دار الس 
(ه م 22[، وقال تعاىل: "إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل ف اكهون )043عند رِبم وهو وليهم مبا كانوا يعملون"]األنعام: 
(س  َلم ق  واًل م  ن رب رح   يم 23(ُل  م فيه  ا فاكه  ة وُل  م فيه  ا م  ا ي  دعون )20وأزواجه  م يف ظ  َلل عل  ى األرائ  ك متكئ  ون )

 ("]يس[.25)

سلم اخللق من ظلمه، فهو ال هي تن زه ع ن الظل م، وه و ال هي س لم م ن عهاب ه م ن ال  واسم اهلل السَلم معناه أنه هو الهي
 يستحقه ؛ أي سلم خلقه ممن ال يعصيه من ظلمه.

 قال تعاىل: "من عمل صاْلاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظَلم للعبيد". 

، ، ع ن جربي ل عن ه، ع ن رس ول اهلل  ويف اْلديث الهي أخرجه مسلم عن أَب إدريس اخلوال ي، عن أَب ذر رضي اهلل
أن  ه ق  ال: "ي  ا عب  ادي إ ي حرم  ت الظل  م عل  ى نفس  ي وجعلت  ه بي  نكم حمرم  اً ف  َل تظ  املوا ي  ا عب  ادي  -تب  ارك وتع  اىل-ع  ن اهلل 

إنكم ]الهين[ ختطئون بالليل والنه ار، وأن ا ال هي أغف ر ال هنوب وال أب اِل، فاس تغفرو ي أغف ر لك م، ي ا عب ادي كلك م ج ائع 
أطعمته فاستطعمو ي أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إىل من كسوته فاستكسو ي أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم  إال من

وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا عل  ى أفج  ر قل  ب رج  ل م  نكم مل ي  نقص ذل  ك م  ن ملك  ي ش  يئا، ي  ا عب  ادي ل  و أن أولك  م 
 ملك  ي ش  يئا، ي  ا عب  ادي ل  و أن أولك  م وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا عل  ى أتق  ى قل  ب رج  ل واح  د م  نكم مل ي  زد ذل  ك يف

وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا يف ص  عيد واح  د فس  ألو ي فأعطي  ت ك  ل إنس  ان م  نهم م  ا س  أل مل ي  نقص ذل  ك م  ن ملك  ي 
]ش  يئا[ إال كم  ا ي  نقص البح  ر أن يغم  س املخ  يط في  ه غمس  ة واح  دة، ي  ا عب  ادي إمن  ا ه  ي أعم  الكم أحفظه  ا عل  يكم، فم  ن 

 (992) ، ومن وجد غري ذلك فَل يلومن إال نفسه".-جلعز و -وجد خرياً فليحمد اهلل 

واس  م اهلل الس  َلم معن  اه: أن  ه ه  و س  بحانه الس  امل م  ن مماثل  ة أح  د م  ن خلق  ه، وم  ن ال  نقص، وم  ن ك  ل م  ا ين  ايف كمال  ه"ليس  
 كمثله شيء وهو السميع البصري".

ه مثي ل، أو ش بيه أو كف ؤ، أو مس ي، فهها ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون ل 
 أو ند، أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته اليت هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها.

                                                            
 ( 294( أخرجه مسلم )992)

 .0373( أخرجه مسلم 992)
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ومن متام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكربياء والعظمة ل ه، ف إن التنزي ه م راد لغ ريه ومقص ود ب ه حف   كمال ه ع ن الظن ون 
ن الس  وء، ظ  ن غ  ري م  ا يلي  ق جبَلل  ه، وإذا ق  ال العب  د مثني  اً عل  ى رب  ه: "س  بحان الس  يئة. كظ  ن اجلاهلي  ة ال  هين يظن  ون ب  ه ظ  

 اهلل"أو"تقدس اهلل"أو"تعاىل اهلل"وَنوها كان مثنياً عليه بالسَلمة من كل نقص وإثبات كل كمال.

 [.47: وباسم السَلم مسى ربنا نفسه يف قوله تعاىل: "هو اهلل الهي ال إله إال هو امللك القدوس السَلم"]اْلشر

ِب ها االس م املب ارك؟ إذ ك ل أث ر يف  -ع ز وج ل-أيها اإلخوة.. إن اهلل هو السَلم وتلك معا ي امسه ه ها فكي ف نتتعب د اهلل 
هو السَلم  -عز وجل-وأن كل سَلمة يف الدين أو الدنيا فإهنا لكون اهلل  -تبارك وتعاىل-هها الكون للسَلم هو من اهلل 

اده وه و ال هي وق اهم ك ل أن واع األذي ة فكي ف نتعب د اهلل تع اىل ِب ها االس م اجللي ل أيه ا وهو الهي يف يض الس َلمة عل ى عب 
 الكرام واجلواب يف نقاط:

 أواًل: بالدعاء باالسم دعاء مسألة.

إذا انصرف م ن ص َلته اس تغفر ثَلث اً وق ال:  أنه قال: "كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-روى مسلم من حديث ثوبان 
  َلم ومنك السَلم تباركت ذا اجلَلل واإلكرام".اللهم أنت الس

ق ال: "في أتيهم اهلل فيق ول: أن ا ربك م، فيقول ون:  أن رس ول اهلل  -رض ي اهلل عن ه-وأخرمل البخاري من ح ديث أَب هري رة 
أنت ربن ا في دعوهم فيض رب الص راط ب ني ظه را ي جه نم، ف أكون أول م ن جي وز م ن الرس ل بأمت ه وال ي تكلم يومئ ه أح د إال 

أن رسول  -رضي اهلل عنه-، وعند مسلم من حديث حهيفة بن اليمان (990)الرسل، وكَلم الرسل يومئه اللهم سلم سلم"
قال: "ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حىت تعج ز أعم ال العب اد، ح ىت جي يء الرج ل ف َل يس تطيع  اهلل 

 (993)السري إال زحفاً".

ك  ان إذا رأى اُل  َلل ق  ال:   أن الن  يب  -رض  ي اهلل عن  ه-طلح  ة ب  ن عبي  د اهلل  وأخ  رمل البم  هي بس  ند ص  حيح م  ن ح  ديث
 (995) "اللهم أهلله علينا باليمن واإلميان والسَلمة واإلسَلم، رَب وربك اهلل".

 

 ثانياً: الدعاء باالسم دعاء عبادة:

ا م  ن أذيت  ه وا  رص عل  ى جريان  ه ف  إن أث  ر اإلمي  ان بتوحي  د اهلل يف امس  ه الس  َلم أن يك  ف املس  لم نفس  ه ع  ن إخوان  ه فيس  لمو 
ق   ال: "املس   لم م   ن س   لم  أن الن   يب  -رض   ي اهلل عن   ه-وقرابت   ه، روى البخ   اري ومس   لم م   ن ح   ديث عب   د اهلل ب   ن عم   رو 

                                                            
 (.002 - 0/004( والسياق له، ومسلم )472 - 4/477( أخرجه البخاري )990)

 .217( أخرجه مسلم 993)

 (.002/  000لطيب )(، الكلم ا0500وهو يف الصحيحة ) ،7220( أخرجه البمهي 995)
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ق ال: "واهلل ال ي ؤمن،  أن الن يب  -رض ي اهلل عن ه-وروى البخ اري م ن ح ديث أَب ش ريح (999)املسلمون من لسانه ويده"
 (0111)قال: الهي ال يأمن جاره بوايقه". ؟ن، قيل: ومن يا رسول اهللواهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤم

 هو السَلم بكثرة ذكر آثار هها االسم العظيم يف الكون: -عز وجل-ثالثاً: بالثناء على اهلل تعاىل ألنه 

م أدرك قيم ة ومن عرف ما خيرمل علين ا ب ني اْل ني واْل ني م ن دعاي ات وإعَلن ات اإلع َل ،رابعاً: بالتسمي باالسم وباحبامه
 هها التنبيه، 

خامًسا: بأن يفشي املسلم السَلم بني العباد، ويلت زم بتحي ة اإلس َلم، في ا أيه ا اإلخ وة  أفش وا الس َلم بي نكم روى الط ربا ي 
ويف  ،ق ال: "الس َلم اس م م ن أمس اء اهلل فافش وه بي نكم" أن الن يب  -رض ي اهلل عن ه-بسند صحيح من ح ديث أَب هري رة 

ق ال: إن الس َلم اس م   شرى مجيلة لكل مسلم ومسلمة ا اف  عل ى ش عرية الس َلم املبارك ة يف رواي ة أن الن يبرواية فيها ب
فإن الرجل املسلم إذا مر بقوم فس لم عل يهم ف ردوا علي ه ؛ ك ان  ،من أمساء اهلل تعاىل وضعه يف األرض فأفشوا السَلم بينكم

 (0114) [.(0110)وأطيبيردوا عليه ؛ رد عليه من هو خري منهم ] فإن مل  ،له عليهم فضل درجة بتهكريه إياهم السَلم

قال: "خلق اهلل آدم عل ى ص ورته، طول ه س تون ذراع اً،  أن النيب  -رضي اهلل عنه-وعند البخاري من حديث أَب هريرة  
يتك فق ال: فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من املَلئكة جلوس، فاستمع ما ايونك، فإهنا حتيتك وحتية ذر 

السَلم عليكم، فقالوا الس َلم علي ك ور  ة اهلل، ف زادوه ور  ة اهلل، فك ل م ن ي دخل اجلن ة عل ى ص ورة آدم، فل م ي زل اخلل ق 
 (0117)ينقص بعد حىت ايآن".

ة أيها اإلخوة  أفشوا السَلم بينكم فإن ديننا اإلسَلمي قد حثنا عل ى إفش اء الس َلم بينن ا، وأخربن ا أن ه س بب يف زي ادة احملب 
: "ال تدخلون اجلنة ح ىت تؤمن وا وال تؤمن وا ح ىت حت ابوا، قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-فيما بيننا، فعن أَب هريرة 

ويف رواية أخ رى: "وال هي نفس ي بي ده ال ت دخلون اجلن ة  ،أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السَلم بينكم"
 (0112)حىت تؤمنوا..."

: "قول  ه: "أفش  وا الس  َلم بي  نكم"، وفي  ه اْل  ث العظ  يم عل  ى إفش  اء الس  َلم وبهل  ه للمس  لمني  -ر   ه اهلل-لن  ووي ق  ال اإلم  ام ا
  (0112) كلهم، من عرفت ومن مل تعرف.

                                                            
 . 030ومسلم  ،01( أخرجه البخاري 999)

 .0100( أخرجه البخاري 0111)

 .0013والصحيحة  ،4/  223و  0132( الروض النضري 0110)

 .052( الصحيحة 0114)

 .3724ومسلم  0443( أخرجه البخاري 0117)

 .417( أخرجه مسلم 0112)

 (.027/  0) -( شرح النووي على مسلم 0112)
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أيه   ا اإلخ   وة  أفش   وا الس   َلم بي   نكم فالس   َلم س   بب الت   آلف ومفت   اح اس   تجَلب امل   ودة، ويف إفش   ائه متك   ن ألف   ة املس   لمني 
هم املميز ُلم من غريهم من أهل امللل، مع ما في ه م ن رياض ة ال نفس ول زوم التواض ع وإعظ ام بعضهم لبعض، وإظهار شعار 

أنه ق ال: "ث َل  م ن  -رضي اهلل عنه-يف صحيحه عن عمار بن ياسر  -ر ه اهلل-حرمات املسلمني، وقد ذكر البخاري 
 (0110)اإلقتار"مجعن فقد مجع اإلميان: اإلنصاف من نفسك، وبهل السَلم للعامل، واإلنفاق من 

، وبهل السَلم للع امل والس َلم عل ى م ن عرف ت وم ن مل تع رف وإفش اء وروى غري البخاري هها الكَلم مرفوعاً إىل النيب 
السَلم كلها مبعىن واحد، وفيها لطيفة أخرى وهي أهنا تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البني اليت هي 

فعل  ى املس  لم إذا م  ر بأخي  ه املس  لم أو ق  دم إىل  ،تب  ع في  ه ه  واه، وال خي  ص أص  حابه وأحباب  ه ب  هاْلالق  ة، وأن س  َلم اهلل ال ي
 جملس هو فيه عليه أن يسلم عليه.

وم  ن املؤس  ف أن ا  رم املس  لم نفس  ه م  ن اخل  ري بع  دم بهل  ه للس  َلم عل  ى إخوان  ه املس  لمني، س  واء ك  انوا يف املس  جد أو خ  ارمل 
، أو ي  دخل املس  جد وال يس  لم عل  ى م  ن في  ه، فيح  رم نفس  ه م  ن أج  ر عظ  يم يف املس  جد، فتج  ده مي  ر ب  ك وال يس  لم علي  ك

 إلقاء السَلم.

نسأل اهلل أن يوفقنا للخري وأن يلهمنا رشدنا، وأن جيعلنا إخوة متحابني متآلفني، وأن جينبنا احملن والف  م ا ظه ر منه ا وم ا 
 بطن.

 سَلم نتناول فيها شيئاً من آداب ههه الشعرية الغالية.أن نشري إىل مجل من اْلديث عن ال  -أيها اإلخوة-وأستأذنكم 

فما معىن "السَلم عليكم" أيها الكرام؟ السَلم هو حتية املؤمنني عباد اهلل بني بعضهم البعض يف الدنيا وايآخرة، فهل َنن 
ينطق املرء بكَلم  جتد كثريًا من املسلمني يقولوهنا وهم ال يعون معناها، أليس من العيب أنمع األسف  ؟ندرك معناها

بل ليس من أخَلق املسلمني أن يتكلموا بكَلم ال يعرفون  ،  وال نبالا إذا قلنا: إن ذلك من العار؟وهو ال يتبني معناه
 معناه أو بكَلم ألنه ال يفهمه قد ينقضه بقول أو فعل. وايآن خه اجلواب: "فقول القائل: السَلم عليكم يتضمن أمرين: 

 سم اهلل السَلم، ودعاء ألخيك بالسَلمة يف الدين ويف الدنيا.أحدمها: أنه تربك با

والثا ي: السَلم عليكم أي: كل سَلمة عليكم مين ولن جتد مين إال السَلمة، فلن ُأخفرك يف غرضك ولن ُأخفرك يف 
 (0113) مالك ولن أخفرك يف نفسك وَنو ذلك".

فع  ن أَب أمام  ة ص  دي ب  ن  ،اهلل تع  اىل فعلي  ه بإفش  اء الس  َلمفي  ا أيه  ا اإلخ  وة  أفش  وا الس  َلم بي  نكم ف  إن م  ن أراد الق  رب م  ن 
واْل  ديث (0115) : "إن أوىل الن  اس ب  اهلل م  ن ب  دأهم بالس  َلم".ق  ال:  ق  ال رس  ول اهلل  -رض  ي اهلل عن  ه-عج  َلن الب  اهلي 

                                                            
ََلِم.( أخرجه البخاري موقوف0110)  ا على عمار باب ِإفحَشاُء السَََّلِم ِمَن اإِلسح

 بتصرف. ،( عون العلي اْلميد )(0113)

 (.34صحيح الكلم الطيب، الطبعة اجلديدة الصفحة ) ،(2020(، املشكاة )095وصححه األلبا ي الكلم الطيب ) ،2093( أخرجه أبو داود 0115)
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ي ان أيهم ا قي ل ي ا رس ول اهلل، ال رجَلن يلتق -رضي اهلل عن ه-أخرجه أبو داود بإسناد جيد، وأخرجه البمهي عن أَب أمامة 
 (0119)يبدأ بالسَلم، قال أوالمها باهلل تعاىل.

 سنن مهجورة يف باب السَلم رحم اهلل من حرص عليها وأحياها   -أيها اإلخوة-وهناك 

ومن ههه السنن نهكر ما يلي أواًل: استحباب إعادة السَلم على من تكرر لقاؤه من ق رب ب أن دخ ل ُث خ رمل ُث دخ ل يف 
 ينهما شجرة وَنوها.اْلال، أو كاثنني حالت ب

فس   لم علي  ه ف   رد علي   ه  يف ح  ديث املس   يء ص  َلته أن   ه ج   اء فص  لى ُث ج   اء إىل الن  يب  -رض  ي اهلل عن   ه-فع  ن أَب هري   رة 
وس   لم ح   ىت فع   ل ذل   ك ث   َل   الس   َلم فق   ال: "ارج   ع فص   ل فإن   ك مل تص   ل"فرجع فص   لى، ُث ج   اء فس   لم عل   ى الن   يب 

 (0101)مرات"

كم  ا يف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري يف"األدب املف  رد": "إذا انته  ى أح  دكم إىل   ثانيً  ا: الس  َلم عن  د القي  ام م  ن ايل  س
 (0100األوىل بأحق من ايآخرة".)ايلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست 

 : و السَلم عند القيام من ايل س أدب م بوك يف بع ض ال بَلد، و أح ق م ن يق وم بإحيائ ه-ر ه اهلل-قال العَلمة األلبا ي 
ه   م أه   ل العل   م و طَلب   ه، فينبغ   ي ُل   م إذا دخل   وا عل   ى الط   َلب يف غرف   ة ال   درس م   ثَل أن يس   لموا، و ك   هلك إذا خرج   وا، 

 (0104)فليست األوىل بأحق من األخرى

ه  هه الس  نن املهج  ورة يف الس  َلم ال  رد عل  ى م  ن ق  ال الس  َلم عل  يكم ور   ة اهلل وبركات  ه بأفض  ل منه  ا ب  أن يق  ول: ثالثً  ا: م  ن 
َه  ا  ،ور   ة اهلل وبركات  ه ومغفرت  هوعلي  ك الس  َلم  َس  َن ِمن ح وق  د دل  ت  ،حتقيًق  ا لقول  ه تع  اىل: } َوِإَذا ُحيِّي  ُتمح بَِتِحيَّ  ٍة َفَحيُّ  وا بَِأحح

السنة على ذلك فق د أخ رمل اب ن الس ين م ن ح ديث أن س قال"ك ان رج ل مي ر فيق ول الس َلم علي ك ي ا رس ول اهلل فيق ول ل ه 
 غفرته ورضوانه".وعليك السَلم ور ة اهلل وبركاته وم

وأخ  رمل البيهق  ي يف"الش  عب"من ح  ديث زي  د ب  ن أرقم"كن  ا إذا س  لم علين  ا الن  يب ص  لى اهلل علي  ه وس  لم قلن  ا: وعلي  ك الس  َلم 
 ور ة اهلل وبركاته ومغفرته"

قال اْلاف  ابن حجر يف الفتح: وههه األحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي م ا اجتمع ت علي ه م ن مش روعية الزي ادة عل ى 
 (0107اته. )وبرك

                                                            
 (.095(، ختريج الكلم الطيب )0202وصححه األلبا ي املشكاة ) ،4092( أخرجه البمهي 0119)

 .900ومسلم  ،323( أخرجه البخاري 0101)

 ( 2415( و أبو داود )0115و  0113( أخرجه البخاري يف"األدب املفرد")0100)

 .710/  0( وهو يف الصحيحة 005/  4و البمهي )

 .710/  0("السلسلة الصحيحة"0104)
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قل ت: لك ن ق د ص ح بع ض ه هه األحادي ث وه و ح ديث: ]كن ا إذا س لم الن يب ص لى اهلل علي ه و س لم علين ا قلن ا: وعلي  ك 
فثبت    ت املش    روعية واْلم    د هلل رب  (0102) الس    َلم ور     ة اهلل وبركات    ه ومغفرت    ه[. ص    ححه العَلم    ة األلب    ا ي يف الص    حيحة.

 العاملني.

 ات جعلنا اهلل ممن اييها فيحيي اهلل بهلك قلوبنا. ثَل  سنن مهجور  -أيها اإلخوة -فههه 

رابًعا: سنة السَلم على املصلي فإذا دخلت املسجد وليس فيه أحد إال رجًَل قائًما يصلي فيستحب السَلم عليه وهو ي رد 
ابن عمر عن  وهو يف الصَلة وكان يرد عليهم باإلشارة ؛ فعن فقد كان املسلمون يلقون السَلم على النيب  ،إشارة بيده

 (0102) وهو يصلي، فسلمت، فرد إِلَّ إشارة. صهيب أنه قال: مررت برسول اهلل 

: -ع ز وج ل-ينبغي على املسلم أن يسلك سبيل السَلم اليت ت ؤدي إىل دار الس َلم ق ال اهلل  -أيها اإلخوة  -ويف اجلملة 
ور بإذن ه ويه ديهم إىل ص راط مس تقيم"]املائدة: "يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل الس َلم وخي رجهم م ن الظلم ات إىل الن 

 [42[، وقال: "واهلل يدعو إىل دار السَلم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم"]يونس: 00

 وأستغفر اهلل ِل ولكم. وللحديث بقية بعد جلسة االسباحة

 

 الْطبة الثانية

أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري  اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

  فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

سم )السَلم(: ]اهلل[ أحق ِب ها يف ا -ر ه اهلل تعاىل-إن السم اهلل السَلم أعظم ايآثار يف األنفس وايآفاق قال ابن القيم 
االسم من كل مسمى به، لسَلمته س بحانه م ن ك ل عي ب ونق ص م ن ك ل وج ه فه و الس َلم اْل ق بك ل اعتب ار، واملخل وق 
سَلم باإلضافة، فهو سبحانه سَلم يف ذاته ع ن ك ل عي ب ونق ص يتخيل ه وه م، وس َلم يف ص فاته م ن ك ل عي ب ونق ص، 

ش ر وظل م وفع ل واق ع عل ى غ ري وج ه اْلكم ة، ب ل ه و الس َلم اْل ق م ن ك ل وج ه وسَلم يف أفعال ه م ن ك ل عي ب ونق ص و 
وبكل اعتبار، فعلم أن استحقاقه تعاىل ُلها االسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وه ها ه و حقيق ة التنزي ه ال هي 

والس مي واملماث ل، والس َلم  نزه به نفسه، ونزهه به رسوله. فه و الس َلم م ن الص احبة والول د، والس َلم م ن النظ ري والك فء
                                                                                                                                                                                                     

 (.222/  03) -( فتح الباري البن حجر 0107)

 .2290( الصحيحة 0102)

 (.525(، ويف رواية ملسلم عن جابر: )فسلمت عليه، فأشار إِل(.وانظر: صحيح أَب داود )710( أخرجه اخلمسة إال ابن ماجه، وصححه البمهي، وصححه األلبا ي، انظر صحيح سنن البمهي )0102)
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من الشريك. ولهلك إذا نظرت إىل إفراد صفات كماله وجدت كل صفة سَلماً مما يضاد كماُلا، فحياته سَلم من امل وت 
ومن السِّنة والنوم، وكهلك قيوميته وقدرته سَلم من التعب واللغوب، وعلمه سَلم م ن ع زوب ش يء عن ه أو ع رض نس يان 

، وإرادته سَلم من خروجها عن اْلكمة واملصلحة، وكلماته سَلم م ن الك هب والظل م ب ل مت ت  أو حاجة إىل تهكر وتفكر
كلماته صدقاً وعداًل، وغناه سَلم من اْلاجة إىل غريه بوج ه م ا، ب ل ك ل م ا س واه حمت امل إلي ه وه و غ ين ع ن ك ل م ا س واه، 

ذنه، وإالهيته سَلم من مشارك له فيها، بل وملكه سَلم من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إ
هو اهلل الهي ال إله إال هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وجتاوزه سَلم من أن تكون عن حاج ة من ه أو ذل أو مص انعة  
كما يكون من غريه، بل ه و حم ض ج وده وإحس انه وكرم ه، وك هلك عهاب ه وانتقام ه وش دة بطش ه وس رعة عقاب ه س َلم م ن 

اً، أو تش   فياً أو غلظ   ة، أو قس   وة، ب   ل ه   و حم   ض حكمت   ه وعدل   ه ووض   عه األش   ياء يف مواض   عها، وه   و مم   ا أن يك   ون ظلم   
يستحق عليه اْلمد والثناء كما يستحقه عل ى إحس انه، وثواب ه، ونعم ه، ب ل ل و وض ع الث واب موض ع العقوب ة لك ان مناقض اً 

فه  و س  َلم مم  ا يت  وهم أع  داؤه اجل  اهلون ب  ه م  ن  ْلكمت  ه ولعزت  ه، فوض  عه العقوب  ة موض  عها ه  و م  ن عدل  ه، وحكمت  ه، وعزت  ه،
 خَلف حكمته.

 وقضاؤه وقدره سَلم من العبث واجلور والظلم، ومن توهم وقوعه على خَلف اْلكمة البالغة.

وش  رعه ودين   ه س   َلم م   ن التن  اقض واالخ   تَلف واالض   طراب وخ   َلف مص   لحة العب  اد ور    تهم واإلحس   ان إل   يهم وخ   َلف 
 ور ة، ومصلحة، وعدل، وكهلك عطاؤه سَلم من كونه معاوضة أو ْلاجة إىل املعطي.حكمته بل شرعه كله حكمة، 

ومنعه سَلم من البخ ل وخ وف اإلم َلق، ب ل عط اؤه إحس ان حم ض ال ملعاوض ة وال ْلاج ة، ومنع ه ع دل حم ض وحكم ة ال 
 يشوبه  ل وال عجز.

س   توي علي   ه، ب   ل الع   رش حمتاج   اً إلي   ه و لت   ه واس   تواؤه وعل   وه عل   ى عرش   ه س   َلم م   ن أن يك   ون حمتاج   اً إىل م   ا امل   ه أو ي
حمتاجون إليه، فهو الغين عن العرش وعن  لته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعل و ال يش وبه حص ر وال حاج ة إىل ع رش 

، بل كان سبحانه وال عرش ومل يكن به حاجة إليه وهو الغين اْلميد، ب ل -سبحانه وتعاىل-وال غريه وال إحاطة بشيء به 
 واؤه على عرشه واستيَلؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غري حاجة إىل عرش وال غريه بوجه ما.است

ونزول  ه ك  ل ليل  ة إىل مس  اء ال  دنيا س  َلم مم  ا يض  اد عل  وه وس  َلم مم  ا يض  اد غن  اه، وكمال  ه س  َلم م  ن ك  ل م  ا يت  وهم معط  ل أو 
  ربنا عن كل ما يضاد كماله.مشبه، وسَلم من أن يصري حتت شيء أو حمصوراً يف شيء، تعاىل اهلل

وغن  اه ومسع  ه وبص  ره س  َلم م  ن ك  ل م  ا يتخيل  ه مش  به أو يتقول  ه معط  ل، ومواالت  ه ألوليائ  ه س  َلم م  ن أن تك  ون ع  ن ذل كم  ا 
يواِل املخلوق املخلوق، بل هي مواالة ر ة، وخري، وإحسان، وبر كما قال: "وقل اْلمد هلل الهي مل يتخ ه ول داً ومل يك ن 

 مللك ومل يكن له وِل من الهل.له شريك يف ا
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وكهلك حمبته حملبيه وأوليائه سَلم من عوارض حمبة املخلوق للمخلوق من كوهنا حمبة حاجة إليه أو متلق له أو انتفاع بقرب ه، 
 وسَلم مما يتقوله املعطلون فيها.

 وكهلك ما أضافه إىل نفسه من اليد والوجه فإنه سَلم عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.

. وكم ممن حف  هها االس م ال ي دري م ا تض منه م ن ه هه -تبارك وتعاىل-فتأمل كيف تضمن امسه السَلم كل ما نزه عنه 
 (0100) األسرار واملعا ي واهلل املستعان.

أيها اإلخوة ومن معا ي اسم اهلل السَلم: أنه هو املسلم لعباده من ايآفات والبليات، ولهلك ال يقال الس َلم عل ى اهلل ألن 
ها دع  اء واهلل الغ  ين ع  ن العب  اد ول  يس  اج  ة س  بحانه إىل دع  اء الن  اس فالعب  اد ل  ن يبلغ  وا ض  ره فيض  روه، ول  ن يبلغ  وا نفع  ه ه  

 فينفعوه، بل هم الفقراء إليه، احملتاجون إليه يف مجيع أحواُلم، وهو الغين اْلميد.

مال روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل اب ن وإمنا املشروع هو تعظيمه وتقديسه سبحانه واإلميان بأنه موصوف بصفات الك
إن اهلل هو السَلم فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات هلل والصلوات الطيب ات الس َلم علي ك  مسعود قال: قال رسول اهلل 

د أن أيها النيب ور  ة اهلل وبركات ه الس َلم علين ا وعل ى عب اد اهلل الص اْلني أش هد أن ال إل ه إال اهلل وح ده ال ش ريك ل ه وأش ه
 (0103) حممد عبده ورسوله ُث ليتخري من الكَلم ما شاء.

 ،-ع ز وج ل-ألنه ي وهم نق ص اهلل  ،: تفسري السَلم، وأنه حتية ودعاء وأنه ال يصلح هلل -أيها اإلخوة-ففي هها اْلديث 
وألن  ه خ  الف  ،فل  ه تعالىالكم  ال املطل  ق ،وه  م كله  م حمت  اجون إلي  ه ،ه  و الغ  ين ع  ن العب  اد -ع  ز وج  ل-ألن في  ه عيبً  ا واهلل 

يُ دعى وال يُ دعى ل ه، ألن ه ه و املس لِّم عل ى عب اده ال هي يعط ي الس َلم جلمي ع العب اد وه و الغ ين  -جل وعَل-اْلقيقة فاهلل 
ُد لِلَِّه َوَسََلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّهيَن اصحَطَفى  كما قال تعاىل:   ،عن العاملني مح ُمرحَس ِلنَي َوَس ََلٌم َعلَ ى الح  وق ال تع اىل:  ُقلح اْلَح

 (.0105فهو السَلم ومنه السَلم، ال إله غريه وال رب سواه) 

رِب ا إليه ا كم ا يف اْل ديث ال هي  ولهلك قالت اللبيبة األربية الفطنة الكاملة خدجية رضي اهلل عنها ملا نق ل إليه ا الن يب  
فَ َق اَل يَ ا َرُس وَل  -صلى اهلل عليه وس لم  -يُل النَِّبَّ قَاَل أََتى ِجربحِ  -رضى اهلل عنه  -أخرجه البخاري ومسلم َعنح َأىِب ُهَري حَرَة 

، َوَبشِّرحَها  اللَِّه َهِهِه َخِدجَيُة َقدح أََتتح َمَعَها ِإنَاٌء ِفيِه ِإَداٌم َأوح َطَعاٌم َأوح َشرَاٌب، فَِإَذا ِهَى أَتَ تحَك فَاق حَرأح  َها السَََّلَم ِمنح َرب َِّها َوِمىنِّ َعَلي ح
َنَِّة ِمنح َقَصٍب، اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصَب. بِبَ يحٍت ِِف    اجلح

                                                            
 (.702/  4) -( بدائع الفوائد 0100)

 .942مسلم  ،572( أخرجه البخاري 0103)

 ( للعَلمة ابن باز.421التوحيد )( انظر: شرح كتاب 0105)
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أهنا قالت: إن اهلل هو السَلم وعل ى جربي ل الس َلم وعلي ك الس َلم ور  ة اهلل وبركات ه.  ،وزاد النسائي كما يف سننه الكربى
 أهنا مل تقل: السَلم على اهلل. ،( وهها من فقهها ر ها اهلل ورضي عنها0109)

ُم   لح ِم   َن النَِّس   اِء ِإال آِس   َيُة امح   َرأَُة ِفرحَع   وحَن، َوَم   رحمَيُ بِنح   ُت ِعمح   رَاَن، وص   دق املص   طفى: كَ  َوإنَّ َفضح   َل ُم   َل ِم   َن الرَِّج   اِل َكثِ   رٌي وملَح َيكح
ِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم ".  (0141)َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفضح

ا أمس  اءه وأن يلق  ي علين  ا وعل  ى بَلدن  ا الس  َلم ونس  أله س  بحانه أن يوفقن  ا للخ  ري، نس  أل اهلل أن يفقهن  ا يف ال  دين وأن يعلمن  
وأن يلهمن          ا رش          دنا، وأن جيعلن          ا إخ          وة متح          ابني مت          آلفني، وأن جينبن           ا احمل          ن والف            م          ا ظه          ر منه          ا وم           ا 

 بطن..................الدعاء.

