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 ِ   الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، ومن 

ائيل وميكائيل وإرسافيل فاطر الساموات واألرض، عامل الغيب مهزات الشياطني. اللهم رب جرب

والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك 

 هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.

 أما بعد:

ظهر يل فقد طلب مني بعض األخالء األفاضل مشافهة وبطريق الرسائل أن أكتب هلم ما 

من أحكام عقود التأمني، ومكاهنا من رشيعة الدين، إذ إهنا قد تغلغلت يف البلدان وختمرت 

مشكلتها يف األذهان، واستمر بسببها بني الناس النزاع واخلصام، فبعضهم يقول: هي حالل، 

وبعضهم يقول: هي حرام، وال بد للعلامء من كشف هذا الظالم، وحتقيق ما ظهر هلم من 

 ه اإلسالم.نصوص فق

ا وأصفى  ا وأوسع اطالعً فأرجأت إجابة الطالبني رجاء أن يتصد هلا من هو أطول مني باعً

ا؛ لشغل أوقايت باألمور القضائية التي من لوازمها شغل الفكر وتشتت الفهم وعدم صفاء  فراغً

ا يعاودين تذك ر غموض الذهن. ثم أخذ يتناوبني قوة العزم يف فضل نرش العلم، فينشطني وأحيانً

البحث وخطر اخلطأ فيه، فيثبطني، وعىل أثر هذا الرتدد رأيت أنه قد اشتد مني العزم وزال عني 

اهلم، وعرفت حينئذ أن أمانة العلم توجب علينا البيان وعدم الكتامن، فاغتنمت فرصة اإلمكان 

نصوص وكتبت ما حرض يب مما يتعلق هبذا الشأن، مستدالًّ عىل صحة ما قلت بفقه اإلسالم و

األحكام ما عسى أن يكون كافيًا لبقية الطالبني ورغبة املستفيدين، وضممت إىل التأمني أشياء 

من العقود واملعامالت الرائجة من جديد يف بلدان املسلمني، رجاء شمول النفع هبا الناس 
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ا وع ا مربورً ا مبينًا، وأن يرزقنا علامً نافعً مالً صاحلًا أمجعني، ونسأله سبحانه أن يفتح لنا فتحً

ا. ا أو نغشى فجورً ا، ونعوذ باهللا أن نقول زورً  مشكورً

بسم اهللا، يقول بعض املفكرين: إن مسألة التأمني بأنواعه هي قضية ذات أمهية، وقد راجت 

بني العامل فينبغي أال ترتك مهملة يموج الناس بعضهم مع بعض فيها بالتضليل والتصويب، بل 

فكر الصحيح أن يدرسوها من نواحيها دراسة عميقة ليخرجوها إىل جيب عىل املختصني بالعلم وال

الناس برأي جممع عليه، يطمئن املسلم إليه، وبغري هذا يظل الناس منقسمني فيه؛ منهم من حيرمها 

ر الذي عليه اجلمهور. ا للمأثور واملشهور، ومنهم من يبيحها رغبة يف التيسري، ومسايرة للتطوّ  اتباعً

* * * 

 إلسالمية كفيلة بحلّ مجيع مشاكل العاملالرشيعة ا

 ما حدث يف هذا الزمان وما حيدث بعد أزمان

إن اهللا سبحانه أنزل كتابه املبني، وبعث نبيه الصادق األمني بدين كامل ورشع شامل صالح 

لكل زمان ومكان، وقد نظم حياة الناس أحسن نظام بالعلم والعدل واملصلحة واحلكمة 

ۡت ﴿ واإلحسان واإلتقان، ا يف األقوال  .]١١٥[األنعام:  ﴾َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�  َوَ�مَّ أي صدقً

وعدالً يف األحكام، فال تقع مشكلة ذات أمهية إال ويف الرشيعة اإلسالمية بيان حلها وصحيحها 

من فاسدها، كام أنه ال يأيت صاحب باطل بحجة باطلة إال ويف الرشيعة اإلسالمية طريق حلها 

 يان اهلد من الضالل فيها، وهو مبني عىل جلب املصالح وتكثريها، ودرء املفاسد وتقليلها.وب
ه اهللا: شفاء لسائر الرشور واألرضار، وإزالة الشبه والشكوك واألوهام، وحكامً  وقد سامّ

ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءۚٞ وَ ﴿ قسطًا يف قطع النزاع واخلصام ِينَ قُۡل ُهَو لِ�َّ َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم  ٱ�َّ
  .]٤٤فصلت: [ ﴾َوۡقٞر وَُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً� 

 ففي رشيعة اإلسالم حل كل ما خيتصم فيه اثنان، مع مالءمتها لكل بيئة وكل زمان ومكان.

 



 ٥  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

َها  قُۡل ﴿ ألن دين اإلسالم هو دين البرشية كلها، عرهبم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس  وما كان هذا الدين ليتحمل أمانة رسالة  .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

ا هبذه  البرشية كلها، إال وهو حيمل يف تعاليمه وأحكامه وقواعده وعقائده ما جيعله كفيالً وحقيقً

م آمنني عىل أهلهم التسمية، لينتهي بالناس إىل أن يكونوا آمنني عىل دينهم آمنني عىل أنفسه

 وأعراضهم وأنساهبم.
فدين اإلسالم هو املوصل بمن متسك به واتبع هداه إىل سعادة الدنيا واآلخرة رأسه اإلسالم 

وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا وبقية أركانه الزكاة والصيام وحج بيت اهللا 

ار، احلرام، وقد جعل اهللا هذه األركان بمثابة الفرقان  بني املسلمني والكفار واملتقني والفجّ

وبمثابة حمَكِّ التمحيص لصحة اإليامن. هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق 

والعصيان؛ ألنه ليس اإلسالم حمض التسمي به باللسان واالنتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر 

 يف القلب وصدقته األعامل.

والسامحة واليرس يف األحكام، ليس بحرج وال أغالل وال مقيّد عقل اإلسالم دين السهولة 

ق يف فنون الزراعة والصناعة، بل هو سبب  مسلم عن احلضارة والتوسع يف التجارة املباحة والتفوّ

النجاح وسلّم الفالح إىل كل ما فيه صالح ألمور الدنيا واآلخرة، يمدح التاجر الصدوق األمني 

ث عىل الزرع والغرس والصناعة، ويقول: أفضل الكسب عمل الرجل وجيعله مع النبيني وحي

 بيده وكل بيع مربور.

ة والقوة والنظام، املطهر للعقول من خرافات البدع  اإلسالم دين السالم واألمان، دين العزّ

 والضالل واألوهام.

بيض دين العدل واملساواة يف احلدود واحلقوق واألحكام، ال فضل لعريب عىل عجمي وال أل

 عىل أسود إال بالطاعة، واإليامن شعار أهله املسلمني املؤمنني عباد اهللا.

 ال «ويقول:  ،!*"»إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام«دين حيرتم الدماء واألموال ويقول: 
 

 من حديث أيب بكرة.متفق عليه  )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٦

 بموجب الرضا التام، ويف حمكم القرآن: أي ،!*"»�ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه

ْ  َوَ� ﴿ ُ�لُٓوا
ۡ
ِ  تَأ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب

َ
مِ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ أ   .]١٨٨البقرة: [ ﴾ٱۡ�ُ�َّ

دين يوجب عىل املؤمنني أن يكونوا يف التعاطف والتالطف كاإلخوان، ويف التساعد 

ة عىل الكافرين: َ�ۡعُضُهۡم  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ والتعاضد كالبنيان، أذلة عىل املؤمنني أعزّ
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
لَٰوةَ َوُ�قِيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف أ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ  ٱلزَّ

َ َوُ�ِطيُعوَن    .]٧١التوبة: [ ﴾ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َوَمن ﴿ لفساد:دين من قام به ساد وسعدت به البالد والعباد، ومن ضيعه سقط يف الذل وا

ُ يُِهِن  ۡكِرٍ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ َ ِمن مُّ  .]١٨احلج: [ ﴾١٨َ�ۡفَعُل َما �ََشآُء۩  ٱ�َّ
دين صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أمور الناس أحسن نظام، فلو أن الناس آمنوا 

، وملا حصل بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء

ُ ﴿ بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء؛ ألنه ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ
َ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ

ٰلَِ�ٰتِ  ۡجٗر� َكبِٗ��  ٱل�َّ
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
  .]٩اإلرساء: [ ﴾٩أ

ا من وإنام ضعف املسلمون يف هذه القرون األخرية، وساءت حاهلم وانتقص األع داء كثريً

بلداهنم، كله من أجل أنه ضعف عملهم باإلسالم، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون 

يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيّد بحدوده وحكمه، ويدعون إىل حتكيم القوانني بدله، من أجل أن 

بأقوال خالبة القوانني تبيح هلم الربا والزنا واخلمور، فأخذوا يدعون الناس إىل ما يشتهون 

خداعة، جتعل املاء يف صورة النار، والنار يف صورة املاء العذب الفرات، ورسعان ما انخدع هبا 

داعة ىلع أبواب جهـنم « بأهنم ملسو هيلع هللا ىلصالعوام وتغريت هبا العقول واألفهام، وقد وصفهم رسول اهللا 

 .!+"»من أجابهم قذفوه فيها

 أخرجه أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )١(

 أخرجه أمحد من حديث حذيفة. )٢(

 

                          



 ٧  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

واألموال واألعراض والعقول واألخالق، إن مدار رشيعة اإلسالم عىل حفظ الدين واألنفس 

 فهي مبنية عىل املحافظة عىل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق والرذائل.

فرشع اجلهاد يف سبيل اهللا حتى ال تكون فتنة، أي حتى ال يفتن املسلم عن دينه لكون الفتنة 

 يف الدين أشد من القتل.

 دماء حتى ال تسفك إال بحقها.ورشع القصاص صيانة لألرواح وحقنًا لل

ورشع قطع يد السارق صيانة لألموال، بحيث يستتب األمن بني العباد والبالد، وتزول 

 عنهم املخاوف واألوجال، وألن املضار اجلزئية الفردية تغتفر يف ضمن املصالح العمومية.

 ورشع حد اخلمر صيانة للعقول واألجسام عن عبث أم اخلبائث هبا.

َوَ� ﴿ زنا والقذف صيانة لألعراض وحفظًا لألنساب، وأنزل اهللا تعاىل:ورشع حد ال
فَةٞ ِ� دِيِن 

ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ِ تَأ ِ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب   .]٢النور: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

من يعلم ما  وهذه احلدود إنام رشعت رمحة من اهللا لعباده، فهي تنزيل احلكيم العليم، رشعها

يف ضمنها من مصالح العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا من أسباب سعادهتم الدينية والدنيوية؛ ألهنا 

تقلل فشو الرش واملنكر بني الناس، فهي صادرة عن رمحة من اهللا بعباده إلرادة صالحهم، أشبه 

لمريض يف سبيل بتأديب الرجل ولده يف سبيل منفعته ودفع مرضته، وأشبه بتجريح الطبيب ل

 عالجه وحماولة حصول صحته.

ا.  ومن املعلوم عند العقالء أن املرّ كريه الطعم، ومتى كان حسن العاقبة صار حلوً

ففي إقامة احلدود حماربة للجرائم عىل اختالف أنواعها للزجر عنها وتطهري املجتمع منها؛ 

زع بالقرآن: ِ َدۡ�ُع َولَۡوَ� ﴿ ألن اهللا يَزع بالسلطان أعظم مما يَ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
�ُض 

َ
  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

 ومــــا الــــدين إال أن تقــــام رشيعــــة
 

ــــا وشــــعاب  ــــأمن ســــبل بينن  وت
 

وليعترب املعترب بالبلدان التي حيكم فيها برشيعة اإلسالم وتقام فيها احلدود الرشعية واألحكام، 

 ن واإليامن واالطمئنان، ساملة من الزعازع واالفتتان.جيدها آخذة بنصيب وافر من األم
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ثم لينظر إىل ضدها من البلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم، وعطلت فيها احلدود 

والرشائع واألحكام، كيف حال أهلها وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر والفساد يف 

ائم يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون األخالق والعقائد واألعامل، حتى صاروا بمثابة البه

ا وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل  ا وال ينكرون منكرً ا وال صالة وال يعرفون معروفً صيامً

حق، قد رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض. ذلك ألن املنكرات عىل اختالف أنواعها متى كثر عىل 

القلوب شيئًا فشيئًا، إىل أن يراها القلوب ورودها، وتكرر يف األعني شهودها ذهبت عظمتها من 

، وذلك بسبب سلب القلوب نور  الناس فال يرون أهنا منكرات وال يمر بفكر أحدهم أهنا معاصٍ

 التمييز واإلنكار عىل حد ما قيل: إذا كثر اإلمساس قل اإلحساس.

ا من الزور  هوا سمعة اإلسالم وألبسوه أثوابً إن املسترشقني ومالحدة املسلمني قد شوّ

والبهتان والتدليس والكتامن، حيث وصفوه بأنه أغالل وأن رشائعه تكاليف شاقة، وأنه ال يتالءم 

احلكم به يف القرن العرشين، ونحو ذلك من األباطيل امللفقة الناشئة عن اإلحلاد والزندقة؛ ألن 

الطائشة أكثر الناس يف هذا الزمان قد اعتلت أدياهنم واختل توازهنم ومتييزهم بتغلب الشهوات 

عىل عقوهلم فهم يقيمون من عقوهلم الفاسدة آراء يعارضون هبا أحكام الرشيعة اإلسالمية، من 

إقامة احلد عىل الزاين والسارق وشارب اخلمر، ويرون أن السامح للشخص بالزنا ورشب اخلمر، 

 ٱۡ�َقُّ  َبعَ ٱ�َّ  َولَوِ ﴿ أنه من متام متتعه بكامل حريته، فال يسوغ كبته عن مشتهياته. هذا رأهيم،
ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت 

َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن  فإن اإلسالم حيميه كام حيمي غريه من هذه اجلرائم، رمحة منه به  .]٧١املؤمنون: [ ﴾٧١مُّ

ته وهم يريدون موته، وإنام استثقلوا رشيعة اإلسالم الشتامهلا ملصلحته وصحته، فهو يريد حيا

وسائر أمور احلالل واحلرام وكالصالة  واألحكام !*"واحلدودعىل األوامر والنواهي والفرائض 

 والصيام كام قيل:

ا لكونه حيد صاحبه عن مواقعة مثله كام حيد غريه أي  )١( احلدود: هي الزواجر عن اجلرائم، وإنام سمي حدًّ

رية يف فضل إقامة احلدود، حيجزه عن مقارفة مثله، وخري الناس من وعظ بغريه؛ وهلذا وردت أحاديث كث

 

                          



 ٩  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

ــــا رأوا ــــيهم ملّ ــــاب عل ــــل الكت  ثق
 

 تقييـــــــــده بـــــــــأوامر ونـــــــــواهِ  
 

قل الدين وحدوده وآدابه، فهم يفضلون اإلباحة  وال غرابة فإن هؤالء قد حتللوا من عُ

املطلقة عىل كل ما يقيّد الشهوة من عقل وأدب ودين، فهم حيبون أن يعيشوا يف الدنيا عيشة 

 البهائم، ليس عليهم أمر وال هني وال حالل وال حرام وال صالة وال صيام، كام قال تعاىل:

ِينَ وَ ﴿ ُ�لُوَن كَ  ٱ�َّ
ۡ
ُ�ُل َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

ۡ
نَۡ�ٰمُ َما تَأ

َ
َُّهۡم  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�   .]١٢حممد: [ ﴾١٢َمۡثٗوى ل

* * * 

ديث  لكلّ حادثٍ حَ

إن فقهاء اإلسالم وجهابذة العلامء األعالم قد قاموا بتدوين فقه اإلسالم أتم قيام، فحفظوا 

ملستنبطة نصوص األحكام، وبينوا للناس احلالل واحلرام، وقرروا أصوالً من القواعد الفقهية ا

من نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة، بذلوا غاية جهدهم واجتهادهم يف حتقيقها وتنقيح 

 مناطها بأمانة اإلسناد وغزارة االستنباط.

رواه النسائي وابن ماجه والطرباين  »حد يقام يف األرض خ� ألهلها من أن يمطروا أر�ع� صباًحا«كحديث 

من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد «من حديث أيب املغرية وابن عمر وابن عباس. وقال: 

وكان أسامة بن زيـد شفع يف  »لطان فلعن اهللا الشافع واملشفع هلإذا بلغت احلدود الس«، ويف رواية »اهللا يف أمره

أ�شفع يف حد من حدود اهللا؟! واهللا لو أن فاطمة بنت �مد رسقت لقطعت «املـرأة التي رسقت املتاع، فقال: 

أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة. وقال لصفوان بن أمية ملا شفع يف الذي رسق  »يدها

أخرجه أصحاب السنن من حديث صفوان بن أمية. فاإلسالم قائم  »ن ذلك قبل أن تأتي�هال اك«رداءه: 

عُ  عىل حماربة اجلرائم بكل أنواعها وتقليلها وتطهري املجتمع منها؛ ألن اهللا سبحانه يَزعُ بالسلطان أعظم مما زَ  يَ

 بالقرآن ومن ال يكرم نفسه ال يُكرم ومن هين اهللا فام له من مكرم.

ويف رواية  »ادرؤوا احلدود بالشبهات«مر بإقامة احلدود فإن اهللا حيب العفو والسرت، ففي احلديث ومع األ 

 .»ادفعوا احلدود عن املسلم� ما وجدتم هلا مدفًعا«
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وهي وإن مل تنص عىل كل عقد باسمه، لكنها كافية حلل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان 

أو التضمني أو القياس الصحيح املقتيض إلحلاق وما سيقع بعد أزمان، إما بالنص أو االقتضاء 

 النظري بحكم نظريه.

الفهم الفهم فيام أديل إليك مما ورد كام يف رسالة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب حيث قال: 

عليك مما مل يكن يف كتاب وال سنة، ثم اعرف األشباه واألمثال والنظائر وقس األمور عند ذلك، 

 .!*" حبها إىل اهللا وأشبهها باحلقثم اعمد فيام تر إىل أ

غري أن الناس يتفاوتون يف التحقيق وسياسة التطبيق ويف العلوم والفهوم أعظم من تفاوهتم 

 .»من يرد اهللا به خ�ًا يفقهه يف ادلين«يف العقول واجلسوم، و 

 إنه يف هذا الزمان، ملّا كثر اخرتاع الصناعات وفاض املال عىل الناس من مجيع اجلهات،

استدعت احلاجة إىل إحداث رشكات ومعامالت مل تكن معروفة يف السنني السابقة كرشكات 

التأمني بأنواعها واملقاوالت عىل البنيان وبيع األسهم من الرشكات، ومشاكل التعامل باألوراق 

النقدية، وغري ذلك من سائر املعامالت املحدثة التي مل تكن معروفة يف السنني السابقة، فأشكل 

رة يف ع ىل بعض الناس فهمها واإلحاطة بحقيقة حكمها لصعوبة تطبيقها عىل قواعد الفقه املقرّ

 فقه املذاهب املتداولة بأيدي العلامء.

 هلذا ظن من ظن أن هذه املعامالت لن يوجد هلا أصل يرجع إليه وال نظري يقاس عليه.

ل يف العقود والرشوط وهذا االعتقاد ليس بصحيح، فإن كل ما يقع بني الناس من املشاك

والرشكات وسائر املعامالت املستحدثة، فإن طريق حلها وبيان صحيحها من فاسدها سهل 

َولَۡو ﴿ ميرس عن طريق الفقه اإلسالمي الصحيح بدون رجوع وال حاجة إىل األنظمة والقوانني
ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َردُّوهُ إَِ� 

ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ٱِمۡنُهۡم َلَعلَِمُه  ٱۡ�   .]٨٣النساء: [ ﴾ِمۡنُهمۡ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  �َّ

غري أن علم الفقه بحر ال ساحل له، واستنباط درر املسائل الالزمة حلل املشاكل يتوقف عىل 

دِّ  مهارة علمية واسعة وملكة راسخة وسياسة حكيمة لعمل التحقيق وسياسة التطبيق، وذلك بِرَ

)١( .أخرجه البيهقي يف السنن الكرب 
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ا إىل العلم بأحكام الفروع املسكوت عنها إىل األصول امل نطوق هبا حتى جيد القايض طريقً

النوازل، ومتييز الصحيح من الفاسد، فالفقه عىل النحو الذي حتفظ به احلدود واحلقوق بميزان 

العدل والتحقيق ويسلك باألمة أقوم الطريق إنام يستطيعه من امتأل قلبه من أحكام علوم القرآن 

ذا الترشيع فعرف منها مقاصد الشارع واملصالح واحلديث، ثم عمل عمله يف البحث عن ه

 واملفاسد بميزاهنا الصحيح العادل.

ألن الصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهوهنا بأمثاهلا، ويردون 

بعضها إىل بعض يف أحكامها، ففتحوا للعلامء باب االجتهاد يف االستنباط وهنجوا هلم طريقه 

 ة تطبيقه وحتقيقه.وبينوا هلم سن

ألن دين اإلسالم كفيل بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع بعد أزمان، 

صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، ومل يتحمل أمانة رسالة البرشية كلها 

ال وهلا إال ويف علومه وعقائده وقواعده حل مشاكلهم يف حارضهم ومستقبلهم، فال واقعة إ

 حكم مدلول عليها بالنص أو بأصل من األصول املستحدثة من النصوص.

إذا ثبت هذا، فإننا متى عرفنا متام املعرفة أن هذه العقود والرشوط والرشكات املستحدثة، 

كرشكة التأمني وغريها، أهنا قد تغلغلت يف البلدان وراجت يف األذهان، ومن لوازمها أن تنشأ 

خلصام ثم الرتافع إىل القضاة واحلكام، يف سبيل إزالة الشقاق وعمل الوفاق؛ عنها املنازعات وا

هلذا يصري قضاة الرشع ملزمني بتحقيق النظر يف حكم هذه املعامالت واالستعداد لكشف ما 

 يشكل منها عند املنازعات.

ع منها أو  ألهنم متى سكتوا عن احلكم يف هذه القضايا أو أعرضوا عنها، بدعو التورّ

كموا فيها بالتحريم بدون دليل وقد راج بني الناس إباحتها، فحينئذ يظن قضاة النظم ح

والقوانني أنه من قصور فقه اإلسالم عن حل مثل هذه املشاكل العظام فيسيئون الظن باإلسالم 

د آرائهم، ومن املعلوم أهنم إذا مل ينظروا يف  وبالقضاة الرشعيني، ويظنون أهنم إنام حيكمون بمجرّ

 ثل هذه القضايا بعلم وحكمة، فإنه البد أن ينرصف إىل غريهم.م
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 وهلذا قيل: إن حماسن اإلسالم ختتفي بني اجلامد واجلاحد.

 الضعيفة !*"أجل القضاةوقد قالوا: إهنا إنام دخلت القوانني يف بلدان املسلمني، كله من 

س بالتعليل والتمليل يف مداركهم والضيقة أعطاهنم واملتحجرة أفهامهم، فكانوا يعاملون النا

أقضيتهم وأحكامهم، فسئم الناس من سوء معاملتهم هلم وجلؤوا إىل القوانني لظنهم أهنا تقوم 

 بحل مشاكلهم، فكانوا كاملستجريين من الرمضاء بالنار.

 .!+"اللهم إين أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقةوهلذا كان عمر بن اخلطاب يقول: 

ه يف هذا البحث هو تفصيل أشياء من العقود واملعامالت الغامضة وإن غاية ما هنتم ب

والرائجة بني الناس، كرشكات التأمني عىل اختالف أنواعها، وبيع األسهم من الرشكات، 

واستبضاع السلعة وبيع األنموذج والتبايع باألوراق النقدية، وغريها من املشاكل، فنخرجها 

لة التجيل والظهور بالدالئل القطعية املستنبطة من للناس من حيز اخلفاء والغموض إىل حا

عد إنشاء املدارس واجلامعات لقد عم النقص يف هذه األزمنة يف علم الفقه ومحلته وقَلَّتْ رغبة الناس يف تعلمه ب )١(

 والكليات العرصية التي من شأهنا اختصار حصة العلوم الرشعية، فكان الشخص إذا خترج من إحد

اجلامعات أو الكليات أو تقلد وظيفة القضاء أو اإلدارة أو أي وظيفة، انرصف غالبًا بكل جهوده ونشاطه عن 

العلم وزيادته ونفع نفسه والناس به، حتى كان احلصول البحث والتفتيش والتأليف من كل ما يقتيض تعاهد 

عىل الوظيفة هي مبلغ علمه وغاية قصده وبعدها ألقى عصا التسيار عن تعاهد علمه والسعي يف توسعته؛ ألن 

حمبة العلم احلقيقي مل ختالط بشاشة قلبه، عىل أن أحد هؤالء قد أعطي صحة يف اجلسم والسمع والبرص وقوة 

هم من كل ما يؤهله إىل التوسع يف العلوم والفنون، لكنه يكسل عن استخدام هذه القو يف يف احلفظ والف

سبيل ما خلقت له، ويستويل عليه اخلمول واالتكال عىل غريه فيام يعد من واجبه، فيذهب علمه عىل أثر 

سوس دائامً يف تعطيله وينسى الكثري مما حيفظه، لكون التعطيل يذهب التحصيل، فيكون بمثابة السيف املد

غالفه وقت احلاجة إىل اجلهاد به، فإن اجلهاد باحلجة والبيان آكد من اجلهاد بالسيف والسنان، والعاشق للعلم 

 عىل احلقيقة يواصل عمله يف تعاهد علمه وتوسعته من املحربة إىل املقربة.