 

 جنة الدنيا: اإليمددان بالقدددر

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،م ده ونس تعينه ونس تغفرهإن اْلمد هلل َن
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

يف حديث ه  أركان هي تلك اليت أوض حها الن يب  فيا أيها اإلخوة  ال يتم إميان عبد حىت جيمع يف إميانه ذاك ستة ،أما بعد
أيه  ا -اجل  امع العظ  يم ال  هي مج  ع خ  ري ال  دنيا وايآخ  رة وك  ان مبثاب  ة الفه  رس لل  دين كل  ه وذل  ك ه  و ح  ديث جربي  ل وأح  ب 

وأيًض ا ف إن ح ديثنا الي وم  ،فإن جزء اْلديث األول رمبا مل يسمعه كثري منا قب ل ه ها ،أن أسوق  اْلديث بتمامه   -اإلخوة
َه ىِنُّ  ،تعلق ِبها اجلزءي  واْلديث أخرجه مسلم من حديث َاحَ  بحِن يَ عحَمَر قَاَل َك اَن َأوََّل َم نح قَ اَل ِِف الحَق َدِر بِالحَبصح َرِة َمعحبَ ٌد اجلُح

ِ َأوح ُمعحَتِمَريحِن فَ ُقلحنَ  رَيِىُّ َحاجَّنيح مح ص لى اهلل -ا لَ وح َلِقينَ ا َأَح ًدا ِم نح َأصح َحاِب َرُس وِل اللَّ ِه فَانحطََلقحُت أَنَا َوُ َيحُد بحُن َعبحِد الرَّ حَِن اْلِح
طَّ  اِب َداِخ  ًَل الح  -علي  ه وس  لم تُ  ُه أَنَ  ا َفَس  أَلحَناُه َعمَّ  ا يَ ُق  وُل َه  ُؤاَلِء ِِف الحَق  َدِر فَ ُوفِّ  َق لَنَ  ا َعبح  ُد اللَّ  ِه بح  ُن ُعَم  َر بح  ِن اخلَح تَ نَ فح َمسح  ِجَد فَاكح

نَّ ُه قَ دح َظَه َر ِقبَ َلنَ ا مَيِيِنِه َوايآَخُر َعنح ِاَالِِه َفظَنَ نحُت َأنَّ َصاِحِب َسَيِكُل الحَكََلَم ِإىَلَّ فَ ُقلحُت أَبَا َعبحِد ال رَّ حَِن إِ  َوَصاِحِب َأَحُدنَا َعنح 
ُعُم  وَن َأنح اَل قَ  َدَر َوَأنَّ اأَلمح  َر أُنُ  ٌف. قَ  اَل فَ  ِإَذا َلِقي  َت َوأَن َُّه  مح يَ زح  -َوذََك  َر ِم  نح َش  أحهِنِمح  -نَ  اٌس يَ قح  َرُءوَن الحُق  رحآَن َويَ تَ َقفَّ  ُروَن الحِعلح  َم 

ُهمح َوأَن َُّهمح بُ َرآُء ِمىنِّ َوالَِّهى َاحِلُف ِبِه َعبحُد اللَِّه بحُن ُعَم رَ  ربحُهمح َأِّنِّ بَرِىٌء ِمن ح  لَ وح َأنَّ أَلَح ِدِهمح ِمثح َل ُأُح ٍد َذَهبً ا فَأَن حَفَق ُه أُولَِئَك فََأخح
َنَم  ا ََنح   طَّ  اِب قَ اَل بَ ي ح َثىِن َأىِب ُعَم  ُر بح  ُن اخلَح ص  لى اهلل علي  ه -ُن ِعنح  َد َرُس وِل اللَّ  ِه َم ا قَبِ  َل اللَّ  ُه ِمنح  ُه َح ىتَّ ي ُ  ؤحِمَن بِالحَق  َدِر ُُثَّ قَ  اَل َح دَّ

َنا َرُجٌل َشِديُد بَ َياِض الث َِّياِب َشِديُد َس َوا -وسلم ِد الشَّ َعِر اَل ي ُ َرى َعَليح ِه أَثَ  ُر السَّ َفِر َواَل يَ عحرِفُ ُه ِمنَّ ا َأَح ٌد َذاَت يَ وحٍم ِإذح طََلَع َعَلي ح
َبتَ يحِه َوَوَض َع َكفَّيح ِه َعلَ ى َفِخَهيح ِه َوقَ اَل يَ ا حُمَمَّ ُد َأخح ربحِِّن َع ِن  -صلى اهلل عليه وسلم-َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَِّبِّ  َبتَ يحِه ِإىَل رُكح َنَد رُكح فََأسح

اإِلسح  ََلُم َأنح َتشح  َهَد َأنح اَل ِإلَ  َه ِإالَّ اللَّ  ُه َوَأنَّ حُمَمَّ  ًدا َرُس  وُل اللَّ  ِه َوتُِق  يَم » -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-ََلِم. فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه اإِلسح  
قُُه. الصَََّلَة َوتُ ؤحِتَى الزََّكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوحَتُجَّ الحبَ يح َت ِإِن اسح َتَطعحَت ِإلَيح ِه َس  نَ ا لَ ُه َيسح أَلُُه َوُيَص دِّ ِبيًَل. قَ اَل َص َدقحَت. قَ اَل فَ َعِجب ح

                                                            
 (.01415) ،(5729( السنن الكربى )0109)

 (.4270( ومسلم )7277(، )7200(  أخرجه البخاري )0141)
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ربحِِّن َع   ِن اإِلميَ  اِن. قَ  اَل  ِِه َوَش  رِّهِ »قَ  اَل فَ  َأخح قَ   اَل «. َأنح تُ    ؤحِمَن بِاللَّ  ِه َوَمَلَِئَكتِ  ِه وَُكتُبِ   ِه َوُرُس  ِلِه َوالحيَ   وحِم ايآِخ   ِر َوتُ   ؤحِمَن بِالحَق  َدِر َخ   ريح
َس  اِن. قَ  اَل َص  َدقحتَ  ربحِِّن َع  ِن اإِلحح ربحِِّن َع  ِن «. َأنح تَ عحبُ  َد اللَّ  َه َكأَنَّ  َك تَ   رَاُه فَ  ِإنح ملَح َتُك  نح تَ   رَاُه فَِإنَّ  ُه يَ   رَاكَ ». قَ  اَل فَ  َأخح قَ  اَل فَ  َأخح

َها بَِأعحَلَم ِمَن السَّاِئلِ »السَّاَعِة. قَاَل  ُئوُل َعن ح ربحِِّن َعنح «. َما الحَمسح َُف اَة »أََماَرهِتَ ا. قَ اَل  قَاَل فََأخح َأنح تَلِ َد اأَلَم ُة َرب َّتَ َه ا َوَأنح تَ  َرى اْلح
يَ انِ  رِى َم ِن السَّ اِئلُ »قَ اَل ُُثَّ انحطَلَ َق فَ َلِبثح ُت َمِلي  ا ُُثَّ قَ اَل ىِل «. الحُعرَاَة الحَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء يَ َتطَاَوُلوَن ِِف الحبُ ن ح  قُ لح تُ «. يَ ا ُعَم ُر أَتَ دح

ِيُل أَتَاُكمح يُ َعلُِّمُكمح ِديَنُكمح »اللَُّه َوَرُسولُُه َأعحَلُم. قَاَل   (0140)«.فَِإنَُّه ِجربح

ويهمن  ا من  ه ايآن الش  اهد ب  أن  ،ه  ها اْل  ديث أيه  ا اإلخ  وة ه  و ال  دين كل  ه فينبغ  ي عل  ى ك  ل مس  لم أن افظ  ه ويفه  م معن  اه
َل يتم إميان عبد حىت جيتمع إىل إميان ه ب اهلل ومَلئكت ه وكتب ه ورس له ف ،-تبارك وتعاىل-اإلميان بالقدر من أركان اإلميان باهلل 

واليوم ايآخر اإلميان بالقدر فما معىن اإلمي ان بالق در؟ وم ا أمهيت ه؟ وم ا مراتب ه؟ وم ا فوائ ده؟ وكي ف ي وقن العب د بالق در؟ وم ا 
  هي منافيات اإلميان بالقدر؟

ُث أوج د  ،د أن اهلل تعاىل"علم مقادير األشياء وأحواُلا وأزماهن ا قب ل إجياده اأيها اإلخوة.. معىن اإلميان بالقدر أن يعلم العب
منها ما سبق يف علمه أنه يوجده على َنو ما سبق يف علمه فَل حمد  يف العامل العلوي والسفلي إال هو صادر عن علمه 

أن ي وقن العب د أن م ا ش اء اهلل ك ان وم ا فَلب د و   -أيها اإلخ وة-هها هو معىن اإلميان بالقدر  (0144)تعاىل وقدرته وإرادته".
 :مل يشأ مل يكن وما مل يكن قد شاء اهلل أن ال يكون وهلل در الشافعي إذ يقول

 

 وما شئُت إن مل تش أ مل  يكنح  فما ِش  ئَت كان وإن مل أش أ

ُِسنح  خلق َت الع باد على ما علمتَ 
 ففي العلم جيري الفىت وامل

 ها أعنَت وه  ها  ملَح تُعِ نح وه على ذا من نَت وهها  خ هلتَ 

 ومنهم قبيح ومنه م َحس  نح  فمنهم شقي ومنه م  س عيد

فعل  ى ك  ل موح  د أن ي  ؤمن ب  أن اهلل تع  اىل عل  م م  ا اخلل  ق ع  املون بعلم  ه الق  دمي، ال  هي ه  و موص  وف ب  ه أزاًل، وعل  م مجي  َع 
ف   وش مق   ادير اخلل   ق، ))ف   أول م   ا خل   ق اهلل أح   واُلم م   ن الطاع   ات واملعاص   ي واألرزاق وايآج   ال، ُث كت   ب اهلل يف الل   وح احمل

القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة((، فما أصاب اإلنس اَن مل يك ن ليخطئ ه، 
لَ ُم َم ا : }َأملَح تَ عحلَ مح َأنَّ اللَّ َه يَ عح -س بحانه وتع اىل-وما أخطأه مل يكن ليصيبه، جفت األق َلم، وطوي ت الص حف، كم ا ق ال 

                                                            
 .014( أخرجه مسلم 0140)

 (.292( تيسري العزيز اْلميد )ص 0144)
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[ وق ال: }َم ا َأَص اَب ِم ن مُِّص يَبٍة ِِف اأَلرحِض 31ِِف السََّماء َواألرحِض ِإنَّ ذاِلَك ِِف ِكتَ اٍب ِإنَّ ذالِ َك َعلَ ى اللَّ ِه َيِس رٌي  ]اْل ج:
َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرٌي    [.44]اْلديد:َواَل ِِف أَنُفِسُكمح ِإالَّ ِِف ِكَتاٍب ّمن قَ بحِل َأن ن َّب ح

وهها التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلًة وتفصيًَل، فقد كتب يف الل وح احملف وش م ا ش اء، وإذا خل ق جس د 
اجلن  ني قب  ل نف    ال  روح في  ه بع  ث إلي  ه ملك  اً، في  ؤمر ب  أربع كلم  ات، فيق  ال ل  ه: اكت  ب رزق  ه وأجل  ه وعمل  ه وش  قي أو س  عيد، 

 لعلم بهلك كله من قبل أن خيلق اخللق ويوجده.وَنو ذلك. فعند ربنا سبحانه ا

وعلى املوحد أن يؤمن مبشيئة اهلل النافهة، وقدرته الشاملة، وهو اإلميان بأن ما شاء اهلل ك ان، وم ا مل يش أ مل يك ن، وأن ه م ا 
 -سبحانه وتعاىل-يف السموات واألرض من حركة وال سكون إالّ مبشيئة اهلل سبحانه، ال يكون يف ملكه إالّ ما يريد، وأنه 

 على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات.

املع روف ب ابن البش تىن م ن آل ال وزير ومن طريف ما قرأت م ا ذك ره العَلم ة اْلمي دي يف كتاب ه ج هوة املقت بس ع ن األس تاذ 
ر، حمم د ب ن أَب : أن ه ك ان ب ني ي دي املنص ور أَب ع ام-ر  ه اهلل-أَب اْلسن جعف ر ب ن عثم ان املص حفى، ع ن ال وزير أبي ه 

عامر يف بعض جمالسه للعامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف ألم رجل مسجون كان ابن أَب عامر حنقاً علي ه جل رم اس تعظمه 
من  ه، فلم  ا قرأه  ا اش  تد غض  به، وق  ال: ذك  رتىن واهلل ب  ه  وأخ  ه القل  م يوق  ع، وأراد أن يكت  ب: يص  لب، فكت  ب: يطل  ق، ورم  ي 

بوك القلم، وتناول رقع ة وجع ل يكت ب مبقتض ى التوقي ع إىل ص احب الش رط، فق ال ل ه اب ن الكتاب إىل الوزير، قال: فأخه أ
أَب عامر ما هها الهي تكتب؟ قال: بإطَلق فَلن، قال: فحرد وقال: من أمر ِبها؟ فناوله التوقيع، فلما رآه قال: ومهت، 

فأخه والدك الرقعة، فلما رأى التوقي ع واهلل ليصلَب، ُث خط على ما كتب، وأراد أن يكتب: يصلب، فكتب: يطلق، قال: 
مت  ادى عل  ى م  ا ب  دأ ب  ه م  ن األم  ر بإطَلق  ه، ونظ  ر إلي  ه املنص  ور متمادي  اً عل  ى الكت  اب، فق  ال: م  ا تكت  ب؟ ق  ال: ب  إطَلق 
الرج  ل، فغض  ب غض  باً أش  د م  ن األول، وق  ال: م  ن أم  ر ِب  ها؟ فناول  ه الرقع  ة، ف  رأى خط  ه، فخ  ط عل  ى م  ا كت  ب، وأراد أن 

ب: يطل  ق، فأخ  ه وال  دك الكت  اب، فنظ  ر م  ا وق  ع ب  ه، ُث مت  ادى فيم  ا ك  ان ب  دأ ب  ه، فق  ال ل  ه: م  اذا يكت  ب: يص  لب، فكت  
تكت  ب؟ فق  ال: ب  إطَلق الرج  ل، وه  ها اخل  ط ثالث  اً ب  هلك، فلم  ا رآه عج  ب، وق  ال: نع  م يطل  ق عل  ى رغم  ى، فم  ن أراد اهلل 

 (0147) إطَلقه، ال أقدر أنا على منعه،

جه ا ال هي غ اب م دة عنه ا ف إذا ه و مب يض العارض ني ش اب ش عره فتعجب ت وقال ت أيه ا اإلخ وة  نظ رت ام رأة يوًم ا إىل زو 
 متسائلة: ما الهي حد  لك بعدي شيب شعرك وحوله من أسود إىل أبيض؟ فأجاب على البديهة قائًَل:

 نظرت مبيض فوَدّي فبكت ُث قالت: ما الهي بعدي عراه

 (0142)هقُلُت: َههي ِصبغةُ  اهلل، َوَمن يصبا األسود مبيضا سوا

                                                            
 (.20)ص /  -(جهوة املقتبس يف ذكر والة األندلس 0147)

 عراه الداء واألمر عروا أمل به وأصابه. ،عر النابت فوقه ومها فودان ويقال حل الشيب بفوديه ولفَلن فودان إذا كان له ضفريتان واجلمع أفواد() الفود ( جانب الرأس مما يلي األذن والش0142)
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فما من خملوق يف األرض وال يف السماء إالّ واهلل سبحانه خالقه، فَل خالق غريه وال رب سواه. ومع ذل ك فق د أم ر العب اد 
بطاعت  ه وطاع  ة رس  له، وهن  اهم ع  ن معص  يته، والعب  اد ف  اعلون حقيق  ة، واهلل خ  الق أفع  اُلم، والعب  د ه  و امل  ؤمن والك  افر، وال  رّب 

لعب   اد ق   درة عل   ى أعم   اُلم، وُل   م إرادة؛ واهلل خ   القهم، وخ   الق ق   درهتم وإرادهت   م، كم   ا ق   ال والف   اجر، واملص   لي والص   ائم، ول
َتِقيَم   [.49-45َوَما َتَشاءوَن ِإالَّ َأن َيَشاء اللَُّه َربُّ الحَعاَلِمنَي  ]التكوير: ،تعاىل: }ِلَمن َشاء ِمنُكمح َأن َيسح

 أربع مراتٌب: -أحبيت  -فههه 

 األوىل: العلم. 

 ة: الكتابة.الثاني

 الثالثة: املشيئة.

 الرابعة: اخللق والتكوين.

 [.44فأما مرتبة العلم فهي كما قال تعاىل: }ُهَو اللَُّه الَِّهى اَل اله ِإالَّ ُهَو َعامِلُ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة  ]اْلشر:

 منها واملوجود". فهو سبحانه عامل بالسّر والعَلنية يف الدنيا وايآخرة، وعامل بكل األشياء املعدوم

ُ ح َعَهاٌب َعِظيٌم  ]ا  [.05ألنفال:وأما مرتبة الكتابة فهي كما قال تعاىل: }لَّوحاَل ِكَتاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكمح ِفيَما َأَخهح

وأن اهلل رف  ع ع  نكم   ق  ال العَلم  ة اب  ن س  عدي: "}لَّ  وحاَل ِكتَ  اٌب ّم  َن اللَّ  ِه َس  َبَق  ب  ه القض  اء والق  در، أن  ه أح  ّل لك  م الغن  ائم، 
ُ ح َعَهاٌب َعِظيٌم ".  أيتها األمة   العهاب، }َلَمسَُّكمح ِفيَما َأَخهح

 فكل شيء عنده سبحانه مسطور يف اللوح احملفوش قبل خلق السموات واألرض وكل شيء.

علي  ه وس  لم  روى البخ  اري م  ن ح  ديث عب  د اهلل ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص رض  ي اهلل عنهم  ا ق  ال: مسع  ت رس  ول اهلل ص  لى اهلل
يق   ول: ))كت   ب اهلل مق   ادير اخلَلئ   ق قب   ل أن خيل   ق الس   موات واألرض  مس   ني أل   ف س   نة((، ق   ال: ))وك   ان عرش   ه عل   ى 

 (0142) املاء((.

قال النووي: "قال العلماء: املراد حتديد وقت الكتابة يف اللوح احملف وش أو غ ريه ال أص ل التق دير ف إن ذل ك أزِل ال أول ل ه، 
 ملاء((أي: قبل خلقه السموات واألرض".وقوله ))وعرشه على ا

                                                            
 (.4027( أخرجه مسلم )0142)
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الحَع  اَلِمنَي   أم  ا مرتب  ة املش  يئة فه  ى كم  ا ق  ال اهلل تع  اىل: }ِلَم  ن َش  اء ِم  نُكمح َأن َيسح  َتِقيَم َوَم  ا َتَش  اءوَن ِإالَّ َأن َيَش  اء اللَّ  ُه َربُّ 
 [.49، 45]التكوير:

وفيق اهلل، وال شًرا إال  هالنه، وقال اْلس ن: واهلل، م ا ش اءت قال اإلمام القرطيب: "فبني ِبها أنه ال يعمل العبد خريًا إال بت
العرب اإلسَلم حىت شاءه اهلل ُلا، وقال وهب بن منبه: ق رأت يف س بعة ومث انني كتاب ا مم ا أن زل اهلل عل ى األنبي اء: م ن جع ل 

ء إىل نفسه شيئا م ن املش يئة فق د كفر.ق ال تع اىل: }َولَ وح أَن َّنَ ا نَ زَّلحنَ ا ِإلَ يحِهُم  الحَمَلِئَك َة وََكلََّمُه ُم الحَم وحَتى َوَحَش رحنَا َعلَ يحِهمح ُك لَّ َش ىح
[، وقال تعاىل: }َوَما َك اَن لِ نَ فحٍس َأن تُ  ؤحِمَن ِإالَّ بِ ِإذحِن اللَّ ِه  ]ي ونس: 000قُ ُبًَل مَّا َكانُواح لِيُ ؤحِمُنواح ِإالَّ َأن َيَشاء اللَُّه  ]األنعام:

011] 

"أي: ليست املشيئة موكول ًة إل يكم فم ن ش اء اهت دى وم ن ش اء ض ل، ب ل ذل ك كل ه ت ابع ملش يئة اهلل  قال اْلاف  ابن كثري:
تعاىل رب العاملني، قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ب ن موس ى: مل ا نزل ت ه هه ايآي ة: }ِلَم ن َش اء 

تقمنا وإن ش ئنا مل نس تقم، ف أنزل اهلل تع اىل: }َوَم ا َتَش  اءوَن ِإالَّ ِم نُكمح َأن َيسح َتِقيَم  ق ال أب و جه ل: األم ر إلين ا إن ش  ئنا اس 
 َأن َيَشاء اللَُّه َربُّ الحَعاَلِمنَي ".

أن رس   ول اهلل ص   لى اهلل علي   ه وس   لم ق   ال: ))إذا دع   و  اهلل ف   اعزموا يف ال   دعاء، وال يق   ولن  -رض   ي اهلل عن   ه-وع   ن أن   س 
 (0140)له((.أحدكم: إن شئت فأعطين، فإن اهلل ال مستكره 

ق  ال اْل   اف  اب   ن حج  ر: "قول   ه: ))ال مس   تكره ل  ه((أي: ألن التعلي   ق ي   وهم إمك  ان إعطائ   ه عل   ى غ  ري املش   يئة، ول   يس بع   د 
 املشيئة إال اإلكراه، واهلل ال مكره له".

ه   ها وق   د ب   ّوب اإلم   ام البخ   اري يف ص   حيحه يف كت   اب التوحي   د"باب: يف املش   يئة واإلرادة"، ق   ال اب   ن بط   ال: "مع   ىن ه   ها 
 الباب: إثبات املشيئة واإلرادة هلل تعاىل".

َوَم  ا وأم  ا مرتب  ة اخلل  ق فه  ى كم  ا ق  ال تع  اىل عل  ى لس  ان إب  راهيم علي  ه الس  َلم: }قَ  اَل أَتَ عحبُ  ُدوَن َم  ا تَ نحِحتُ  وَن * َواللَّ  ُه َخَلَقُك  مح 
 [.90-92تَ عحَمُلوَن  ]الصافات:

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))يا عبد اهلل بن ق يس، أال قال: قال رسو  -رضي اهلل عنه-وعن حديث أَب موسى األشعري 
 (0143)أدّلك على كنز من كنوز اجلنة؟((فقلت: بلى يا رسول اهلل، قال: ))قل: ال حول وال وقوة إال باهلل((.

قال النووي يف بيان سبب كون ههه الكلمة كنزا من كن وز اجلن ة: "ق ال العلم اء: س بب ذل ك أهن ا كلم ة استس َلم وتف ويض 
 (0145) ىل اهلل تعاىل، واعباف باإلذعان له، وأنه ال صانع غريه، وال راّد ألمره، وإن العبد ال ميلك شيئاً من األمر".إ

                                                            
 (.0953ومسلم ) ،(3202( أخرجه البخاري )0140)

 (.4312( ومسلم )0001( أخرجه البخاري )0143)
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العل  م والكتاب  ة واملش  يئة واخلل  ق فم  ن آم  ن ِب  هه املرات  ب فق  د آم  ن بالق  در، وم  ن ك  هب   -أيه  ا اإلخ  وة-تل  ك أربع  ة كامل  ة 
إذ يق ول كم ا يف ح ديث اب ن عب اس ال هي ق ال في ه: "ُكنح ُت َخلح َف  وص دق املص طفى بشيء منه ا فق د ك هب بالق در. 

ُه جُتَاَه َك »يَ وحًما فَ َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه  َفِ  اللَّ َه جتَِ دح َفِ  اللََّه َاحَفظحَك احح يَا ُغََلُم ِإِّنِّ أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت احح
َفُع  و ِإَذا َس  أَلحَت فَاسح  َأِل اللَّ  َه َوِإذَ  ٍء ملَح يَ ن ح َفُع  وَك ِبَش  ىح َتَمَع  تح َعلَ  ى َأنح يَ ن ح َك ِإالَّ ا اسح  تَ َعنحَت فَاسح  َتِعنح بِاللَّ  ِه َواعحلَ  مح َأنَّ األُمَّ  َة لَ  ِو اجح

ٍء قَ  دح  ٍء ملَح َيُض  رُّوَك ِإالَّ ِبَش  ىح َتَمُع  وا َعلَ  ى َأنح َيُض  رُّوَك ِبَش  ىح ٍء قَ  دح َكَتبَ  ُه اللَّ  ُه لَ  َك َولَ  ِو اجح َكَتبَ  ُه اللَّ  ُه َعَليح  َك رُِفَع  ِت األَقح  ََلُم   ِبَش  ىح
 (0149)«.َوَجفَِّت الصُُّحفُ 

واجب فَل يتم توحيد العبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره فإنك ار الق در كف ر   -كما قدمنا  - -أيها اإلخوة-وهها اإلميان 
ا: الق در نظ ام التوحي د فم ن وح د اهلل كم ا ق ال اب ن عب اس رض ي اهلل عنهم   -ع ز وج ل-باهلل تعاىل وينايف أصل توحي د اهلل 

 وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى اليت ال انفصام ُلا، ومن وحد اهلل وكهب بالقدر نقض تكهيبه توحيده.

فقد ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة أن اإلميان بالقدر أحد أركانه وأن ما شاء اهلل كان وما مل يش أ اهلل مل يك ن فم ن مل 
 نه ما آمن باهلل حقيقة.يؤمن ِبها فإ

 قال اهلل تعاىل: "إنا كل شيء خلقناه بقدر". وقال تعاىل: "وخلق كل شيء فقدره تقديراً". 

ثَ َنا َرُس  وُل اللَّ  ِه وق  ال  َوهح  َو الصَّ  اِدُق  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  -: كم  ا يف البخ  اري ق  ال قَ  اَل َعبح  ُد اللَّ  ِه اب  ن مس  عود: َح  دَّ
ًم ا، ُُثَّ َيُك وُن َعَلَق ًة ِمثح َل َذلِ َك، ُُثَّ َيُك وُن إِ »الحَمصحُدوُق قَاَل  ُمضح َغًة ِمثح َل َذلِ َك، نَّ َأَحدَُكمح جُيحَمُع َخلحُقُه ِِف َبطحِن أُمِِّه أَرحبَعِ نَي يَ وح

تُ بح َعَملَ ُه َورِزحقَ هُ  َمُر بِ َأرحَبِع َكِلَم اٍت، َويُ َق اُل لَ ُه اكح َعُث اللَُّه َمَلًكا، فَ يُ  ؤح َفُ  ِفي ِه ال رُّوُح، فَ ِإنَّ  ُُثَّ يَ ب ح َوَأَجلَ ُه َوَش ِقىٌّ َأوح َس ِعيٌد. ُُثَّ ي ُ ن ح
ِبُق َعَليحِه ِكَتابُ ُه،  َنَِّة ِإالَّ ِذرَاٌع، فَ َيسح َ اجلح َنُه َوبَ نيح ا فَ يَ عحَم ُل ِبَعَم ِل َأهح ِل النَّ اِر، َويَ عحَم ُل َح ىتَّ َم الرَُّجَل ِمنحُكمح لَيَ عحَمُل َحىتَّ َما َيُكوُن بَ ي ح
َنَّةِ  ِل اجلح ِبُق َعَليحِه الحِكَتاُب، فَ يَ عحَمُل ِبَعَمِل َأهح َ النَّاِر ِإالَّ ِذرَاٌع، فَ َيسح َنُه َوبَ نيح  (0171)«َيُكوُن بَ ي ح

م ن علم اء وحكم اء وص اْلني وغ ريهم م ؤمنني بقض اء  ُث إن األمة بأس رها م ن مئ ات ب ل آالف املَلي ني م ن أم ة حمم د 
شيئته وبأن كل سبق به علمه وجرى به قدره وقلمه يكون كما قدر وأنه ال يك ون يف ملك ه إال اهلل تعاىل وقدره وحكمته وم

ما يريد، وأن القلم جرى مبقادير كل شيء إىل قيام الساعة كما يف اْلديث الهي أخرجه أبو داود وغريه وصححه العَلم ة 
د طع م اإلمي ان ح ىت تعل م أن م ا أص ابك مل يك ن أنه قال البنه:  يا بين إنك ل ن جت األلبا ي من حديث عبادة بن الصامت 

يقول: "إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال له: اكتب. فق ال:  ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك مسعت رسول اهلل 

                                                                                                                                                                                                     
 لقدر.( اإلميان بالقضاء وا0145)

 (.705 - 700(، ظَلل اجلنة )2714وصححه األلبا ي يف املشكاة ) ،(4740( والبمهي )4009( أخرجه أ د )0149)

 .0597ومسلم  ،(7415( أخرجه البخاري )0171)
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يقول: من م ات عل ى غ ري  قال: اكتب مقادير كل شئ حىت تقوم الساعة. يا بين مسعت رسول اهلل  ؟رب وماذا أكتب
 (0170) «.هها فليس مين

إن أول م   ا خل   ق اهلل تع   اىل القل   م. فق   ال ل   ه: اكت   ب فج   رى يف تل   ك الس   اعة مب   ا ه   و ك   ائن إىل ي   وم »ويف رواي   ة أل    د: 
 (0174) «.القيامة

ق ال: "فم ن مل  واجبة ملن مل يؤمن بالقدر ففي رواية البن وهب يف هها اْلديث: أن النيب   -أيها اإلخوة-بل إن النار 
ع   ن اب   ن أحرق   ه اهلل بالن   ار ب   ل يف املس   ند والس   نن ع   ن اب   ن ال   ديلمي واْل   ديث ص   ححه األلب   ا ي  ي   ؤمن بالق   در خ   ريه وش   ره

ال  ديلمي ق  ال: "أتي  ت أَب ب  ن كع  ب فقل  ت: يف نفس  ي ش  ئ م  ن الق  در فح  دثين بش  ئ لع  ل اهلل يههب  ه م  ن قل  يب، فق  ال: ل  و 
 يك ن ليخطئ ك، وم ا أخط أك مل يك ن أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله اهلل منك حىت ت ؤمن بالق در، وتعل م أن م ا أص ابك مل

ليصيبك، ولو م ت عل ى غ ري ه ها لكن ت م ن أه ل الن ار. ق ال: فأتي ت عب د اهلل ب ن مس عود، وحهيف ة ب ن اليم ان، وزي د ب ن 
 "(0177)ثابت، فكلهم حدثين مبثل ذلك عن النيب 

ن ه ك هب اهلل ورس وله والن يب فمن مل يؤمن بالقدر عمله حابط ذاهب ال يثاب عليه وال يؤجر بل ومع ذلك يدخل الن ار، أل
  منه براء وأستطرد فأقول: تأمل أخي ه هه النكت ة اللطيف ة يف ح ال ه ها الت ابعي اجللي ل: كي ف جال ت الش بهة يف ص دره

وه ها م ن برك ة العل م وأهل ه واجل د يف طل ب اْل ق  ،فزال ت بعل م ع ن اهلل ورس وله ،فأسرع من فوره إىل العلماء يس أُلم ليزيله ا
 الكساىل. فوا أسفاه على

أن اإلميان بالقدر من واجبات أص ل التوحي د ال هي ال ي تم اإلمي ان إال ب ه والق در بع د ه ها كل ه ل ه   -أيها اإلخوة-الشاهد 
وم  ن مث  رات اإلمي  ان  ،مث  رات يانع  ة وقط  وف مثم  رة وحص  اد حل  و ش  هي م  ن حق  ق الق  در ك  ان يف جن  ة يف ال  دنيا قب  ل ايآخ  رة

 لسرعة نسأل اهلل أن يهيقنا حَلوة اإلميان به.بالقدر َنيط ِبهه النقاط على وجه ا

ف  َل يتك  ربَّ وال يتبط  ر وال يتع  اىل أب  ًدا ؛ ألن  ه : أن يع  رف اإلنس  ان ق  در نفس  ه  -أيه  ا اإلخ  وة-فم  ن مث  رات اإلمي  ان بالق  در 
ها م  ن ع  اجز ع  ن معرف  ة املق  دور، ومس  تقبل م  ا ه  و ح  اد ، وم  ن ُثّ يق  ر اإلنس  ان بعج  زه وحاجت  ه إىل رب  ه تع  اىل دائًم  ا. وه  

 (0172)أسرار خفاء املقدور.

بايتمع ات وت زرع األحق اد ب ني امل ؤمنني، وذل ك ومن مثرات اإلميان بالقدر: أنه يقضي على كثري من األمراض اليت تعص ف 
مثل رذيلة اْلسد، فاملؤمن ال اسد الناس على م ا آت اهم اهلل م ن فض له ؛ ألن ه س بحانه ه و ال هي رزقه م وق در ُل م ذل ك، 

                                                            
من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات )ص (. وجاء 013 - 014(، وظَلل اجلنة )92( //، املشكاة )430( // )474وصححه األلبا ي يف الطحاوية ) ،2311( أخرجه أبو داود 0170)

735.) 

 وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني. ،703/  2( أخرجه أ د 0174)

 (.049حاوية )(، شرح الط002(، املشكاة )022( وصححه األلبا ي يف الظَلل )33(، وابن ماجه )2099، وأبو داود )059و  052و  054/  2( أخرجه أ د 0177)

 .420وانظر: جمموعة  و  فقهية ص  –دار الفكر  –م 0932الطبعة الثالثة  – 050انظر: حملات يف وسائل الببية اإلسَلمية وغايتها: د. حممد أمني املصري ص  ( 0172)
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ه حني اسد غريه إمنا يعبض على املقدور. وهكها فاملؤمن يسعى لعمل اخلري، واب للن اس م ا ا ب لنفس ه، وهو يعلم أن
ف  إن وص  ل إىل م  ا يص  بو إلي  ه    د اهلل وش  كره عل  ى نعم  ه، وإن مل يص  ل إىل ش  يء م  ن ذل  ك ص  رب ومل جي  زع، ومل اق  د عل  ى 

 –ألرزاق فيعط  ي ومين  ع، وك  ل ذل  ك اب  تَلء وامتح  ان من  ه غ  ريه مم  ن ن  ال م  ن الفض  ل م  امل ينل  ه ؛ ألن اهلل ه  و ال  هي يقس  م ا
 (0172) خللقه. –سبحانه وتعاىل

وأم  راض  -األم  راض ال  يت تفت  ك ايآن باألعص  اب  -أيه  ا اإلخ  وة-وم  ن ه  هه األم  راض ال  ىت يقض  ى عليه  ا اإلمي  ان بالق  در 
أبداً ومن أحس ن م ا قال ه  فمن آمن بالقدر مل يتنغص عيشه  -أخطر بكثري من األمراض العضوية -كما نعلم  -األعصاب

إبراهيم اْلرَب: من مل يؤمن بالقدر مل ي تهن بعيش ة وه ها ص حيح فم ا تعاظم ت املص ائب يف القل وب وض اقت ِب ا األنف س 
 وحرجت ِبا الصدور إال من ضعف اإلميان بالقدر.

 يف قل وب أص حاب الن يب  ومن مثرات اإلميان بالقدر: الثبات والشجاعة واجلرأة، ومن ُث ملا ثبتت ههه العقيدة ورسخت
والسلف الصاْلني ثبتوا يف س احات القت ال ومي ادين البطول ة، ألهن م ح ني اعتق دوها م ا ع ادوا خي افون امل وت، ألهن م يوقن ون 
أن ايآجال حمدودة ال تتقدم وال تتأخر ْلظة واحدة ح ىت ح ق خلال د ب ن الولي د يوًم ا أن يق ول يف بع ض م ن ه ؤالء امل ؤمنني 

فاإلمي  ان بالق  در مي  أل قل  ب ص  احبه ش  جاعًة وإق  داًما، : "لق  د جئ  تكم بق  وم اب  ون امل  وت كم  ا حتب  ون اْلياة"بالق  در ألعدائ  ه
زُِغ ه م  ن ك ل خ  ور وج َب ؛ ألن امل  ؤمن بالق در يعل  م أن ه ل  ن مي  وت قب ل يوم  ه، ول ن يص  يبه إال م ا ُكت  ب ل ه، وأن األم  ة ل  و  ويُ فح

 هلل له.اجتمعوا على أن يضروه فلن يضروه إال بشيء قد كتبه ا

 يقول الشاعر يصف أصحاب النيب:

 بدو من الصحراء أذوى عودهم    فقر وأوهنهم حياة اجللمد

 يطأون كسرى بالنعال وقيصرا    ويقوضون دعائم املتمرد

 طاحوا مبلك الروم يف جهوته     ومبلك كسرى يف ثناه املطرد

 راعوا امللوك فطأطأوا هاماهتم  وداهوا الشعوب فلم تقف أو تصمد

 يا دهر إهنم جند حممد             وهم ضرام فؤاده املتفرد

 وهم يد اإلسَلم تصفع من جىن     وتدك عرش الظامل املستعبد

 ساروا على هنج الرسول ونوره    فهم سجود الليل فرسان الغد

                                                            
مكتبة اُلدى، الطبعة األوىل  022 – 022وبالقضاء والقدر: للشي  أ د عزالدين البيانو ي ص  ، وانظر: اإلميان باليوم ايآخر035( انظر: حملات يف وسائل الببية اإلسَلمية: حممد أمني املصري ص 0172)
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 (0170)لو أننا سرنا على آثارهم             ما روع األوطان عصف املعتدي

رض  ي اهلل - –ومم  ا يُنس  ب ألم  ري امل  ؤمنني عل  ي ب  ن أَب طال  ب  ،ق  در: رض  ا العب  د وقناعت  ه مب  ا آت  اه اهللوم  ن مث  رات اإلمي  ان بال
 قوله: – -عنه

 فص رت بأذيال ها  مُمحَتسك رأيت القناع  ة كن ز  الغ ىن

 وال ذا يرا ي به  منهم  ك فَل ذا يران ي ع  لى باب  ه

 (0173)به  امللكأمحرُّ على الناس ش وص   رت غني ا بَل دره  مٍ 

 ومن أحسن ما مسعت يف القناعة قول ابن طباطبا:»وقال الثعاليب: 

َتِدم عسر القنوع املكتفي كن مب ا أوتيت  ه  مقتنع  اً   َتسح

َك  الردى  وهَلك املرء يف ذا السرف إن يف نيل املىن وشح

ه  و دائ  م االس  تعانة ب  اهلل، يعتم  د عل  ى اهلل يف نف  س امل  ؤمن حق  ائق اإلمي  ان املتع  ددة، فوم  ن مث  رات اإلمي  ان بالق  در أن  ه يغ  رس 
يس تمد من ه الع ون عل ى الثب ات، ويطل ب من ه  –تع اىل  –ويتوكل عليه مع فعل األسباب، وهو أيًض ا دائ م االفتق ار إىل رب ه 

 املزيد، وهو أيًضا كرمي اب اإلحسان إىل ايآخرين، فتجده يعطف عليهم.

حني يقع من ه ال هنب، وم ن ُث يطل ب م ن  –تعاىل  –النكسار واالعباف هلل واإلميان بالقدر يغرس يف نفس املؤمن أيًضا ا
اهلل العف   و واملغف   رة، وال ا   تج بالق   در عل   ى ذنوب   ه، وإن كان   ت مق   درة علي   ه؛ ألن   ه يعل   م أن االحتج   امل باط   ل ومنه   ي عن   ه 

 (0175)وخمالف ملقتضى الشرع.

 فلسان حال املؤمن بالقدر:

 مضي غري مضطرباُلدى يف درَب ويف هديف       وأظل أ

 ما كنت من نفسي على خور      وما كنت من رَب على ريب

                                                            
من خرية من أجنبتهم السرية الهاتية لفضيلة الشي  حممد عبد السميع صقر وصاحب السرية  -( من قصيدة للشاعر حممد طلبة من الشعراء املعاصرين اييدين وانظر شيئا من شعره يف كتاَب: خفقات قلب 0170)

حفلت بكافة أعمال اخلري وشىت صنوف املعروف مما تعجز الكلمات عن تتبع  ،حمافظة الغربية مبصر أذوى حياته يف خدمة املسلمني ابتغاء رضوان اهلل فكانت حياته مثاال تطبيقيا للمسلم اْلق يف خدمة جمتمعه وبلده

 م بقرية نشيل مركز قطور حمافظة الغربية. 4110/ 0/ 03ه  املوافق  0240من ذي اْلجة  03وتويف فجر يوم الثَلثاء  ،م0943/ 44/0ولد يف  ،آثاره وتقدير فضل أفيائه وظَلله

 .43( ديوان اإلمام الشافعي، ص 0173)

 .422 – 421( انظر: جمموعة  و  فقهية:  ث: اإلميان بالقضاء والقدر وأثره يف سلوك اإلنسان للدكتور عبد الكرمي زيدان ص 0175)
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 ما يف املنايا ما أحاذره                 اهلل ملء القصد واألرب

فاإلمي ان بالق در ام ل ص احبه عل ى اإلخ َلص، فيك ون الباع ث ل ه يف مجي ع أعمال ه ومن مثرات اإلمي ان بالق در: اإلخ َلص 
امل ؤمن بالق در يعل م أن األم ر أم ر اهلل، وأن املل ك ملك ه، وأن م ا ش اءه اهلل ك ان، وم ا مل يش أه مل  امتثال أمر اهلل ؛ ذلك أن

يكن، ال راد لفضله، وال معقب ْلكمه، فيقوده ذلك إىل إخَلص العمل هلل، وتصفيته م ن ك ل ش ائبة تش وبه؛ ألن اْلام ل 
 قل  وِبم، أو طل  ب م  دحهم واُل  رب م  ن ذمه  م، أو طل  ب عل  ى ع  دم اإلخ  َلص أو ِقلَّت  ه م  راءاُة الن  اس، أو طل  ب الت  زيُّن يف

 (0179) أمواُلم أو خدمتهم أو حمبتهم، أو َنو ذلك من الشوائب والعلل اليت جيمعها إرادة ما سوى اهلل يف العمل.

 وأن الن اس ل يس ُل م م ن األم ر ش يء يف أنفس هم – -عز وج ل- –فإذا أيقن العبد أن ههه األمور ال تُنال إال بتقدير اهلل 
مل يع     د يب     اِل بالن     اس، ومل َيسح     َع إىل إرض     ائهم بس     خط اهلل، فينق     اد إىل إيث     ار اْل     ق عل     ى اخلل     ق، وإىل  –وال يف غ     ريهم 

 اإلخَلص والتفريد، بعيًدا عن كل رياء وتنديد.

وم ن هن  ا ين  ال فض  يلة اإلخ  َلص وأك  رم ِب  ا م  ن فض  يلة ؛ ف  اإلخَلص يرف  ع ش  أن األعم  ال ح  ىت تك  ون مراق  َي للف  َلح، وه  و 
لهي امل اإلنسان على مواصلة عمل اخلري، وهو الهي جيعل يف عزم الرجل متان ة، وي ربط عل ى قلب ه، فيمض ي ح ىت يبل ا ا

 الغاية.

س  كون القل  ب وطمأنين  ة ال  نفس، وراح  ة الب  ال: فه  هه األم  ور م  ن مث  رات اإلمي  ان بالق  در، وه  ي وم  ن مث  رات اإلمي  ان بالق  در 
وه   ي مطل   ب ُملِ   حٌّ، وه   دف منش   ود، وغاي   ة ُمبحَتغ   اٌة ؛ فك   ل م   ن يف األرض  داخل   ة يف كث   ري مم   ا مض   ى ذك   ره م   ن الثم   رات،

 يبتغيها، ويبحث عنها، ويسعى ُلا سعيها، ولكن كما قيل:

 غ ري أن الش باك خمتلف اتِ  كل من يف الوجود يطلب صيًدا

ه ؛ ف   املؤمن بالق   در س   اكن إال م   ن آم   ن ب   اهلل وقض   ائه وق   در  –ف   َل ي   درك ه   هه األم   ور، وال جي   د حَلوهت   ا، وال يعل   م مثراهت   ا 
القلب، مطمئن النفس، مرتاح البال، اليفكر كث ريًا يف احتم ال الش ر، ُث إن وق ع مل َيِط رح ل ه قلب ه ش عاًعا، ب ل يتحم ل ذل ك 
بثب  ات وص  رب؛ إن م  رض مل يض  اعف مرض  ه بومه  ه، وإن ن  زل ب  ه مك  روه قابل  ه جب  أش راب  ط فخف  ف حدت  ه؛ فم  ن اْلكم  ة أال 

بني األمل بتوق ع الش ر، واألمل  ص ول الش ر. ب ل يس عد م ا دام ت أس باب اْل زن بعي دة عن ه، ف إذا  جيمع اإلنسان على نفسه
 حدثت قابلها بشجاعة واعتدال.

وإنك لتجد عند خواصِّ املسلمني من العلم اء الع املني، والعب اد الق انتني املتبع ني م ن س كون القل ب وطمأنين ة ال نفس م اال 
 ه خيال ؛ فلهم يف ذلك الشأن الِقدحُح املعلى، والنصيب األوِف.خيطر ببال، وال يدور حول ما يشبه

                                                            
 .4/97( انظر مدارمل السالكني البن القيم 0179)

 



 558 

يق ول: "أص بحت وم اِل س رور إال يف مواض ع القض اء  –ر  ه اهلل ورض ي اهلل عن ه –فهها أمري املؤمنني عمر ب ن عب د العزي ز 
 (0121)والقدر".

ال  دنيا جن  ة م  ن مل ي  دخلها مل ي  دخل يق  ول: "إن يف  –ر   ه اهلل تع  اىل  –وه  ها ش  ي  اإلس  َلم أب  و العب  اس أ   د اب  ن تيمي  ة 
ويقول مقولته املشهورة عندما زملَّ به يف غياه ب الس جن: "م ا يص نع أع دائي َب ؛ أن ا جن يت وبس تا ي  ،(0120)جنة ايآخرة".

 (0124)يف صدري ؛ أين ُرححت فهي معي ال تفارقين، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة"

 السباحة وأستغفر اهلل ِل ولكم.وللحديث صلة بعد جلسة ا

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه 

لطي  ف بعب  اده يري  د ِب  م اليس  ر، وإن  ه  –ج  ل وع  َل  -ف  الزم أيه  ا املوح  د حص  ن اإلمي  ان بالقض  اء والق  در ؛ ف  اهلل  ،أم  ا بع  د
حكيم خبري يدِّخر ألهل التوحيد يف ايآخرة أج رهم وافي ا بغ ري حس اب. وم ن ام تأل قلب ه ِب هه اْلقيق ة ينقل ب ح زن املص يبة 

 وكمدها إىل سرور وسعادة. 

  القائل:ورحم اهلل

 .(0127)اتامل فيه إىل اْلراس والدول كنز القناعة ال خيش ى عليه وال

لكن كثرياً من املسلمني وال حول وال ق وة إال ب اهلل ق د أض اعوا ه هه العقي دة الثمين ة الغالي ة وم واقفهم لي ل هن ار تن اقض ه هه 
 العقيدة الواجبة والفريضة اْلتمية الَلزمة.

ألجل رزقه ومادته ووظيفته ودوامه ظناً منه أن هها كله بيد عبد أو خمل وق وال ي دري املس كني فمن املسلمني من يبيع دينه 
 أنه واملادة واملخلوق مجيعاً بيد اهلل تعاىل.

وم  ن املس  لمني م  ن يس  خط عل  ى اهلل ألج  ل أن اهلل ق  در علي  ه مص  يبة م  ن املص  ائب يف األنف  س أو األم  وال أو الثم  رات ف  َل 
 الكراهية. ترى إال كلمات السخط و 

                                                            
 .0/453( جامع العلوم واْلكم البن رجب: 0121)

 .09( الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم: ص 0120)

 .4/214( ذيل طبقات اْلنابلة البن رجب: 0124)

ُث إ ي تصرفت فيها ملخًصا ومنقًصا ومقدًما  ،اْلمد نقًَل من عون العلي اْلميد )شرح باب ما جاء يف منكري القدر(( عنصر مثرات اإلميان بالقدر مأخوذ عن "اإلميان بالقضاء والقدر" حممد بن إبراهيم 0127)

 ومؤخرًا ومزيًدا ومفرًدا.
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ومن املسلمني من يقع ب ه الش يء م ن األش ياء مم ا ام ده أو ال ام ده ف إذا ه و فيم ا ام د ي ود ل و ك ان زي ادة وم ا ال ام د 
ق   د هنان   ا ع   ن اس   تعمال ه   هه  يتس   خطه ويف ك   ّل: "يق   ول: ل   و أِّن فعل   ت ك   ها وك   ها لك   ان ك   ها وك   ها م   ع أن املص   طفى 

 الكلمة.

ل  و ذهبن  ا ب  ه إىل طبي  ب آخ  ر أو س  افرنا لعَلج  ه باخل  ارمل م  ا بي  ب ُث م  ات يق  ول أهل  ه لكن  ك ت  رى امل  ريض إذا ع  وجل عن  د ط
 مات، مع أن الواجب عليهم أن يقولوا: إنا هلل وإنا إليه راجعون وال يعبضوا ِبهه الكلمة.

 عل ى ل و كن ت فعل ت ك ها مل ا كان ت ه هه اخلس ارة ِف ح ني أن الواج ب علي ه الص ربوترى الت اجر يص اب يف جتارت ه فيق ول: 
 املصيبة وأن يرضى بفعل اهلل وال يتسخط.

ذل  ك ألن اس  تعمال كلم  ة"لو"وَنوها يض  عف القل  ب وجيعل  ه متعلق  اً باألس  باب موقن  اً ِب  ا ال باملس  بب ول  و عل  ق قلب  ه ب  اهلل 
 (0122) لرضى وأرضاه اهلل.

 كن عن مهومك معرضا وكل األمور إىل القضا  ورحم اهلل من قال:

 قد مضى وانعم بطول سَلمة تسليك عما

 فلرمبا اتسع املضيق ورمبا ضاق الفضا

 اهلل يفعل ما يشاء فَل تكن متعرضا

وإن أص ابك ش ئ ف َل  ،احرص على م ا ينفع ك واس تعن ب اهلل وال تعج ز»قال:  روى مسلم عن أَب هريرة أن رسول اهلل 
 (0122)«.الشيطانفإن لو تفتح عمل  ،تقل: لو أنين فعلت لكان كها وكها، ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل

أيه  ا اإلخ  وة  إن التحس  ر عل  ى املاض  ي وكلم  ا ح  د  أم  ر ق  ال العب  د ل  و ك  ان ك  ها وك  ها يض  عف قلب  ه وعزم  ه وجيعل  ه متعلًق  ا 
باألسباب موقًنا ِبا ال مبسبب األسباب جل جَلله وههه مهة املنافقني وهها من خصاُلم اليت حكاها القرآن الكرمي ع نهم  

 كان لنا من األمر شيئ.: يقولون لو  -عز وجل-كما قال 

َواهِنِمح َوقَ َعُدوا َلوح َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا قُ لح فَ ادحَرُءوا َع نح أَن حُفِس ُكُم الح  ( 005َم وحَت ِإنح ُكنح ُتمح َص اِدِقنَي )وقال تعاىل: "الَِّهيَن قَاُلوا إِلِخح
 [005]آل عمران : 

                                                            
 بتصرف. ،(751/ 4( عون العلي اْلميد )0122)

 (.4002( أخرجه مسلم )0122)
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باب االبتعاد عنه ا ح ىت ال يش ابه املس لم املن افقني يف بع ض ويكفي هها داللة على حرمة ههه الكلمة أو على األقل استح
باْلرص على ما ينفع املسلم مستعيًنا باهلل تع اىل ُث هن اه عم ا يف تح عم ل الش يطان وي ؤثر  صفاهتم لكنها حرام ولها أمر 

 .-عز وجل-يف سَلمة التوحيد وإخَلصه هلل 

ة" ل و" يف مواض ع ووردت ع ن بع ض الص حابة فكي ف تق ول وقد يقول قائل فط ن لق ن: إن الش رع ق د اس تعمل ه هه الكلم 
: وقعت ههه الكلمة منه يف بعض املواطن منها قوله   رمتها يقصد هها األخ الكرمي النابه واملستمع املدقق أن النيب 

وه ها يف حج ة ال وداع كم ا يف ح ديث ج ابر (0120)"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اُلدى وألحللت معك م"
 لهي أخرجه مسلم.ا

: ل  و اس  تقبلت م  ن أم  ري م  ا اس  تدبرت م  ا غس  ل رس  ول اهلل إال وكم  ا قال  ت عائش  ة رض  ي اهلل عنه  ا بع  د وف  اة رس  ول اهلل 
 (0123) نساؤه.

ن حَيا أَلرحبَ َع ِة نَ َف ٍر َعبح دٍ  ومنه أيضاً اْل ديث ال هي أخرج ه البم هي م ن ح ديث أَب كبش ة األمن اري أن الن يب  َ ا ال دُّ  ق ال: ""ِإمنَّ
ا بِأَفحَض ِل الحَمنَ ازِِل َوَعبح ٍد َرَزقَ ُه اللَّ ُه ِعلحًم ا وملَح َرَزَقُه اللَُّه َمااًل َوِعلحًما فَ ُهَو يَ تَِّقى ِفيِه َربَّ ُه َوَيِص ُل ِفي ِه َرِ َ ُه َويَ عحلَ ُم لِلَّ ِه ِفي ِه َحق  ا فَ َه هَ 

ُرمُهَا َسَواٌء َوَعبحٍد َرَزقَ ُه اللَّ ُه َم ااًل وملَح يَ رحزُ  يَ رحزُقحُه َمااًل فَ ُهَو َصاِدُق الن ِّيَِّة يَ ُقوُل َلوح َأنَّ  قح ُه ىِل َمااًل َلَعِملحُت ِبَعَمِل ُفََلٍن فَ ُهَو بِِنيَِّتِه فََأجح
بَ ِث الحَمنَ ازِِل َوَعبح ٍد ملَح ِعلحًما فَ ُهَو خَيحِبُط ِِف َمالِِه ِبَغريحِ ِعلحٍم اَل يَ تَِّقى ِفيِه َربَُّه َواَل َيِصُل ِفيِه َرِ َُه َواَل يَ عحَلُم لِ  لَِّه ِفي ِه َحق  ا فَ َه َها بَِأخح
 (0125)«.ِتِه َفِوزحُرمُهَا َسَواءٌ يَ رحزُقحُه اللَُّه َمااًل َواَل ِعلحًما فَ ُهَو يَ ُقوُل َلوح َأنَّ ىِل َمااًل َلَعِملحُت ِفيِه ِبَعَمِل ُفََلٍن فَ ُهَو بِِنيَّ 

 (0129)ومها يف الغار: "لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا حتت قدميه". ويف رحلة اُلجرة قال الصديق للحبيب 

لكنه ال يلغى حكم اْلرم ة عم ا نبهن ا علي ه م ن الس خط عل ى الق در فق د ق ال العلم اء:   -أيها اإلخوة-وهها صحيح كله 
التف ات إىل الق در يع ىن  إن استعمال كلمة لو يف الكَلم إذا كان على غري سبيل التحسر والندم والعت اب عل ى ال نفس دون

إذا ك  ان يف إخب  ار ول  يس يف معارض  ة الق  در فه  ها ج  ائز وك  هلك يف مت  ين اخل  ري كم  ا يف ح  ديث أَب كبش  ة ول  هلك ق  ال الن  يب 
.فهو بنيته فهما يف الوزر سواء أي جوزي على قدر ههه النية : 

ع ن أم ر وتس تحب إن كان ت لتم ين اخل ري فاستعمال "لو" تفصيًَل يكون  س ب اْلام ل عليه ا  فتج وز إذا كان ت ل خب ار 
وحترم إذا كانت اعباًضا على أمر شرعى أو على القدر جزًعا وتسخطا على أمر اهلل فليصرب املرء على ما أصابه ف إن ذل ك 
من عزم األمور وموجبات مغفرة العزيز الغفور وليتب اىل اهلل مما عساه يكون وقع فيه من الهنوب فإنه س بحانه ت واب س تري 

                                                            
 (.0405( ومسلم )0020( أخرجه البخاري )0120)

 .29وصححه األلبا ي يف أحكام اجلنائز ص  ،(423( وابن اجلارود يف"املنتقى")10/  4( أخرجه أبو داود )0123)

 يف صحيح اجلامع. 7142انظر حديث:  ،وصححه األلبا ي  ،(2445وابن ماجه ) ،4742( أخرجه البمهي 0125)

 (.0912( ومسلم )4501( أخرجه البخاري )0129)
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س  أل اهلل تع  اىل أن جيع  ل م  ا قلن  اه زاًدا إىل حس  ن املس  ري الي  ه وعت  اًدا ل  يمن الق  دوم علي  ه إن  ه بك  ل مجي  ل كفي  ل وه  و حس  بنا ن
 ونعم الوكيل

الله م أل ق يف قلوبن ا يقينً ا ال  ،فاللهم ق در لن ا اخل ري ورض نا بقض ائك ح ىت ال َن ب ت أخري م ا عجل ت وال تعجي ل م ا أخ رت
الله م إن ا نس ألك إميان ا ال يرت د ونعيًم ا ال ينف د ومرافق ة نبي ك حمم د ِف أعل ى جن ان  ،ا ال ا وليزول ورس   ِف نفوس نا إميانً 

 اخللد... الدعاء.

 

 واحفظددوا أيمانكددم

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ضلل فَل هادي لهومن ي

رية على الهرى  وصلِّ يا رب على خري الورى *** ما صدحت ُقمح

 وايآل واألزوامل واألصحاب *** والتابعني من أوِل األلباب

افظ وا أمي اهنم فق ال ج ل جَلل ه: "واحفظ وا أمي انكم" وحف   عب اده أن  -تب ارك وتع اىل-أم ر اهلل  ،أما بعد في ا أيه ا اإلخ وة
 األميان يشمل مخسة معان:

ألن كث  رة اْلل  ف تفض   ي إىل  ،بكث  رة فه   ها نق  ص يف توحي  د العب  د وإميان   ه -ع   ز وج  ل-األول: أن ال ال  ف اإلنس  ان ب  اهلل 
ظن  ت ب  ه الظن  ون فل  هلك ينبغ  ي عل  ى التس  اهل يف اْلل  ف ب  اهلل وع  دم املب  االة وأيض  اً تفض  ي إىل الك  هب وم  ن كث  رت أميان  ه 

العاقل ما مل يكن مغلوباً على أمره أن ال ال ف ول هلك ق ال ربن ا س بحانه: "واحفظ وا أمي انكم" ق ال اب ن عب اس: "واحفظ وا 
 أميانكم" أي: ال حتلفوا. 

تتقوا وتصلحوا بني الناس"، وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها يف قوله تعاىل: "وال جتعلوا اهلل عرضة ألميانكم أن تربوا و 
 (0121).قالت: ال حتلفوا باهلل وإن برر 

 هها هو املعىن األول. ،فاْلهر اْلهر من كثرة اْللف باهلل وإن صدقًا

واملع  ىن الث  ا ي: "واحفظ  وا أمي  انكم" أي إذا حلف  تم ف  َل حتنث  وا وال توقع  وا أمي  انكم وكث  رة اْلن  ث يف اليم  ني الزم  ة لكث  رة اْلل  ف 
وهها ينايف   -جل وعَل-واْلنث يف اليمني يدل على االستخفاف وعدم التعظيم هلل  ،أكثر حنثه وال شك فمن كثر حلفه

                                                            
 (.247/  2) -( تفسري الطربي 0121)
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كمال التوحيد الواجب أو عدمه قال بعض املفسرين كما نقل ذلك ابن جرير يف تفسريه: "واحفظوا أمي انكم"أي: احفظ وا 
 أميانكم عن اْلنث فَل حتنثوا.

الله م إال إذا ك ان األم ر ال هي حل ف علي ه امل رء مينع ه م ن خ ري  ، فإن حلف ت ف َل حتن ثفاْلهر اْلهر من اْلنث يف اليمني
يفعله أو ما شابه ذلك من واجب عليه أو مستحب فهها يكفر عن ميينه ويعود فيأحم اخلري ال هي حل ف أال يفعل ه كم ا يف 

يَ ا َعبح َد ال رَّ حَِن بح َن مَسُ َرَة اَل َتسح َأِل » ق ال ل ه: اْلديث الهي أخرجه الش يخان م ن ح ديث عب د ال ر ن ب ن مس رة أن الن يب 
أََلٍة أُِعنحتَ  َها، َوِإنح أُوتِيتَ َها ِمنح َغريحِ َمسح أََلٍة وُِكلحَت ِإلَي ح َها، َوِإَذا َحَلفح َت َعلَ ى مَيِ نٍي فَ َرأَيح َت اإِلَماَرَة، فَِإنََّك ِإنح أُوتِيتَ َها َعنح َمسح  َعَلي ح

َها رًا ِمن ح َرَها َخي ح رٌ َغي ح  (0120) «.، َفَكفِّرح َعنح مَيِيِنَك، َوأحِت الَِّهى ُهَو َخي ح

وه  ها ه  و مع  ىن ايآي  ة ال  يت يف س  ورة البق  رة وه  ي قول  ه تع  اىل: "وال جتعل  وا اهلل عرض  ة ألمي  انكم أن ت  ربوا وتتق  وا وتص  لحوا ب  ني 
وإمن  ا معناه  ا: ال  ،وا اْلل  ف ب  اهللالن  اس" فل  يس معناه  ا كم  ا يت  وهم كث  ري م  ن الن  اس ال جتعل  وا اهلل عرض  ة ألمي  انكم": ال تكث  ر 

َواَل يَأحتَ ِل  جتعلوا أميانكم وحلفكم باهلل مانع ة لك م م ن ال رب وص لة ال رحم وفع ل اخل ري إذا حلف تم عل ى تركه ا كم ا ق ال تع اىل:
ِل ِمنحُكمح َوالسََّعِة َأنح يُ ؤحُتوا أُوِل الحُقرحىَب َوالحَمَساِكنَي َوالحُمَهاِجرِيَن يف  َفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن َأنح يَ غحِف َر أُوُلو الحَفضح  َسِبيِل اللَِّه َولحيَ عحُفوا َولحَيصح

 [44(]النور: 44اللَُّه َلُكمح َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )

يقول اْلاف  ابن كثري: وه هه ايآي ة نزل ت يف الص دِّيق، ح ني حل ف أال ينف ع ِمسح َطح ب ن أثاث ة بنافع ة بع دما ق ال يف عائش ة 
ا تقدم يف اْلديث. فلم ا أن زل اهلل ب راءَة أم امل ؤمنني عائش ة، وطاب ت النف وس املؤمن ة واس تقرت، وت اب اهلل عل ى ما قال، كم

، ول  ه الفض  ل واملن  ة، يعط  ُف -تب  ارك وتع  اىل-َش  رَع -َم  ن ك  ان تكل  م م  ن امل  ؤمنني يف ذل  ك، وأق  يم اْل  د عل  ى َم  ن أق  يم علي  ه 
َطح بن أث اثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكيًنا ال م ال ل ه إال م ا ينف ق علي ه الصدِّيق على قريبه ونسيبه، وهو ِمسح

أبو بكر، رضي اهلل عنه، وكان من املهاجرين يف سبيل اهلل، وق د َولَ ق َولحَق ة ت اب اهلل علي ه منه ا، وُض رب اْل د عليه ا. وك ان 
واألجان ب. فلم ا نزل ت ه هه ايآي ة إىل قول ه:  الصديق، رضي اهلل عنه، معروفًا باملعروف، له الفضل واألي ادي عل ى األق ارب

لي ك نغف ر } َأال حتُِبُّوَن َأنح يَ غحِفَر اللَُّه َلُكمح َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم   أي: فإن اجلزاء م ن ج نس العم ل، فكم ا تغف ر ع ن امل هنب إ
لن ا. ُث َرَج ع إىل مس طح  أن تغف ر-ي ا ربن ا -لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى، واهلل إنا َنب 

م  ا ك  ان يص  له م  ن النفق  ة، وق  ال: واهلل ال أنزعه  ا من  ه أب  ًدا، يف مقابل  ة م  ا ك  ان ق  ال: واهلل ال أنفع  ه بنافع  ة أب  ًدا، فله  ها ك  ان 
 (0124)وعن بنته[. -رضي اهلل عنه-الصّديق هو الصديق ]

 م": إذا حلفتم فَل حتنثوا يف أميانكم. واحفظوا أميانكفاملعىن الثا ي املقصود من حف  اليمني يف قوله تعاىل: "

                                                            
 .2701ومسلم  ،0044( أخرجه البخاري 0120)

 (.70/  0) -( تفسري ابن كثري 0124)
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واملعىن الثالث لقوله تعاىل: "واحفظوا أميانكم" أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن حنثكم وال تبكوا أميانكم بغري كفارة ق ال 
 (0127)ابن جرير الطربي: "واحفظوا أميانكم" أي: ال تبكوها بغري تكفري".

خل  الق س  بحانه أن ا  بم امس  ه العظ  يم ع  ن كث  رة اْلل  ف وع  ن اْلن  ث في  ه وع  ن ت  رك فم  ن مت  ام تعظ  يم ا  -أيه  ا اإلخ  وة-إذاً 
 الكفارة إذا حنث يف اليمني.

َ   اِنُكمح َوَلِك   نح -ع   ز وج   ل-يف كتاب   ه بقول   ه  -تب   ارك وتع   اىل-وكف   ارة اليم   ني أوض   حها اهلل  : اَل يُ َؤاِخ   هُُكُم اللَّ   ُه بِ   اللَّغحِو يف أميح
لِ يُكمح َأوح ِكسح َوتُ ُهمح َأوح يُ َؤاِخهُُكمح مبَا َعقَّدح ُُ  َس ِط َم ا ُتطحِعُم وَن َأهح َاَن َفَكفَّاَرتُُه ِإطحَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِم نح َأوح َميح حَتحرِي ُر َرقَ بَ ٍة َفَم نح   األح

َفظُ  وا أَ  َ  اِنُكمح ِإَذا َحَلفح  ُتمح َواحح ُ اللَّ  ُه َلُك  مح َآيَاتِ  ِه َلَعلَُّك  مح َتشح  ُكُروَن ملَح جيَِ  دح َفِص  َياُم َثََلثَ  ِة أَيَّ  اٍم َذلِ  َك َكفَّ  اَرُة أميح َ  اَنُكمح َك  َهِلَك يُ بَ   نيِّ ميح
 [59( ]املائدة: 59)

فالكف  ارة عل  ى التخي  ري ب  ني ث  َل : اإلطع  ام أو الكس  وة أو حتري  ر رقب  ة فم  ن مل جي  د يص  ري إىل الص  يام وبع  ض الن  اس يص  ري 
ف َل ينتق ل إىل  ،ف ر ع ن ميين ه وال زال ات امل إىل أن يع ود فيكف ر عنه امباشرة إىل الصيام وإن كان واجًدا ل طعام فهها م ا ك

 الصيام إال بعد العجز عن اإلطعام أو الكسوة.

 وقد تتناول ايآية نوعا رابعا من حف  اليمني وهو حف  اليمني من الكهب فيها فإن

يا م  ا رواه النس  ائي بس  ند ص  حيح وم  ن عظ  يم وجلي  ل م  ا ق  رأت يف عقوب  ة اْلل  ف الك  اذب ال  يت يعاق  ب ِب  ا ص  احبها يف ال  دن
عن ابن عباس قال أول قسامة كانت يف اجلاهلية كان رجل من بين هاشم استأجر رجَل من قري  م ن فخ ه أح دهم ق ال 
فانطلق معه يف إبله فمر به رجل من بين هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثين بعقال أشد ب ه ع روة ج والقي ال تنف ر 

يشد به عروة جوالقه فلما نزلوا وعقلت اإلبل إال بعريا واحدا فقال ال هي اس تأجره م ا ش أن ه ها البع ري اإلبل فأعطاه عقاال 
مل يعق  ل م  ن ب  ني اإلب  ل ق  ال ل  يس ل  ه عق  ال ق  ال ف  أين عقال  ه ق  ال م  ر َب رج  ل م  ن ب  ين هاش  م ق  د انقطع  ت ع  روة جوالق  ه 

عطيته عقاال فحهفه بعصا كان فيها أجل ه فم ر ب ه رج ل فاستغاثين فقال أغثين بعقال أشد به عروة جوالقي ال تنفر اإلبل فأ
من أهل اليمن فقال أتشهد املوسم قال ما أشهد ورمبا شهدت قال هل أنت مبلا عين رسالة مرة من الدهر ق ال نع م ق ال 
 إذا ش  هدت املوس  م فن  اد ي  ا آل ق  ري  ف  إذا أج  ابوك فن  اد ي  ا آل هاش  م ف  إذا أج  ابوك فس  ل ع  ن أَب طال  ب ف  أخربه أن فَلن  ا
قتلين يف عقال ومات املستأجر فلما قدم الهي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فع ل ص احبنا ق ال م رض فأحس نت القي ام 
عليه ُث مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل ذاك منك فمك ث حين ا ُث إن الرج ل اليم ا ي ال هي ك ان أوص ى إلي ه أن يبل ا 

  قال يا آل بين هاشم قالوا ههه بن و هاش م ق ال أي ن أب و طال ب ق ال ه ها عنه واِف املوسم قال يا آل قري  قالوا ههه قري
أبو طالب قال أمر ي فَلن أن أبلغك رسالة أن فَلنا قتله يف عقال فأتاه أبو طالب فقال اخب منا إح دى ث َل  إن ش ئت 

إن أبي ت قتلن اك ب ه أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت الف مخسون من قومك أنك مل تقتله ف
فأتى قومه فهكر ذلك ُلم فقالوا َنلف فأتته امرأة من بين هاشم كانت حتت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أب ا طال ب 

                                                            
 (.033/  7( نفسه )0127)
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أحب أن جتيز ابين هها برجل من اخلمسني وال تص رب ميين ه ففع ل فأت اه رج ل م نهم فق ال ي ا أب ا طال ب أردت مخس ني رج َل 
ل يص  يب ك  ل رج  ل بع  ريان فه  هان بع  ريان فاقبلهم  ا ع  ين وال تص  رب ميي  ين حي  ث تص  رب األمي  ان أن الف  وا مك  ان مائ  ة م  ن اإلب  

فقبلهما وجاء مثانية وأربع ون رج َل حلف وا ق ال اب ن عب اس فوال هي نفس ي بي ده م ا ح ال اْل ول وم ن الثماني ة واألربع ني ع ني 
 (0122تطرف . )

ِد ا تَ ُروَن ِبَعهح ِخ َرِة َواَل ُيَكلُِّمُه مح اللَّ ُه َواَل يَ نحظُ رُ وقَاَل تَ َعاىَل : } إنَّ الَِّهيَن َيشح َ اهِنِمح مَثَنً ا قَلِ يًَل أُولَئِ َك اَل َخ ََلَق َُلُ مح يف ايآح  للَِّه َوأميح
 إلَيحِهمح يَ وحَم الحِقَياَمِة َواَل يُ زَكِّيِهمح َوَُلُمح َعَهاٌب أَلِيٌم  

أال ال ف العب د بغ ري اهلل ألن  -ه و املع ىن اخل امس ْلف   اليم نيو  –ومن أعظم أنواع حف  اليم ني ال يت تتناوُل ا ه هه ايآي ة 
 من حلف بغري اهلل فقد أشرك وسأزيد هها النوع بياناً وإيضاحاً بعد قليل.