 ذكره ابن تيمية يف منهاج السنة. )٢(

 

                          



 ١٣  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة، حسبام وصل إليه علمنا، وقد يظهر لغرينا ما عسى أن 

ِ ذِي﴿خيفى علينا، إذ ال علم لنا إال ما علمنا ربنا 
 . ]٧٦يوسف: [ ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ  َوفَۡوَق ُ�ّ
* * * 

 القضاء الرشعي

سلمون ثالثة عرش قرنًا والناس كلهم يتحاكمون إىل الرشيعة اإلسالمية، لقد مكث امل

 راضني هبا ومنقادين حلكمها.

ألن اهللا سبحانه نصب الرشيعة اإلسالمية لعباده يف الدنيا حكامً قسطًا، تقطع عن الناس 

 النزاع وتعيد خالفهم إىل مواقع اإلمجاع.

ُ َذا قََ� َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِ  َوَما﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
ِمۡن  ٱۡ�َِ�َةُ أ

ۡمرِهِمۡ 
َ
 .]٣٦األحزاب: [ ﴾أ

ْ إَِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َن قَۡوَل  إِ�ََّما﴿ ِ إَِذا ُدُعٓوا ْ َسِمۡعَنا  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

 ِ� ْوَ�ٰٓ
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 .]٥١النور: [ ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ َك ُهُم َوأ

فالقضاء الرشعي املبني عىل أساس متني من العلم واحلكمة والعدل والقوة واألمانة هو 

رمحة من اهللا لعباده وراحة هلم قي قطع النزاع عنهم واستيفاء حقوقهم، إذ هو ظل اهللا يف أرضه، 

إلنصاف املظلوم وردع الظامل ألكل الناس يأوي إليه كل مظلوم من عباده ولوال من يقيمه اهللا 

ا، إذ ليس كل أحد يقنع بحقه أو يقف عىل حده.  بعضهم بعضً

 لو أنصـف النـاس اسـرتاح القـايض
 

 وبــــات كــــل عــــن أخيــــه رايض 
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ا ملن  ،!*"التحذيروالقضاء وإن كان فيه خطر كبري وآثار تقتيض عنه  ا كبريً لكن فيه أجرً

 القيام هللا بالقسط. خلصت نيته وصلح عمله، إذ هو من

ــــا إن القضــــاء فضــــيلة  وكــــن عاملً
 

 وأجــــر عظــــيم للمحــــق املســــدد 
 

 ألمـــر بمعـــروف وكشـــف ظالمـــة
 

 وإصالح ذات البني مع زجر معتـد 
 

قْ إن يصـب يفـز  إذا بذل اجلهدَ املُحِ
 

 بــأجرين واملخطــي لــه واحــد قــد 
 

 وال بد مـن قـاضٍ لفصـل خصـومة
 

 مــع اخلطــر البــادي العظــيم املشــدد 
 

 : هو اإللزام باألحكام الرشعية، وهو فرض كفاية، وإذا مل يوجد غريه تعني عليه.القضاءو

�ِض إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  َ�َٰداوُۥدُ ﴿ واألصل فيه قوله تعاىل:
َ
 ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ�

 ِ ِ َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب   .]٢٦ص: [ ﴾ٱ�َّ

ثرية، خييل لبعض العلامء أهنا خرجت خمرج الذم للقضاء والتحذير منه نشري إىل أحاديث وآثار عن السلف ك )١(

ا كحديث  رواه أمحد واألربعة من حديث أيب هريرة.  »من و� القضاء فقد ذبح نفسه بغ� سك�«مطلقً

، »يدىع بالقايض العادل يوم القيامة فيلىق من شدة احلساب ما يتم� أنه لم يقض ب� اثن� يف عمره«وحديث 

رواه البيهقي. فهذه األحاديث وما يف معناها إنام سيقت لبيان عظم املسؤولية وحتمل  »يف تمرة«رواية  ويف

األمانة العظيمة املرتتبة عىل الدخول يف القضاء، بحيث حياسب اإلنسان نفسه ويفكر يف عظم مسؤوليته، 

 يستطيع حتمل أمانته لئال تذهب فال يقدم عليه إال من وثق من نفسه بالقيام بواجبه، وحتى حيجم عنه من ال

 حقوق الناس عىل يده، بسبب تقصريه بواليته.

وإال فإن القضاء يف مواطن احلق هو مما يوجب اهللا به األجر وحيسن به الذخر إذ هو من القيام هللا بالقسط، وقد  

قيه القايض من بأنه حممول عىل ما يال »من و� القضاء فقد ذبح نفسه بغ� سك�«فرس بعض العلامء حديث 

املصاعب واملتاعب واملشقة واألذ من الناس يف سبيل القضاء، وتنفيذه حتى مع عدله ما جيعله كأنه ذبح 

نفسه، حيث عرض نفسه للنكد والكدر وعدم الراحة، إذ ال أشق من القضاء وما يرتتب عليه من األذ، غري 

 عىل جرس املشقة والتعب وقد حفت اجلنة باملكاره. أن املكارم منوطة باملكاره والسعادة ال يعرب إليها إال

 يميس ونصف خصوم الناس يشكونه  يف احلق ثقل وقايض األرض ممتحن

ا فلمــــوه دهـــزك  هــادوا ال يزكونـــق عـــل احلــواستعم  ا صار قاضيهمــرً

 

                          



 ١٥  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

 ملسو هيلع هللا ىلصوالقضاء هو منصب رشيف، إذ هو منصب أنبياء اهللا ورسله وخلفائه، وكان النبي 

 قاضيًا وأبو بكر قاضيًا وعمر قاضيًا وعثامن قاضيًا وعيلّ قاضيًا.

وملا انترشت الفتوح اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية عكف الصحابة 

وهدم قواعد امللحدين ونرش العلوم اإلسالمية وفتح املحاكم جادين عىل متهيد قواعد الدين 

الرشعية، فاستنبطوا األحكام وبينوا للناس احلالل واحلرام، وكشفوا عن قلوهبم سجوف البدع 

 والضالل واألوهام.

فكانوا يتعاهدون القضاء والقضاة، بفتح األبواب وإزالة احلجاب. وملّا بلغ عمر أن سعد بن 

ا يمنعون الدخول عليه إال بإذن، أرسل حممد بن مسلمة وأمره أن أيب وقاص قد اخت ذ بابًا وحجابً

ا من الناس، فمىض حممد بن مسلمة يف سبيله حتى دخل العراق  حيرق باب سعد قبل أن يكلم أحدً

 فاشرت حزمة حطب وأسندها عىل باب سعد فأحرقه وقال: عزمة من عزمات عمر وقد نفذهتا.

 ى األشعري:وكتب عمر إىل أيب موس

أما بعد: فإن القضاء آية حمكمة أو سنة متبعة فافهم إذا أديل إليك فإنه ال ينفع تكلُّمٌ بحق ال 

نفاذ له، آس بني الناس يف جملسك ويف وجهك وقضائك حتى ال يطمع رشيف يف حيفك وال ييأس 

ا ضعيف من عدلك. البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر، والصلح جائز بني املس لمني إال صلحً

ا ينتهي إليه فإن أتى به وإال  ا غائبًا أو بينة فارضب له أمدً ا أو حرم حالالً، ومن ادعى حقًّ أحل حرامً

استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ للعذر وأجىل للعمى، وال يمنعك قضاء قضيت به باألمس 

ديم ال يبطله يشء ومراجعة فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق فإن احلق ق

احلق خري من التامدي يف الباطل، واملسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال جمربًا عليه شهادة زور أو 

ا يف حد أو ظنينًا يف والء أو قرابة، فإن اهللا توىل من العباد الرسائر، وسرت عليهم احلدود إال  جملودً

إليك مما ورد عليك مما مل يكن يف كتاب وال سنة، ثم بالبينات واأليامن، ثم الفهم الفهم فيام أُديل 

اعرف األشباه واألمثال والنظائر وقس األمور عند ذلك، ثم اعمد فيام تر إىل أحبها إىل اهللا 

وأشبهها باحلق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند اخلصومة 
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اهللا به األجر وحيسن به الذخر، فمن خلصت نيته واخلصوم، فإن القضاء يف مواطن احلق مما يوجب 

يف احلق ولو عىل نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، ومن عمل آلخرته كفاه اهللا أمر دنياه، ومن تزين 

 .!*"بام ليس فيه شانه اهللا.. فام ظنك بثواب عند اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم

جوامع الكلم التي جيب عىل القايض العدل التخلق هبا فهذه الرسالة هي من فنون احلكم و

والتأدب بآداهبا لصدورها من الناصح املحدث امللهم واملهذب لرعيته، الذي جعل اهللا احلق عىل 

 لسانه فأنطقه باحلكمة واملوعظة احلسنة، حيث أرسى يف هذه الرسالة نظم القضاء وقواعده.

قضاة ثالثة: اثنان يف انلار وواحد يف اجلنة، ال«: ملسو هيلع هللا ىلصومن أجل خطورة القضاء، قال النبي 

رجل عرف احلق فقىض به فهو يف اجلنة، ورجل عرف احلق فلم يقض به وجار يف احل�م فهو 
رواه أبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه  »يف انلار، ورجل قىض للناس ىلع جهل فهو يف انلار

 من حديث بريدة.

إذا ح�م احلا�م «: ملسو هيلع هللا ىلصلعاص، قال رسول اهللا ورو البخاري ومسلم عن عمرو بن ا

أن يقيض  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى رسول اهللا  »فاجتهد فأصاب فله أجران، و�ذا ح�م فاجتهد وأخطأ فله أجر

 القايض بني اثنني وهو غضبان. رواه البخاري عن عائشة.

ا مسلامً عدالً  ا حرًّ ا عاقالً ذكرً ا بصريً واشرتطوا يف القايض عرش صفات، كونه: بالغً  !+"اسميعً

ا ولو يف مذهبه. قاله يف   .خمترص املقنعمتكلامً جمتهدً

)١( .أخرجه الدارقطني، والبيهقي يف السنن الكرب 

أهل البالد، وخاصة بالد احلراثة كونه يوىل القضاء فيها من هو أعمى؛ ألنه وإن  إنه من األمر املشكل عىل )٢(

كان قد يوجد عند هؤالء من سعة العلم واملعرفة باحلدود ومفاصل احلقوق ما ال يوجد عند الكثريين من 

 املبرصين، لكنه يفوت عليه اليشء الكثري مما عسى أن يدركه البصري وحسبك بخطر التزوير عىل خطه

وختمه الذي يستبيحه الكثري يف قديم الزمان وحديثه ممن له اختصاص بالقايض فيترصف يف خطه وختمه 

ا فالثقة بكل أحد عجز، واهللا يقول: قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي  قُل﴿ باسمه؛ ألنه متى كان الغدر يف الناس موجودً
َ
ٓ أ َّ�

ِ َخَزآ�ُِن  ۡعلَُم  ٱ�َّ
َ
ُقو ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

َ
ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي َوَ�ٓ أ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
ۡ�َ�ٰ ُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ إِۡن �

َ
 ٱۡ�َِصُ�ۚ وَ  ٱۡ�

ُروَن  فََ� َ�َتَفكَّ
َ
 .]٥٠[األنعام:  ﴾٥٠أ

ا؛ ألن القايض بداعي الرضورة حيتاج إىل االستعانة   ا بصريً وإنام رشط الفقهاء لوالية القضاء، كونه سميعً

 

                          



 ١٧  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

إن طريق اإلصالح والعدل للقضاء والقضاة، هو أنه ينبغي للقايض أن حيتسب يف قضائه 

وأن يبكر يف جلوسه ملبارشة عمله ويفتح أبواب حمكمته ليتصل به اخلصوم والشهود بسهولة 

 ويتسع الوقت لسامع الدعو وتسجيلها.