وهل اْلل ف ب َل س بب في ه ش يء إن امل رء ليحل ف تأكي داً عل ى كَلم ه وأن ا أق ول: إن   -أيها اإلخوة-لكن رمبا يقول قائل 
أم  ا أن ي  ؤتى  ،حمم  وداً وذل  ك إن أت  ى يف الك  َلم امل  راد تأكي  ده يف ح  ال يس  تدعي ذل  ك التأكي  د التأكي  د يك  ون يف موض  عه

باْللف دوًما هكها لس بب وب دون س بب فه ها م ا جيع ل االس تخفاف باس م اهلل تع اىل يق ع وع دم املب االة والواج ب تعظ يم 
فينبغي للعبد أن  -جل وعَل-به وهو اهلل  رب األرباب وعدم اإلكثار من اْللف ألن كثرته تدل على عدم تعظيم احمللوف

ال الف إال يف سبب وموضع اتامل فيه إىل اْللف فتنبه أيها اْلبيب اللبيب وك ن عل ى ح هر وإن كن ا ق د ابتلين ا َن ن ِب ها 
لف وهها يوضح عناي ة الس  ،فلنرب على غريه أبناءنا قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وَنن صغار

وصيانتهم ُلم على عدم ابتهال العظيم من األمور وعدم االستهزاء به ف إن الص يب م ىت اعت اد ش يئاً وه و ص غري  ،بأمر األبناء
تس  اهل في  ه يف ك  ربه فلن  رب أبناءن  ا عل  ى فض  ائل األخ  َلق ول  نحملهم عليه  ا ولنض  رب ُل  م املث  ل م  ن أنفس  نا ف  األمر عل  ى م  ا 

 قال القائل هلل دره وما أمجل قوله:

 فقلَّ  د شكل ِمشح يته بن  وهُ  شى الطاووس يوم ا  باختيالٍ م

 قالوا: َسَبقَت به وَنن مقلدوهُ   ؟فق ال  ع  َلم ختتال  ون

 على م ا كان ع وَّده أب  وه وينشأ ناش يء الفتيان  م  نا

اء عل ى اْلل ف يف  فعودوا أبناءكم على مجيل األخَلق ورفيع األدب مع اخلَلق سبحانه وجل وعَل وم ن ذل ك ع دم االج ب 
 كل أمر صغري أو كبري.

                                                            
 ( وصححه األلبا ي فيه.2310( أخرجه النسائي )0122)
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أيه  ا اإلخ  وة  وق  د وردت يف الش  رع عقوب  ة دنيوي  ة وعقوب  ة أخروي  ة عل  ى اْلل  ف ب  دون س  بب ش  رعي فأم  ا العقوب  ة الدنيوي  ة 
وه  ها احمل  ق ق  د  (0122)«اْلل  ف منفق  ة للس  لعة ممحق  ة للربك  ة»يف ح  ديث أَب هري  رة:  العقوب  ة الدنيوي  ة ذكره  ا رس  ول اهلل 

ين زع الربك ة م ن كس به ف َل  -ج ل وع َل-ا، فقد يأحم عليها العقاب من اهلل عزوج ل، وق د يك ون معنويّ ا أي أن ه يكون حسيّ 
 يكون فيه مناء وال بركة له.

ثَلثة ال يكلمه م اهلل وال ي زكيهم وُل م ع هاب أل يم: أش يمط »قال:  وأما العقوبات األخروية فعن سلمان أن رسول اهلل 
 (0120)«عل )اهلل(بضاعته ال يشبي إال بيمينه، وال يبيع إال بيمينهزان وعائل مستكرب ورجل ج

 بردعه وزجره عن مقارفة هها اخلطأ الكبري. فههه ثَل  عقوبات وما أشدها لو تفكر فيها العبد لكان ذلك كفيًَل 

م ران ب ن الص حيح ع ن ع فف ي ،أحبيت  إن كثرة اْللف من الش خص ت دل عل ى رق ة دين ه وض عف اإلمي ان والتوحي د يف قلب ه
ق  ال عم  ران: ف  َل أدري أذك  ر  -خ  ري أم  يت ق  ر ي ُث ال  هين يل  وهنم، ُث ال  هين يل  وهنم : »ق  ال: ق  ال رس  ول اهلل  حص  ني 

ُث إن بع   دكم قوم   اً يش   هدون وال يستش   هدون. وخيون   ون وال يؤمتن   ون، وين   هورن وال يوف   ون،  - ؟بع   د قرني   ه م   رتني أو ثَلث   اً 
 (0123) «.ويظهر فيهم السمن

خري الناس قر ي ُث الهين يلوهنم، ُث ال هين يل وهنم، ُث ال هين يل وهنم، ُث جي يء ق وم »قال:  سعود أن النيب وفيه عن ابن م
 (0125)«.تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته

 وال تكثروا اْللف باهلل بغري سبب أو داع.  -أيها اإلخوة-فاتقوا اهلل  ،الهين يشهدون وال يستشهدون فهم النيب 

                                                            
 ( من حديث أَب هريرة.0010(، ومسلم )4153( أخرجه البخاري )0122)

 .0355وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب  ،(540« )( و"الصغري0000« )الكبري»( أخرجه الطربا ي يف 0120)

 (.4272( أخرجه مسلم )0123)

 .0072ومسلم  ،4024( أخرجه البخاري 0125)
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 اسن التنبيه على أمور عظيمة يتساهل فيها كثري جداً من الناس:  -ها اإلخوةأي-وهنا 

وه  ها ال  ،األم  ر األول: أن بع  ض الن  اس يف حلف  ه يس  تخدم لف   : أس  ألك بوج  ه اهلل تع  اىل ك  ها وك  ها أي: م  ن أم  ور ال  دنيا
أيه  ا -ال ُيس  أل بوج  ه اهلل جي  وز عل  ى اإلط  َلق يف ش  يء م  ن أم  ور ال  دنيا وحطامه  ا ف  إن اهلل أج  ل وأعظ  م م  ن ذل  ك وإمن  ا 

وال ري  ب أن ك  ل م  ا دون اجلن  ة فه  و  ،إال أعل  ى املطال  ب وأغل  ى املقاص  د م  ن األش  ياء اجلليل  ة واملطال  ب العظيم  ة  -اإلخ  وة
 حقري إال ما كان سبباً أو طريقاً إليها.

ديث يش هد ل ه النظ ر واْل  (0129): "ال يس أل بوج ه اهلل إال اجلن ة"روى أبو داود م ن ح ديث ج ابر ق ال: ق ال رس ول اهلل 
الصحيح كما قال العَلمة األلبا ي يف الصحيحة وقال: فإنه إذا ثبت وجوب اإلعطاء ملن س أل ب ه تع اىل فس ؤال الس ائل ب ه 

وق د   ،قد يعرض املسئول للوقوع يف املخالفة وه ي ع دم إعطائ ه إي اه م ا س أله وه و ح رام وم ا أدى إىل حم رم فه و حم رم فتأم ل
ح أن يس   أل بوج   ه اهلل أو ب   القرآن ش   يء م   ن أم   ر ال   دنيا كم   ا روى عن   ه ذل   ك اب   ن أَب ش   يبة بس   ند ك   ره عط   اء اب   ن أَب رب   ا 

 (0101) صححه األلبا ي يف الصحيحة كهلك.

قلنا: بلى، ق ال: رج ل ممس ك  ؟قال: "أال أخربكم  ري الناس منزلة وروى النسائي وغريه من حديث ابن عباس أن النيب 
فقلن  ا: نع  م ي  ا رس  ول اهلل  ؟يل اهلل ح  ىت مي  وت أو يقت  ل، ق  ال: ف  أخربكم بال  هي يلي  هيف س  ب -أو ق  ال: ف  رس  -ب  رأس فرس  ه 

قلن ا: نع م ي ا رس ول  ؟قال: امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصَلة، ويؤحم الزكاة ويعتزل الناس، قال: ف أخربكم بش ر الن اس منزل ة
 (0100)اهلل قال: الهي يسأل باهلل العظيم، وال يعطي به". 

  ي: "يف اْلديث حترمي سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه اهلل تعاىل وحترمي عدم إعطاء من سأل به تعاىل".قال العَلمة األلبا

أال ه  و وج  وب إعط  اء م  ن س  أل ب  اهلل فم  ن س  أل ب  اهلل ال ي  رد وق  د   -أيه  ا اإلخ  وة-وه  ها ه  و األم  ر الث  ا ي ال  هي أنب  ه علي  ه 
قال: الهي يسأل باهلل العظيم وال  ،قلنا يا رسول اهلل نعم ؟نزلة: "أال أنبئكم بشر الناس ممسعنا يف اْلديث السابق قال 

 يعطى به".

قال: "من استعاذكم ب اهلل فأعي هوه، وم ن  ويف اْلديث الهي أخرجه أبو داود وغريه من حديث ابن عمر أن رسول اهلل 
معروفً ا فك افئوه، ف إن مل جت دوا  سألكم باهلل فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، )ومن اس تجار ب اهلل ف أجريوه(، وم ن أت ى إل يكم

 (0104)فادعوا اهلل له حىت تعلموا أن قد كافأمتوه".

                                                            
 وقال األلبا ي: واْلديث يشهد له النظر الصحيح. ،( بإسناد حسن4004« )الدعاء»( وله شاهد من حديث أَب موسى أخرجه الطربا ي يف 0030( أخرجه أبو داود )0129)

 .227/  0حيحة وصححه األلبا ي يف الص ،(2/05( أخرجه ابن أَب شيبة )0101)

 .220/  0وهو يف  الصحيحة" ،(725/  0( أخرجه النسائي )0100)

 .222/  0وهو يف "الصحيحة" ،(044/ 4، 759/  0( و أبو داود )400( أخرجه البخاري يف"األدب املفرد")0104)
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وال ي  رد وال يهم  ل وه  ها م  ن كم  ال  ،وإع  اذة م  ن اس  تعاذ ب  اهلل ،وإجَلل  ه تلبي  ة م  ن س  أل ب  اهلل -ج  ل وع  َل-فم  ن تعظ  يم اهلل 
مش روط مب ا إذا مل يك ن   -أيه ا اإلخ وة- عليه وهها -عز وجل-توحيد العبد وحسن أدائه ْلقوق إخوانه اليت افبضها اهلل 

 ،السائل يسأل شيئاً فيه إُث أو قطعية رحم وهنا سؤال بدهي يكاد خيرمل من نظرات الدهشة اليت أراها على الوجوه أمامي 
ب ل رمب ا س أل بوج ه اهلل فم ن نعط ي  ،فأكاد أمسع حركات الش فاه خت رمل هامس ة تق ول: إن ك ل م ن يس أل الي وم يس أل ب اهلل 

وكيف ال نردهم وجيب علينا أن نعطيهم إننا نتصور أن لو أعطين ا ك ل س ائل مل ا  بق ي ألح دنا جني ه ينفق ه عل ى  ؟مننعومن 
  ؟أوالده ولتحول بعد يوم واحد من بداية الشهر إىل سائل يسأل الناس كمثل هؤالء السؤال

ووج وب : قال العَلم ة األلب ا يشفى جواب:  ري وأبني وأ  -أيها اإلخوة-واْلمد هلل فقد أجاب علماؤنا عن هها السؤال 
 (0107) واهلل أعلم. ،أو بأهله، وإال فَل جيب عليه اإلعطاء إمنا هو إذا كان املسؤول قادرًا على اإلعطاء وال يلحقه ضرر به

 خاصة وأن هؤالء السؤال إال من رحم اهلل تعاىل يسأل  ق وبغري حق.  -أيها اإلخوة-نعم 

 ال اْلرمة إال إذا كان ذلك  ق كالفقري احملتامل الهي يطلب حقه.وليعلم أن األصل يف السؤ 

الكرام أن يتنزه اإلنسان عن سؤال أحد من اخلل ق ش يًئا وذل ك   -أيها اإلخوة-ومما جيدر التنبيه عليه كهلك: أنه يستحب 
به أال يس ألوا الن اس ش يئاً بع ض أص حا ولهلك كان مم ا يب ايع علي ه الن يب  ،حفظًا للقلوب حىت ال تلتفت وتتعلق بغري اهلل

َِبيُب اأَلِمنُي أَمَّا ُهَو َفَحِبيٌب ِإىَلَّ َوأَمَّا  َثىِن اْلح َوحاَلِِّنِّ قَاَل َحدَّ ِلٍم اخلح ُهَو ِعنحِدى فََأِمنٌي َع وحُف بح ُن روى مسلم من حديث َأىِب ُمسح
َجِعىُّ قَاَل ُكنَّا ِعنحَد َرُسوِل اللَِّه  َعًة فَ َقاَل  -يه وسلمصلى اهلل عل-َماِلٍك اأَلشح َعًة َأوح مَثَانَِيًة َأوح َسب ح « َأاَل تُ َباِيُعوَن َرُسوَل اللَّهِ »ِتسح

َعٍة فَ ُقلحَنا َقدح بَايَ عحَناَك يَا َرُسوَل اللَِّه. ُُثَّ قَاَل  ٍد بِبَ ي ح يَا َرُسوَل اللَِّه. فَ ُقلحَنا َقدح بَايَ عحَناَك «. َأاَل تُ َباِيُعوَن َرُسوَل اللَّهِ »وَُكنَّا َحِديَث َعهح
 «.َأاَل تُ َباِيُعوَن َرُسوَل اللَّهِ »ُُثَّ قَاَل 

َعلَ ى َأنح تَ عحبُ ُدوا اللَّ َه َواَل ُتشح رُِكوا بِ ِه َش يحًئا َوالصَّ َلَواِت »قَاَل فَ َبَسطحَنا أَيحِديَ َنا َوقُ لحَنا َقدح بَايَ عحَناَك يَا َرُسوَل اللَِّه فَ َعََلَم نُ َباِيُعَك قَ اَل 
ِس َوُتِطيُعوا اخلحَ  أَُلوا النَّاَس َشيحًئا -َوَأَسرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة  -مح ُقُط َسوحُط َأَح ِدِهمح َفَم ا «. َواَل َتسح فَ َلَقدح رَأَيحُت بَ عحَض أُولَِئَك الن ََّفِر َيسح

َأُل َأَحًدا يُ َناِولُُه ِإيَّاُه.   (0102)َيسح

 وهو أن من س أل الن اس وه و غ ري مس تحق فق د ق ال في ه رس ول اهلل وجيدر التنبيه كهلك على شيء غاية يف األمهية أال 
: "م ن س أل وه و غ ين ع ن املس ألة اش ر فيما روى الطربا ي يف األوسط بسند صحيح من حديث جابر قال رسول اهلل 

هق  ي يف ال  دنيا قب  ل ايآخ  رة: فف  ي البي  -أيه  ا اإلخ  وة-ب  ل يعاق  ب ه  ها الب  ائس  (0102)ي  وم القيام  ة وه  ي مخ  وش يف وجه  ه"

                                                            
 .220/  0( "السلسلة الصحيحة"0107)

 .4221( أخرجه مسلم 0102)

 .511األلبا ي يف صحيح البغيب وصححه  ،2042( أخرجه الطربا ي يف األوسط 0102)
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قال: "من فتح على نفسه باب مسألة من غري فاقة نزلت ب ه أو عي ال ال يط يقهم ف تح اهلل علي ه  وسنده حسن أن النيب 
 (0100) باب فاقة من حيث ال اتسب".

فهؤالء وأمثاُلم ال حرمل ألبتة على من ردهم ومل يعطهم إن كان يعرف حقيق ة ح اُلم وم ن ك ان م نهم جمه ول اْل ال ورأي ت 
ف إن ذل ك م ن إج َلل  ،ي دلك عل ى ض عفه وم ا رأي ت ش يئا يريب ك م ن حال ه وس ألك ب اهلل أو بوج ه اهلل فأعط ه أخي منه ما

"فمن امتأل قلب ه مبهاب ة العظ يم وإجَلل ه فح ق العظ يم علي ك أال ت رد م ن س ألك ب ه وق اراً وعظم ة ل ه  ،ربك الهي سألك به
 وجَلاًل وهلل در القائل:

 هنار الدهر  كالليل أظل م لكان لو مل يكن نور الهي خلق الورى

 فعنه لسان العقل والفهم  أبك م فسبحانه سبحانه ج  ل ق دره

 (0103)ولكن رب اخللق باخللق أع لم" تقاصرتح األفهام عن كنه ذات ه

 والسائل إذا سأل باهلل ينبغي قدر االستطاعة أن ال يرد. ،جياب -جل وعَل-فالسؤال إذا كان باهلل 

وم ن ك ان حمتاًج ا فالواج ب  ،أن ميد يده يتسول فهها ال ال له ما دام قادرًا عل ى الكس ب والعم لوليتعفف احملتامل القادر 
علي  ه ك  هلك أن يطل  ب الق  در ال  هي يكفي  ه ف  إن كف  ي فليمس  ك وال ابفه  ا مهن  ة وه  و يف خ  َلل س  ؤاله أيًض  ا يبح  ث ع  ن 

ف  اهلل اهلل ي  ا عب  اد  ،عب  اد ش  اهد ال يغي  بعم  ل يناس  به ف  إن وج  د كفاي  ة ع  ن الس  ؤال واهلل ه  و اْلس  يب الرقي  ب مطل  ع عل  ى ال
 اهلل.

أن من حلف له باهلل فَلبد أن يقنع ويرضى تعظيماً الس م اهلل وتعظيم اً ْل ق اهلل تع اىل ح ىت   -أيها اإلخوة-التنبيه الثالث 
وال دليل  ،التوحي دال تقع يف القلوب االستهانة باسم اهلل األعظم وعدم االك با  ب ه أو ب الكَلم املؤك د ب ه فه ها مم ا خي الف 

ما روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال مسع النيب صلى اهلل علي ه وس لم رج ًَل ال ف   -أيها اإلخوة-على هها 
 بأبي  ه فق  ال: "ال حتلف  وا بآب  ائكم م  ن حل  ف ب  اهلل فليص  دق وم  ن حل  ف ل  ه ب  اهلل فل  ريض وم  ن مل ي  رض ب  اهلل فل  يس م  ن اهلل".

(0105) 

اهلل أن يرضى فعلى العبد الرضا باْللف باهلل وقبول اْلكم على أساس ه وإن عل م ك هب اْل الف احمللوف له ب فأمر النيب 
 وعليه أن اتسب حقه يوم القيامة.

                                                            
 .392وحسنه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،7734( أخرجه البيهقي يف الشعب 0100)

 (.709/  4( عون العلي اْلميد )0103)

 (.4095وصححه األلبا ي يف اإلرواء ) ،(4010( أخرجه ابن ماجه )0105)
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قال: "رََأى ِعيَسى ابح ُن  ومن مجيل ما قرأت يف هها الباب ما ذكره البخاري ومسلم من حديث أَب هريرة أن رسول اهلل 
بحُت عَ َم  رحمَيَ َرُج  ًَل َيسح  رُِق، فَ َق   «. يح  ىِن اَل لَ  ُه: َأَس  َرقحَت؟ قَ  اَل: َك  َلَّ َواللَّ  ِه الَّ  ِهى اَل ِإلَ  َه ِإالَّ ُه  َو. فَ َق  اَل ِعيَس  ى: آَمنح  ُت بِاللَّ  ِه وََك  هَّ

(0109) 

والنكت  ة هن  ا جيليه  ا لن  ا ص  احب الفه  م العمي  ق ال  دقيق اب  ن الق  يم ر   ه اهلل وطي  ب ث  راه فيق  ول: "إن اهلل تع  اىل ك  ان يف قل  ب 
فدار األمر بني هتمة اْلالف وهتمة بصره فرد التهمة إىل بص ره   ،أجل من أن الف به أحد كاذبًا -عليه السَلم  -عيسى 

 كما ظن آدم عليه السَلم صدق إبليس ملا حلف له أنه ناصح".

يه وجرأته علي ه أيها اإلخوة  وأما إذا كان اْلالف معروفاً بالكهب جداً وظهرت قرائن قوية تدل على تزويره اْللف وكهبه ف
 فهنا ال شيئ يف رد حلفه وميينه.

ِل بحِن َزيحٍد َوحُمَيَِّصُة بحُن َمسح ُعوِد  اَل َخرمََل َعبحُد اللَِّه بحُن َسهح َُ بح ِن َزيح ٍد َح ىتَّ ِإَذا َكانَ ا ِ َيحبَ  َر روى مسلم َعنح رَاِفِع بحِن َخِديٍج أَنَُّه َق
ٍل قَِتيًَل َفَدفَ َنُه ُُثَّ أَق حَبَل ِإىَل َرُسوِل اللَِّه تَ َفرَّقَا ِِف بَ عحِض َما ُهَناِلَك ُُثَّ   -ص لى اهلل علي ه وس لم-ِإَذا حُمَيَِّصُة جيَُِد َعبحَد اللَِّه بحَن َسهح

َغَر الحَقوحِم َفَهَهَب َعبحُد الرَّ حَِن لِيَ  ٍل وََكاَن َأصح ُعوٍد َوَعبحُد الرَّ حَِن بحُن َسهح َتَكلََّم قَ بح َل َص اِحبَ يحِه فَ َق اَل لَ ُه َرُس وُل ُهَو َوُحَويَِّصُة بحُن َمسح
ص لى -الحُكب ح َر ِِف السِّ نِّ َفَص َمَت فَ  َتَكلََّم َص اِحَباُه َوَتَكلَّ َم َمَعُهَم ا فَ هََكُروا ِلَرُس وِل اللَّ ِه «. َك ربِِّ » -صلى اهلل عليه وس لم-اللَِّه 

ٍل فَ َق  -اهلل عليه وسلم تَ َل َعبح ِد اللَّ ِه بح ِن َس هح قَ اُلوا «. قَ اتَِلُكمح »َأوح «. َأحَتحِلُف وَن مَخحِس نَي مَيِينً ا فَ َتسح َتِحقُّوَن َص اِحَبُكمح »اَل َُلُ مح َمقح
َهدح قَاَل  ِسنَي مَيِيًنا»وََكيحَف ََنحِلُف وملَح َنشح ُِئُكمح يَ ُهوُد ِ َمح َ اَن قَ  وحٍم ُكفَّ اٍر فَ َلمَّ ا رَأَ «. فَ ُتربح بَ ُل أميح ى َذلِ َك َرُس وُل اللَّ ِه قَ اُلوا وََكيح َف نَ قح

َلُه. -صلى اهلل عليه وسلم-  (0131) َأعحَطى َعقح

وأق رهم  ،ألن الك هب دي دهنم ودي نهم ،رد من الصحابة ْللف هؤالء اليه ود  -أيها اإلخوة-فهها بَل شك  ،أي دفع ديته
 على ذلك. -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

: "ومن مل يرض فليس من اهلل"وهها وعي د ه يدخل حتت وعيد النيب أما من كان صادقاً فحلف فلم يقنع احمللوف له فإن
شديد جّداً ومعن اه أي: ال ح   ل ه يف ق رب اهلل وحمبت ه ورض اه، ف اقنعوا ر ك م اهلل  ل ف اْل الف طامل ا ع رفتم من ه الص دق 

 .بل وإن كان كاذباً ديدنه الكهب أو مشكوكاً فيه ولنحتسب عند اهلل ما قد يفوتنا من جراء ذلك

الك  رام م  دى تعظ  يم الش  رع للحل  ف ب  اهلل واحتي  اط اإلس  َلم في  ه واألم  ر   -أيه  ا اإلخ  وة-التنبي  ه الراب  ع: ق  د ظه  ر ْلض  راتكم 
باْلفاش عليه وعدم االستهانة واالستخفاف به لكن كثرياً من املسلمني ال أقول استهانوا باْللف ب اهلل ب ل اس تهانوا مب ا ه و 

وهها مم ا فش ا وع م وط م يف املس لمني  ،شركاً ومسى فاعله مشركاً أال وهو: اْللف بغري اهلل أعظم وأفظع مما مساه اهلل ورسوله
يف ههه األيام بكثرة وال حول وال قوة إال باهلل على الرغم م ن النص وص الكث رية ج اءت تنه ى ع ن اْلل ف بغ ري اهلل وتتوع د 

 بالوعيد الشديد من أتاه.
                                                            

 .0450ومسلم  ،7222( أخرجه البخاري 0109)

 .2272( أخرجه مسلم 0131)
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ه   ها وأس   تغفر اهلل ِل  ،أن   داداً وأن   تم تعلمون"وللح   ديث ص   لة بع   د جلس   ة االس   باحةوُل   ها ق   ال اهلل تع   اىل: "ف   َل جتعل   وا هلل 
 ولكم.                             

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 ق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينط

إن حقيقة التوحيد أال يك ون يف القل ب إال اهلل فه و وح ده ال هي جي ب إف راده ب النعم واملش يئة   -أيها اإلخوة-فيا  ،أما بعد
وال ي تم للعب د  ،عب ود اْل ق وم ا س واه باط لألن ه امل ،وه و وح ده ال هي ختل ص ل ه األعم ال وحت ىن ل ه اجلب اه وختض ع ،والتعظيم

( 44ُم وَن )توحيد ح ىت ال جيع ل يف قلب ه وقول ه وفعل ه ن داً للعزي ز اْلمي د كم ا ق ال س بحانه: فَ ََل جَتحَعلُ وا لِلَّ ِه أَنح َداًدا َوأَن ح ُتمح تَ عحلَ 
"األن داد ه و الش رك،  ه ايآي ة فق ال:وقد فسر ترمجان القرآن ابن عباس معىن اختاذ األنداد املنهي عن ه يف ه ه ،[44]البقرة: 

وحي  احم، وتق  ول: ل  وال   ،أخف  ى م  ن دبي  ب النم  ل عل  ى ص  فاة س  وداء يف ظلم  ة اللي  ل. وه  و أن تق  ول: واهلل وحيات  ك ي  ا ف  َلن
كليبة هها ألتانا اللصوص. ولوال البط يف الدار ألتانا اللص وص. وق ول الرج ل لص احبه: م ا ش اء اهلل وش ئت، وق ول الرج ل 

 (0130)ال جتعل فيها فَلناً. هها كله به شرك". ،فَلنلوال اهلل و 

فجعل من ذلك اْللف بغري اهلل ومل ال؟ وقد ق ال رس ول اهلل فيم ا روى البم هي وحس نه م ن ح ديث أم ري امل ؤمنني عم ر أن 
كم ا   ،ع ن اْلل ف بايآب اء وم ا أش به ذل ك وهن ى الن يب (0134)قال: "من حلف بغري اهلل فقد كف ر أو أش رك" رسول اهلل 

ينه    اكم أن حتلف    وا  -ع    ز وج    ل-: "إن اهلل وي ذل    ك مس    لم يف ص    حيحه م    ن ح    ديث عم    ر ق    ال: ق    ال رس    ول اهلل ر 
 بآبائكم". 

 (0137)هنى عنها ذاكراً وال آثراً". قال عمر: فواهلل ما حلفت ِبا منه مسعت رسول اهلل 

: َعاِمًدا. وال آثرًا َأيح َحاِكًيا َعنح الحغَ  ، َأيح َما َحَلفحت ِِبَا َواَل َحَكيحت َذِلَك َع نح َغ ريحِي، َويَ ُدلُّ فلله در الفاروق ال ذاكرًا َأيح ريح
ِلم" َما َحَلفحت ِِبَا ُمنحُه مسَِعحت َرُسول اللَّه َص لَّ  َه ى َعَليحِه َما َوَقَع يف رَِوايَة ُعَقيحل َعنح اِبحن ِشَهاب ِعنحد ُمسح ى اللَّ ه َعَليح ِه َوَس لََّم يَ ن ح

َها، َواَل َتَكلَّ   محت ِِبَا ".َعن ح

يق ول:  ف إ ي مسع ت رس ول اهلل  ،وأخرمل البمهي عن ابن عمر أنه مسع رجًَل يقول: ال والكعبة فقال: ال حتلف بغ ري اهلل
 (0132) "من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك".

                                                            
 (.090/  0) -وعنه تفسري ابن كثري  ،(739/  0) -( تفسري ابن أَب حا  0130)

 وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب. ،2530( أخرجه أبو يعلى يف مسنده 0134)

 .2727ومسلم  ،0023( أخرجه البخاري 0137)

 (.4124وصححه األلبا ي يف الصحيحة ) ،0272( أخرجه البمهي 0132)
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فليحل  ف ب  اهلل أو  م  ن ك  ان حالف  اً  ،ق  ال: "إن اهلل تع  اىل ينه  اكم أن حتلف  وا بآب  ائكم وروى البخ  اري وغ  ريه عن  ه ع  ن الن  يب 
 (0132) ليصمت".

 (0130) قال: "من حلف باألمانة فليس منا". بل روى أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة أن رسول اهلل 

ع  ن الن  يب ص  لى اهلل علي  ه  -رض  ي اهلل عن  ه-ب  ل ويف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه أب  و يعل  ي وغ  ريه بس  ند ص  حيح ع  ن أَب هري  رة 
 ،وإن ق ال ه و نص را ي فه و نص را ي ،ا حل ف: إن ق ال ه و يه ودي فه و يه وديوسلم ق ال: "م ن حل ف عل ى مي ني فه و كم 

وم ن دع ى دع اء اجلاهلي ة فإن ه م ن جث اء جه نم" ق الوا: ي ا رس ول  ،وإن قال هو ب ريء م ن اإلس َلم فه و ب ريء م ن اإلس َلم
 (0133)اهلل وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. 

والعظم ة  ،أن اْلل ف بالش يء يقتض ي تعظيم ه ، النه ي ع ن اْلل ف بغ ري اهللقال اْلاف  ابن حجر: قَاَل الحُعَلَم اء: والس ر يف
 (0135) يف اْلقيقة إمنا هي هلل وحده.

ال ال اْللف بالوِل وال بالنيب وال باألب وال باألم وال بغريها من ههه األميان املزورة الكاذب ة ال يت   -أيها اإلخوة-ولهلك 
ولنحل  ف ب  اليمني اْل  ق  ،ه  ها كل  ه ح  رام وش  رك ب  اهلل رب الع  املني فلندع  ه ولنجتنب  هال  ف ِب  ا الن  اس إال م  ن رح  م اهلل الي  وم ف

 وحده ال شريك له سبحانه. -عز وجل-باهلل 

يق ول: "ك ل مي ني حل ف  ويف اْلديث الهي أخرجه اْلاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر قال: مسع ت رس ول اهلل 
 (0139) به دون اهلل شرك".

 شرك باهلل يف التعظيم والندية فَل حتلف إال به سبحانه وال تقسم بغريه كائناً من كان.انتبه أيها اْلبيب واحهر ال

 (0151) يقول: "ألن أحلف باهلل كاذباً أحب إِل من أن أحلف بغريه صادقاً". -رضي اهلل عنه-ولهلك كان ابن مسعود 

والشرك أعظم من الكبائر كله ا س واء   ،الكبائر وأما اْللف باهلل كاذباً فهو كبرية من ،ذلك ألن اْللف بغري اهلل شركملاذا؟ 
 كان شركاً أكرباً أو شركاً أصغر.

                                                            
 .0015ي ( أخرجه البخار 0132)

 .92وانظر الصحيحة  ،وصححه األلبا ي هناك ،(7427( أخرجه أبو داود )0130)

 .4920وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،وقال صحيح اإلسناد ،3940واْلاكم  ،2530( أخرجه أبو يعلى 0133)

 .)0/  09) -( فتح الباري البن حجر 0135)

 .4924ححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب وص ،وغريه ،22( أخرجه اْلاكم يف املستدرك 0139)

 (.5914، والطربا ي يف الكبري")209/  5( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 0151)
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م  ع أن اْلل  ف ب  اهلل ك  هبًا ه  و  ،فتخي  ل إن م  ن حل  ف بغ  ري اهلل ص  ادقًا ه  و أعظ  م ذنبً  ا وأك  رب إمثً  ا م  ن ال  هي حل  ف ب  ه كاذبً  ا
إذا كان اْللف بغري اهلل أعظ م ذنبً ا منه ا فإذا كان هها عقابه وعاقبته و  ،اليمني الغموس اليت يغمس صاحبها يف نار جهنم

يف تص  ور ذل  ك أن تق  رأ قول ه تع  اىل: ِإنَّ  ُه َم  نح ُيشح  رِكح بِاللَّ  ِه فَ َق  دح   -أيه  ا اإلخ  وة-يكف ي  ؟فم اذا ي  ا ت  رى تك  ون عاقبت  ه وعقاب  ه
َنََّة َوَمأحَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمنح أَنحَصارٍ   [34( ]املائدة: 34) َحرََّم اللَُّه َعَليحِه اجلح

اْلل  ف باللّ  ه كاذبً  ا عل  ى اْلل  ف بغ  ريه ص  ادقًا، ألن  -رض  ي اهلل عن  ه-ول  هلك ق  ال ش  ي  اإلس  َلم: وإمن  ا رج  ح اب  ن مس  عود 
اْللف بالّله توحيد، واْللف بغريه شرك، وإن قدر الصدق يف اْللف بغري الّله فحسنة التوحي د أعظ م م ن حس نة الص دق، 

  (0150) الشرك. وسيئة الكهب أسهل من سيئة

ونس تغفرك مل ا ال نعلم ه ف اغفر لن ا م ا  ،الله م إن ا نع وذ ب ك أن نش رك ب ك ش يئا نعلم ه ،نعوذ باهلل من الش رك كل ه دق ه وجل ه
 أشركنا كله......... الدعاء.