بسرية مدراء اجلامعات والكليات واملعاهد، الذين يبارشون أعامهلم وتعليمهم عند  ويتأسى

طلوع الشمس، فإن بركة اليوم يف أوله وقد بورك هلذه األمة يف بكورها، وألن الناس لسعة 

الوقت للقضاء أحوج إليه من غريه. ثم يبدأ بالنظر يف قضية األول فاألول من كل من حيرضه وما 

دون أن يتقيد بعرض الرشطة للقضية، فيكون كاملحجور عليه إال بإذهنم؛ ألن فيه يعرض عليه ب

ا عىل الناس.  تضييقً

ولو خصص للقضاء أعيان من الرشطة يكلفون بمبارشة احلضور عند جلوس القايض 

لعرض األقضية عليه عند جلوسه، لكان أفضل ليتم بذلك مصلحة التبكري، فال يتعذر القايض 

 رشطة بالقايض.بالرشطة وال ال

ر لتأدية هذه األمانة يف األوقات املفروضة عليه  إن القضاء أمانة والقايض بمثابة املستأجَ

 حسب النظام من كل يوم.

فمن عدم الوفاء هبذه األمانة، كون القايض يغلق أبواب حمكمته عليه ويرتك الناس خلفها 

من و� من أمر «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي يغشاهم الذل والصغار، غري مكرتث هبم وال مهتم بأمرهم وال

رواه أبو داود  »املسلم� شيًئا فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب اهللا دون حاجته

 والرتمذي من حديث أيب مريم األزدي.

بقوة البصرية فيام يقتضيه النظر وتوجيه الرضورة مثل دعو األرضار والطرق والشفعة والقسمة ومراسم 

احلدود واحلقوق وعرض األوراق والصكوك، فيعرف منها التحريف والطمس والتبديل بدالً من أن يتكل 

 بذلك احلديث. يف هذه األمور عىل غريه فيقلدهم فيام يقولون، إذ ليس املخرب كاملعاين كام ثبت

ومما ينبغي أن ننصح به هو التحفظ عىل رواتب هؤالء القضاة يف حالة االستغناء عنهم، بحيث توىف هلم  

رواتبهم كحالتهم السابقة الستحقاقهم لذلك من جهات عديدة، أو ينقلون برواتبهم إىل أعامل غري متعبة، 

 ناس.كالتعليم أو الوعظ أو اإلرشاد أو عمل مما حيتاج إليه ال
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ومع حتمل هذه األمانة الكبرية التي يرتتب عليها املسؤولية من اهللا ومن الناس، فإن أكثر 

ا  القضاة يضيع زمنًا طويالً من األوقات ا للحج وشهرً ا للعمرة وشهرً املفروضة عليه فيجعل شهرً

لصيام رمضان بمكة، ويوم فيوم ألعذار يذكرها ويرتك الناس يموج بعضهم يف بعض بالنزاع 

 واخلصام.

 فهؤالء يعتربون خمالفني لنظام القضاء الرشعي الذي نص عليه الفقهاء من كل املذاهب.

عه بحجه وعمرته؛ فإن جلوس القايض يف والية عمله وحمل  قضائه وحكمه أفضل من تطوّ

ألن جلوسه للقضاء يعد من األمر املفروض عليه، أما تنقله بحجه وعمرته فغري مستحب يف حقه 

 وله وجه صحيح يف القول بعدم صحته.

ولو نوزع فيام فيه غضاضة عليه من نقص راتبه عىل حساب غيبته وتعطيل وظيفته لقام 

ْ  َوُقلِ ﴿ طالبة بتكميله، واهللا سائل كل شخص عن والية عملهوقعد وجدّ واجتهد يف امل  ٱۡ�َملُوا
ُ فََسَ�َى  َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما  ٱلشَّ

  .]١٠٥التوبة: [ ﴾١٠٥ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن 
* * * 

 والقوانني األنظمة

لَمۡ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
ِينَ تََر إَِ�  � نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك  ٱ�َّ

ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
�َُّهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
يَزُۡ�ُموَن �

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
ُٰغوتِ يُرِ�ُدوَن أ ْ بِهِ  ٱل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ۡيَ�ٰنُ َوُ�ِر�ُد  ۦۖ َوقَۡد أ   ٱلشَّ

َ
ن يُِضلَُّهۡم أ

نَزَل  �َذا ٦٠ يٗداَضَ�َٰ�ۢ بَعِ 
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا يَۡت  ٱلرَُّسولِ �َ�  ٱ�َّ

َ
وَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َر� يَُصدُّ

  .]٦١-٦٠النساء: [ ﴾٦١َعنَك ُصُدوٗدا 
نِ ﴿ ويقول:

َ
نَزَل  ٱۡحُ�م َوأ

َ
ٓ أ ُ بَۡيَنُهم بَِما ۡهَوآَءُهۡم وَ َوَ� تَتَّ  ٱ�َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن  ٱۡحَذرُۡهمۡ بِۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ُ َ�ۡعِض َمآ أ َما يُرِ�ُد  ٱۡعلَمۡ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَ  ٱ�َّ َّ�

َ
� ُ ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
أ

 



 ١٩  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

فَُحۡ�مَ  ٤٩لََ�ِٰسُقوَن  ٱ�َّاِس ّمَِن 
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

  .]٥٠-٤٩املائدة: [ ﴾٥٠
ر حججها قوم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال  األنظمة والقوانني إنام نَظَّمَ مناهجها وقرّ

م عىل حسب حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق، صنعوها بمثابة املصطلح هل

 أدياهنم وبلداهنم وأخالقهم ومذاقهم وعوائدهم، وإنام دخلت عىل املسلمني من باب العدو

تلأخذن ما أخذ ايلهود «، حيث قال: ملسو هيلع هللا ىلصوالتقليد األعمى، وصدق عليهم ما أخرب به رسول اهللا 

ملثل: وصدق عليهم ا ،!*"»وانلصارى شربًا �شرب وذرااًع بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه

 أعط صاحبك مترة فإن مل يقبلها فأعطه مجرة.

فهـي مبنية عىل عزل الدين عن الدولة، والدين ما كان يف يشء إال زانه، وما نزع من يشء إال 

 شانه.

تبيح للناس ما حرم عليهم من الربا والزنا الواقع بالرتايض، ورشب اخلمر إذا مل حيصل من 

 امح هبذه األشياء من متام حرية الشخص.شارهبا تعدٍّ عىل الناس، ويعدون الس

ف  ترفع والية الويل الرشعي عن ابنته وموليته ورقابته عليها وتعطيها احلرية التامة تترصّ

 كيف شاءت.

تبيح لكل ملحد وكافر أن جيهر بكفره وإحلاده، غري  بحيث ،!+"الرأيتقوم بحامية حرية 

ة، أو كذب بالقرآن أو الرسول، فهي حتميه حمجور عليه يف رأيه حتى لو سب اهللا ورسوله عالني

 عىل حرية رأيه وفساد اعتقاده، بناءً منهم عىل عزل الدين عن الدولة.

 أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(

نّ  )٢( عِ إن حرية الرأي قد اشتهرت وانترشت يف البلدان التي أفسد التفرنج تربية أهلها فاستباحوا اجلهر بكل ما يَ

بالفكر من آراء الكفر غري حمجور عىل أحدهم يف رأيه، ألن املعتقدين هلا قد حتللوا عن التقيد بيشء من حدود 

ين وحقوقه ورشائعه وبنوا أمرهم عىل رأهيم فقط واخرتعوا هذه التسمية لتكون بمثابة الوقاية عن وقوع الد

العقاب هبم عىل جريمة كفرهم ومروقهم عن دينهم، فكانوا جيهرون بجحود الرب وإنكار الوحي وبعثة 
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ما يقولون ويفعلون بحرية الرسل والتكذيب بالقرآن وبالرسول والتكذيب باجلنة والنار، ثم يعتذرون عن كل 

عي اإلسالم  الرأي، كأهنا تربر هلم مساوئ أعامهلم وفساد اعتقادهم، ومع هذا الكفر املتظاهر تر أحدهم يدَّ

بمعنى اجلنسية ال بالتزام أحكامه الرشعية، فرتاه ال يصيل وال يصوم وال حيرم ما حرم اهللا ورسوله وال يدين 

 واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غري سبيل املؤمنني. دين احلق، قد خرقوا سياج الرشائع

فهؤالء عند علامء اإلسالم أكفر من اليهود والنصار، ورضرهم عىل الناس أشد من رضر اليهود  

والنصار؛ ألن الفتنة هبم أشد من أجل أن الناس ينخدعون هبم من أجل انتساهبم لدينهم وكالمهم 

نبيه بقتل التارك لدينـه إال رمحـة بمجمـوع األمة أن تفسدهم أخالقه، فإن  بلساهنم، ومل يأمر اهللا عىل لسـان

 األخالق تتعاد والطباع تتناقل واملرء عىل دين خليله وجليسه.

قل احلق و�ن اكن «قال: ملسو هيلع هللا ىلص إن حرية الرأي إنام متدح إذا مل خترج عن حدود احلق كام يف احلديث أن النبي  

أما إذا خرجت حرية الرأي عن حدود احلق فإهنا  »مة حق عند سلطان جائرأفضل اجلهاد لك«، وقال: »مرًّا

تدخل يف مسمى اهلو، وإعجاب كل ذي رأي برأيه وقد أخرب اهللا بأنه ال أضل ممن اتبع هواه بغري هد من 

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ  َولَوِ ﴿ اهللا، وقال:
َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم َوَمن  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن  ِن  ٱۡعلَمۡ لَّۡم �َۡسَتِجيُبواْ لََك فَ  فَإِن﴿ وقال:. ]٧١ [املؤمنون: ﴾٧١مُّ َضلُّ ِممَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوَمۡن أ

َ
َما يَتَّبُِعوَن أ َّ�

َ
َبعَ �  ٱ�َّ

ِۚ َهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى ّمَِن  َ  إِنَّ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ فََرَءيَۡت ﴿ ، وقال:]٥٠[القصص:  ﴾٥٠ ٱل�َّ
َ
َذَ َمِن  أ  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َضلَُّه 
َ
ُ َهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  ٱ�َّ ٰ ِعۡلٖ� وََخَتَم َ�َ ِ  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَ�َ ٰ بََ�ِه َوٗة َ�َمن َ�ۡهِديهِ ِمۢن َ�ۡعِد  ۦوََجَعَل َ�َ ِۚ ِغَ�ٰ فََ�  ٱ�َّ

َ
أ

ُروَن   .]٢٣[اجلاثية:  ﴾٢٣تََذكَّ

إن جهل الناس بكنه حرية الرأي وتساهلهم فيها وسكوهتم عنها مع حقيقة فتكها باألعامل واألخالق  

واآلداب. إنه ملام يقود العامة إىل اخلروج عن اإليامن ورشائع اإلسالم، ويؤدي هبم إىل االنقالب يف 

 والتضارب يف اآلراء واألفكار وإعجاب كل ذي رأي برأيه. األخالق واألعامل واألحوال

وعىل قدر انتشار هذه الفكرة يتضخم اجلهل والطفور والطغيان ويستفحل الكفر والفسوق والعصيان  

 وتسود الفوىض يف اجلامعات واألفراد حتى تكون من أقو عوامل االنحطاط.

واخلمور أن السامح هبا يعدونه من إعطاء الشخص  أما رأيت النصار يف تعليل إباحتهم للزنا واللواط 

.  كامل حريته، وعىل هذا فَقِسْ

هلذا جيب عىل علامء املسلمني وعىل الكتّاب السلفيني وعىل القائمني بتحرير اجلرائد واملجالت وتعميم  

قائلني هلا إنام نرشها، بأن يبينوا للناس فساد هذه الفكرة األثيمة وما ينجم عنها من املضار العظيمة وأن ال
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يقودون األمة إىل مهاوي اجلهالة ويبثون بينهم عوامل السفه والفساد والضاللة من كل ما يزيغ املسلم عن 

معتقده الصحيح من صالح األخالق واألعامل ويقوده إىل اإلحلاد واالنحالل. ولكون الذين تبنوا هذه 

ل الدين وحدوده وحقوقه فهم يف قَ ضلون اإلباحة املطلقة عىل كل ما يقيد الشهوة من الفكرة قد حتللوا من عُ

عقل وأدب ودين ألهنم حيبون أن يعيشوا عيشة البهائم ليس عليهم أمر وال هني وال حالل وال حرام وال 

َ  إِنَّ ﴿ صالة وال صيام، كام قال تعاىل: ِينَ يُۡدِخُل  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ٰٖت َ�ۡرِي ٱل�َّ ۖ ِمن َ�ۡتَِها  َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
 ٱۡ�

ِينَ وَ  ُ�ُل  ٱ�َّ
ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
نَۡ�ٰمُ َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

َ
َُّهۡم  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�  .]١٢[حممد:  ﴾١٢َمۡثٗوى ل

إن العـامة بام طبعـوا عليه من السذاجـة وعدم الرسـوخ يف العلم واملعرفـة، قد يعتقـدون عىل طول الزمان  

ا يقوله هؤالء يف حال سكوت العلامء عن بياهنا فتتغري بذلك عقوهلم وعقائدهم وينقادون لداعي صحة م

 التضليل والتمويه.