                                                            
 (.271)ص  -( تيسري العزيز اْلميد 0150)
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 ال تسبوا جنود اهلل

 ،يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه م ن ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فَل هادي له

َبارك أَ دا
ُ
 صلَّى اإللُه ومنح َاُف ِبَعرحشه والطَّيُبون على امل

 أما بعد فيا أيها اإلخوة 

ب  ل الك  ون كل  ه حت  ت طوع  ه  ،ال خي  رمل ش  يء م  ن ذل  ك ع  ن أم  رهه  و م  دبر الك  ون ومص  رف أم  وره  -تب  ارك وتع  اىل-إن اهلل 
َبحَص اَر -عز وجل-قال اهلل  ،-جل وعَل-وإرادته سبحانه،  َع َواألح َرحِض أَمح َم نح مَيحلِ ُك السَّ مح : ُقلح َمنح يَ رحزُُقُكمح ِم َن السَّ َماِء َواألح

َ  يَّ ِم  َن الحَميِّ  ِت َوخُيح  رمُِل الحَميِّ  َت ِم   َمح  َر َفَس  يَ ُقوُلوَن اللَّ  ُه فَ ُق  لح أَفَ  ََل تَ ت َُّق  وَن )َوَم  نح خُيح  رمُِل اْلح َ  يِّ َوَم  نح يُ  َدب ُِّر األح (فَ  َهِلُكُم اللَّ  ُه 70َن اْلح
َرُفوَن ) قِّ ِإالَّ الضَََّلُل فََأِّنَّ ُتصح قُّ َفَماَذا بَ عحَد اْلَح  [ 74، 70(]يونس: 74َربُُّكُم اْلَح

(َوالنَّاِش طَاِت َنشح طًا 0وبعض الناس يشكل عليه قوله تعاىل: َوالنَّازَِعاِت َغرحقً ا ) ،فاهلل هو الهي يدبر األمر كله ال مدبر غريه
ًقا )7(َوالسَّ   اِ َاِت َس   بحًحا )4) [ ألن اهلل يف ه   هه ايآي   ة أس   ند 2 - 0(]النازع   ات: 2(فَالحُم   َدب ِّرَاِت أَمح   رًا )2(فَالسَّ   اِبَقاِت َس   ب ح

أن هها ال يعارض أن اهلل وحده الهي بيده ت دبري الكائن ات واملخلوق ات مم ا  -أحبيت-فلنعلم  ،تدبري بعض األمور إىل غريه
عليه  ا وأم  رهم  -ع  ز وج  ل-ن  رى أو ال ن  رى،ألن املقص  ود بامل  دبرات هن  ا املَلئك  ة ال  هين يقوم  ون عل  ى وظ  ائف وظفه  م اهلل 
الن  ار واجلن  ة إىل غ  ري ذل  ك م  ن بعمله  ا والقي  ام ِب  ا كتس  يري الس  حاب والري  اح وإن  زال األمط  ار وس  وق أس  باب ال  رزق وخزان  ة 

فع  اد األم  ر إلي  ه  ،وإذن  ه وباطَلع  ه وتق  ديره وعلم  ه -ع  ز وج  ل-فه  ؤالء إمن  ا ي  دبرون م  ا أم  روا ب  ه ب  أمره  ،املَلئك  ة امل  دبرات
 سبحانه أواًل وآخراً.

ه املص  طلحات وُل ها ك هب م  ن يعتق د أن اهلل خل  ق اخلل ق وف وض في  ه غ ريه م  ن األولي اء أو األب دال أو األوت  اد..... إخل ه ه
ب  ل ك  ل األم  ر  ،كم  ن يق  ول:إن للك  ون أقطاب  اً أو غ  ريه  ،ال  يت يردده  ا م  ن ال عق  ل ل  ه ي  زعم أن الك  ون ي  دبره ه  ؤالء دون اهلل

أيه ا -صغريه وكبريه عظيمه وغريه ال اد  إال عن إذن اهلل وأمره "قل إن األم ر كل ه هلل"، وم ن اعتق د ذل ك وأيق ن ب ه قلب ه 
ش ياء كله ا إىل فاعله ا األول اْلقيق ي ف َل يغض ب م ن الس ماء ملطره ا وال م ن األرض لزلزاُل ا ال ينف ك ينس ب األ  -اإلخوة

ول هلك ه و ال يس ب الس ماء وال  ،وال من الريح ُلبوِبا، ويكون مرجعه إذا غضب أن يس أل رب ه ص رفها أو التخفي ف منه ا
 هي سببها وهو اهلل. يسب املطر وال يسب الريح ألن ذلك يعود إىل احملد  اخلالق املوجد ُلا ال

عن سب ال دهر كم ا ش رحنا ذل ك يف لق اء س ابق وهن ى ع ن س ب ال ريح وه ها ه و موض وع ح ديثنا الي وم  ولها هنى النيب 
مبشيئة اهلل فسوف نتحد  ع ن ال ريح ايآي ة واملعج زة والر  ة والع هاب وم ا ينبغ ي أن يقابله ا ب ه اإلنس ان وذل ك م ن خ َلل 

قوال فتعالوا بنا نشنف ايآذان ومنتع األمس اع واجلن ان   ديث ه ها اجلن دي العظ يم م ن جن ود ايآيات واألحاديث وايآثار واأل
 اهلل يف الكون.
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أيه  ا اإلخ  وة.. ال  ريح أو الري  اح جن  دي عظ  يم م  ن جن  ود اهلل يف الك  ون يأمره  ا اهلل وينهاه  ا فتطي  ع ويص  رفها اهلل حي  ث يش  اء 
ع  هاباً ونقم  ة وخراب  اً، وُل  ها اجلن  دي العظ  يم مكان  ة كب  رية يف الق  رآن فيجعله  ا إن ش  اء ر   ة ونعم  ة ورخ  اء وجيعله  ا إن ش  اء 

ع   د ال   ريح آي   ة م   ن آيات   ه ال   يت أرش   د عب   اده إىل التفك   ري فيه   ا  -ع   ز وج   ل-فم   ن ذل   ك أن اهلل  الك   رمي ويف س   نة الن   يب 
( 0ق ال تع اىل: ح م )لَلستدالل على قدرته العظيمة واالمتنان بنعم ه اجلس يمة وق رن بينه ا وب ني أعظ م نعم ه يف ذل ك كم ا 

ِك  يِم ) َرحِض يَآَيَ  اٍت لِلحُم  ؤحِمِننَي )4تَ نحزِي  ُل الحِكتَ  اِب ِم  َن اللَّ  ِه الحَعزِي  ِز اْلَح (َويف َخلحِقُك  مح َوَم  ا يَ بُ  ثُّ ِم  نح َدابَّ  ٍة 7(ِإنَّ يف الس  موات َواألح
َرحَض بَ عح  َد َموحهِتَ  ا َوَتصح  رِيِف (َواخح  ِتََلِف اللَّيح  ِل َوالن ََّه  اِر َوَم  ا أَ 2َآيَ  اٌت ِلَق  وحٍم يُوِقنُ  وَن ) يَ  ا بِ  ِه األح ن ح  َزَل اللَّ  ُه ِم  َن السَّ  َماِء ِم  نح رِزحٍق فََأحح

ِمنُ وَن )2الرِّيَاِح َآيَاٌت ِلَقوحٍم يَ عحِقُلوَن ) قِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بَ عحَد اللَِّه َوَآيَاتِِه يُ ؤح ُلوَها َعَليحَك بِاْلَح  - 0جلاثي ة: (]ا0(تِلحَك َآيَاُت اللَِّه نَ ت ح
0 ] 

ِتََلِف اللَّيحِل َوالن ََّهاِر َوالحُفلحِك الَّيِت جَتحرِي يف الحَبحح  َرحِض َواخح َف ُع النَّ اَس َوَم ا أَن ح َزَل وقال تعاىل: "ِإنَّ يف َخلحِق السموات َواألح ِر مبَ ا يَ ن ح
َرحَض بَ عح  َد َموحهِتَ   يَ  ا بِ  ِه األح َ اللَّ  ُه ِم  َن السَّ  َماِء ِم  نح َم  اٍء فََأحح ِر بَ   نيح ا َوبَ  ثَّ ِفيَه  ا ِم  نح ُك  لِّ َدابَّ  ٍة َوَتصح  رِيِف الرِّيَ  اِح َوالسَّ  َحاِب الحُمَس  خَّ

َرحِض يَآَيَاٍت ِلَقوحٍم يَ عحِقُلوَن )  [002(]البقرة: 002السََّماِء َواألح

منه ا م ا ه و للمط ر  ،لي ة وهناري ة: "وتصريف الرياح أي جنوباً واااًل ودبوراً وصًبا، لي-ر ه اهلل تعاىل-قال اْلاف  بن كثري 
تارة تأحم بالر ة وتارة تأحم بالع هاب، ت ارة ت أحم  ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غهاء لألرواح ومنها ما هو عقيم ال ينتج،

 (0154).مبشرة بني يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة جتمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه حيث يشاء اهلل

عل  ى عب  اده ب  أن جع  ل ُل  م ال  ريح ال  ىت جت  ري الفل  ك م  ن الس  فن واملراك  ب  -ع  ز وج  ل-. ام    اهلل . -أيه  ا اإلخ  وة-وُل  ها 
والب  اخرات يف البح  ار ب  أمره، ف  بى الس  فينة الكب  رية والب  اخرة العظيم  ة يف البح  ر كاجلب  ل ال  هى يف ال  رب افظه  ا اهلل ويرعاه  ا 

: "وم  ن آيات  ه اجل  وار يف البح  ر ك  األعَلم إن يش  أ -ع  ز وج  ل-وي  هلل ُل  ا ويس  خر جن  ديني م  ن جن  وده: البح  ر والري  اح. ق  ال 
 يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن يف ذلك يآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري".

نعم.. لو شاء سكن الرياح فَل تتحرك السفن، أو جفف املاء فَل تسري وال جتري بل تظل راكدة ال جتيء وال تههب ب ل 
لى ظهره، أو لو شاء أهلك السفن بهنوب أهلها الهين يركب ون عل ى ظهره ا ولك ن يع ف ع ن كث ري م ن ذن وِبم ول و واقفة ع

أخههم جبميع ذنوِبم ألهلكهم، ولو شاء ألرسل الريح قوية عاتية فأخهت السفن وحولتها عن طريقها املستقيم أو دمرهتا 
 ولكن من لطفه أنه يرسل الريح بقدر اْلاجة إليها فقط.

: "وال  هاريات ذروا"ق  ال عل  ي ب  ن أَب -ع  ز وج  ل-م  ن عظ  م مكان  ة ه  ها" اجلن  دي" ال  ريح أقس  م اهلل ِب  ا يف كتاب  ه كم  ا ق  ال و 
طال  ب ه  ي الري  اح وكم  ا ق  ال تع  اىل: "واملرس  َلت عرف  ا" ق  ال اب  ن مس  عود ه  ي الري  اح، وق  ال تع  اىل: "والناش  رات نش  راً" ه  ي 

وم ن ُث يك ون اهلل مس ى ِب ا س ورتني م ن س ور  (0157)" ق ال: ه ى الري احالرياح أيضاً يف قول ابن مسعود "والعاصفات عصفاً 

                                                            
 (.232/  0) -( تفسري ابن كثري 0154)

 يف تفسري ههه ايآيات من مواضعها. ،( نفسه0157)
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القرآن الكرمي وه ي س ورة ال هاريات وس ورة املرس َلت   َلف م ا ذكرم ا في ه م ن مواض ع الق رآن الك رمي وه ها  ك اف ِف بي ان 
 مكانة هها اجلندي العظيم فهل مثل هها يسب ويشتم؟ . 

ال ينبغ ي ألح د أن يس ب ال ريح، فإهن ا خل ق مطي ع هلل وجن د م ن جن وده جيعله ا يف األم: " -ر  ه اهلل تع اىل-قال الش افعي 
 (0152)اهلل ر ة إذا شاء ونقمة إذا شاء". 

وقد ذكر اهلل الرياح يف القرآن العظيم كثرياً جًداً تارة بأمساء الهاريات واملرسَلت والعاص فات والري اح كم ا م ر، وت ارة بأمس اء 
 ر والصرصر والعقيم وههه منها ما هو أمساء و ما هو صفات.العاصف والقاصف والبشرى واإلعصا

ومن عظيم ما ذكر اهلل تعاىل من أم ر الري اح يف الق رآن أهن ا كان ت إح دى معج زات ن يب م ن أنبي اء اهلل الك رام وه و س ليمان 
اركن ا فيه  ا وكن ا بك  ل ب ن داود عليهم ا الس  َلم ق ال اهلل تع اىل ذك  ره: "ولس ليمان ال  ريح عاص فة جت ري ب  أمره إىل األرض ال يت ب

 شيء عاملني".

يق  ول اْل  اف  اب  ن كث  ري: "ك  ان لس  ليمان علي  ه الس  َلم بس  اط م  ن خش  ب يوض  ع علي  ه ك  ل م  ا ات  امل إلي  ه م  ن أم  ور اململك  ة 
واخلي  ل واجلم  ال واخلي  ام واجلن  د ُث ي  أمر ال  ريح أن حتمل  ه فت  دخل حتت  ه ُث حتمل  ه فبفع  ه وتس  ري ب  ه، وتظل  ه الط  ري م  ن اْل  ر إىل 

ء م    ن األرض فين    زل وتوض    ع آالت    ه وخش    به، كم    ا ق    ال تع    اىل: "وس    خرنا ل    ه ال    ريح جت    ري ب    أمره رخ    اء حي    ث حي    ث يش    ا
 (0152): "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر".-عز وجل-أصاب"وكما قال 

وق ال س  عيد ب  ن جب  ري ك ان يوض  ع لس  ليمان علي  ه الس  َلم س تمائة أل  ف كرس  ي ف  يجلس مم  ا يلي ه مؤمن  و اإلن  س ُث جيل  س م  ن 
 (0150) ورائهم مؤمنو اجلن، ُث يأمر الطري فتظلهم، ُث يأمر الريح فتحمله صلى اهلل عليه وسلم.

وق  ال عب  د اهلل ب  ن عبي  د ب  ن عم  ري: ك  ان س  ليمان علي  ه الس  َلم ي  أمر ال  ريح فتجتم  ع ك  الطود العظ  يم كاجلب  ل ُث ي  أمر بفراش  ه 
ىت تص عد عل ى فراش ه ُث ي أمر ال ريح فبتف ع ب ه فيوضع على أعلى مكان منها ُث يدعو بف رس م ن ذوات األجنح ة فبتف ع ح 

وشكراً مل ا يعل م م ن ص غر م ا  -عز وجل-كل شرف دون السماء وهو مطأطئ رأسه، ما يلتفت مييناً وال اااًل تعظيماً هلل 
 (0153) هو فيه يف ملك اهلل.

ه بي د رب ه يص رفه حس بما إنه جن دي م ن جن ود اهلل مطي ع م ا بي ده ش يء ق ط إمن ا أم ر ؟أيها اإلخوة.. مثل ه ها يس ب ويش تم
يرى ويوجهه حيثما يشاء فَل مشيئة له إال باهلل وال إرادة له إال باهلل وال قدرة له إال باهلل، فليتق اهلل من يسب الريح وليعلم 

رض ي -فف ي اْل ديث ال هي أخرج ه البم هي بس ند ص حيح م ن ح ديث أَب ب ن كع ب  أن ذلك ح رام حرم ه رس ول اهلل 

                                                            
 (.491/  0) -( األم 0152)

 (.725/  2) -كثري   ( تفسري ابن0152)

 ( نفسه.0150)

 (نفسه.0153)
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قال: "ال تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خ ري ه هه ال ريح وخ ري م ا  عن النيب  -اهلل عنه
 (0155) ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به". ،أمرت به

ء إال أيه  ا اْلبي  ب.. ه  ل ت  دبرت مع  ي ه  هه اللفظ  ة "م  ا أم  رت ب  ه" ف  الريح خملوق  ة م  أمورة م  دبرة مقه  ورة ال ت  أثري ُل  ا يف ش  ي
، فإذا سبها ساب أو شتمها شا  فإىل من يكون رجوع هها السب والشتم؟ هل -سبحانه وتعاىل-بأمر مدبرها ومصرفها 

تدرى؟  واأسفاه إن الشتم والسب حينئه يرجع إىل مدبرها ومالك أمرها ومن أزم ة األم ور كله ا بي ده رب الع املني س بحانه 
 عن مسلم موحد. وهو غري جائز على اإلطَلق من عاقل فضًَل 

فالواجب أن َنمد اهلل عل ى م ا ج اءت ب ه ال ريح م ن خ ري ونع وذ ب ه وح ده مم ا ج اءت ب ه م ن ش ر وه و س بحانه رازق اخل ري 
، أن يق ول العب د ه ها ال هكر النب وي الك رمي ه هه طاع ة هلل تع اىل: -عز وجل-ومانع الضر والشر، ويف هها العمل طاعة هلل 

 ما فيها وخري ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وش ر م ا فيه ا  وش ر م ا أرس لت ب ه"، "اللهم إ ي أسألك من خريها وخري
وقاعدة الشرع أنه ما استجلبت نعمة مبثل طاعة اهلل وشكره وال استدفعت نقمة مبثل االلتج اء إلي ه ودعائ ه واالس تغفار م ن 

 الهنوب، والتوبة ولهلك أرشد النيب إىل الدعاء ساعة هبوب الريح وعصفها.

 سب كل خملوق مسري كسب السحاب والزالزل فإنه أيضاً ال جيوز.  -أيها اإلخوة-يقاس على هها و 

وألن  ه ال يعتق  د معتق  د أب  داً أن ذل  ك ع  ن إرادهت  ا أو  ،ف  َل ينبغ  ي أن يس  ب أح  د ال  ريح، ألهن  ا م  أمورة مب  ا تفعل  ه م  ن اهلل تع  اىل
ع ز - م دبر وال مري د لش يء يف الك ون إال ب أمره وإذن ه ف َل فاع ل وال -ع ز وج ل-حريتها ألن اعتقاد ذلك من الشرك باهلل 

 .-وجل

إذا هب ت ال ريح  ب ل ك ان  ،إذا هب ت ال ريح أن ي دعو ِب ها ال دعاء ك ان م ن ه دي املص طفى    -أيها اإلخ وة-ولهلك 
 فزع فزعاً شديداً وعرف ذلك يف وجهه. 

ي  وم ال  ريح والغ  يم ع  رف ذل  ك يف وجه  ه  إذا ك  ان قال  ت: ك  ان رس  ول اهلل  روى مس  لم م  ن ح  ديث عائش  ة زومل الن  يب 
ف  إذا أمط  رت ُس  ّر ب  ه وذه  ب عن  ه ذل  ك قال  ت عائش  ة فس  ألته فق  ال: "إ ي خش  يت أن يك  ون ع  هاباً س  لط عل  ى  ،أقب  ل وأدب  ر

 (0159)ويقول إذا رأى املطر: "ر ة". ،أميت"

ال ت: م  ا رأي ت رس  ول م  ن ح ديث أم امل  ؤمنني عائش ة رض ي اهلل عنه  ا أهن ا ق -ك هلك   -ويف اْل ديث ال هي أخرج  ه مس لم 
 ،قال  ت: وك   ان إذا رأى غيم  ا أو را  اً ع  رف يف وجه   ه ،إمن  ا ك  ان يبتس  م ،مس  تجمعاً ض  احكاً ح  ىت أرى من  ه ُلوات   ة اهلل 

فقال  ت رض  ي اهلل عنه  ا ي   ا رس  ول اهلل أرى الن  اس إذا رأوا الغ   يم فرح  وا رج  اء أن يك  ون في   ه املط  ر وأراك إذا رأيت  ه عرف   ت يف 

                                                            
 . 4320وصححه األلبا ي يف الصحيحة  ،(4424( أخرجه البمهي )0155)

 .4040( أخرجه مسلم 0159)
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ق  د ع  هب ق  وم ب  الريح وق  د رأى ق  وم الع  هاب  ،ال: "ي  ا عائش  ة م  ا ي  ؤمنين أن يك  ون في  ه ع  هابوجه  ك الكراهي  ة قال  ت: فق  
 (0191) فقالوا هها عارض ممطرنا".

وهؤالء القوم هم ع اد أهلكه م اهلل تع اىل ب الريح كم ا ق ال ج ل ش أنه: "ويف ع اد إذ أرس لنا عل يهم ال ريح العق يم م ا ت هر م ن 
ل ع ز م ن قائ ل: "ك هبت ع اد فكي ف ك ان ع هاَب ون هر إن ا أرس لنا عل يهم را ا شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم"وكما ق ا

صرصراً يف يوم َنس مستمر تنزع الناس كأهنم أعجاز خن ل منقع ر فكي ف ك ان ع هاَب ون هر ولق د يس رنا الق رآن لل هكر فه ل 
 من مدكر". 

ه  ود ت  أحم أح  دهم فبفع  ه ح  ىت تغيب  ه ع  ن : كان  ت ال  ريح ال  يت أرس  لها اهلل عل  ى ع  اد ق  وم -ر   ه اهلل-يق  ول اْل  اف  اب  ن كث  ري 
األبص  ار ُث تنكس  ه عل  ى أم رأس  ه فيس  قط إىل األرض فتنقل  ع رأس  ه فيبق  ى جث  ة ب  َل رأس وُل  ها ق  ال: "ك  أهنم أعج  از خن  ل 

 (0190)منقعر".

 : هو عهاب مستمر موصول بعهاب ايآخرة نعوذ باهلل من سوء املصري. -أيها اإلخوة-وهها الهي فعل ِبم 

 بن عمرو رضي اهلل عنهما أنه قال: الريح مس خرة م ن األرض الثاني ة، فلم ا أراد اهلل أن يهل ك ع اداً أم ر وروى عن عبد اهلل
-خ  ازن ال  ريح أن يرس  ل عل  يهم را  اً هتل  ك ع  اداً فق  ال: أي رب أرس  ل عل  يهم م  ن ال  ريح ق  در منخ  ر الث  ور فق  ال  ل  ه اجلب  ار 

ل عل  يهم م  ن ال  ريح بق  در خ  ا ، ق  ال: فه  ي ال  يت يق  ول اهلل يف  : ال، إذا تكف  أ األرض وم  ن عليه  ا ولك  ن أرس  -تب  ارك وتع  اىل
في ا اهلل ي ا ودود ي ا حل يم ي ا لطي ف ي ا غف ور ي ا رح يم ي ا عف و (0194)كتابه: ما تهر من شيء أتت علي ه إال جعلت ه ك الرميم"

 سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمك.

 –ق ال: نص رت بالص با  ابن عباس رضي اهلل عنهما أن الن يب كما يف البخاري وغريه من حديث   وقد صح عن نبينا 
 أى الريح اجلنوبية أو الغربية. (0197)أي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور

َج اَءتحُكمح : يَ ا أَي َُّه ا الَّ ِهيَن َآَمنُ وا اذحُك ُروا نِعحَم َة اللَّ ِه َعلَ يحُكمح ِإذح -ع ز وج ل-فنصر اهلل نبيه حممداً يف األحزاب ب الريح كم ا ق ال 
(ِإذح َج اُءوُكمح ِم نح فَ  وحِقُكمح َوِم نح َأسح َفَل ِم نحُكمح َوِإذح 9ُجُنوٌد فََأرحَسلحَنا َعَليحِهمح رِاً ا َوُجنُ وًدا ملَح تَ َروحَه ا وََك اَن اللَّ ُه مبَ ا تَ عحَملُ وَن َبِص ريًا )

َنَ     اِجَر َوَتظُنُّ     ونَ  َبحَص     اُر َوبَ َلغَ     ِت الحُقلُ     وُب اْلح ِمنُ     وَن َوزُلحزِلُ     وا زِلح     زَااًل َش     ِديًدا 01بِاللَّ     ِه الظُُّنونَ     ا ) زَاَغ     ِت األح (ُهَنالِ     َك اب حتُلِ     َي الحُمؤح
 [.00 - 9(]األحزاب: 00)

 ؟فكيف حد  هها

                                                            
 (.599( وأخرجه مسلم )2549، 2545( أخرجه البخاري )0191)

 (.239/  3) -( تفسري ابن كثري 0190)

 (.247/  3) -( تفسري ابن كثري 0194)

 (.911( أخرجه مسلم )0197)
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وأس تغفر اهلل ِل واجلواب بع د جلس ة االس باحة أس أل اهلل تع اىل أن يعلمن ا م ا ينفعن ا وأن ينفعن ا مب ا علمن ا وأن يزي دنا علًم ا 
 ولكم.

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.

 وة فيا أيها اإلخ ،أما بعد

ا َوُجنُ وًدا ملَح تَ َروحَه ا وََك اَن اللَّ ُه مبَ ا تَ عحَملُ وَن يَا أَي َُّها الَِّهيَن َآَمُنوا اذحُكُروا نِعحَمَة اللَِّه َعَليحُكمح ِإذح َجاَءتحُكمح ُجنُ وٌد فََأرحَس لحَنا َعلَ يحِهمح رِاً  
َنَ  اِجَر َوَتظُنُّ  وَن بِاللَّ  ِه الظُُّنونَ  ا (ِإذح َج  اُءوُكمح ِم  نح فَ   وحِقُكمح َوِم  نح َأسح  َفَل ِم  نح 9َبِص  ريًا ) َبحَص  اُر َوبَ َلغَ  ِت الحُقلُ  وُب اْلح ُكمح َوِإذح زَاَغ  ِت األح

 [.00 - 9(]األحزاب: 00(ُهَناِلَك اب حتُِلَي الحُمؤحِمُنوَن َوزُلحزُِلوا زِلحزَااًل َشِديًدا )01)

ُلب  وب قوي  ة ح  ىت مل تب  ق ُل  م خيم  ة وال ش  يء وال يف الص  حيح أن اهلل ق  د أرس  ل عل  يهم را  اً ش  ديدة ا ؟كي  ف ح  د  ه  ها
توقد ُلم نار وال يقر ُل م ق رار ح ىت ارحتل وا خ ائبني خاس رين ح ىت ذك ر اب ن جري ر ع ن عكرم ة ق ال: قال ت اجلن وب للش مال 

فقال  ت الش  مال إن اْل  رة ال تس  ري باللي  ل ق  ال: فكان  ت ال  ريح ال  يت أرس  لت  ليل  ة األح  زاب: انطلق  ي ننص  ر رس  ول اهلل 
 م الصبا أى الشرقية وحرمت الشمالية واجلنوبية ذلك الفخر.عليه

وع  ن عب  د اهلل ب  ن عم  ر ق  ال: أرس  لين خ  اِل عثم  ان ب  ن مظع  ون ليل  ة اخلن  دق يف ب  رد ش  ديد وري  ح باملدين  ة فق  ال: ائتن  ا بطع  ام 
يح تس في فأذن ِل وقال: "من أتيت من أصحاَب فم رهم يرجعوا"ق ال: ف ههبت وال ر  وْلاف قال: فاستأذنت رسول اهلل 

قال فما يل وى أح د م نهم عنق ه. ق ال وك ان مع ي ت رس ِل  كل شيء فجعلت ال ألقى أحداً إال أمرته بالرجوع إىل النيب 
 فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد قال فضربته الريح حىت وقع بعض ذل ك اْلدي د عل ى كف ي فأنف هها إىل األرض.

(0192) 

ح  ال معس  كر  األفاعي  ل باملش  ركني يق  ول حهيف  ة ال  هي نق  ل إىل الن  يب  –ة أيه  ا اإلخ  و  –ري  ح قوي  ة ش  ديدة ح  ىت فعل  ت 
، تفع ل ِب م م ا تفع ل، ال تق ر -ع ز وج ل-املشركني من األحزاب وقتها: ق ال ف ههبت ف دخلت يف الق وم وال ريح وجن ود اهلل 

اهلل م  ا تطم  ئن لن  ا ق  در وال ُل  م ق  دراً وال ن  اراً وال بن  اء. س  بحان رَب تقتل  ع خي  امهم وتكف  أ ق  دورهم ح  ىت ق  ال أب  و س  فيان: و 
تقوم لنا نار وال يستمسك لنا بن اء ي ا معش ر ق ري  لق د لقين ا م ن ه هه ال ريح ال هي ت رون ف ارحتلوا ف إ ي مرحت ل ُث ق ام راجع اً 

  ورد اهلل الهين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً وكفى اهلل املؤمنني القتال وكان اهلل عزيزاً حكيماً.(0192)وقاموا معه

                                                            
 (.40/51( تفسري الطربي )0192)

 (.4/470( السرية النبوية البن هشام )0192)
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لريح اليت نصرت رسول اهلل "نصرت بالص با....." وأم ا ال ريح ال يت أهلك ت ع اداً فج اء يف تفص يل ذل ك ح ديث ههه هي ا
 أخرج  ه البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث اْل  ار  البك  ري ق  ال: خرج  ت أش  كو الع  َلء ب  ن اْلض  رمي إىل رس  ول اهلل 

د اهلل، إن ِل إىل رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم فم  ررت بالَربح  َهة، ف  إذا عج  وز م  ن ب  ين مت  يم منقط  ع ِب  ا، فقال  ت ِل: ي  ا عب  
حاج  ة، فه  ل أن  ت مبلغ  ي إلي  ه؟ ق  ال: فحملته  ا فأتي  ت ِب  ا املدين  ة، ف  إذا املس  جد غ  اص بأهل  ه، وإذا راي  ة س  وداء ختف  ق، وإذا 
ن ب  َلل متقل  د الس  يف ب  ني ي  دي رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، فقل  ت: م  ا ش  أن الن  اس؟ ق  الوا: يري  د أن يبع  ث عم  رو ب  

فاس تأذنت علي ه، ف أذن ِل، ف دخلت فس لمت، فق ال: "ه ل  -أو ق ال: رحل ه-العاص وجها. قال: فجلست، ف دخل منزل ه 
فس  ألتين أن  ،ك ان بي نكم وب  ني مت يم ش  يء؟ قل ت: نع  م، وكان ت لن  ا ال دبرة عل  يهم، وم ررت بعج  وز م ن ب  ين مت يم منقط  ع ِب ا

رسول اهلل، إن رأي ت أن جتع ل بينن ا وب ني مت يم ح اجزا فاجع ل أ لها إليك، وها هي بالباب: فأذن ُلا فدخلت، فقلت: يا 
ال  دهناء، فحمي  ت العج  وز واس  توفزت، وقال  ت: ي  ا رس  ول اهلل، ف  إىل أي  ن يض  طر مض  طرك؟ ق  ال: قل  ت: إن مثل  ي م  ا ق  ال 

َفها"،  لت ههه وال أشعر أهنا كانت ِل خصما، أعوذ باهلل ورسوله أن أكون كواف  د ع اد. ق ال: األول: "ِمعحَزى َ ََلت َحت ح
قلت: إن عاًدا قحط وا فبعث وا واف ًدا ُل م يق ال ل ه: قَي ل، -وهو أعلم باْلديث منه، ولكن يستطعمه -"هيه، وما وافد عاد؟"

فلم  ا مض  ى الش  هر خ  رمل إىل -فم  ر مبعاوي  ة ب  ن بك  ر، فأق  ام عن  ده ش  هرا يس  قيه اخلم  ر وتغني  ه جاريت  ان يق  ال ُلما"اجلرادت  ان"
ك تعل   م أ ي مل أج   ئ إىل م   ريض فأداوي   ه، وال إىل أس   ري فأفادي   ه، الله   م اس   ق ع   ادا م   ا كن   ت جب   ال َمهح   رة فق   ال: الله   م، إن   

تس   قيه. فم   رت ب   ه س   حابات س   ود، فن   ودي منه   ا: "اخ   ب"، فأوم   أ إىل س   حابة منه   ا س   وداء، فن   ودي منه   ا: "خ   هها رم   اًدا 
ر م  ا جي  ري يف خ  امتي ه  ها، ح  ىت رم  دًدا، ال تبق  ي م  ن ع  اد أح  دا". ق  ال: فم  ا بلغ  ين أن  ه أرس  ل عل  يهم م  ن ال  ريح إال كق  د

واْل  ديث  (0190)وكان  ت امل  رأة والرج  ل إذا بعث  وا واف  ًدا ُل  م ق  الوا: "ال تك  ن كواف  د ع  اد".-ق  ال أب  و وائ  ل: وص  دق -هلك  وا
 أخرجه البمهي وغريه بسند صحيح. 