إن سبب انتشار حرية الرأي يف األمصار خاصة يف هذا العرص هو إطالق الرساح للكتّاب املتطرفني يف  

طعن يف صميم الدين فيكذب الرسول الدين وكتاب اجلرائد املستأجرين يف ترويج الباطل فرت أحدهم ي

ويكذب بالقرآن كله بحجة حرية الرأي بدون أن يردعه أحد ولو تصد له من يتحامل عليه بالطعن يف 

ا فيه، ألثارها عليه غضبًا وحربًا ولن يرىض بإطالق  أخالقة وأعامله بذكر مساوئه وما عسى أن يكون واقعً

 ناه الشاعر بقوله:حرية الرأي فيه نفسه، وهذا هو حقيقة ما ع

 يســاق للســجن مــن ســب الــزعيم ومــن
 

 

ــــرار ــــاس أح ــــإن الن ــــه ف ــــب اإلل  س
 

فمثل هؤالء جيب قطع دابرهم بإبعادهم عن أوطان املسلمني لئال يضلوا الناس ويفتنوهم عن دينهم  

ناية وجناية التحرير الذي يتطلع إليها الصغري والكبري، ويرتتب عليها فتنة يف األرض وفساد كبري، إذ اجل

 عىل الدين أشد من اجلناية عىل األنفس، والفتنة يف الدين أشد من القتل.

ا عن حدود احلق والعدل   كام جيب مقاطعة اجلرائد التي تقوم بنرش حرية الرأي متى كان هذا الرأي خارجً

احيون هبا العتبارها جرثومة فساد ومن أسباب خراب البالد وضالل العباد؛ ألن حرية الرأي التي يلهج اإلب

ا، ويعتقدون أن  هي منرصفة إىل التحلل عن الفرائض والفضائل وإباحة منكرات األخالق والرذائل جهارً

 هذه من الكامالت األوروبية ويقول أحدهم: إن لكل هؤالء الذين عودونا عىل التحرر شكر اإلنسانية أمجع.

ُ َوَمن يُرِدِ ﴿  ِ َن مِ  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
ُ
ۚ أ ِينَ ا ُ لَۡم يُرِدِ  ٱ�َّ ن ُ�طَ  ٱ�َّ

َ
ۡ�َياقُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ�  ّهِرَ أ  ٱ�ُّ

 .]٤١[املائدة:  ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرةِ ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ� 

 

                                                                    



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٢

هلذا تكثر املذاهب اهلدامة يف البلدان التي حيكم فيها باألنظمة والقوانني، لعدم العقاب 

نَ العقوبة أساء األدب فينشأ عنهـا فتنة يف األرض  والعتاب عليهم فيام يقولون ويفعلون ومن أمِ

وفساد كبري، بينام األحكام الرشعية اإلسالمية حتمي عقيدة الدين أشد مما حتمي به الدماء 

واألموال، لكون الرشيعة مبنية عىل حفظ الدين واألنفس واألموال واألعراض والعقول. هلذا 

ن كم فيها برشيعة اإلسالم ويُؤمر فيها باملعروف ويُ هـى فيها عن املنكر، جتدها تر البلدان التي حيُ

آخذة بنصيب وافر من األمن واإليامن والسعادة واالطمئنان، ساملة من الزعازع واالفتتان، 

فكانت أعامهلم بارة وأرزاق اهللا عليهم دارة؛ ألن الدين بحكمته هيذب األخالق ويطهر األعراق 

 متاثله النظم والقوانني.ويزيل الكفر والشقاق والنفاق، فله سيادة وسيطرة عىل النفوس ال 

 ال ترجــــع األنفــــس عــــن غيهــــا
 

ــــر  ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

ق، فإهنا لن تكفل للبرش سعادهتم وال حصول  أما النظم البرشية مهام بلغت من إدراك وتفوّ

 الراحة واألمان واالطمئنان هلم وال حل مشاكلهم عىل الوجه األكمل، بل هي بالضد من ذلك كله.

 ِ ريْ  أعامهلا وقانون نظمها تنشئ املشاكل وتسهل ارتكاب اجلرائم، من أجل أنه ليس فإهنا بِسَ

فيها قصاص وال حد وال تعزير ما عدا السجن الذي يعده أكثر املجرمني بمثابة الراحة له عن 

 الكد والسعي.

فال بد للناس من الترشيع اإلهلي الذي يفوق سائر ما وضعه البرش من األنظمة والقوانني؛ 

 علم الرشيعة وأحكامها حميط بكل ما حيتاج إليه الناس يف حارضهم ومستقبلهم. ألن

والناس إنام خيضعون وينقادون حلكم الرشع لعلمهم واعتقادهم أنه ترشيع إهلي وله القوة 

 الفعالة والوازع القوي يف نفوس الناس.

جوج اللَّجوج: هذا مقتىض حكم اهللا ورسوله؛ وقف عىل حده  وقنع بحقه فمتى قيل للحَ

 وعرف أنه ال جمال للجدل مع حكم اهللا ورسوله.

هلذا جتد القضايا املعقدة واملشاكل العويصة إنام يتوصل إىل حلها عن طريق الفقه اإلسالمي، 

. ا قاضيًا عاملًا حكيامً  وأكرم به متى كان صادقً

 



 ٢٣  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

 وما كل من أمسك الكتاب حكيم.

وانني، فإهنا تأخذ السنني بعد السنني بني أما إذا كانت هذه املشاكل عن طريق النظم والق

 حكم واستئناف وحل وإبرام حتى ينزف ما يف جيبه من النقود.

إن رشيعة اإلسالم هي رشيعة البرشية كلها ومدارها عىل حفظ الدين واألنفس واألموال 

 واألعراض والعقول.

دود أعظم من فوقاية احلكومة هبا وحفظ رعاياها عن التعدي عىل احلقوق وانتهـاك احل

 تسلحها باحلرس واجلنود.

ألن القضاء الرشعي من أكرب ما تستعني به احلكومة عىل سياسة مملكتها وسيادة رعيتها 

عن سوء عاقبة رفع األحكام الرشعية  ملسو هيلع هللا ىلصواستقرار األمن واهلدوء يف جمتمعها، وقد حذر النبي 

يهم عدوًّا من غ�هم فأخذوا ما نقض قوم عهد اهللا وعهد رسوهل إال سلط عل«عن األمة، فقال: 

 ،!*"»بعض ما يف أيديهم، وما لم حت�م أئمتهم ب�تاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم شديًدا

لصبح الساطع الذي يشهد وصدق اهللا ورسوله، فإن هذا احلديث بمثابة الربهان القاطع وا

 بصحته احلس والواقع.

ناسبات واجللسات التي يعقدون االجتامع إن حكام املسلمني والزعامء املفكرين يف حالة امل

هلا للتذاكر يف شؤون أمتهم وعالج عللهم وإصالح جمتمعهم فيتفق رأهيم عىل كلمة واحدة ال 

 خيتلف فيها اثنان.

وهي أن األمر الذي فَلَّ حدهم وشتت شملهم وألقى العداوة بينهم هو تقصريهم يف أمر 

 بيهم.دينهم وخروجهم عن نظام رشيعة رهبم وسنة ن

وإن الرأي السديد واألمر املفيد هو اعتصامهم بدين اإلسالم وأخالقه وآدابه واملحافظة عىل 

فرائضه والتحاكم إىل رشيعته، فإنه الكفيل بإصالح الدنيا والدين، فهم يتناصحون هبذا 

 رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر واللفظ للبيهقي. )١(
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فَإِن ﴿ ويتواصون بموجبه، ومل يبق سو التنفيذ وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني
َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�َن يَ�ۡ  ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ   .]٨٩األنعام: [ ﴾٨٩ُفۡر بَِها َ�ٰٓ

* * * 

 األمر والنهي والتحليل والتحريم

ض أحكامها برتخص  إن القاعدة يف التحليل والتحريم وكذا األمر والنهي هو أال تُعارَ

ض بتشديد غال وال حتُ  ل عىل علة توهن االنقياد.جافٍ وال تُعارَ  مَ

: فهو الذي يتساهل يف األمور املحرمة أو شديدة الشبهة، فيلطفها بخالبة الرتخص اجلايفأما 

ر كام زعموا، أو لقصد مصانعة الناس عىل عوائدهم أو  لفظه وخداع غرضه لقصد مسايرة التطوّ

ده وال قياس يعضده، مصانعتهم عىل حسب رغباهتم، فيحلل هلم ما حرم عليهم بدون نص يؤي

كالقائلني بإباحة الربا للمحتاج أو جواز املراباة مع الكافر أو نكاح املحلل ونحو ذلك من العقود 

 املحرمة بأصل الرشع.

: فهو ما يتخلق به بعض الفقهاء، حيث حيرمون عىل الناس أشياء من التشديد الغايلوأما 

والتي مل يتوصلوا إىل حقيقة العلم بتحريمها، املعامالت أو العادات مل تكن رصحية يف التحريم 

 فيحكمون عليها بالتحريم وباملنع بدون نص صحيح وال قياس رصيح.

وربام حتاملوا بالتفنيد وعدم التسديد عىل رأي اجلريء بقول احلق متى خالف رأهيم أو 

الناس عدم مذهبهم، فينرشون عنه التجهيل والتسفيه والزراية وعدم الدراية ليوقعوا يف قلوب 

 الثقة به وعدم االعتبار بقوله، وينسبونه للترسع إىل الفتيا املنهي عنها وإىل عدم الورع والتدين.

ا موقف عجز وضيق رحب عام يعرض له من  وهذا بام أنه من التشديد الغايل، فإنه أيضً

ويرتتب عىل احلقائق التي ختالف رأيه أو مذهبه أو ما عليه أهل بلده فال ينرشح صدره لقبوهلا، 

ذلك من املضار وقوف الناس حيار أمام هذه املشاكل املستحدثة والعقود املستجدة، فبعض 

 



 ٢٥  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

الناس يقول: هي حالل، وبعضهم يقول: هي حرام، والورعون واقفون حيار ينتظرون ماذا 

 يقوله العلامء فيتبعوهنم ويمتثلون أمرهم.

 عمله وعلمه متى عرف مظاهر احلق إن العامل التقي واملؤمن القوي الذي خيشى اهللا يف

وأسفر له صبحه ووفق الستنباطه من مظانه، فإنه حينئذ جيب عليه بيانه وحيرم يف حقه كتامنه، وال 

ا هلم، برشط أن يستوثق من  ا لرغبة الناس وعوائدهم ومذاهبهم أو كان خمالفً هيمه أكان موافقً

املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة وعمل نفسه ويف بحثه بالدالئل القطعية والرباهني اجللية 

الصحابة ببصرية ناقدة وفكرة صحيحة صادقة وتطبيق سليم، إذ احلق فوق قول كل أحد، ومن 

كان عىل احلق فهو األمر الذي جيب أن يقتد به، وإذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

 وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.

ة توهن االنقياد والعمل، فهي يف مثل معارضة أحكام وأما محل األمر والنهـي عىل عل

الرشائع باآلراء والعقول، كقوهلم يف اجلاهلية: كيف نأكل مما قتلناه بأنفسنا، وال نأكل مما قتله 

اهللا؟ وكقوهلم: كيف حرم الربا، وإنام البيع مثل الربا؟ وغري ذلك من معارضة األحكام الرشعية 

 .!*"ءبمجرد اآلرا

شيخ اإلسالم ابن تيمية (رمحه اهللا): إنه جيب عىل كل مسلم التصديق بام أخرب اهللا به ورسوله، وأنه ليس قال  )١(

موقوفًا عىل أن يقوم دليل عقيل عىل ذلك األمر أو النهي بعينه، فإن مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم، 

بعقولنا حكمته ومن مل يقرّ بام جاء به إذا أخرب بيشء وجب علينا التصديق به، وإن مل نعلم ملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول 

ٰ نُۡؤَ�ٰ ِمۡثَل َمآ  �َذا﴿ حتى يعلمه بعقله، فقد أشبه الذين قالوا:ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  ْ لَن نُّۡؤِمَن َح�َّ َجآَءۡ�ُهۡم َءايَةٞ قَالُوا
وِ�َ رُُسُل 

ُ
ِۘ أ ُ  ٱ�َّ ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َهُ  ٱ�َّ

َ
ِينَ َسُيِصيُب  ۥۗ أ ْ َصَغاٌر ِعنَد  ٱ�َّ ۡجَرُموا

َ
ِ أ وََعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما َ�نُواْ  ٱ�َّ

، ومن سلك هذا السبيل فليس قي احلقيقة مؤمنًا بالرسول وال متلقيًا عنه ]١٢٤[األنعام:  ﴾١٢٤َ�ۡمُكُروَن 

به إذا مل يعلمه األخبار بالقبول وال فرق عنده بني أن خيرب الرسول بيشء من ذلك أو مل خيرب به، فإن ما أخرب 

بعقله ال يصدق به، بل يتأوله أو يفوضه، وما مل خيرب به إن علمه بعقله آمن به، فال فرق عند من سلك هذا 

وإخباره، وصار ما يذكر من القرآن ملسو هيلع هللا ىلص وإخباره وبني عدم وجود الرسول ملسو هيلع هللا ىلص السبيل بني وجود الرسول 

 واحلديث واإلمجاع عديم األثر عنده... انتهى.
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ما أمر به الشارع حكامً من غري اطراد عريف، وال اقتضاء عقيل، مع اعتقاد أن اهللا  والعبادة هي

ۡت ﴿ سبحانه مل خيرب بام ينفيه العقل ومل يرشع ما يناقض امليزان والعدل َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا  َوَ�مَّ
، وال حيرم فال يوجب اهللا شيئًا إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة .]١١٥األنعام: [ ﴾وََعۡدٗ� 

شيئًا إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة، فالعقول املؤيدة بالتوفيق تر أن ما أخرب اهللا به 

رسوله هو احلق املوافق للعقل واحلكمة، أما العقول املرضوبة باخلذالن فإهنا تر املعارضة بني 

 ق والعمل.العقل والنقل وبني احلكمة والرشع، فتقع يف اضطراب يف التفكري وعدم التصدي

* * * 

 شـركات التـأمني

اعلم أهنا ملا كثرت اخلريات واتسعت التجارات وفاض املال عىل الناس من مجيع اجلهات، 

اخرتع الناس هلم فنونًا من املعامالت والرشكات مل تكن معروفة يف سالف السنني ومل يقع هلا ذكر 

 عند الفقهاء املتقدمني.

أنواعها، وهي قضية ذات أمهية وليدة هذا العرص،  من ذلك رشكات التأمني عىل اختالف

وقد راجت بني العامل وصارت حديث القوم يف سمرهم وجمالسهم، وأخذ بعض الناس يموج يف 

 بعض يف موضوعها بالتجهيل والتضليل وبالتحريم والتحليل.

توىف وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكالم فيها من علامء املسلمني هو الشيخ ابن عابدين امل

 ونصه: املحتارهـ) فقد ذكرها يف كتابه رد ١٢٥٢عام (

قال: إهنا جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من حريب يدفعون له أجرته ثم يدفعون 

ا لرجل مقيم يف بالده يسمى ذلك املال (سوكره) عىل أنه مهام هلك املال الذي  ا ماالً معلومً أيضً

ب أو غريه، فذلك الرجل ضامن له بثمنه يف مقابلة ما يأخذه يف املركب بغرق أو حرق أو هن

ا.. قال: والذي يظهر يل أنه  منهم، فإذا هلك من ماهلم يشء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متامً

 ال حيل للتاجر أخذ بدل اهلالك، ألن هذا التزام ما ال يلزم. انتهى.
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ث والكوارث الشديدة التي تفاجئهم ويظهر أن مبدأ عملية التأمني هو اخلوف من احلواد

فتجحف بذهاب أنفسهم وأمواهلم، فأراد بعض التجار هبذا التأمني التحفظ عىل ضامن أمواهلم 

ا يف بلدان املسلمني قبل هذه  كام أراد اآلخرون التأمني عىل بدل حياهتم، وهذا كله مل يكن معروفً

 السنني.

حيث دعت احلاجة والرضورة إىل البحث  ثم أخذ علامء هذا العرص يتكلمون يف موضوعها،

 فيها، فلكل حادث حديث، ولكل مقام مقال.

فمنهم من قال بتحريم التأمني بكل أنواعه، ومنهم من أباحه بكل أنواعه، ومنهم من توسط 

 فيه فقال بإباحة يشء ومنع يشء منه.

ني بتحريمه بكل ولسنا من املجازفني القائلني بإباحته بكل أنواعه وال من اجلافني القائل

 أنواعه.

وإنام موقفنا منه موقف التفصيل ألحكامه، ثم التمييز بني حالله وحرامه. والذي ترجح 

عندنا هو أن التأمني عىل حوادث السيارات والطائرات والسفن واملصاغ واملتاجر أنه مباح ال 

الك وأبو حنيفة حمظور فيه، إذ هو من باب ضامن املجهول وما ال جيب وقد نص اإلمام أمحد وم

 عىل جوازه.

 وهذا نوع منه يقاس عليه إلحلاق النظري بنظريه، كام سيأيت بيانه.

أما التأمني عىل احلياة، فإنه غري صحيح وال مباح ألننا مل نجد له حممالً من الصحة ألن 

 وسائل البطالن حميطة به من مجيع جهاته، فهو نوع من القامر ويدخل يف بيع الغرر كبيع اآلبق

الذي ال يدري أيقدر عىل حتصيله أم ال، ويدخل يف مسمى الربا الذي هو رشاء دراهم بدراهم 

مؤجلة، ويدخل يف بيع الدين بالدين، حيث إن املؤمن يدفع قيمة التأمني مقسطة يف سبيل 

احلصول عىل دراهم أكثر منها مؤجلة، أضف إليه أهنا ال تقتضيه الرضورة وال توجبه املصلحة، 

 يت بيانه قريبًا إن شاء اهللا.كام سيأ

* * * 
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ـيارات  التأمني عىل السّ

ا فقال تعاىل: َوقَۡد ﴿ إن اهللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيّه بنيّ احلالل واحلرام بيانًا واضحً
َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ ْ لَِما �َ  َوَ� ﴿ وقال: .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ فَصَّ ُقولُوا

لِۡسنَُتُ�ُم 
َ
ْ َ�َ  ٱۡلَكِذَب تَِصُف � وا َۡفَ�ُ ِ َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَراٞم ّ�ِ  .]١١٦النحل: [ ﴾ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ

نَزَل  قُۡل ﴿ وقال:
َ
ٓ أ ا َرَءۡ�ُتم مَّ

َ
ُ أ   ٱ�َّ

َ
ُ أ ذَِن لَُ�م ّمِن ّرِۡزٖق فََجَعۡلُتم ّمِۡنُه َحَراٗما وََحَ�ٰٗ� قُۡل َءآ�َّ

ۡم َ�َ 
َ
ِ لَُ�ۡمۖ أ وَن  ٱ�َّ   .]٥٩يونس: [ ﴾٥٩َ�ۡفَ�ُ

احلالل بّ� واحلرام بّ� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري و مسلم عن النعامن بن بشري، أن النبي 

و�ينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كث� من انلاس، فمن اتىق الشبهات فقد استربأ دلينه 
احلرام، اكلرايع يرىع حول احل� يوشك أن يقع فيه، أال وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف 

و�ن للك ملك ح�، أال و�ن ح� اهللا �ارمه، أال و�ن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 
 .»اجلسد لكه و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلب

يف هذا احلديث أن احلالل املحض بنيّ واضح ال جمال للشك فيه، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي 

احلرام املحض بنيّ ال خيتلج يف القلب اجلهل به ولكن بينهام أمور مشتبهات ال يعلم أكثر الناس 

 -حقيقة احلكم فيها، هل هي من احلالل أو من احلرام. ومفهوم احلديث أن القليل من الناس 

يعرفون حكم اهللا يف هذه املشتبهات فيلحقون احلالل بنظريه من  -وهم أهل العلم واملعرفة 

 حلالل، واحلرام بنظريه من احلرام.ا

اف عليهم من الوقوع يف احلرام عند مقاربتهم للمشتبهات هم العوام الذين ختفى  فالذي خيُ

عليهم غوامض األحكام ويتجارسون عىل األشياء املشتبهات بدون سؤال عن احلالل واحلرام، 
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دع ما «يق احلكم فيها، حلديث: كام أن العلامء ينبغي أن يرتكوا املشتبهات عندما خيفى عليهم طر

 .!*"»ير�بك إىل ما ال ير�بك

ثم إن هذه املشتبهات تقع يف العقود والرشوط واملبايعات واألنكحة واألطعمة والرضاع، 

قال: باب تفسري املشبهات، ثم ساق بسنده عن عقبة بن  ،صحيحهوقد ترجم عليها البخاري يف 

فجاءت امرأة سوداء فقالت: إين قد أرضعتكام، فسأل احلارث أنه تزوج أم حييى بنت أيب إهاب، 

ا غريه. ،»كيف وقد قيل؟«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ففارقها عقبة ونكحت زوجً

ثم ذكر حديث عبد اهللا بن زمعة مع عتبة بن أيب وقاص، حيث قال: فأمر سودة أن حتتجب عنه مع 

أمرها أن حتتجب عنه وهو من باب أنه حمكوم بكونه أخاها، لكن ملّا رأ قرب شبهه بعتبة بن أيب وقاص 

 .»الودل لك يا عبد اهللا بن زمعة واحتجيب منه يا سودة«: ملسو هيلع هللا ىلصاتقاء الشبهات. فقال رسول اهللا 

ا يف وقت إىل أن يتصد له من خيرجه من حيز  فمن هذه املشتبهات ما يقع مشكالً مشتبهً

ا جليًّا  ال جمال فيه لالشتباه. االشتباه والغموض إىل حيز التجيل والظهور حتى يصري واضحً

فمن هذا النوع قضية التأمني عىل السيارات، فهي وإن أشكل عىل الكثري من الناس حكمها 

من أجل جتدد حدوثها وغموض أمرها وعدم سبق احلكم من الفقهاء فيها باسمها، فإن هلا يف 

ا ونظائر ينبغي أن ترد إليها ويؤخذ قياسها منها، كام  يرد الفرع إىل أصله الفقه اإلسالمي أشباهً

 والنظري إىل نظريه.

ريض اهللا  -وهذا يعد من القياس الصحيح الذي نزل به الكتاب والسنة وعمل به الصحابة 

فإهنم كانوا يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهوهنا بأمثاهلا، ويردون بعضها إىل بعض يف  -عنهم 

وبينوا هلم سنة حتقيقه وتطبيقه. كام  أحكامها ففتحوا للعلامء باب االجتهاد وهنجوا هلم طريقه

 سيأيت بيانه.

* * * 

 محد من حديث احلسن بن عيل.أخرجه أ )١(
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 األصل يف العقود اإلباحة حتى يقوم دليل التحريم
ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا إىل أن األصل يف العقود والرشوط احلظر إىل أن يقوم دليل 

ذهب اإلمام اإلباحة، وهذا هو مذهب الظاهرية وعليه تدل نصوص اإلمام الشافعي وأصوله، و

مالك إىل أن األصل يف العقود اإلباحة إال ما دل الدليل عىل حتريمه، وعليه تدل نصوص اإلمام 

 أمحد وأصوله وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.