َق  اِف َوقَ  دح َخلَ  ِت النُّ  هُ  َحح َم  ُه بِاألح ِ َيَديح  ِه َوِم  نح َخلحِف  ِه َأالَّ تَ عحبُ  ُدوا ِإالَّ اللَّ  َه ِإ يِّ ق  ال تع  اىل: َواذحُك  رح َأَخ  ا َع  اٍد ِإذح أَنح  َهَر قَ وح ُر ِم  نح بَ   نيح
َ ا 44(قَاُلوا َأِجئحتَ َنا لَِتأحِفَكَنا َعنح َآُِلَِتنَ ا فَأحتِنَ ا مبَ ا َتعِ ُدنَا ِإنح ُكنح َت ِم َن الصَّ اِدِقنَي )40َأَخاُف َعَليحُكمح َعَهاَب يَ وحٍم َعِظيٍم ) (قَ اَل ِإمنَّ

ِديَِتِهمح قَاُلوا َهَها َع اِرٌض 47ِعلحُم ِعنحَد اللَِّه َوأُبَ لُِّغُكمح َما أُرحِسلحُت ِبِه َوَلِكينِّ أَرَاُكمح قَ وحًما جَتحَهُلوَن )الح  ِبَل َأوح تَ قح (فَ َلمَّا رََأوحُه َعاِرًضا ُمسح
ِر َرب َِّه  ا فََأصح  َبُحوا اَل ي ُ  َرى ِإالَّ َمَس  اِكنُ ُهمح  42) مُمحِطرُنَ  ا بَ  لح ُه  َو َم  ا اسح  تَ عحَجلحُتمح بِ  ِه رِي  ٌح ِفيَه  ا َع  َهاٌب أَلِ  يمٌ  ٍء بِ  َأمح (تُ  َدمُِّر ُك  لَّ َش  يح

رِِمنَي )  (42َكَهِلَك جَنحزِي الحَقوحَم الحُمجح

 ،أداة نصر من اهلل ألوليائه على أعدائ ه ووس يلة ع هاب وانتق ام م ن املعان دين لرس له وأنبيائ ه  -أيها اإلخوة-وكما أن الريح 
 ك ُلا وظائف أخرى ومن ههه الوظائف أهنا تلقح النبات بأمر رِبا كما قال سبحانه: "وأرسلنا الرياح لواقح".فكهل

َ يَ  َديح  وم  ن وظائفه  ا أن تس  ري بالس  حاب وتص  رفه حي  ث يش  اء اهلل كم  ا ق  ال س  بحانه: "َوُه  َو الَّ  ِهي يُ رحِس  ُل الرِّيَ  اَح ُبشح  رًا بَ   نيح
َتِ  ِه َح  ىتَّ ِإَذا أَقَ لَّ  تح  نَ  ا بِ  ِه ِم  نح ُك  لِّ الثََّم  رَاِت َك  َهِلَك  َر ح َرجح َناُه لِبَ لَ  ٍد َميِّ  ٍت فَأَن حَزلحنَ  ا بِ  ِه الحَم  اَء فََأخح خُنح  رمُِل الحَم  وحَتى َس  َحابًا ثَِق  ااًل ُس  قح

 [23(]األعراف: 23َلَعلَُّكمح َتهَكَُّروَن )

                                                            
 (.0445و انظرالسلسلة: الضعيفة حتت اْلديث ) ،وحسنه األلبا ي يف صحيح سنن البمهي ،(200، 04/207( والطربي )7500وابن ماجه ) ،7252( أخرجه البمهي 0190)
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دي ه كم ا ق ال تع اىل: "وه و ال هي أرس ل الري اح ومن وظائفها أن تثري السحاب وأن حتمله وأن تسوقه وأن تكون بش راً ب ني ي
 بشراً بني يدي ر ته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

 ومن وظائفها كما يقول اْلاف  ابن كثري: "ومنها ما يسقم األرض".

 : لوال الريح ألن  ما بني السماء واألرض".-ر ه اهلل-ومن وظائفها ما قال مطرف بن عبد اهلل بن الشخري 

م لك اْلمد على نعمة اُل واء ال هى ل وال تق ديرك عص يان ب ىن آدم بتلويث ه لك ان أنق ى وأص فى وأش هى يش بع م ن ج وع الله
 ويروى من ظمأ ويشفى من سقم. 

ونش  كوا إىل اهلل ك  ل م  ن ل  و  اُل  واء ال  هى خلق  ه اهلل نقًي  ا تش  كو قل  وب امل  ؤمنني إىل رِب  ا ك  ل م  ن ل  و  اُل  واء بس  بب م  ن 
 هد عبادك.األسباب فر اك ربنا ا

ومن عجائب وظائف الريح أهنا تفضح العصاة وتنفي خبثهم وترسل لبيح األرض م ن ش رهم روى أ  د وحس نه األرن اؤط 
: فارتفعت ريح جيف ة منتن ة فق ال رس ول اهلل  قال: كنا مع النيب  -رضي اهلل عنه-يف ختريج املسند من حديث جابر 

 (0193)بون املؤمنني".ههه ريح الهين يغتا ؟"أتدرون ما ههه الريح

ق  دم م  ن س  فر فلم  ا ك  ان ق  رب املدين  ة هاج  ت ري  ح ش  ديدة تك  اد  وروى مس  لم م  ن ح  ديث ج  ابر ك  هلك أن رس  ول اهلل 
فلم  ا ق  دم املدين  ة ف  إذا من  افق عظ  يم م  ن املن  افقني ق  د  ،: "بعث  ت ه  هه ال  ريح مل  وت من  افق"ت دفن الراك  ب فق  ال رس  ول اهلل 

 (0195) مات.

ق ال: ق ال  -رضي اهلل عنه-أرواح املؤمنني قرب الساعة كما يف مسلم من حديث أَب هريرة ومن وظائف الريح أهنا تقبض 
 : "إن اهلل يبع   ث را   اً م   ن ال   يمن أل   ني م   ن اْلري   ر ف   َل ت   دع أح   داً يف قلب   ه مثق   ال ذرة م   ن إمي   ان إال قبض   ته".رس   ول اهلل 

(0199) 

 را  اً ك  ريح املس  ك َمسُّ  ها م  س اْلري  ر ف  َل ت  بك ق  ال: "ُث يبع  ث اهلل وفي  ه م  ن ح  ديث عب  د اهلل ب  ن عم  رو وفي  ه أن الن  يب 
 (0011)ُث يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة". ،نفساً يف قلبه مثقال حبة من اإلميان إال قبضته

ب ل هت ب  ،ف َل تنقط ع ال ريح ع ن اُلب وب بفن اء ال دنيا ،بشأن الريح أهن ا هت ب يف اجلن ة  -أيها اإلخوة-ومن أفضل ما قرأت 
 كن سبحان رَب فرق بني ريح وريح.ول ،يف اجلنة

                                                            
 سن.وقال شعيب األرنؤوط: إسناده ح ،(02540( أخرجه أ د )0193)

 .3405( أخرجه مسلم 0195)

 .743( أخرجه مسلم 0199)

 .2100( أخرجه مسلم 0011)
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ثُ و ِِف  روى مسلم من حديث أنس أن رسول اهلل  َنَّ ِة َلُس وقًا يَأحُتونَ َه ا ُك لَّ مُجَُع ٍة فَ تَ ُه بُّ رِي ُح الشَّ َماِل فَ َتحح قال: "ِإنَّ ِِف اجلح
لُ   وُهمح َواللَّ   ِه َلَق   ِد ُوُج  وِهِهمح َوثِيَ   اِِبِمح فَ يَ    زحَداُدوَن ُحسح   ًنا َومَجَ   ااًل فَ يَ رحِجُع  وَن ِإىَل َأهح  لِ   يِهمح َوقَ   ِد ازحَداُدوا ُحسح   ًنا َومَجَ   ااًل فَ يَ ُق  وُل َُلُ   مح َأهح

ًنا َومَجَااًل  ًنا َومَجَااًل. فَ يَ ُقوُلوَن َوأَن حُتمح َواللَِّه َلَقِد ازحَددحُ ح بَ عحَدنَا ُحسح  (0010)«.ازحَددحُ ح بَ عحَدنَا ُحسح

أب داً ري ح الش مال يف س وق اجلن ة ك ل مجع ة وهك ها أيه ا اإلخ وة ه هه باختص ار ش ديد  نسأل اهلل العلي الكرمي أن ال ارمن ا
 ؟فمث ل ه ها يس ب -ع ز وج ل-بعض أخبار هها اجلندي الهي يطيع اهلل ويأمتر بأمره وهو مس خر وم دبر ومقه ور مبش يئته 
م  اءه ف  اللهم غفران  ك مل  ا عس  ى أن نع  وذ ب  اهلل م  ن اخل  هالن ونس  أل اهلل أن جيعلن  ا مم  ن يعت  رب بآيات  ه ويق  در آالءه ويش  كر نع

يكون قد صدر عنا مما يغضبك واللهم لك اْلمد  ًدا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء األرض وملء م ا بينهم ا 
ال م  انع مل  ا أعطي  ت وال معط  ي مل  ا  ،أح  ق م  ا ق  ال العب  د وكلن  ا ل  ك عب  د ،أه  ل الثن  اء واي  د ،وم  لء م  ا ش  ئت م  ن ش  يء بع  د

 وال ينفع ذا اجلد منك اجلد........... الدعاء. ،وال معقب ملا حكمت ،ملا قضيت وال راد ،منعت

                                                            
 .3742( أخرجه مسلم 0010)
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 ؟هل قدرنا اهلل ح  قدر)

 ،م ن يه ده اهلل ف َل مض ل ل ه ،ونع وذ ب اهلل م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن اْلمد هلل َنم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. ،حده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل و  ،ومن يضلل فَل هادي له

ٍ ومن َسندِ   يا أنَت يا أحسَن األمساِء يف َخَلدي ماذا أُعرُِّف من َم ح

عحنا ثناَء الواحِد األحدِ   تَ َقاصرحت كلُّها األوصاُف عندكُم ملَّا مسَِ

 واهلِل لو أنَّ أقَلَم الورى بُريت ِمن العروِق ملدِح السيِد الّصمدِ 

 لِا الُعشَر مما يستحقُّ وال ُعشَر العشرِي وهها غايُة األمدِ مل نب

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد 

من تأمل النصوص الدالة على عظمة اهلل وكربيائه وجمده وجَلله وخضوع املخلوق ات بأس رها لع زه كم ا أوض ح ذل ك الق رآن 
لل   هي ل   ه ه   هه اّلً حقيقي   اً وخيض   ع خض   وعاً هنائيً   ا وأوض   حته س   نة الن   يب علي   ه الص   َلة والس   َلم فإن   ه ال ميل   ك إال أن ي   هل ذ

النعوت العظيمة، واألوصاف الكاملة اجلليلة، وإن ذلك ملن أكرب األدلة والرباهني على أنه املعب ود   ق وح ده، احملم ود   ق 
، وه هه ه ي اْلق وم ا س واه باط ل -عز وجل-وحده الهي جيب أن يبهل له غاية الهل والتعظيم وغاية اْلب والتأله، وأنه 

 (0014)“حقيقة التوحيد ولبه وروحه، وسر اإلخَلص وفحواه.

يًعا قَ بحَضُتُه يَ وحَم الحِقَياَم ِة وَ  َرحُض مجَِ رِِه َواألح الس موات َمطحِويَّ اٌت بَِيِمينِ ِه ومن ههه ايآيات ما قال اهلل تعاىل: َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقدح
رِكُ   [.03(]الزمر: 03وَن )ُسبحَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيشح

هو اخلالق لكل ما يف الكون من مسائه إىل أرضه ومن عرش ه  ،هو الهي خلق كل شيء  -أيها اإلخوة- -عز وجل-فاهلل 
إىل فرش  ه وه  و املال  ك لك  ل ش  يء ال خي  رمل أب  داً ش  يء منه  ا ع  ن ملك  ه وه  و املتص  رف يف ك  ل ش  يء ال خي  رمل ش  يء أب  داً ع  ن 

 إرادته وأمره.

ْلقيق  ة التوحي  د م  ن جان  ب وحداني  ة »ص  احب الظ  َلل هن  ا حت  ت ه  هه ايآي  ة ق  ال: ه  هه ايآي  ة تع  رض:  وم  ا أحس  ن م  ا ق  ال
وال أمجل وا ح ني َدع وا الن يب  -املش ركون -اخلالق الهي خل ق ك ل ش يء، املال ك املتص رف يف ك ل ش يء. فم ا أحس ن ه ؤالء 

  ش  يء، وه و املتص  رف يف ملك وت الس  موات ل ش راك ب اهلل، وم  ا عب دوه ح  ق عبادت ه إذ أش  ركوا ب ه، واهلل ه و خ  الق ك ل
   ؟واألرض بَل شريك، فأِّن يعبد معه غريه، وله وحده مقاليد السموات واألرض

                                                            
 بتصرف. ،(024( القول السديد )ص 0014)
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نع   م م   ا ق   دروا اهلل ح   ق ق   دره، وه   م يش   ركون ب   ه بع   ض خلق   ه. وه   م ال يعبدون   ه ح   ق عبادت   ه. وه   م ال ي   دركون وحدانيت   ه 
 وعظمته، وهم ال يستشعرون جَلله وقوته. 

أي ما عظم وه كم ا جي ب ل ه فإن ه ل و  حق قدرهامللك األعظم  اهلل  ألعظم يف أحسن مواطنه فقال: وأظهر االسم ا
استغرق الزمان يف عبادته وخالص طاعته  يث مل خيل شيء منه عنها ملا كان ذلك حق قدره فكيف إذا خَل بعض ه عنه ا 

  ؟فكيف إذا ُعدل به غريه

يًعا قَ بحَضُتُه يَ  وحَم الحِقَياَم ةِ  ته ُث كشف ُلم عن جانب من عظمته سبحانه وقو  وق دَّمها ملباش رهتم ُل ا ومع رفتهم  َواأَلرحُض مجَِ
 قيقته  ا. ومل  ا ك  ان م  ا يدركون  ه منه  ا م  ن السِّ  عة والك  رب كافي  ا يف العظم  ة وإن مل ي  دركوا أهن  ا س  بع، أك  د مب  ا يص  لح جلمي  ع 

يًعا  طبقاهتا تنبيها للبصراء على أهنا سبع من غري تصريح فقال:  . وملا كان العامل العل وي أش رف، ومل ا ك انوا يعلم ون مجَِ
يًع  ا  أن الس  موات س  بع متطابق  ة مب  ا يش  اهدون م  ن س  ري النج  وم، مج  ع ليك  ون م  ع  كالتص  ريح يف مجي  ع األرض أيض  ا   مجَِ

ضته، والسموات يطويها بيمينه فالهي جيعل األرض بكل طبقاهتا وأجزائها يف قب َوالسموات َمطحِويَّاٌت بَِيِميِنِه  يف قوله: 
فالسموات واألرض مجيعا يف يده، ويقول أنا امللك أين امللوك. فصاحب ههه الق درة العظم ى كي ف يُ عحبَ د مع ه آُل ة أخ رى 

   ؟هي أصنام ومتاثيل وأوثان

، ترف  ع ع  ن أن يك  ون ل  ه أي تن  زَّه وتق  دس ع  ن الش  ريك والنظ  ري والص  احبة والول  د ُس  بحَحانَُه  ل  ها ن  زَّه تع  اىل نفس  ه بقول  ه: 
 (0017“.)شريك وهو رب كل شيء ومليكه

فق  ال: ي  ا حمم  د، إن  ا  ج  اء ح  رب م  ن األحب  ار إىل رس  ول اهلل »ق  ال:  اب  ن مس  عود  روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث
جند أن اهلل جيعل السموات على إصبع، واألرضني على إصبع، والشجر على إصبع، واملاء عل ى إص بع، والث رى عل ى إص بع 

ح ىت ب دت نواج هه تص ديقاً لق ول اْل رب. ُث ق رأ: َوَم ا قَ َدُروا  ائر اخللق على إصبع. فيقول: أنا امللك. فض حك الن يب وس
يًعا قَ بحَضُتُه يَ وحَم الحِقَياَمِة  رِِه َواأَلرحُض مجَِ  (0012)«.اللََّه َحقَّ َقدح

 «.لك، أنا اهللواجلبال والشجر على إصبع، ُث يهزهن فيقول: أنا املا»ويف رواية ملسلم: 

 «.جيعل السموات على إصبع واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق على إصبع»ويف رواية للبخاري: 

يطوي اهلل السموات يوم القيامة ُث يأخههن بيده اليمىن، ُث يقول: أنا امللك أي ن اجلب ارون، »وملسلم عن ابن عمر مرفوعاً: 
 (0012)«.أين املتكربون؟ ؟ُث يأخههن بشماله، ُث يقول: أنا امللك أين اجلبارونُث يطوي األرضني السبع،  ؟أين املتكربون

                                                            
 .0002(، أيسر التفاسر للجزائري ص 2/7101( يف ظَلل القرآن )0017)

 .3447ومسلم  ،3220( أخرجه البخاري 0012)

 (.4355( أخرجه مسلم )0012)

 



 584 

دليل على عظمة اهلل وكماله وكربيائه وعظيم قدرته وعظ م خملوقات ه وإذا ك ان س بحانه ِب هه   -أيها اإلخوة  -فهها اْلديث
 ؟ العظمة فكيف يشرك أحد معه يف عبوديته غريه

ام  ل ه  هه املخلوق  ات ، فم  ع  -ع  ز وج  ل-إن  ه يض  ع الس  موات كله  ا عل  ى إص  بع، فه  و ي  دل عل  ى عظم  ة اهلل تع  اىل حي  ث 
 ؟أي ن اجلب ارون« أن ا املل ك أن ا اجلب ار»عظم ههه املخلوقات، السموات واألرض فإنه سبحانه يأخهها بيده ويهزها ويقول: 

 ايآية تصديًقا لقول اْلرب  أين املتكربون؟ أين ملوك األرض؟ وتَل النيب 

ويف هها إثبات الصفات هلل، وأنه سبحانه له ميني واال، وأن كلتا يديه ميني كما  : -ر ه اهلل-شي  ابن باز قال مساحة ال
-يف اْل  ديث ايآخ  ر ؛ ومسَّ  ى أح  دمها مييًن  ا وايآخ  ر ا  اال م  ن حي  ث االس  م، ولك  ن م  ن حي  ث املع  ىن والش  رف كلتامه  ا مي  ني 

 (0010)“، وليس يف شيء منهما نقص-سبحانه وتعاىل

در بن  ا أن نس  تعيد م  ا كن  ا أص  لناه ِف اْل  ديث ع  ن ص  فات اهلل تع  اىل ِف خطب  ة اْلي  اة املثل  ى م  ع أمس  اء اهلل وص  فاته وهن  ا جي  
 اْلسىن فنقول: 

ع  ز -اإلمي  ان ب  اهلل وأمسائ  ه وص  فاته وإمراره  ا كم  ا ج  اءت واعتق  اد أهن  ا ح  ق كم  ا أخ  رب اهلل  -أيه  ا اإلخ  وة  -الواج  ب علين  ا 
أخربن ا بأمسائ ه وص فاته وأفعال ه ومل يب ني كيفيته ا  -ع ز وج ل-التكييف والتمثيل ألن اهلل  وعدم وأخرب رسول اهلل  -وجل

فص فات ذات ه تع اىل م ن اْلي اة والعل م والس مع والبص ر والق درة  -ع ز وج ل-فنصدق اخلرب ونؤمن به ونكل الكيفي ة إىل اهلل 
ىل مس اء ال دنيا واي يء لفص ل القض اء ب ني عب اده واإلرادة وغريها وكهلك صفات أفعال ه م ن االس تواء عل ى الع رش والن زول إ

وغ اب ع ن  وغري ذلك كلها حق على حقيقتها وعلى حقيقتها علمنا اتصافه تعاىل ِبا مب ا علمن ا يف كتاب ه وس نة رس وله 
 مجي  ع املخل  وقني كيفيته  ا ومل ايط  وا ِب  ا علم  ا كم  ا قال  ت أم س  لمة رض  ي اهلل عنه  ا وربيع  ة ال  رأي ومال  ك ب  ن أن  س وغ  ريهم
ر ه  م اهلل تع  اىل االس  تواء غ  ري جمه  ول والكي  ف غ  ري معق  ول واإلمي  ان ب  ه واج  ب والس  ؤال عن  ه بدع  ة وم  ن اهلل الرس  الة وعل  ى 

وإن  ا واهلل لك  الون ح  ائرون يف كيفي  ة  -ع  ز وج  ل-الرس  ول ال  بَلغ وعلين  ا التص  ديق والتس  ليم وك  هلك الق  ول يف مجي  ع ص  فاته 
شراب فينا وكيف يدبر اهلل تعاىل قوت كل عضو في ه  س ب حاجت ه ويف اس تقرار سراية الدم يف أعضائنا وجريان الطعام وال

ويردها إذا شاء وكيفي ة إقع اد  -عز وجل-الروح اليت هي بني جنبينا وكيف يتوفاها اهلل يف منامها وتعرمل إىل حيث شاء اهلل 
وكيفية املَلئكة وعظم خلقهم فكي ف الع رش امليت يف القرب وعهابه ونعيمه وكيفية قيام األموات من القبور حفاة عراة غرال 

عن  ه عل  ى  -ع  ز وج  ل-ك  ل ذل  ك جنه  ل كيفيت  ه وَن  ن مؤمن  ون ب  ه كم  ا أخربن  ا اهلل   -ع  ز وج  ل-ال  هي ال يق  در ق  دره إال اهلل 
وأمسائ   ه اْلس   ىن  -ع   ز وج   ل-ألس   نة رس   له عل   يهم الص   َلة والس   َلم وإميان   اً بالغي   ب وإن مل نعل   م الكيفي   ة فكي   ف باخل   الق 

ل  ى وهلل املث  ل األعل  ى يف الس  موات واألرض ول  ه اْلم  د يف األوىل وايآخ  رة ول  ه اْلك  م وإلي  ه ترجع  ون آمن  ا ب  اهلل وص  فاته الع
 وأشهد بأنا مسلمون آمنا به كل من عند ربنا ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

                                                            
 .491 – 459يد: ص ( شرح كتاب التوح0010)
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النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائ ك يف غ ري ض راء مض رة  اللهم إنا أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العي  بعد املوت ولهة
 وال فتنة مضلة.

ُث يط   وي  ؟يط   وي اهلل الس   موات ي   وم القيام   ة ُث يأخ   ههن بي   ده اليم   ىن، ُث يق   ول: أن   ا املل   ك أي   ن اجلب   ارون، أي   ن املتك   ربون
 أين املتكربون؟ ؟األرضني السبع، ُث يأخههن بشماله، ُث يقول: أنا امللك أين اجلبارون

َ   يُّ الحَقيُّ   وُم اَل تَأحُخ   ُهُه ِس   َنٌة َواَل نَ    ه    وحٌم لَ   ُه َم   ا يف ها ه   و ربن   ا ج   َل جَلل   ه ال   هي يع   رف ب   ه فيق   ول ل: اللَّ   ُه اَل ِإلَ   َه ِإالَّ ُه   َو اْلح
َ أَيحِديِهمح  َفُع ِعنحَدُه ِإالَّ بِِإذحنِِه يَ عحَلُم َما بَ نيح َرحِض َمنح َذا الَِّهي َيشح ٍء ِم نح ِعلحِم ِه السموات َوَما يف األح َوَما َخلحَفُهمح َواَل اُِيطُ وَن ِبَش يح

َرحَض َواَل يَ ئُ   وُدُه ِحفحظُُهَم   ا َوُه   َو الحَعلِ   يُّ الحَعِظ   يُم ) َ 422ِإالَّ مبَ   ا َش   اَء َوِس   َع ُكرحِس   يُُّه الس   موات َواألح يِن قَ   دح تَ بَ    نيَّ (اَل ِإكح   رَاَه يف ال   دِّ
ُف     ي    ٌع َعلِ    الرُّشح   ُد ِم    َن الحغَ    يِّ َفَم    نح َيكح َس    َك بِ    الحُعرحَوِة الح   ُوث حَقى اَل انحِفَص    اَم َُلَ    ا َواللَّ    ُه مسَِ َتمح يٌم رح بِالطَّ   اُغوِت َوي ُ    ؤحِمنح بِاللَّ    ِه فَ َق    ِد اسح

 [.420، 422(]البقرة: 420)

(ُه َو اللَّ ُه الَّ ِهي اَل ِإلَ َه 44الرَّ حَُن الرَِّحيُم ) عنه: "ُهَو اللَُّه الَِّهي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعامِلُ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة ُهوَ  -عز وجل-ويقول 
َبَّ  اُر الحُمَتَكب ِّ  ُر ُس  بحَحاَن اللَّ  هِ  َ  اِلُق 47 َعمَّ  ا ُيشح  رُِكوَن )ِإالَّ ُه  َو الحَملِ  ُك الحُق  دُّوُس السَّ  ََلُم الحُم  ؤحِمُن الحُمَه  يحِمُن الحَعزِي  ُز اجلح (ُه  َو اللَّ  ُه اخلح

ِكيُم ) الحَبارُِك الحُمَصوِّرُ  َرحِض َوُهَو الحَعزِيُز اْلَح ىَن ُيَسبُِّح َلُه َما يف السموات َواألح سح َاُء اْلُح َمسح  [ 42 - 44(]اْلشر: 42َلُه األح

ُك  نح لَ  ُه  (وملَح يَ 7(ملَح يَلِ  دح وملَح يُولَ  دح )4(اللَّ  ُه الصَّ  َمُد )0عن  ه: "بس  م اهلل ال  ر ن ال  رحيم قُ  لح ُه  َو اللَّ  ُه َأَح  ٌد ) -ع  ز وج  ل-ويق  ول 
 (2ُكُفًوا َأَحٌد )

آيات تتحد  عن رِبا سبحانه وتظهر عظمته وكربيائه ومن مسعها وت دبرها ام تأل قلب ه يقين اً يف عظم ة اهلل تع اىل امس ع م اذا 
َرحِض َمثَ  ُل نُ  ورِِه َكِمشح  َكاٍة ِفيَه  ا ِمصح  َباٌح الحِمصح  َباُح يف  ُزَجاَج  ٍة الزَُّجاَج  ُة َكأَن ََّه  ا  يق  ول ربن  ا ع  ن نفس  ه: اللَّ  ُه نُ  وُر الس  موات َواألح

لَ وح ملَح مَتحَسسح ُه نَ اٌر نُ وٌر َعلَ ى نُ وٍر يَ هح ِدي َكوحَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمنح َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة َزي حُتونٍَة اَل َش رحِقيٍَّة َواَل َغرحبِيَّ ٍة َيَك اُد َزي حتُ َه ا ُيِض يُء وَ 
ٍء َعلِ يٌم )اللَُّه لُِنورِِه َم نح َيَش اُء َوَيضح ِرُب ا ثَ اَل لِلنَّ اِس َواللَّ ُه ِبُك لِّ َش يح َمح ُ ُه 72للَّ ُه األح (يف بُ يُ وٍت أَِذَن اللَّ ُه َأنح تُ رحفَ َع َويُ هحَكَر ِفيَه ا امسح

ََصاِل )  [ 70، 72(]النور: 70ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِالحُغُدوِّ َوايآح

ِ َمح  ِس َكِلَم  اٍت فَ َق  اَل  -ص  لى اهلل علي  ه وس  لم-اَم ِفينَ  ا َرُس  وُل اللَّ  ِه ويف اْل  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم َع  نح َأىِب ُموَس  ى قَ  اَل قَ  
 الن ََّه اِر َوَعَم  ُل اَل يَ نَ اُم َواَل يَ نحَبغِ ى لَ ُه َأنح يَ نَ اَم خَيحِف ُض الحِقسح َط َويَ رحفَ ُع ُه يُ رحفَ ُع ِإلَيح ِه َعَم ُل اللَّيح ِل قَ بح َل َعَم لِ  -ع ز وج ل-ِإنَّ اللَّ َه »

ِه  ِه َم  ا ان حتَ َه  ى ِإلَيح  ِه َبَص  رُُه ِم  نح  -النَّ  اُر  -َوِِف رَِوايَ  ٍة  -قَ بح  َل َعَم  ِل اللَّيح  ِل ِحَجابُ  ُه النُّ  وُر  الن ََّه  ارِ  َرقَ  تح ُس  ُبَحاُت َوجح لَ  وح َكَش  َفُه أَلحح
 (0013)«.َخلحِقهِ 

 سبحانك ربنا، ماقدرناك حق قدرك؟  
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ِب ا وح دها دون   هلل يف قل ب م ن مسعه ا ولرمب ا اكتف ى الن يب  ولهلك كانت كلمة" اهلل"  كفيلة أن تلقى اجلَلل والتعظ يم
غريها يف مقام التعريف به سبحانه طاملا ك ان الس ائل فقيه اً كم ا يف اْل ديث ال هي أخرج ه مس لم َع نح أَنَ ِس بح ِن َمالِ ٍك قَ اَل 

َأَل َرُسوَل اللَِّه  ٍء َفَكاَن ي ُ  -صلى اهلل عليه وسلم-هُنِيَنا َأنح َنسح ِل الحَباِديَ ِة الحَعاقِ ُل فَ َيسح أََلُه َعنح َشىح عحِجبُ َنا َأنح جيَِىَء الرَُّجُل ِمنح َأهح
َمُع َفَجاَء َرُجٌل ِمنح َأهح ِل الحَباِديَ ِة فَ َق اَل يَ ا حُمَمَّ ُد أَتَانَ ا َرُس وُلَك فَ  َزَعَم لَنَ ا أَنَّ َك تَ  زح  «. َص َدقَ »ُعُم َأنَّ اللَّ َه أَرحَس َلَك قَ اَل َوََنحُن َنسح

ِبَ  اَل َوَجَع  َل ِفيَه  ا َم  ا «. اللَّ  هُ »قَ  اَل َفَم  نح َخلَ  َق اأَلرحَض قَ  اَل «. اللَّ  هُ »اَل َفَم  نح َخلَ  َق السَّ  َماَء قَ  اَل قَ   قَ  اَل َفَم  نح َنَص  َب َه  ِهِه اجلح
ِبَ  اَل «. اللَّ  هُ »َجَع  َل. قَ  اَل  قَ  اَل َوَزَع  َم «. نَ َع  مح »آللَّ  ُه أَرحَس  َلَك قَ  اَل قَ  اَل فَِبالَّ  ِهى َخلَ  َق السَّ  َماَء َوَخلَ  َق اأَلرحَض َوَنَص  َب َه  ِهِه اجلح

َلِتنَ  ا. قَ  اَل  ِمنَ  ا َولَي ح نَ  ا مَخح  َس َص  َلَواٍت ِِف يَ وح قَ  اَل «. نَ َع  مح »قَ  اَل فَِبالَّ  ِهى أَرحَس  َلَك آللَّ  ُه أَمح  َرَك ِِبَ  َها قَ  اَل «. َص  َدقَ »َرُس  وُلَك َأنَّ َعَلي ح
نَ   ا زََك   اةً  َوالِنَ   ا. قَ   اَل  َوَزَع   َم َرُس   وُلَك َأنَّ َعَلي ح قَ   اَل َوَزَع   َم «. نَ َع   مح »قَ   اَل فَِبالَّ   ِهى أَرحَس   َلَك آللَّ   ُه أَمح   َرَك ِِبَ   َها قَ   اَل «. َص   َدقَ »ِِف أَمح

ِر َرَمَضاَن ِِف َسَنِتَنا. قَاَل  َنا َصوحَم َشهح قَاَل َوَزَعَم «. نَ َعمح »اَل قَاَل فَِبالَِّهى أَرحَسَلَك آللَُّه أََمَرَك ِِبََها قَ «. َصَدقَ »َرُسوُلَك َأنَّ َعَلي ح
َتطَاَع ِإلَيحِه َسِبيًَل. قَاَل  َنا َحجَّ الحبَ يحِت َمِن اسح قِّ اَل أَزِي ُد َعلَ يحِهنَّ «. َصَدقَ »َرُسوُلَك َأنَّ َعَلي ح . قَاَل َوالَّ ِهى بَ َعثَ َك بِ اْلَح قَاَل ُُثَّ َوىلَّ

َنَّةَ » - عليه وسلمصلى اهلل-َواَل أَن حُقُص ِمن حُهنَّ. فَ َقاَل النَِّبُّ  ُخَلنَّ اجلح  (0015)«.لَِئنح َصَدَق لََيدح

و ُلها يرى ابن القيم والطحاوي وغريمها أن اسم "اهلل" هو االسم األعظ م ال هي إذا دع ى ب ه أج اب وإذا س ئل ب ه أعط ى، 
اء اْلسىن ما تكرر ولها تكرر ذكر هها االسم اجلميل اجلليل يف القرآن الكرمي ما يقرب من آلف مرة وليس هناك من األمس

 هها العدد، ُلها وإن ذكرنا اْلديث ففيه من ذكر هها االسم ما ال اصى من العدد.

والس ؤال:  ،جهرة ال س ر ا وعَلني ة ال خفي ة بأنن ا إىل اللحظ ة م ا ق درنا اهلل تع اىل ح ق ق دره ،أيها اإلخوة  تعالوا نعبف فعًَل 
فلم ولن يعرف باهلل خري من كتابه ال هى تكل م  -عز وجل-إىل كتاب اهلل أين الطريق اىل ذلك؟ واجلواب: من هنا الطريق 

به وأرسله يعرفنا به وأعىن ب ه الكت اب املس طور الق رآن الك رمي وك هلك بالتأم ل ِف خل ق اهلل ِف الك ون واملخلوق ات ال ىت ج اء 
 -ع  ز وج  ل-حي  د وح  ديث ع  ن اهلل فأم  ا الق  رآن الك  رمي فإن  ه كل  ه تو  ،ذكرم  ا يف الق  رآن واْل  ديث وه  ها ه  و الكت  اب املنظ  ور

 بأفصح بيان وأعهب كَلم.