فقد قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إن األصل يف العقود الصحة واجلواز وال حيرم ويبطل منها 

 إبطاله وحتريمه بنص صحيح أو قياس رصيح. قال: وأصول اإلمام أمحد إال ما دل الرشع عىل

 .انتهى !*"قريب منهاملنصوصة عنه جتري عىل هذا القول، ومالك 

 :اإلعالموقد هنج هذا املنهج العالمة ابن القيم رمحه اهللا، قال يف 

 البطالن اخلطأ الرابع: فساد اعتقاد من قال: إن عقود املسلمني ورشوطهم ومعاملتهم عىل

حتى يقوم دليل الصحة، فإذا مل يقم عندهم دليل عىل صحة عقد أو رشط أو معاملة، استصحبوا 

ا كثرية من معامالت الناس ورشوطهم بال برهان من اهللا بناء عىل  بطالنه فأفسدوا بذلك عقودً

 هذا األصل، ومجهور الفقهاء عىل خالفه وأن األصل يف العقود والرشوط الصحة حتى يقوم

الدليل عىل البطالن، وهذا القول هو الصحيح، فإنه ال حرام إال ما حرم اهللا ورسوله، كام أنه ال 

 .!+". انتهىواجب إال ما أوجبه اهللا ورسوله وال دين إال ما رشعه اهللا ورسوله

إذا ثبت هذا، فإن صفة عقد التأمني عىل حوادث السيارات، وهو أن يتفق الشخص الذي يريد 

ا من  التأمني عىل ا يسريً سيارته مع رشكة التأمني، سواء كان التأمني كامالً أو ضد الغري، فيدفع قدرً

املال عىل تأمينها مدة معلومة من الزمان، كعام كامل برشوط وقيود والتزامات معروفة عند اجلميع. 

 .٣٢٦من الفتاو القديمة ص ٢ج )١(

 .٣٤/ص٢ج )٢(
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من  من أمهها: كون السائق حيمل رخصة سياقة، فمهام أصيبت هذه السيارة أو أصابت غريها بيشء

ا ما بلغ.  األرضار يف األنفس واألموال خالل املدة املحدودة، فإن الرشكة ملزمة بضامنه بالغً

ن عىل سيارته حصول األمان واالطمئنان عىل نفسه وعىل سيارته التي يسوقها  ويستفيد املؤمِّ

ائر بنفسه أو يسوقها رجل فقري ال مال له وال عاقلة، فيستفيد عدم املطالبة واملخاصمة يف س

احلوادث التي تقع بالسيارة متى كان التأمني كامالً، وتقوم رشكة التأمني بإصالحها عند حدوث 

 يشء من األرضار هبا. ومثل هذا األمان واالطمئنان يستحق أن يبذل يف حصوله نفيس األثامن.

وليس فيه من املحذور سو اجلهالة باألرضار التي قد تعظم يف بعض األحوال فتقيض 

 بعض النفوس واألموال وقد ال تقع بحال.هبالك 

وهذه اجلهالة مغتفرة فيه كنظائره من سائر الضامنات. فقد ذكر الفقهاء صحة الضامن عن 

 املجهول وعام ال جيب.

يات؛  :املغنيقال يف  ا كالدّ ا كقيم املتلفات أو نفوسً ويصح ضامن اجلنايات، سواء كانت نقودً

ف فلم يمنع جوازه بااللتزام. قال: وال يشرتط معرفة ألن جهل ذلك ال يمنع وجوبه باإلتال

 الضامن للمضمون عنه وال علمه باملضمون به لصحة ضامن ما مل جيب.. انتهى.

وهذه هي نفس قضية التأمني عىل ضامن حوادث السيارات، ثم إن هذه اجلهالة يف عقد 

ا، لتوطني الرشكة أمرها يف عقدها ع ا ما بلغ، فال التأمني ال تفيض إىل نزاع أبدً ىل التزام الضامن بالغً

 حتس بدفع ما يلزمها من الغرامة يف جنب ما تتحصل عليه من األرباح اهلائلة.

وقد دعت إليها احلاجة والرضورة يف أكثر البلدان العربية، بحيث ال يمنح السائق رخصة 

ا لنظام سري البلد، وهذه مما يزول هبا شبهة الشك يف  السياقة إال يف سيارة مؤمنة وإال اعتربوه خمالفً

 إباحتها وتتمخض للجواز بال إشكال.

ا، وهي أن املترصفني بقيادة السيارات هم غالبًا يكونون  ويف هذا التأمني مصلحة كبرية أيضً

من الفقراء الذين ليس هلم مال وال عاقلة، فمتى ذهبت أرواح بعض الناس بسببهم وبسوء 

 تهم، بل جيب أن تكون مضمونة هبذه الطريقة.ترصفهم فلن تذهب معها دياهتم لورث
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إذ من املعلوم أن حوادث السيارات تقع دائامً باستمرار، وأن احلادثة الواحدة جتتاح هالك 

 العدد الكثري من الناس، ومن احلزم وفعل أويل العزم مالحظة حفظ دماء الناس وأمواهلم.

قيل يف نفسه ويعده غرامة مالية عليه حال وهـذا التأمني وإن كان يراه الفقري أنه من اليشء الث

دفعه لكنه يتحمل عنه عبئًا ثقيالً من خطر احلوادث، مما يدخل حتت عهدته ومما يتالشى معها ما 

 حيس به من الغرامة لكون املضار اجلزئية تغتفر يف ضمن املصالح العمومية.. واهللا أعلم.

* * * 

 إزالة الشبهات الالحقة لتأمني السيارات

العقود والرشوط والرشكات واملبايعات كلها مبنية عىل جلب املصلحة ودرء املفسدة، إن 

بخالف العبادات، فإهنا مبنية عىل الترشيع واالتباع ال عىل االستحسان واالبتداع، والفرق بينهام 

 هو أن العبادات حق اهللا، يؤخذ فيها بنصوص الكتاب والسنة.

املصلحة ودرء املفسدة، إذ هي من حقوق اآلدميني  أما املعامالت، فإهنا مبنية عىل جلب

 بعضهم مع بعض، بحيث يتعامل هبا املسلم مع املسلم واملسلم مع الكافر.

فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإنه ليس عندنا نص صحيح وال قياس رصيح يقتيض حتريم 

القطع؛ إذ العقود هذا التأمني يعارض به أصل اإلباحة أو يعارض به عموم املصلحة املعلومة ب

 والرشوط عفو حتى يثبت حتريمها بالنص أو بالقياس الصحيح.

ا كام حققه أهل األصول، وهذه الرشكة  والتحريم هو حكم اهللا املقتيض للرتك اقتضاء جازمً

املنعقدة للتأمني إن رأت يف نفسها من مقاصدها أو رآها الناس أهنا جتارية استغاللية، لكن حقيقة 

الواقع منها أنه يتحصل منها اجتامع املنتفعني منفعتها يف نفسها يف حصول األرباح هلا األمر فيها و

ومنفعة الناس هبا، فهـي رشكة تعاونية حملية اجتامعية تشبه رشكة الكهرباء واألسمنت وغريمها، 

فكل هذه الرشكات تدخل يف مسمى التعاون بني الناس؛ ألن الشخص غني بإخوانه قوي 
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هللا مع الرشيكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فهي من جنس املشاركة بالوجوه بأعوانه ويد ا

 ومشاركة األبدان ومشاركة املفاوضة.

وقد حصل اخلالف قديامً بني الفقهاء يف جواز هذه املشاركات، فمنهم من قال بجوازها، 

الف عن ومنهم من قال بمنعها، كام حصل اخلالف يف رشكة التأمني عىل حد سواء، ثم زال اخل

 هذه الرشكات كلها واستقر األمر عىل إباحتها عىل اختالف أنواعها.

 ووجه اإلشكال دعو دخوهلا يف مسمى اجلهالة والغرر الذي هنى عنه الشارع.

 .!*"عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا قال:  ،صحيحهكام رو مسلم يف 

 وفرس هذا الغرر املنهي عنه بثالثة أمور:

 ع حبل احلبلة، وبيع ما يف بطون األنعام، وبيع ما ليس عندك ونحوه.: كبيأحدها املعدوم

 : كبيع اآلبق.الثاين بيع املعجوز عن تسليمه

ا من عبيدي أو ما يف بيتي، ومنه بيع احلصاة وبيع الثالث املجهول املطلق : كبعتك عبدً

 املالمسة واملنابذة ورضبة الغائص وبيع احلظ والنصيب املسمى باليانصيب.

ا؛ لكوهنا يقع فيها النزاع غالبًا نظري ما يقع يف  فكل هذه داخلة يف بيع الغرر املنهـي عنه رشعً

القامر، فإن هذا العبد اآلبق إنام يبيعه صاحبه بدون ثمن مثله خماطرة، فإن حتصل عليه قال البائع: 

 غبنتني، فإن مل جيده قال املشرتي: غبنتني ردّ عيل ثمني.

ذه املشاركة التي مبناها عىل التعاون االجتامعي الصادر عن طريق وهذا املعنى منتف يف ه

 الرضا واالختيار بدون غرر وال خداع.

فجواز املشاركة هذه أشبه بأصول الرشيعة وأبعد عن كل حمذور، إذ هي مصلحة حمضة 

 للناس بال فساد.

هل أن خيترصها غري أن فيها تسليم يشء من النقود اليسرية يف توطيد تأمني السيارة ومن الس

الشخص من زائد نفقته كذبيحة يذبحها ألدنى سبب أو بال سبب؛ ألن كل عمل كهذا فإنه حيتاج 

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )١(
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بداعي الرضورة إىل مال ينظمه ويقوم بالتزام لوازمه، وليس عندنا ما يمنع بذل املال يف التزام 

ا ولك منه مائة. وأنه جائز، ومنه   ضامن احلارس بأجره.الضامن. كام قالوا بجواز: اقرتض يل ألفً

 فصحة هذا الضامن والتزام لوازمه يتمشى عىل نصوص اإلمام أمحد وأصوله.

دلت مسألة اخلرقي عىل ضامن املجهول كقوله: ما أعطيته فهو عيلّ وهذا  :املغنيقال يف 

رّ جمهول، فمتى قال: أنا ضامن لك ما عىل فالن، أو ما يقىض به عليه أو ما تقوم به البيّنة أو ما يق

 به لك أو ما خيرجه احلساب، صح الضامن هبذا كله وهبذا قال أبو حنيفة ومالك.

قال: وفيه صحة ضامن ما مل جيب، وصحة الضامن عن كل من وجب عليه حق، وفيه صحة 

 الضامن يف كل حق من احلقوق املالية الواجبة أو التي تؤول إىل الوجوب. انتهى.

ا: املغنيوقال يف   أيضً

ا كالديات؛ ألن جهل ويصح ضامن اجل ا كقيم املتلفات أو نفوسً نايات، سواء كانت نقودً

ذلك ال يمنع وجوبه باإلتالف فلم يمنع جوازه بااللتزام. قال: وال يشرتط معرفة الضامن 

 للمضمون عنه وال العلم باملضمون به.

ديات وهذه هي نفس قضية ضامن التأمني عىل السيارات، فإن رشكة التأمني تلتزم ضامن ال

وال  ،املغني و الرشح الكبري و اإلقناعوأروش اجلنايات وقيم املتلفات كام ذكر جوازه صاحب 

يقدح يف صحته جهل الضامن للمضمون به وال املضمون عنه. فنصوص اإلمام أمحد وأصوله 

تتسع لقبوهلا كنظائرها من الضامنات، وكذلك اإلمام مالك وأبو حنيفة كام ذكرنا موافقتهام عىل 

 لك.ذ

ا للعقود والرشوط من سائر األئمة، ونصوص مذهبه  غري أن اإلمام أمحد أكثر تصحيحً

 تساير التطور يف العقود املستحدثة.

وإنام وقع اللبس فيها عىل من قال بتحريمها من علامء هذا العرص، كابن عابدين وغريه من 

ا، أو التزام ما ال ي ا أو جهالة أو غررً لزم أو كوهنا عىل عمل جمهول قد جهة أهنم اعتقدوها قامرً

 يفيض إىل غرامات باهظة.
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ويتمسكون بام بلغهم من العمومات اللفظية والقياسات الفقهية التي اعتقدوا شموهلا ملثل 

 هذا العقد يظنوهنا عامة أو مطلقة وهي ال تنطبق يف الداللة واملعنى عىل ما ذكروا.

 به أثر وال قياس.أو يعللون بطالن مثل هذا العقد بكونه مل يرد 

َها﴿ واهللا سبحانه قد أمر عباده بالوفاء بالعقود يف قوله: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ  ﴾ٱۡلُعُقودِ َءاَمُنٓوا

ا وال  .]١املائدة: [ وهو شامل لكل عقد يتعاقده الناس فيام بينهم ويلتزمون الوفاء به، ومل يكن قامرً

ا وال خديعة.  ربً
د الصحة واإلباحة إال ما قام الدليل عىل حتريمه، لكون العقود والرشوط إذ األصل يف العقو

واملشاركات من باب األفعال العادية التي يفعلها املسلم مع الكافر وليست من العبادات 

 الرشعية التي تفتقر إىل دليل الترشيع.