ع ز -وتأمل أخي اْلبيب هل ترى يف القرآن كله إال حديثًا عن اهلل تعاىل واإلمي ان ب ه ف القرآن كل ه يتح د  ع ن توحي د اهلل 
التوحي  د؛ ألن  ف  القرآن كل  ه م  ن أول  ه إىل آخ  ره يف تقري  ر أن  واعيف م  دارمل الس  الكني: " -ر   ه اهلل-يق  ول اب  ن الق  يم  -وج  ل

الق  رآن كل   ه إم   ا خ   رب ع  ن اهلل وأمسائ   ه، وص   فاته، وأفعال   ه، وأقوال  ه، فه   ها ه   و التوحي   د العلم  ي اخل   ربي االعتق   ادي: "توحي   د 
الربوبي  ة واألمس  اء والص  فات"، وإم  ا دع  وة إىل عب  ادة اهلل وح  ده ال ش  ريك ل  ه وخل  ع م  ا يُعب  د م  ن دون  ه، وه  ها ه  و التوحي  د 

. وإم  ا أم  ر وهن  ي وإل  زام بطاع  ة اهلل، وذل  ك م  ن حق  وق التوحي  د ومكمَلت  ه، وإم  ا خ  رب -أللوهي  ة""توحي  د ا–اإلرادي الطل  يب 
عن إكرام أهل التوحيد وما فعل ِبم يف الدنيا من النصر والتأييد، وما يك رمهم ب ه يف ايآخ رة، وه و ج زاء توحي ده س بحانه، 

                                                            
 .000( أخرجه مسلم 0015)
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ِب م يف ايآخ رة م ن الع هاب فه و ج زاء م ن خ رمل ع ن  وإما خرب عن أهل الشرك وما فعل ِبم يف الدنيا م ن النك ال وم ا ا ل
 (0019)حكم التوحيد، فالقرآن كله يف التوحيد، وحقوقه، وجزائه، ويف شأن الشرك وأهله وجزائهم

ثانيً  ا: وم  ن أراد أن يلق  ى تعظ  يم اهلل يف قلب  ه ونفس  ه وا  س فع  ًَل ج  َلل اهلل فليتأم  ل خل  ق الس  موات واألرض واملَلئك  ة ب  ل 
ث وايآي   ات ال   يت حت   دثت ع   ن الع   رش والكرس   ي واملَلئك   ة وعظ   م الس   موات وعظ   م األرض فإن   ه يك   اد ليتأم   ل يف األحادي   

 يطي  عقله ُلهه املخلوقات.

ح ق ق دره وجنل ه  -جل وعَل-ولنمر مروراً سريعاً نتعرف خَلله إىل بعض ههه املخلوقات عسى ذلك جيعلنا نقدر خالقها 
 حق إجَلله.

فوق مساوات ه عظ يم يف  -تبارك وتعاىل-العرش خملوق من خملوقات اهلل   -يها اإلخوةأ-أواًل: عظمة خلق العرش والكرسي 
؟ فق د عل م الع املون أن اهلل ف وق الع رش كم ا ق ال، حم يط ب العرش، م تخلص م ن -ع ز وج ل-خلق ه ومل ال وه و س رير ملك ه 

ع   رش ك   ان قب   ل أن خيل   ق أن ال -ع   ز وج   ل-خلق   ه ب   ائن م   نهم، علم   ه يف خلق   ه ال خيرج   ون م   ن علم   ه. وق   د أخربن   ا اهلل 
السموات واألرض على املاء، وأخربنا أنه صار من األرض إىل السماء ومن السماء إىل العرش فاستوى على الع رش، فق ال 

: "وكان عرشه على املاء"وق ال: "ُث اس توى عل ى الع رش يعل م م ا يل ج يف األرض وم ا خي رمل منه ا وم ا ين زل م ن -عز وجل-
 عكم".السماء وما يعرمل فيها وهو م

: "الر ن على العرش استوى"، ف اهلل تع اىل اس توى عل ى الع رش ي رى ك ل ش يء يف الس موات واألرض ني، -عز وجل-وقال 
ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه، وهو فوق العرش، ال اْلجب اليت احتجب ِبا م ن خلق ه حتجب ه م ن أن ي رى ويس مع م ا يف 

ق اخلل ق مل ا ش اء وكي ف ش اء، وم ا امل ه إال عظمت ه، فق ال: األرض السفلى، ولكنه خلق اْلج ب وخل ق الع رش، كم ا خل 
 (0001) "يدبر األمر من السماء إىل األرض ُث يعرمل إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون".

-قال اإلمام أبو اْلسن األش عري يف كتاب ه اإلبان ة: "ورأين ا املس لمني مجيع اً يرفع ون أي ديهم إذا دع وا َن و الس ماء، ألن اهلل 
على العرش مل يرفعوا أيديهم َنو العرش   -عز وجل-مستو على العرش الهي هو فوق السموات، فلوال أن اهلل  -عز وجل

 (0000) كما ال اطوهنا إذا دعوا إىل األرض.

وأم ا ع  ن عظ  م خل  ق الع رش فق  د روى اب  ن جري  ر يف تفس ريه ع  ن الربي  ع: ق  ال: مل ا نزل  ت: "وس  ع كرس  يه الس  موات واألرض" 
َوَم ا قَ َدُروا  ف أنزل اهلل تع اىل: ؟: ي ا رس ول اهلل ه ها الكرس ي وس ع الس موات واألرض، فكي ف الع رشلن يب قال أص حاب ا

                                                            
 (.7/221( انظر: مدارمل السالكني )0019)

 البن أَب شيبة. ،( مقدمة كتاب العرش وما روى فيه0001)

 (.015( اإلبانة عن أصول الديانة )0000)
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يًع  ا قَ بحَض  ُتُه يَ   وحَم الحِقَياَم  ِة َوالس موات َمطحِويَّ  اٌت بَِيِمينِ  ِه ُس  بحَحانَُه َوت َ  َرحُض مجَِ رِِه َواألح لزم  ر: ( ]ا03َع  اىَل َعمَّ  ا ُيشح  رُِكوَن )اللَّ َه َح  قَّ قَ  دح
03.] (0004) 

ي  دعو فيق  ول: "الله  م رب الس  موات الس  بع ورب الع  رش العظ  يم ربن  ا ورب ك  ل ش  يء، ف  الق اْل  ب  ول  هلك ك  ان الن  يب 
والن  وى، من  زل الت  وراة واإلجني  ل والق  رآن، أع  وذ ب  ك م  ن ش  ر ك  ل داب  ة أن  ت آخ  ه بناص  يتها، أن  ت األول فل  يس قبل  ك ش  يء، 

ل  يس فوق  ك ش  يء، وأن  ت الب  اطن فل  يس دون  ك ش  يء، اق  ض ع  ين ال  دين وأن  ت ايآخ  ر فل  يس بع  دك ش  يء، وأن  ت الظ  اهر ف
 .عن النيب  -رضي اهلل عنه-واْلديث أخرجه مسلم من حديث أَب هريرة (0007)وأغنين من الفقر"

 فتأمل قوله: "ورب العرش العظيم"إن العرش عظيم على ربه كرمي على خالقه.

 يقدر قدره".ولها ورد عن ابن عباس أنه قال: "وأما العرش فإنه ال 

 وقال اهلل تعاىل"رفيع الدرجات ذو العرش"]غافر[ فهكره على سبيل الفخر واالعتزاز.

 وقال تعاىل جاهه وعظم سلطانه: "وهو الغفور الرحيم الودود ذو العرش اييد"]الربومل[ فعظمه وجمده.

إل ه إال اهلل العل يم اْلل يم، ال إل ه  يق ول عن د الك رب: "ال ويف الصحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهم ا ق ال: ك ان الن يب 
 (0002)إال اهلل رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات ورب األرض رب العرش الكرمي".

ف   انظر ك   م عظم   ة الكرس   ى والع   رش وإمن   ا مه   ا  ،وأم   ا ع   ن الكرس   ي فيكف   ي قول   ه تع   اىل: "وس   ع كرس   يه الس   موات واألرض"
 خلالق سبحانه.فما بالنا بعظمة ا -عز وجل-خملوقان له 

 ثانياً: عظم خلق السموات واألرض وما بينهما:

ع  ن اب  ن مس  عود، ق  ال: "ب  ني الس  ماء ال  دنيا وال  يت تليه  ا مخس  مائة ع  ام، وب  ني ك  ل مس  اء ومس  اء مخس  مائة ع  ام، وب  ني الس  ماء 
رش، ال خيف ى علي ه السابعة والكرسي مخس مائة ع ام، وب ني الكرس ي وامل اء مخس مائة ع ام، والع رش ف وق امل اء، واهلل ف وق الع 

 فانظر كم حجم السموات وماهى إىل عظمته بشيئ جل ِف عَله. (0002)شيء من أعمالكم"

 (0000) عن ابن عباس رضى اهلل عنهما  قال: "ما السموات واألرضون السبع يف كف الر ن إال كخردلة يف يد أحدكم".

                                                            
 (.799/  2) -( تفسري الطربي 0004)

 (.4307( أخرجه مسلم )0007)

 .3240( أخرجه البخاري 0002)

 قال: وله طرق. -ر ه اهلل تعاىل-الههيب  ( أخرجه ابن مهدي عن  اد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهلل. وأخرجه بنحوه املسعودي عن عاصم عن أَب وائل عن عبد اهلل. قال اْلاف 0002)

 (.742/  40) -( تفسري الطربي 0000)
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: "م ا الس  موات أَب ق  ال: ق ال رس  ول اهلل  وق ال اب ن جري  ر: ح دثين ي  ونس أخربن ا اب  ن وه ب ق  ال: ق ال اب ن زي  د: ح دثين
يق ول: "م ا  السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس". قال: وقال أب و ذر رض ي اهلل عن ه: مسع ت رس ول اهلل 

 (0003) الكرسي يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فَلة من األرض".

 ثالثاً: عظم خلق املَلئكة:

نا إىل املَلئكة وذواهتم وكيفيتها وأن بعض هم ميكن ه أن يل تقم ال دنيا يف لقم ة ق ال تع اىل: "اْلم د هلل ف اطر كيف بنا إذا انتقل
السموات واألرض جاعل املَلئكة رسًَل أوِل أجنحة مثىن وثَل  ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء"قال اْلاف  ابن كث ري: أي: 

ل ه أربع ة، وم نهم م ن ل ه أكث ر م ن ذل ك، كم ا ج اء يف اْل ديث: أن منهم من له جناحان، ومنهم م ن ل ه ثَلث ة وم نهم م ن 
؛ وُل  ها ق  ال: (0005)رأى جربي  ل ليل  ة اإلس  راء ول  ه س  تمائة جن  اح، ب  ني ك  ل جن  احني كم  ا ب  ني املش  رق واملغ  رب رس  ول اهلل 

 (0009)"يزيد يف اخللق ما يشاء إن اهلل على كل شيء قدير". قال السدي: يزيد يف األجنحة وخلقهم ما يشاء.

ع  ن  -رض  ي اهلل عن  ه-ويف ح  ديث الص  ور املش  هور ال  هي س  اقه غ  ري واح  د م  ن أص  حاب املس  انيد وغ  ريهم ع  ن أَب هري  رة 
وفيه: "إن الناس إذا اهتموا ملوقفهم يف العرصات تشفعوا إىل رِبم باألنبياء واح ًدا واح ًدا م ن آدم فم ن بع ده  رسول اهلل 

اءوا إلي  ه ق  ال: أن  ا ُل  ا أن  ا ُل  ا، في  ههب فيس  جد هلل تع  اىل حت  ت الع  رش ف  إذا ج   فكله  م اي  د ع  نهم ح  ىت ينته  وا إىل حمم  د 
ويش  فع عن  د اهلل يف أن ي  أحم لفص  ل القض  اء ب  ني العب  اد فيش  فعه اهلل وي  أحم يف ظل  ل م  ن الغم  ام بع  دما تنش  ق الس  ماء ال  دنيا 

 -ع ز وج ل-بي ون، ق ال: وين زل اجلب ار وينزل من فيها من املَلئكة ُث الثانية ُث الثالثة إىل الس ابعة وين زل  ل ة الع رش والكرو 
يف ظلل من الغمام وُلم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي امللك وامللك وت، س بحان ذي الع زة واجل ربوت، س بحان 
اْلي الهي ال ميوت، س بحان ال هي ميي ت اخلَلئ ق وال مي وت، س بوح ق دوس رب املَلئك ة وال روح، س بوح ق دوس، س بحان 

 (0041) السلطة والعظمة، سبحانه سبحانه أبداً أبدا.ربنا األعلى، سبحان ذي 

إهنم يقدرون اهلل حق قدره ويعرفون عظمته حق معرفتها ولها أقبلوا على عبادته اليفبون عنه ا طرف ة ع ني فع ن عب د اهلل ب ن 
ن يوم خلقهم إىل عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال خلق اهلل املَلئكة لعبادته أصنافاً فإن منهم ملَلئكة قياماً صافني م

ي  وم القيام  ة، ومَلئك  ة ركوع  اً خش  وعاً م  ن ي  وم خلقه  م إىل ي  وم القيام  ة، ومَلئك  ة س  جوداً م  ن ي  وم خلقه  م إىل ي  وم القيام  ة، 
 (0040) فإذا كان يوم القيامة وجتلى ُلم تعاىل ونظروا إىل وجهه الكرمي قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.

 : "صدق أمية بن الصلت يف شيء من شعره فقال:اهلل عنهما قال رسول اهلل  روى اإلمام أ د عن ابن عباس رضي
                                                            

 ،(799/  2) -، ونسبه ألَب الشي  يف العظمة، وابن مردويه، والبيهقي يف األمساء والصفات، انظر: تفسري الطربي 745: 0الدر املنثور (  قال العَلمة أ د شاكر يف ختريج الطربي: خرجه السيوطي يف 0003)

 (.051/  0) -( انظر: تفسري ابن كثري 25وأخرجه ابن أَب شيبة يف صفة العرش )

 وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن. ،(7504( أخرجه أ د )0005)

 (.274/  0) -سري ابن كثري ( تف0009)

 (.717/  0) -( معارمل القبول 0041)

 (.774/  0) -( معارمل القبول 0040)
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 رجل وثور حتت رجل ميينه.. لألخرى وليث مرصد

 صدق فقال: فقال رسول اهلل 

 والش          مس تطل          ع ك          ل آخ          ر ليل          ة
 تأىب فما تطلع لنا يف رسلها

                   راء يص                 بح لوهن                 ا يت                 ورد 
 ال جتل                                         دإإال معهب                                         ة و 

 

 (0044) وهها إسناده جيد. ،صدق قال رسول اهلل 

وتفس  ري ه  ها اْل  ديث ذك  ره اب  ن عب  د ال  رب يف التمهي  د ق  ال: وذك  ر أس  د ب  ن موس  ى بس  نده ع  ن ع  روة ب  ن ال  زبري ق  ال:  ل  ة 
واهلل  (0047)الع  رش أح  دهم عل  ى ص  ورة إنس  ان والث  ا ي عل  ى ص  ورة ث  ور والثال  ث عل  ى ص  ورة نس  ر والراب  ع عل  ى ص  ورة أس  د(

 أعلم.

عظ ام اخلليق ة ج ًدا  ي ث ال يتص ور تص ور ك م يبل ا ذل ك ح ىت ورد عن د أىب   -أيه ا اإلخ وة- وهؤالء املَلئكة  ل ة الع رش
ق   ال: أذن ِل أن أح   د  ع   ن مل   ك م   ن  داود بس   ند ص   حيح ع   ن ج   ابر ب   ن عب   د اهلل رض   ي اهلل عنهم   ا أن رس   ول اهلل 

 (0042)مَلئكة اهلل تعاىل من  لة العرش أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرة سبعمائة عام 

 -رض  ي اهلل عن  ه-وم  ن األحادي  ث ال  يت تب  ني عظم  ة وج  َلل اهلل تع  اىل ِف قل  وب ونف  وس املَلئك  ة: وع  ن الن  واس ب  ن مسع  ان 
ش ديدة  -أو قال رعدة  -أخهت السموات منه رجفة  ،: "إذا أراد أن يوحي باألمر تكلم بالوحيقال: قال رسول اهلل 

فيك  ون أول م  ن يرف  ع رأس  ه جربي  ل  ،وخ  روا هلل س  جداً  ،وات ص  عقواف  إذا مس  ع ذل  ك أه  ل الس  م ،-ع  ز وج  ل-خوف  اً م  ن اهلل 
كلم ا م ر بس ماء س أله مَلئكته ا: م اذا ق ال   ،ُث مير جربيل عل ى املَلئك ة ،فيكلمه اهلل تعاىل من وحيه مبا أراد ،عليه السَلم

ي جربي ل ب الوحي إىل حي ث فينته  ،فيقول ون كله م مثلم ا ق ال جربي ل ،وه و العل ي الكب ري ،ربنا يا جربيل؟ فيق ول: ق ال اْل ق
 (0042)-عز وجل-أمره اهلل 

ألن ه ال يعل م كي ف  ،وال يكي ف  العق ل ص فاتك ،ما ق درناك ح ق ق درك وم ا عظمن اك ح ق تعظيم ك ،سبحانك سبحانك
 أنت إال انت.

                                                            
 (: "رجاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس".5/043( وقال اُليثمي يف ايمع )4702( أخرجه أ د )0044)

 (.9/  2) -( التمهيد 0047)

 (.474/  0وهو يف"السلسلة الصحيحة" ) ،(4/  0للههيب ) ،نتقى منه"والطربا ي يف"األوسط"كما يف"امل ،(2343( أخرجه أبو داود )0042)

قال العَلمة  ،ويشهد ملعناه أحاديث ،وغريهم ،402(، والبيهقي يف األمساء والصفات ص202( وابن أَب عاصم يف )السنة( )492(، وايآجري يف"الشريعة")ص 410( أخرجه ابن خزمية يف"التوحيد")0042)

 واهلل أعلم. ،فالنكارة يف السند فقط -وساق بعضها ُث قال: -(: امل  غري منكر، وله شواهد470/  4) -ا يف تأنيب الكوثري من األباطيل"املعلمي يف: "التنكيل مب
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 -س بحانه وتع اىل-إذا تأملنا خلق اهلل يف السموات واألرض لرس خت  يف قلوبن ا عظمت ه وإجَلل ه   -أيها اإلخوة-وهكها 
 فقدرناه حق قدره.

رُِكوَن ) ٌر أَمَّا ُيشح ُد لِلَِّه َوَسََلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّهيَن اصحَطَفى َآللَُّه َخي ح مح ( أَمح َم نح َخلَ َق الس موات 29وصدق رَب إذ يقول: ُقِل اْلَح
َنا ِبِه َحَداِئَق َذاتَ  َرحَض َوأَن حَزَل َلُكمح ِمَن السََّماِء َماًء فَأَن حَبت ح َجٍة َما َكاَن َلُك مح َأنح تُ نحِبتُ وا َش َجَرَها أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه بَ لح ُه مح قَ  وحٌم  َواألح بَ هح

َريحِن حَ 01يَ عحِدُلوَن ) َ الحَبحح َرحَض قَ رَارًا َوَجَعَل ِخََلَُلَا أَن حَهارًا َوَجَعَل َُلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نيح للَّ ِه بَ لح اِجزًا أَئِلَ ٌه َم َع ا( أَمح َمنح َجَعَل األح
ثَ ُرُهمح اَل يَ عحَلُموَن ) َرحِض أَئِلَ ٌه َم َع اللَّ ِه قَ 00َأكح ِش ُف السُّ وَء َوجَيحَعُلُك مح ُخَلَف اَء األح لِ يًَل َم ا ( أَمح َم نح جيُِي ُب الحُمضح َطرَّ ِإَذا َدَع اُه َوَيكح

ِر 04َتهَكَُّروَن ) ِديُكمح يف ظُُلَماِت الحبَ رِّ َوالحَبحح َِتِه أَئَِلٌه َمَع اللَّ ِه تَ َع اىَل اللَّ ُه َعمَّ ا ( أَمح َمنح يَ هح َ َيَديح َر ح رًا بَ نيح َوَمنح يُ رحِسُل الرِّيَاَح ُبشح
َرحِض أَئِلَ  ٌه َم  َع اللَّ   ِه قُ  لح َه  ا07ُيشح  رُِكوَن ) َلح   َق ُُثَّ يُِعي  ُدُه َوَم  نح يَ   رحزُُقُكمح ِم   َن السَّ  َماِء َواألح اَنُكمح ِإنح ُكنح   ُتمح ُتوا بُ رحَه  ( أَمح َم  نح يَ بح  َدأُ اخلح
َعثُ وَن )02َصاِدِقنَي ) َرحِض الحَغيحَب ِإالَّ اللَّ ُه َوَم ا َيشح ُعُروَن أَيَّ اَن يُ ب ح (بَ ِل ادَّاَرَك ِعلحُمُه مح يف 02( ُقلح اَل يَ عحَلُم َمنح يف السموات َواألح

َها َعُموَن ) َها َبلح ُهمح ِمن ح َِخَرِة َبلح ُهمح يف َشكٍّ ِمن ح  [.03 - 29النمل: ( ]00ايآح

 يا رّب  داً ليس غريُك ُامُد يا منح لُه ُكلُّ اخلَلِئِق تصحمدُ 

ومعناه  ا: ابتس  م واس  عد: "عن  دنا، العامَّ  ُة َوقح  َت اْل  رحِ  يرم  ون اْل  بَّ بأي  ديهمح يف  ،يق  ول الق  ر ي يف رائعت  ه ال  يت امسه  ا ال حت  زن
  07ي  ديك ي  ا ف  اطر الس  موات واألرِض" أَفَ   َرأَي حُتم مَّ  ا حَتحرُثُ  وَن} ش  قوِق األرِض، ويهتف  ون: ح  بٌّ ي  ابٌس، يف بل  ٍد ي  ابٍس، ب  ني

ا نزعُة توحيِد الباري، وتوجُُّه إليِه،   .-سبحانه وتعاىل-أَأَنُتمح تَ زحَرُعونَُه أَمح ََنحُن الزَّارُِعوَن ". إهنَّ

املِنح  رَب، أخ  رمل م  نح جيب  ِه س  عفة خن  ٍل،  -ر   ه اهلل  -فلمَّ  ا ع  َل  -وه  و أعم  ى  -ق  ام اخلطي  ُب املِصح  قُع عب  ُد اْلمي  ِد كش  ُك 
 مكتوٌب عليها بنفِسها: اهللُ، باخلطِّ الكويفِّ اجلميِل، ُث َهَتَف يف اجلموِع:

 انظُرح لتلك الشَّجرهح ذاِت الُغُصوِن النَِّضرهح 

 مِن الهي أنبتها وزاهنا باخلِضرهح 

تِدرهح   ذاك هو اهللُ الهي ُقدرتُه ُمقح

ه  الناُس بالبكاءِ   .فأجح

َرب َّنَ  ا َم  ا َخَلقح  َت  ؟إن  ُه ف  اطُر الس  موات واألرِض مرس  ومٌة آياتُ  ه يف الكائن  اِت، تنط  ُق بالوحدانيَّ  ِة والصَّ  مديِة والربوبيَّ  ِة واأللوهيَّ  ةِ 
 (0040)".؟َهها بَاِطَلً 

                                                            
 (  ال حتزن.0040)
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ق أيه ا يف الكون وأجب عنه أنت بص د -تبارك وتعاىل-والسؤال الهي أطرحه بعد ههه التطوافة حول بعض خملوقات اهلل 
 املسلم:

هل وفينا ذلك اإلله العظيم حقه وقدرناه حق قدره كامًَل غري منق وص؟ فليج ب ك ل مس لم ولتج ب ك ل مس لمة ع ن ه ها 
السؤال هل وفينا اهلل حقه وهل قدرنا ح ق ق دره؟ واجل واب ال هى توافق وِّن علي ه مجيًع ا م ا وِف اهلل حق ه وم ا ق دره ح ق ق دره 

 من يعصيه يف الليل والنهار.

وِف اهلل حقه وما قدره حق قدره من ع رف أن ه يراقب ه فجعل ه أه ون الن اظرين إلي ه وم ا وِف اهلل حق ه وم ا ق دره ح ق ق دره  وما
 من استحيا من نظر الناس ومل يستح من نظر اهلل.

 وما وِف اهلل حقه وما قدره حق قدره من خشي الناس ومل خي  اهلل.

ع أن يدل خلقه عليه لكنه جلس يرتب أحواله اخلاصة مشغواًل ِبا ال يكاد وما وِف اهلل حقه وما قدره حق قدره من استطا 
 يرعى حقوق اهلل عليه يف دعوة الناس.

جل -ما عرفوا اهلل تعاىل وما عرفوا حقه، وما قدروه حق قدره، سبحانه   -أيها اإلخوة-هؤالء وغريهم ممن على شاكلتهم 
 يم خبري.من إله قوي قادر جبار قاهر عزيز َحليم عل -وعَل

ما عرف اهلل حق معرفته من أعطى عهد اهلل وذمة اهلل وميثاق اهلل ُث نقضه وكأن مل يكن شيء، ومن ذهب يتسمى بأمساء 
 يضاهي ِبا ربه وينازعه يف أمسائه، ومن ذهب يأحم ما هنى عنه يف حني ال يفعل ما أمر به.

لي ه وس لم إن اهلل ج ل ذك ره أذن ِل أن أح د  ع ن دي ك قال ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل ع -رضي اهلل عنه-وعن أَب هريرة 
قد فرقت رجَله األرض وعنقه مثين حتت العرش وهو يقول سبحانك م ا أعظم ك ربن ا ف ريد علي ه م ا عل م ذل ك م ن حل ف 

 (0043)َب كاذبا

شريك له يف بود وحده، ال تعرَّف سبحانه إىل عباده بصفاته، وعجائب خملوقاته، وجعلها تدل على كماله، وأنه املعلقد "
ثيل، وتنزيًها بَل تعطيل، وهها هو ما ربوبيته وإُليته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق جبَلله وعظمته إثباتًا بَل مت

حيد األلوهية يف القلب عليه سلف األمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. فمن عرف آثار توحيد الربوبية وتفطَّن يآثار تو 
ظَّم الرب سبحانه ألنه حقيق ًعا إختياري ا، وتقرََّب إىل اهلل مبا ُاّب، ورس  اإلميان يف قلبه، وعوالنفس ذلَّ وخضع خضو 

 بأن يُطاع، وهو حقيق بأن جُيَلَّ وُيسأل وحده، وأن يبهل العبد كل ما ميلكه يف سبيل مرضاته.

                                                            
 (.032/  4) -وصححه األلبا ي يف صحيح البغيب والبهيب  ،3944بإسناد صحيح واْلاكم  902(رواه الطربا ي 0043)
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عزوجل ؛ وتأهًَل للتفك ر يف ملك وت الس موات  ومن تأمل آثار توحيد الربوبية أورثه رسوًخا ل ميان يف قلبه، وتعظيًما للرب
واألرض يق  ول اْلس  ن: "عاملن  ا القل  وب ب  التفكُّر فأورثه  ا الت  هّكر، فرجعن  ا بالت  هكر عل  ى التفك  ر، وحرَّكن  ا القل  وب ِبم  ا ف  إذا 

 “القلوب ُلا أمساع وأبصار  

الر ن ُمطحرِقًا ُلَيحبِته خاش عا لعظمت ه، ومن عرف آثار توحيد األلوهية يف القلب ويف النفس ذل وخضع،"وقام قلبه بني يدي 
 (0045")“عاٍن لعزته، فيسجد بني يدي امللك اْلق املبني سجدًة ال يرفع رأسه منها إىل يوم املزيد..

ف  آه ألن  اس جهل  وه فعص  وه وآه ُث آه ُث آه ألن  اس عرف  وه ُث عص  وه، الله  م أل  ق يف قلوبن  ا معرفت  ك، ُث أُل  م قلوبن  ا وجوارحن  ا 
 ا بطاعتك وتوحيدك وال تهلنا مبعصيتك.تعظيمك، وأكرمن

 أقول قوِل هها وأستغفر اهلل ِل ولكم.

 

 الْطبة الثانية

اْلم  د هلل ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  ىن وأق  ىن، وجعلن  ا م  ن خ  ري أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  َلة والس  َلم عل  ى خ  ري 
 ى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن اُلوى، إن هو إال وحي يوحى، وعل

 فيا أيها اإلخوة  ،أما بعد

: "ق  ل الله  م إ ي  أن يعلم  ه دع  اء ي  دعو ب  ه يف ص  َلته ق  ال ل  ه الن  يب  مل  ا س  أل الص  ديق األك  رب أب  و بك  ر رس  ول اهلل 
ف   ور ال   رحيم". ظلم   ت نفس   ي ظلم   اً كث   رياً وال يغف   ر ال   هنوب إال أن   ت ف   اغفر ِل مغف   رة م   ن عن   دك وار    ين إن   ك أن   ت الغ

(0049) 

 ألَب بكر وهو هو أبو بكر  فماذا كان يا ترى خيتار لنا إن سألناه؟ فهها الهي اختاره النيب 

عل ى أن االنس ان اليس تطيع ان ي وِف اهلل حق ه ول و عم ل م ا عم ل فض ًَل ع ن أن مي ن عل ى اهلل   -أيه ا اإلخ وة-وهها يدلنا 
َ  اِكُم َوَص  حَّ  نَ  ا َرُس  وُل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَليح  ِه َوَس  لََّم فَ َق  اَل: َخ  رمََل ِم  نح ِعنح  ِدي بعبادت  ه وي  دل بطاعت  ه روى َواْلح َحُه: } َخ  رمََل َعَلي ح

قِّ إنَّ لِلَّ ِه تَ َع اىَل َعبح ًدا ِم نح ِعبَ اِدِه عَ  ِيُل آنًِفا فَ َقاَل: يَا حُمَمَُّد َواَلَِّهي بَ َعَثك بِاْلَح َس ِماَئِة َس َنٍة مَخح  -ع ز وج ل-بَ َد اللَّ َه َخِليِلي ِجربح
ِر َعرحُضُه َوطُولُ ُه َثََلثُ وَن ِذرَاًع ا يف َثََلثِ نَي ِذرَاًع ا َوالحَبحح ُر حمُِ يٌط بِ ِه أَرح  بَ َع ُة آاَلِف فَ رحَس ٍ  ِم نح ُك لِّ نَاِحيَ ٍة، َعَلى رَأحِس َجَبٍل يف الحَبحح

ُبِع تَِبضُّ مبَاءٍ  ُصح بًَة ِبَعرحِض األح ًنا َعهح رمََل َلُه َعي ح لَ ٍة ُرمَّانَ ًة يَ تَ َعبَّ ُد  َوَأخح ََبِل َوَشَجَرَة ُرمَّ اٍن خُتح رمُِل يف ُك لِّ لَي ح َفِل اجلح تَ نحِقُع يف َأسح ٍب فَ َيسح َعهح

                                                            
 (.4/232( وانظر عون الغلى اْلميد )0/099لسعاد: )( مفتاح دار ا0045)

 (.4312ومسلم ) ،(3735( أخرجه البخاري )0049)
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َس  ى نَ   َزَل فََأَص  اَب الحُوُض  وَء َوَأَخ  َه تِلح  َك الرُّمَّانَ  َة فََأَكَلَه  ا ُُثَّ قَ  اَم ِلَص  ََلتِِه، َفَس  أَ  َم  ُه فَ  ِإَذا أَمح ِبَض  ُه َل َربَّ  ُه َع  يَ وح َجح  ِل َأنح يَ قح نح َوقح  ِت األح
َعَثُه َوُهَو َساِجٌد، قَ اَل:  ِسُدُه َعَليحِه َسِبيًَل َحىتَّ يَ ب ح ٍء يُ فح َرحِض َواَل ِلَشيح ُن مَنُ رُّ َعَليح ِه إَذا َهَبطحنَ ا َساِجًدا َوَأنح اَل جَيحَعَل ِلألح فَ َفَع َل فَ  َنحح

َنا فَ َنِجُد َلُه يف الحِعلحمِ  َ َيَديح اللَِّه فَ يَ ُقوُل َلُه ال رَّبُّ َج لَّ َجََللُ ُه أَدحِخلُ وا َعبح دِ  َوِإَذا َعَرجح َعُث يَ وحَم الحِقَياَمِة فَ ُيوَقُف بَ نيح َنَّ َة أَنَُّه يُ ب ح ي اجلح
َنَّ  َة بِ  َر حَيِت، فَ يَ ُق  وُل: َربِّ  بَ  لح ِبَعَملِ  ي، فَ يَ ُق  وُل اللَّ  ُه تَ َع  اىَل قَاِيُس  وا بِ  َر حَيِت فَ يَ ُق  وُل: َربِّ بَ  لح ِبَعَملِ  ي فَ يَ ُق  وُل: أَدحِخلُ  وا َعبح  ِدي اجلح
َسِد َفضح ًَل َعَليح ِه، فَ يَ ُق وُل: َعبحِدي بِِنعحَميِت َعَليحِه َوِبَعَمِلِه فَ ُتوَجُد نِعحَمُة الحَبَصِر َقدح َأَحاَطتح ِبِعَباَدِة مَخحِسِماَئِة َسَنٍة َوبَقِ  َيتح نِعحَمُة اجلَح

َ َيَديح أَدحِخُلوا َعبحِدي النَّا َنََّة، فَ يَ ُقوُل: ُردُّوُه، فَ ُيوَقُف بَ  نيح َِتك أَدحِخلحيِن اجلح ِه فَ يَ ُق وُل: يَ ا َعبح ِدي َر فَ ُيَجرُّ إىَل النَّاِر فَ يُ َناِدي: َربِّ ِبَر ح
، فَ يَ ُق  وُل َم  نح قَ   وَّاك ِلِعبَ  اَدِة مَخحِس  مِ  ؟َم  نح َخَلَق  ك وملَح تَ  ُك َش  يحًئا ، فَ يَ ُق  وُل َم  نح  ؟اَئِة َس  َنةٍ فَ يَ ُق  وُل أَنح  َت يَ  ا َربِّ فَ يَ ُق  وُل أَنح  َت يَ  ا َربِّ

لَ ةٍ  َب ِم نح الحَم اِء الحِملح ِح َوَأخح رمََل لَ ك ُك لَّ لَي ح رمََل َلك الحَماَء الحَعهح َ ا خَتح رمُُل َم رًَّة يف السَّ َنِة أَن حَزَلك يف َجَبٍل َوَسِط اللُّجَِّة َوَأخح  ُرمَّانَ ًة َوِإمنَّ
َنَّ  َة،  ؟ِبَض  ك َس  اِجًدا فَ َفَع  لَ َوَس  أَلحته َأنح يَ قح  َنَّ  َة أَدحِخلُ  وا َعبح  ِدي اجلح ، قَ  اَل فَ  َهِلَك بِ  َر حَيِت َوبِ  َر حَيِت أُدحِخلُ  ك اجلح فَ يَ ُق  وُل أَنح  َت يَ  ا َربِّ

َياُء بِ  َشح َا األح ِيُل إمنَّ َنََّة، قَاَل ِجربح  (0071َر حَِة اللَِّه يَا حُمَمَُّد  . )فَِنعحَم الحَعبحُد ُكنحت يَا َعبحِدي فََأدحَخَلُه اللَُّه اجلح

ومن ايآثار اليت تشري إىل هها املعىن أيًضا ما روى ابن أَب شيبة يف مصنفه ع ن أَب موس ى األش عري ص احب اْلبي ب الن يب 
ل:  صلى اهلل عليه وسلم وقد رواه عنه ابنه أبو بردة قال: ملا حضر أبا موسى الوفاة قال: يا بين اذكروا صاحب الرغيف، قا

كان رجل يتعبد يف صومعة أراه قال: سبعني سنة، ال ينزل إال يف ي وم أح د، ق ال: فن زل يف ي وم أح د، ق ال: فش به أو ش ب 
الشيطان يف عينه امرأة، فك ان معه ا س بعة أي ام أو س بع لي ال، ق ال: ُث كش ف ع ن الرج ل غط اؤه فخ رمل تائب ا، فك ان كلم ا 

ان علي  ه اثن  ا عش  ر مس  كينا، فأدرك  ه االعي  اء فرم  ى بنفس  ه ب  ني رجل  ني خط  ا خط  وة ص  لى وس  جد، ق  ال: ف  آواه اللي  ل إىل مك  
منهم، وكان ُث راهب يبعث إليهم كل ليل ة بأرغف ة، فيعط ى ك ل إنس ان رغيف ا، فج اء ص احب الرغي ف ف أعطى ك ل إنس ان 

مل تعطين  رغيفا، ومر على ذلك الهي خرمل تائبا، فظن أنه مسكني فأعطاه رغيفا، فقال املبوك لصاحب الرغيف: مالك،
رغيفي، ما كان لك عنه غىن، قال: ترا ي أمسكه عنك، سل هل اعطيت أحدا منكم رغيفني، قالوا: ال، قال: إ ي أمسك 
عن  ك واهلل ال أعطي  ك ش  يئا الليل  ة، ق  ال: فعم  د التائ  ب إىل الرغي  ف ال  هي دفع  ه إلي  ه، فدفع  ه إىل الرج  ل ال  هي ت  رك فأص  بح 

بالسبع اللياِل فلم ت زل، ق ال: ف وزن الرغي ف بالس بع اللي اِل، ق ال: ف رجح الرغي ف، التائب ميتا، قال: فوزنت السبعون سنة 
  (0070) .فقال أبو موسى: يا بين اذكروا صاحب الرغيف

وهل خرجت األعمال من األرك ان إال بتوفيق ه؟ وه ل وف ق م ن وف ق  ،أيها اإلخوة  إمنا ينجو من ينجو يوم القيامة بر ة اهلل
 إال بر ته؟ 

                                                            
ن القيم قال اب ، 3322( واْلاكم 4 - 4/0/0( وابن قدامة يف "الفوائد" )400/0 - 402/4ومتام يف "الفوائد" ) ،(002( والعقيلي يف" الضعفاء" )072 - 077( أخرجه اخلرائطي يف" فضيلة الشكر" )0071)

وتعقبه الههيب « فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد ال يروي عن ايهولني ،وقال اْلاكم: صحيح اإلسناد ،(: واإلسناد صحيح ومعناه صحيح ال ريب فيه002/  0) -شفاء العليل 

ولكن ال ينجي أحدا عمله من عهاب اهلل كما صح، بل أعمالنا الصاْلة هي من فضل اهلل علينا ومن نعمه ال  ول منا وال بقوة، فله اْلمد  ،ون(فقال: "مل يصح هها، واهلل تعاىل يقول: )ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعمل

 .0057وضعفه األلبا ي يف الضعيفة  ،على اْلمد له "

 .)013/  5) -( مصنف ابن أَب شيبة 0070)
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: اجتم  ع اب  ن واس  ع واب  ن دين  ار فق  ال اب  ن دين  ار: إم  ا طاع  ة اهلل أو الن  ار فق  ال اب  ن واس  ع: إم  ا ر   ة اهلل أو الن  ار ق  ال الغ  زاِل
 فقال ابن دينار: ما أحوجين إىل معلم مثلك.

إال وخت  تم باالس  تغفار.. ختم  ت الص  َلة  -تب  ارك وتع  اىل-أيه  ا اإلخ  وة.. إن  ه م  ا م  ن عب  ادة م  ن العب  ادات ال  يت ش  رعها اهلل 
ِإَذا انحَص   َرَف ِم   نح َص   َلَتِِه  -ص   لى اهلل علي   ه وس   لم-االس   تغفار روى مس   لم م   ن ح   ديث ثوب   ان ق   ال قَ   اَل َك   اَن َرُس   وُل اللَّ   ِه ب

َ  ََلِل َواإِلكح  رَامِ »اسح  تَ غحَفَر َثَلَثً  ا َوقَ  اَل  فَ ُقلح  ُت ِلأَلوحزَاِع  ىِّ َكيح  َف قَ  اَل الحَولِي  ُد «. اللَُّه  مَّ أَنح  َت السَّ  ََلُم َوِمنح  َك السَّ  ََلُم تَ َبارَكح  َت َذا اجلح
تَ غحِفُر اللََّه. تَ غحِفُر اللََّه َأسح ِتغحَفاُر قَاَل تَ ُقوُل َأسح   (0074)ااِلسح

وخ  تم قي  ام اللي  ل وه  و أفض  ل الص  َلة بع  د الفريض  ة باالس  تغفار ق  ال تع  اىل ع  ن عب  اده الص  اْلني: َك  انُوا قَلِ  يًَل ِم  َن اللَّيح  ِل َم  ا 
َجُعوَن ) َسح 03يَ هح تَ غحِفُروَن )( َوبِاألح  [.05 - 02( ]الهاريات: 05َحاِر ُهمح َيسح

 وقال تعاىل: "الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باألسحار".

خي تم باالس تغفار كم ا ق ال تع اىل: ُث ُُثَّ  وختم اْلج الهي يرجع فيه الرجل م ن ذنوب ه كي وم ولدت ه أم ه مبوع ود رس ول اهلل 
أن  [ ب ل أم ر الن يب املص طفى 099( ]البق رة: 099َحيحُث أَفَاَض النَّ اُس َواسح تَ غحِفُروا اللَّ َه ِإنَّ اللَّ َه َغُف وٌر َرِح يٌم ) أَِفيُضوا ِمنح 

 خيتم حياته املباركة الكرمية باالستغفار قال تعاىل:

ُخُلوَن يف دِ 0ِإَذا َج  اَء َنصح  ُر اللَّ  ِه َوالحَف  تحُح ) (َفَس  بِّحح ِ َمح  ِد َربِّ  َك َواسح  تَ غحِفرحُه ِإنَّ  ُه َك  اَن تَ وَّابً  ا 4ي  ِن اللَّ  ِه أَف حَواًج  ا )( َورَأَيح  َت النَّ  اَس يَ  دح
(7) 

ع ز -إن االس تغفار طل ب املغف رة وه و ي رتبط غالب اً مب ن عص ى اهلل فيث وب إلي ه ويت وب إلي ه  ؟فما السر يف ذلك أيها اإلخ وة
يف الي وم الواح د يس تغفر اهلل   ستغفار طيلة حياته املباركة ك ان على اال يستغفر اهلل من ذنبه وقد حاف  النيب  -وجل

أكثر من سبعني أو مائة مرة ُث يأمره اهلل أن خيتم ههه اْلياة النقية باالستغفار، م ا ه و الس ر يف ذل ك والس ر واهلل أعل م أن 
كان ه و اجته د يف حتس ينه وجتوي ده   كان ألنه رأى عمله بالنسبة لقدر اهلل ومقامه أقل مما ينبغي وإن  استغفار املصطفى 

 قدر ما وسعه وأمكنه.

ألنه كان دائماً يف البقي فإذا ترقى إىل مرتب ة اس تغفر مل ا قبله ا  قال العَلمة األلوسي يف تفسري سورة النصر: "واستغفاره 
 قوق اهلل تعاىل كما  وقيل مما هو يف نظره الشريف خَلف األوىل مبنصبه املنيف وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام

ينبغى وادائها عل ى الوج ه الَلئ ق جبَلل ه ج ل جَلل ه وعظمت ه س بحانه وإمن ا يؤديه ا عل ى ق در م ا يع رف والع ارف يع رف أن 
أعلى وأجل من ذلك فهو يستحى من عمله ويرى أنه مقصر وكلما كان الشخص باهلل تعاىل أع رف   -عز وجل-قدر اهلل 

صريه أبصر، وقد كان كهمس يصلي كل يوم ألف ركع ة ف إذا ص لى أخ ه بلحيت ه ُث يق ول كان له سبحانه أخوف وبرؤية تق
طرفة عني، وعن مالك بن دينار: لق د مهم ت أن أوص ي  -عز وجل-لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فواهلل ما رضيتك هلل 
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أرض ل  ك نفس  ي طرف  ة ع  ني، إذا م  ت أن ينطل  ق َب كم  ا ينطل  ق بالعب  د ايآب  ق إىل س  يده، ف  إذا س  ألين قل  ت: ي  ا رب إ ي مل 
ف  يمكن أن يك  ون اس  تغفاره علي  ه الص  َلة والس  َلم مل  ا يع  رف م  ن عظ  يم ج  َلل اهلل تع  اىل وعظمت  ه س  بحانه ف  ريى أن عبادت  ه 
وإن كان  ت أج  ل م  ن عب  ادة مجي  ع العاب  دين ه  ى دون م  ا يلي  ق ب  هلك اجل  َلل وتل  ك العظم  ة ال  يت ه  ي وراء م  ا خيط  ر بالب  ال 

، وقد صح أنه عليه الصَلة والسَلم ك ان يس تغفر اهلل يف الي وم والليل ة أكث ر م ن س بعني م رة، فيستحي ويهرع إىل االستغفار
ول ش  ارة إىل قص  ور العاب  د ع  ن اإلتي  ان مب  ا يلي  ق جب  َلل املعب  ود وإن ب  هل ايه  ود ش  رع االس  تغفار بع  د كث  ري م  ن الطاع  ات 

يف األسحار أن يستغفر ما شاء اهلل تعاىل، وللح امل أن  فهكروا إنه يشرع ملصلي املكتوبة أن يستغفر عقبها ثَلثاً وللمتهجد
[ 099يستغفر بعد اْلج فقد قال تعاىل } ُث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهلل إن اهلل غفور رح يم   ]البق رة: 

وروي أن     ه يش     رع خل     تم الوض     وء، وق     الوا يش     رع خل     تم ك     ل جمل     س وق     د ك     ان ص     لى اهلل علي     ه وس     لم يق     ول: إذا ق     ام م     ن 
ففي األمر باالستغفار رم ز م ن ه ها الوج ه عل ى م ا قي ل إىل  (0077)ايلس"سبحانك اللهم و مدك استغفرك وأتوب إليك"

 (0072)ما فهم من النعي".

وم ن ق در اهلل ح ق ق دره  ،أيها اإلخوة  إن م ن ق در اهلل ح ق ق دره عب ده وب هل جمه وده يف عبادت ه ُث رأى أن ه م ا ص نع ش يئاً 
ظنون فعرف أن اهلل ناصر دينه وسنة رسوله وسنة الداعني إىل ش رعه والق ائمني ب أمره، وم ن ق در جعل ظنه يف اهلل أحسن ال

اهلل حق قدره عرف أن تقديره له أحسن التقدير وأوفقه وأمته ومل يسخط على ما قدر له بل يصرب ويرضى ويسم ويعل م أن ه 
 له ربه أسوء اختيار. لو وكل إىل نفسه لكان اختياره ما ظنه اْلسن بالنسبة إىل ما اختار

ومن قدر اهلل حق قدره وعرف أمساءه وصفاته وموجب حكمته و ده ع رف أن ه بك ل مجي ل كفي ل وم ن أس اء برب ه الظن ون 
بع د ه ها ال هى ق  دمنا ك ان في ه م  ن اجلاهلي ة وص فاهتا ومش  اِبة أهله ا عل ى ق دره ظنون  ه تل ك، كم ا ق  ال تع اىل ع نهم وعم  ن 

ٍء قُ   لح ِإنَّ اأَلمح   َر ُكلَّ   ُه لِلَّ   ِه خُيح  َيظُنُّ   وَن بِاللَّ   هِ  ش   اِبهم:  َاِهِليَّ   ِة يَ ُقولُ   وَن َه   لح لَنَ   ا ِم   نح اأَلمح   ِر ِم   نح َش   يح َ   قِّ ظَ   نَّ اجلح ُف   وَن يف َغي ح   َر اْلح
ٌء َم  ا قُِتلحنَ  ا َهاُهنَ  ا قُ  لح لَ  وح   ُكنح  ُتمح يف بُ يُ  وِتُكمح لَبَ   َرَز الَّ  ِهيَن ُكتِ  َب أَن حُفِس  ِهمح َم  ا اَل يُ بح  ُدوَن لَ  َك يَ ُقولُ  وَن لَ  وح َك  اَن لَنَ  ا ِم  نح اأَلمح  ِر َش  يح

]آل  ُه َعلِ   يٌم بِ   َهاِت الصُّ   ُدوِر َعلَ   يحِهمح الحَقتح   ُل ِإىَل َمَض   اِجِعِهمح َولَِيبحَتلِ   َي اللَّ   ُه َم   ا يف ُص   ُدورُِكمح َولِ   ُيَمحَِّص َم   ا يف قُ لُ   وِبُكمح َواللَّ   
 [.022عمران:

ها الظ  ن بأن  ه س  بحانه ال ينص  ر رس  وله، وأن أم  ره سيض  محل، وفس  ر ب  أن م  ا أص  ابه مل فس  ر ه  : -ر   ه اهلل-ق  ال اب  ن الق  يم 
يكن بقدر اهلل وحكمته ففسر بإنكار اْلكمة، وإنك ار الق در، وإنك ار أن ي تم أم ر رس وله وأن يظه ره اهلل عل ى ال دين كل ه. 

ظ  ن الس  وء ألن  ه ظ  ن غ  ري م  ا يلي  ق ب  ه وه  ها ه  و ظ  ن الس  وء ال  هي ظ  ن املن  افقون واملش  ركون يف س  ورة الف  تح. وإمن  ا ك  ان ه  ها 
 سبحانه وما يليق  كمته و ده ووعده الصادق. 

فم  ن ظ  ن أن  ه ي  ديل الباط  ل عل  ى اْل  ق إدال  ة مس  تقرة يض  محل معه  ا اْل  ق، أو أنك  ر أن يك  ون م  ا ج  رى بقض  ائه وق  دره، أو 
هلك ظ  ن ال  هين كف  روا، فوي  ل أنك  ر أن يك  ون ق  دره ْلكم  ة بالغ  ة يس  تحق عليه  ا اْلم  د، ب  ل زع  م أن ذل  ك ملش  يئة جم  ردة، ف  
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للهين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون ب اهلل ظ ن الس وء فيم ا خي تص ِب م، وفيم ا يفعل ه بغ ريهم، وال يس لم م ن ذل ك إال 
من عرف اهلل وأمساءه وصفاته، وموج ب حكمت ه و  ده، فليع   اللبي ب الناص ح لنفس ه ِب ها وليت ب إىل اهلل وليس تغفره م ن 

سوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر ومَلمة له، وأنه كان ينبغي أن يك ون ك ها وك ها. ظنه بربه ظن ال
 ومستكثر وفت  نفسك، هل أنت سامل؟  فمستقل 

 (0072"فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإال فإ ي ال إخالك ناجياً")

اء قلب  ه حس  ن ظ  ن خ  اص ب  اهلل وتزه  ر عبوديت  ه لرب  ه مب  ا فاملوح  د ال  هي ام  تأل قلب  ه  ق  ائق أمس  اء اهلل وص  فاته يش  رق يف س  ويد
 (0070يناسب كل اسم وصفة عبودية خاصة. )

واملؤمن  ون أوىل الن  اس  س  ن الظ  ن ب  اهلل فإن  ه ال ي  تم توحي  دهم وإمي  اهنم إال ِب  ها االطمئن  ان ب  ه فال  دين دي  ن اهلل ص  احل لك  ل 
واإلس َلم وأهل ه إىل الع َل مبش يئة اهلل تع اىل، وس يظهره  زمان ومكان ال كما يظن العلمانيون أن الدين ال يصلح ُلها العصر

اهلل على كل دين ودولة، ال كما يظن االهنزاميون املتخلفون أهنا إىل االندثار، واهلل تعاىل يبتلي عباده ليخت ربهم ويع دهم مل ا 
الس  يء يف رِب  م أن  ه  ا  ب ويرض  ى ويق  در وال يس  لم أولي  اءه ألعدائ  ه وجيع  ل كلمت  ه ه  ي العلي  ا ال كم  ا يظ  ن أص  حاب الظ  ن

 ختلى عنهم وتركهم.

فيحس د فَلنً ا أو فَلنً ا فك ل ذل ك س وء ظ ن ب اهلل أن خيل ص قلب ه م ن ك ل ظ ن س وء ب اهلل   -أيها اإلخ وة-فعلى كل مسلم 
تع  اىل. وُل  ها ق  ال العلم  اء يف س  بب ذم اْلس  د ق  الوا وس  بب ذل  ك: أن اْلاس  د ظ  ن أن ه  ها ال  هي أعط  اه اهلل م  ا أعط  اه ال 

 النعمة فحسده ومتىن زواُلا، لها أكل سوء ظنه ههه اْلسنات كما يأكل النار اْلطب.يستحق ههه 

 (0073)نسأل اهلل أن يعافينا من كل ظن فيه بغري اْلق، ونسأله أن جيعلنا معظمني له، وْلكمته ومن ايلني ألمره وهنيه".

يف غ ري ض راء  ،والش وق إىل لقائ ك ، وجه كول هة النظ ر إىل ،وب رد الع ي  بع د امل وت ،اللهم إنا نسألك الرضا بعد القض اء
 .وال فتنة مضلة.... الدعاء ،مضرة

 

 

 

                                                            
 (.090/  7) -( زاد املعاد 0072)

 (.759/  4) -( عون العلي اْلميد 0070)

 للشي  صاحل آل الشي . ،( بتصرف شديد437/  4( التمهيد )0073)
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 الْاتمة

 ُث أقول: 
  من الهي ما نبا سيُف فضائِله وال كبا جواُد حماسِنه.

 ويسب الزلل. ،بل يصلح اخللل ،لها ألتمس ممن وقف على هها الكتاب أن ال جينح إن رأى خطأ إىل املَلم والعتاب
 مي من ال يقيل عثاراً... لكرمي ويسب العوراءما كر 

 إمنا اْلر من جير على الزال... ت ذيًَل منه ويغضي حياء
وأن اض ر قلب ه أن أول ن اس أول  ،وأه ديت إلي ه م ن القَلئ د والفوائ د ،وأن جيعل ذلك يف مقابلة ما قي دت ل ه م ن الش وارد

 الناس
 من ذا الهي ما ساء قط... ومن له اْلسىن فقط

 ذا الهي ترضى سجاياه كلها... كفى املرء فخراً أن تعد معائبه ومن
وأحلنا بكرمه من دار املقامة املقام األسىن. واْلمد هلل سبحانه على ما رزقنا من  ،جعلين اهلل وإياكم ممن سبقت له اْلسىن

 والشكر له سبحانه على ما يسره من حسن االبتداء واخلتام.  ،فضله التام
ص َلة  ،وعلى صحبه الهين اتبع وا رض اه وأعرض وا عم ن عن ف والم ،على سيدنا حممد وآله اُلداة األعَلم والصَلة والسَلم

 (0075)وسَلماً يعتنقان اعتناق األلف والَلم.
 

 وكتبن
ا مصلي ا  حامد 

 الفقير إلى عفو ربن
 أحمد الجوهري

 اإلجازة العالية يف الدعوة اإلسَلمية 
 والثقافة ومقارنة األديان

 14/ 10107950441 -للمهاتفة:

 

 

 

 

                                                            
 اسن الشعراء بكل مصر.( اقتباس من مقدمة سَلفة العصر يف حم0075)

 



 599 

 المراجع
  على حسب ورودها في البحهلل(

 كتاب التوحيد ل مام ايدد شي  اإلسَلم حممد بن عبد الوهاب. -0
 صحيح البخارى -4
 صحيح مسلم -7
 سنن البمهي -2
 سنن النسائي -2
 املستدرك على الصحيحني للحاكم -0
 جممع الزوائد للهيثمي -3
 مسند أ د -5
 ختريج فقه السرية لأللبا ي. -9
 رحيق املختوم للمباركفوريال -01
 تيسري الكرمي الر ن للسعدي -00
 احملرر الوجيز البن عطية -04
 تفسري الطربي -07
 القول املفيد على كتاب التوحيد للعَلمة ابن عثيمني -02
 القول السديد يف مقاصد التوحيد، للسعدي -02
 إعَلم املوقعني عن رب العاملني البن القيم -00
 تفسري ابن كثري -03
 للقحطا ي نور التوحيد وظلمات الشرك -05
 جمموع فتاوى شي  اإلسَلم ابن تيمية -09
 املفهم ِلَما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطيب -41
 ال حتزن للقر ي -40
 سنن ابن ماجه -44
 ظَلل اجلنة يف ختريج أحاديث السنة لأللبا ي -47
 صحيح البغيب والبهيب لأللبا ي -42
 الصحيحة لأللبا ي -42
 جامع األصول من أحاديث الرسول البن األثري -40
 َساِئي  الكربىسنن النَّ  -43
 عمل اليوم والليلة للنسائي -45
 صحيح ابن حبان -49
 اْللية ألَب نعيم  -71
 مسند أَب يعلى -70
 حتقيق كلمة اإلخَلص لأللبا ي -74
 املشكاة )التحقيق الثا ي( لأللبا ي -77

 



 600 

 إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد للعَلمة صاحل الفوزان -72
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر -72
 ليلة البن السينعمل اليوم وال -70
 غاية املرام يف ختريج أحاديث اْلَلل واْلرام لأللبا ي -73
 املكتبة التوفيقية. ،هها اْلبيب حممد يا حمب للعَلمة أَب بكر اجلزائري -75
 شرح السنة للبغوي -79
 بلوغ املرام البن حجر -21
 تفسري ابن أَب حا  -20
 لألستاذ حممد الكتا ي ،حممد إقبال مفكرًا إسَلمي ا -24
 حمي الدين عطيةشعراء الدعوة  -27
 مصنف ابن أَب شيبة -22
 فضل الغىن اْلميد للدكتور ياسر برهامي. -22
 جَلء األفهام البن القيم. -20
 حتقيق التوحيد لفضيلة الشي  حممد حسان -23
 صحيح أَب داود لأللبا ي -25
 القومية والغزو الفكري -29
 النجاة والفكاك -21
 .الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء د. حا  بن عارف بن ناصر الشريف -20
 املعجم الكبري الطربا ي -24
 موطأ مالك -27
 ايموع للنووي -22
 اإلبانة الكربى ابن بطة -22
 ههه مفاهيمنا صاحل آل الشي  -20
 إرواء الغليل لأللبا ي -23
 تفسري املنار حملمد رشيد رضا -25
 أصل صفة صَلة النيب صلى اهلل عليه وسلم لأللبا ي -29
 القاعدة اجلليلة لشي  اإلسَلم -01
 الرب جامع بيان العلم وفضله البن عبد -00
 فتح اييد بشرح كتاب التوحيد للعَلمة عبد الر ن بن حسن آل الشي  -04
 اقتضاء الصراط املستقيم لشي  اإلسَلم -07
 إغاثة اللهفان البن القيم -02
  ،التوسل أنواعه وأحكامه" للعَلمة األلبا ي -02
 لفضيلة الشي  حممد نسيب الرفاعي ،التوصل إىل حقيقة التوسل -00
 الفرمل بعد الشدة  للتنوخي -03
 ارمل السالكني البن القيممد -05

 



 601 

 خطبة -آفة العني وطرق الوقاية والعَلمل سليمان  د العودة  -09
 النهاية يف غريب األثر البن األثري -31
 زاد املعاد البن القيم -30
 تفسري القرطِب -34
 فتاوى العَلمة عبد العزيز بن باز -37
 عون العلي اْلميد شرح كتاب التوحيد للشي  إسَلم شعبان دعدوشة. -32
 لعَلمل بالرقى من الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطا ي.الدعاء ويليه ا -32
 التمائم يف ميزان العقيدة. -30
 آداب الزفاف لأللبا ي -33
 السرية النبوية البن كثري -35
 خطبة من موقع املنرب. –الربكة املفقودة  -39
 إحياء علوم الدين للغاِل -51
 لسان العرب البن منظور -50
 معجم مقاييس اللغة البن فارس -54
 بن كثريالبداية والنهاية ال -57
 صحيح ابن ماجه لأللبا ي -52
 صحيح البمهي لأللبا ي -52
 الدارمي -50
 الثمر املستطاب لأللبا ي -53
 جملة البيان -55
 تاري  دمشق البن عساكر -59
 اجلواب الكايف البن القيم -91
 لسعيد بن وهف القحطا ي. ،شروط الدعاء وموانع اإلجابة  -90
 الدرر السنية يف األجوبة النجدية عبد الر ن بن حممد بن قاسم -94
 تطهري االعتقاد من أدران اإلْلاد حممد بن األمري الصنعا ي -97
 شرح الصدور بتحرمي رفع القبور للشوكا ي -92
 خطب الشي  حممد حسان مكتبة فياض. -92
 الرد على البكري لشي  اإلسَلم -90
 جامع العلوم واْلكم البن رجب -93
 فتح اهلل اْلميد اييد للشي   د بن حمسن -95
 تعظيم قدر الصَلة للمروزي -99
 البن كثري. ،نبياءقصص األ -011
 للعَلمة مقبل بن هادي الوادعي. ،الشفاعة -010
 شعب اإلميان للبيهقي -014
 صحيح ابن خزمية -017

 



 602 

 النهاية يف الف  واملَلحم البن كثري -012
 الشريعة ل جري -012
 "األمساء والصفات" البيهقي -010
 شرح العقيدة الطحاوية البن أَب العز اْلنفي -013
 حد التميمي عبد الوا -اعتقاد اإلمام املبجل أ د ابن حنبل  -015
 العقيدة السفارينية )الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية( للسفاريين -019
 شرح العقيدة الواسطية للعَلمة حممد خليل هراس -001
 حلية األولياء ألَب نعيم -000
 أسد الغابة يف معرفة البن األثري -004
 سري أعَلم النبَلء للههيب -007
 إغاثة اللهفان البن القيم -002
 ها ياْلجة لقوام السنة، لألصف -002
 الصواعق املرسلة، البن القيم -000
 اقتضاء الصراط املستقيم لشي  اإلسَلم -003
 تلبيس إبليس، البن اجلوزي -005
 قرة عيون املوحدين )جمموعة التوحيد( للشي  عبد الر ن بن حسن -009
 التبيان يف أقسام القرآن البن القيم -041
 يفاَنرافات القبوريني... الداء الدواء د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللط -040
 العاقبة يف ذكر املوت ل مام عبد اْلق األشبيلي، املعروف بابن اخلراط -044
 األم للشافعي -047
 أحكام اجلنائز لأللبا ي -042
 الزواجر عن اقباف الكبائر للهيتمي -042
 حتهير الساجد من اختاذ القبور مساجد لأللبا ي -040
 خَلصة الوفا بأخبار دار املصطفى للسمهودي -043
 وهو مقاالت مجعها د. عبد املنعم اجلداوي. ،ل غازي ر ه اهللالصوفية والوجه ايآخر للدكتور مجي -045
 فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول األضرحة والقبور رسالة صادرة عن دار اليسر -049
 نيل األوطار للشوكا ي -071
 الباعث على إنكار البدع واْلواد  ألَب شامة -070
 درء تعارض العقل والنقل لشي  اإلسَلم -074
 ماجلواب الكايف البن القي -077
 سرية ابن هشام -072
 مجهرة أشعار العرب ألَب زيد القرشي -072
 لفضيلة الشي  سعود الشرمي. ،السرية النبوية -070
 اركب معنا للعريفي -073
 تيسري العزيز اْلميد لسليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب -075

 



 603 

 نداء القرآن إىل عباد الر ن لناصر بن ا  بن ناصر اْلنيين. -079
 ب اْلهر منها لفضيلة الشي  حممد صاحل املنجدحمرمات استهان ِبا الناس جي -021
 منهامل الفرقة الناجية والطائفة املنصورة لفضيلة الشي  حممد بن مجيل زينو. -020
ال  دكتور ربي  ع ب  ن ه  ادي م دخلي    ث منش  ور يف جمل  ة اجلامع  ة  ،م نهج األنبي  اء يف ال  دعوة إىل اهلل في  ه اْلكم ة...والعقل -024

 اإلسَلمية باملدينة املنورة
 .-وطيب ثراهر ه اهلل -" للعَلمة عبد العزيز بن باز ق واإليضاح لكثري من مسائل اْلج والعمرة "التحقي -027
 خطبة من موقع املنرب. –الصادعون باْلق  -022
 عامل السحر والشعوذة للدكتور عمر األشقر. -022
 أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن -020
 مسائل عبد اهلل بن أ د -023
 ي  سليمان  د العودة.خطبة للش ،السحر حقيقته وحكمه -025
 عبد اهلل بن حممد بن أ د الطيار. ؟كيف تتخلص من السحر -029
 روح املعاِّن ل لوسى -021
 لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي -020
مهيًَل باْلاشية املسماة مزي ل اخلف اء ع ن ألف اش الش فاء العَلم ة القاض ي أب و الفض ل  -الشفا بتعريف حقوق املصطفى  -024

 .537 اشية: العَلمة أ د بن حممد بن حممد الشمىن  ،ه  222عياض اليحصيب 
 عون املعبود شرح سنن أَب داود حممد اس اْلق العظيم آبادي أبو الطيب -027
 الكبائر املنسوب للههيب -022
 شرح كتاب التوحيد للعَلمة ابن باز -022
 شرح النووي على مسلم -020
 دالئل النبوة للبيهقي -023
 بة من موقع املنرب.خط ،لصاحل اجلربي ،الكهانة والعرافة والتنجيم -025
 منهامل السنة ال بن تيمية -029
 خطبة من موقع املنرب. –التشاؤم أو التطري  -001
 ايموع املفيد، البن عثيمني -000
 األذكار للنووي -004
 التوسل أنواعه وأحكامه لأللبا ي -007
 بلسم اْلياة حماضرة لفضيلة الشي  / علي عبد اخلالق القر ي. -002
 فتح القدير للشوكا ي -002
 صحيح اجلامع لأللبا ي -000
 طريق اُلجرتني وباب السعادتني البن القيم -003
 خطبة على موقع املنرب. -من مظاهر ضعف التوكل  -005
 مرومل الههب للمسعودي -009
 هناية األرب للنويري -031
 دار الشواف. ،علماء ومفكرون عرفتهم لألستاذ الشي  حممد ايهوب -030

 



 604 

 منهامل املسلم للجزائري -034
 نزهة ايالس ومنتخب النفائس للضافوري -037
 بوريتفسري النيسا -032
 كلمات يف احملبة واخلوف والرجاء للشي  اجلليل: حممد بن إبراهيم اْلمد. -032
 خمتصر الصواعق البن القيم -030
 ختريج أحاديث اإلحياء للعراقي -033
 يف ظَلل القرآن لسيد قطب -035
 شرح رياض الصاْلني البن عثيمني -039
 خطبة للشي  خالد الراشد. -ابهم وابونه  -051
 طبقات ابن سعد -050
 الثقات البن حبان -054
 ثور البن اجلوزي.املن -057
 كلمة اإلخَلص وحتقيق معناها البن رجب -052
 جامع العلوم واْلكم البن رجب -052
 مَلمح ايتمع املسلم الهي ننشده للعَلمة القرضاوي. -050
 االقتصاد للغزاِل -053
 ايآداب الشرعية البن مفلح -055
 حقيقة التوحيد للشي  حممد حسان -059
 لزوم التزام املسلم بأحكام الشريعة اإلسَلمية. -091
 يق اْلدود الشرعية لفضيلة الشي  عبد الر ن عبد اخلالق.وجوب تطب -090
 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور -094
 رسالة العبودية لشي  اإلسَلم. -097
 وجوب حتكيم شرع اهلل ونبه ما خالفه لسماحة العَلمة عبد العزيز بن باز -092
 بدائع الفوائد البن القيم -092
 فتنة التكفري لأللبا ي -090
 إلسَلمي للدكتور حاف  يوسف.مسرية العامل َنو التشريع ا -093
 املنة شرح اعتقاد أهل السنة للشي  الدكتور ياسر برهامي -095
 التمهيد لشرح كتاب التوحيد للعَلمة صاحل آل الشي  -099
 سبل اُلدى والرشاد يف سرية خري العباد للصاْلي -411
 تفسري الطربي بتحقيق األستاذين أ د وحممود شاكر ر هما اهلل ر ة واسعة. -410
 ني من السب واالستهزاء بالدين أبو عبد الر ن املصريُّ.حتهير املسلم -414
 أحكام القرآن البن العرَب -417
 الصارم املسلول لشي  اإلسَلم -412
 صحيح الكلم الطيب لأللبا ي -412
 جهوة املقتبس يف ذكر والة األندلس اْلميدي -410

 



 605 

 اإلميان بالقضاء والقدر للشي  حممد حسان. -413
 للمؤلف. ،مد عبد السميع صقرالسرية الهاتية لفضيلة الشي  حم -خفقات قلب  -415
 أيسر التفاسر للجزائري -419
 البن أَب شيبة. ،كتاب العرش وما روى فيه -401
 اإلبانة عن أصول الديانة ل مام أَب اْلسن األأشعري -400
 معارمل القبول للحكمي -404
 التمهيد البن عبد الرب -407
 للمعلمي -"التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" -402
 لقيممفتاح دار السعادة البن ا -402
 سَلفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصر البن معصوم اْلسين. -400

 

 

 

 

 

 