الرشكة فمن أعطى الرشكة ماالً عىل حساب التزام ضامن سيارته بطيب نفس منه والتزمت 

ا من قوله تعاىل: ِ ﴿ لوازمه، فإن مقتىض الرشع حيكم بصحة هذا الضامن، أخذً  ب
ْ ۡوفُوا

َ
 ﴾ٱۡلُعُقودِ أ

ِ ﴿ ومن قوله: .]١املائدة: [ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ن تَُ�وَن تَِ�َٰرًة َعن  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ� تَأ

َ
ٓ أ إِ�َّ

 ،!*"» �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منهال«ويف احلديث  .]٢٩النساء: [ ﴾تََراٖض ّمِنُ�مۡ 

وهذا العوض قد خرج عن طيب نفس من مالك السيارة ومن الرشكة، فثبت بذلك إباحته 

وقواعد الرشع ال متنعه؛ ألنه عمل مقصود للناس حيتاجون إليه وربام جيربون بطريق النظام عليه، 

النفوس ال تسخو ببذله إال يف سبيل منفعتها،  إذ لوال حاجتهم إليه ملا فعلوه، ألن املال عزيز عىل

ويف هذا املقام هو يف حاجة إىل تأمني سيارته حلصول االطمئنان واألمان عام عسى أن ينجم عنها 

 من حوادث الزمان.
وبام أن هذه الرشكة هي من ضمن العقود التي أمر اهللا بالوفاء هبا، ومن جنس التجارة 

ا من الواقعة بني الناس بالرتايض، و من جنس املشاركة باألبدان والوجوه واملفاوضة، فإهنا أيضً

 أخرجه أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )١(
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جنس الصلح اجلائز بني املسلمني، ملا رو أبو داود والدارقطني عن سليامن بن بالل، عن كثري 

الصلح جائز ب� «: ملسو هيلع هللا ىلصبن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا 

وكثري بن زيد قال فيه  »حرم حالالً، واملسلمون ىلع رشوطهم املسلم� إال صلًحا أحل حراًما أو

 حييى بن معني: هو ثقة. وضعفه يف موضع آخر.

ورو الرتمذي عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين، عن أبيه، عن جده، أن 

مون الصلح جائز ب� املسلم� إال صلًحا حرم حالالً أو أحل حراًما واملسل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

، قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. »ىلع رشوطهم إال رشًطا حرم حالالً أو أحل حراًما

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن هذا احلديث يرتقى إىل الصحة بتعدد طرقه، مع العمل عليه 

 بإمجاع أهل العلم.

يعترب من فهذا االشرتاك االجتامعي األهيل املنعقد للضامن يف تأمني حوادث السيارات 

التعاون املباح وما ينتج عنه من األرباح فحالل ال شبهة فيه، أشبه برشكات الكهرباء واألسمنت 

ونحوها، ويدخل يف عموم الصلح اجلائز بني املسلمني وإباحته تتمشى عىل ظاهر نصوص 

 مذهب اإلمام أمحد.

ا كانت كقيم املتل :!*"اإلقناعقال يف  فات أو حيوانًا، ويصح ضامن أروش اجلنايات نقودً

يات، ألهنا واجبة  .املغنيأو تؤول إىل الوجوب.. انتهى. وسبق قول صاحب  كالدّ

وهذه تشبه قضية ضامن التأمني عىل السيارات، حيث تلتزم الرشكة ضامن الديات وأروش 

اجلنايات وقيم املتلفات، كأرضار السيارات ونحوها من كل ما هو واجب بالضامن أو يؤول إىل 

 وال يشرتط معرفة املضمون عنه وال املضمون به.الوجوب 

ن عىل سيارته يدفع شيئًا من املال، فإن هذا ال  وال يقدح يف صحة هذا الضامن كون املؤمِّ

 يقدح يف صحة الضامن واحلالة هذه، إذ ليس عندنا ما يمنعه.

 هو من الكتب املعتمدة عند احلنابلة ملؤلفه موسى احلجاوي. )١(
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بدون وال يقدح يف صحة هذا الضامن تربع الرشكة بدفع الديات وقيم األرضار واملتلفات 

ا أن اجلناية  ا وعرفً رجوع فيه إىل أحد، فإن هذا كله جائز عىل قواعد املذهب إذ من املعلوم رشعً

تتعلق باجلاين املبارش هلا يف خاصة العمد وعىل العاقلة يف قتل اخلطأ فيام زاد عىل الثلث من الدية، 

منها عىل أحد يف غري أن التزام الرشكة بضامن هذه اجلنايات وإن عظم أمرها وعدم الرجوع 

غرمها أنه صحيح جائز، وهو مما جيعل اجلاين الذي مل يتعمد وكذا عاقلته يف راحة عن املطالبة 

 والغرامة، وهو خري من كوهنـم يتكففون الناس يف سؤال هذه الغرامة أعطوهم أو منعوهم.

كون عليها هو اجلهالة عن قدر الغرامة، وهي مغتفرة فيها كسائر أ مثاهلا من وغاية ما يدرَ

الضامنات والرشكات التي ال ختلو من اجلهـالة كرشكة األبدان والوجوه واملفاوضة، فإن فيها 

كلها شيئًا من اجلهالة. وقد تكلم بعض الفقهاء املتقدمني بعدم جوازها من أجله ثم استقر األمر 

 عىل أن مثل هذه اجلهالة مغتفرة.

املجهول كضامن السوق، وهو أن يضمن ما  : ويصح ضامن ما مل جيب وضامناإلقناعقال يف 

جيب عىل التاجر للناس من الديون وهو جائز عند أكثر أهل العلم كاملك وأيب حنيفة وأمحد.. 

 انتهى.

: ويصح ضامن املجهول ومنه ضامن السوق وهو أن يضمن ما يلزم االختياراتوقال يف 

لشهادة به ملن مل ير جوازها... ألن التاجر من دين وما يقبضه من عني مضمونة. وجتوز كتابته وا

 ذلك حمل اجتهاد.. انتهـى.

فهذه املشاركات وما يرتتب عليها من االلتزامات التي هي بمعنى الضامنات كلها من 

األشباه واألمثال والنظائر التي جيب أن يقاس بعضها عىل بعض يف اإلباحة كرشكة األبدان 

الكهرباء واألسمنت، وألن محل معاملة الناس  ورشكة الوجوه ورشكة املفاوضة، ومثله رشكة

وعقودهم ورشوطهم عىل الصحة حسب اإلمكان أوىل من محلها عىل البطالن بدون دليل وال 

 برهان.. واهللا أعلم.

* * * 
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وكثـري مـن العقـود  تسامح مذهب احلنابلة يف تقبل التأمني عىل السيارات

 والرشوط واملعامالت
مة األربعة، فإنه سيعرف متام املعرفة أن نصوص اإلمام أمحد إن كل خمتص يف فهم فقه األئ

وأصوله تستصحب احلكم بصحة عقد التأمني عىل السيارات وأن جوازها يتمشى عىل مذهبه، 

 كام يوافقه مذهب اإلمام مالك وأيب حنيفة.

وال نعني بذلك أن احلنابلة ذكروا هذا العقد باسمه وصفته يف كتبهم، بل وال غريهم من 

 ئر املذاهب لكوهنا حديثة االخرتاع ولكل حادث حديث.سا

وإنام نعني أن نصوص اإلمام أمحد، تتسع لقبوهلا كسائر نظائرها من الرشكات والضامنات 

 وبيع أسهم الرشكات.

ا للعقود والرشوط من سائر األئمة، ونصوص مذهبه تساير  لكون اإلمام أمحد أكثر تصحيحً

 التطور يف العقود املستحدثة.

ن نصوصه وإن مل تنص عىل كل عقد أو رشط باسمه لكنها كافية حلل مجيع مشاكل العقود أل

والرشوط والرشكات بالنص أو االقتضاء أو التضمن، غري أهنا حتتاج إىل فهم ثاقب وتطبيق 

 سليم وتبحر يف فقه النصوص والقصود.

ر يف العقود وقد اشتهر عند املتأخرين تسامح مذهب اإلمام أيب حنيفة يف مسايرة ا لتطوّ

املستحدثة، من أجل أن أصحابه نرشوا عنه ذلك وهو صحيح، غري أن مذهب اإلمام أمحد يمتاز 

عليه يف كثري من املسائل التي تقتضيها احلاجة وتوجبها املصلحة، من ذلك أن نصوص اإلمام 

التحريم أمحد وأصوله تدل عىل أن األصل يف العقود والرشوط الصحة إال ما دل الدليل عىل 

خالف ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة من أن األصل يف العقود والرشوط احلظر إال ما دل الدليل 

 عىل اإلباحة وهو قول الظاهرية. وهو مذهب الشافعي.
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ومنها عقد املساقاة عىل النخل والشجر بالثلث أو النصف أو بيشء مما خيرج منها أو من 

 غريها أو بالنقود.

ام أبو حنيفة واإلمام الشافعي وقاال: إهنا بيع ما مل خيلق وإهنا من اإلجارة فقد أنكرها اإلم

 املجهولة وتفيض إىل الغرر.

أما اإلمام أمحد فقد أجازها عمالً بحديث خيرب وكام أن الرضورة واحلاجة وعموم املصلحة 

 تقتيض ذلك وعليه العمل يف هذا الزمان.

ض كل و احد منهام إىل رشيكه الترصف يف ماله مع ومنها رشكة املفاوضة، وهي أن يفوّ

حضور صاحبه وغيبته، فقد قال اإلمام الشافعي: ال جيوز. واتفق اإلمام أمحد ومالك وأبو حنيفة 

 عىل جوازها.

ومنها رشكة األبدان، فقد قال اإلمام الشافعي بمنعها، واشرتط اإلمام مالك لصحتها احتاد 

 الصنعة بني الرشيكني.

، فقد أجازها مع اختالف الصنعة واتفاقها، كام أجاز االشرتاك عىل الدابة له أما اإلمام أمحد

 نصف وللدابة النصف الثاين.

ومنها رشكة الوجوه، فقد قال اإلمام مالك والشافعي ببطالهنا لكون االشرتاك الصحيح 

ن كل يتعلق عىل املال وعىل العمل وكالمها معدومان يف هذه املشاركة مع ما فيه من الغرر؛ أل

واحد منهام عاوض صاحبه بكسب غري حمدود ال بصناعة وال بعمل خمصوص. هذا حجة من 

 قال بمنعها كاملك والشافعي.

 أما اإلمام أمحد، فقد قال بجوازها ألهنا عمل من األعامل فجاز انعقاد االشرتاك عليها.

 تيمية. وهذا هو الظاهر من مذهب اإلمام أيب حنيفة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن

ومنها رشط اخليار يف البيع، فقد قال اإلمام مالك والشافعي وأبو حنيفة: ال جيوز اخليار فوق 

ا قال: ال يزاد اخليار عىل ثالثة أيام إال بقدر احلاجة، كأن يصل إىل  ثالثة أيام. إال أن اإلمام مالكً

 البلد وهو ال يصل إليها إال فوق ثالثة أيام.
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قال بجواز رشط اخليار عىل ما يتفقان عليه زادت املدة أو قرصت حتى  أما اإلمام أمحد، فإنه

ولو زاد عىل الشهر، ألنه حق ثابت بالرشع فرجع يف تقديره إىل مشرتطه كاألجل وحيكم بامللك 

 يف مدة اخليار للمشرتي له غنمه وعليه غرمه.

عيه، كام لو باع بيتًا ومنها إذا باع شيئًا واستثنى نفعه املباح مدة معلومة غري الوطء ودوا

 واستثنى سكناه حوالً أو أكثر.

فقد قال اإلمام أبو حنيفة والشافعي: ال يصح هذا الرشط؛ ألنه ينايف مقتىض البيع، أشبه ما 

 لو اشرتط أال يسلمه إليه.

أما اإلمام أمحد، فقد قال بصحة هذا الرشط ولزوم ما يرتتب عليه، لقصة جابر حني باع 

 واستثنى محالنه إىل املدينة. ملسو هيلع هللا ىلصبعريه عىل النبي 

وتأخري تسليم املبيع إىل املدة املحدودة ال ينفي صحة البيع كالدار املؤجرة فإنه يصح البيع 

 فيها مع تأخري تسليمها.

ا فاتفق مع  ا أو ظاملًا أن ينتزع ملكه منه قهرً ومنها بيع التلجئة وهي إذا خيش إنسان سلطانً

اه منه ليحتمي بذلك من هذا الظامل وال يريد بيعه عىل احلقيقة، إنسان بأن يظهر للناس أنه اشرت

 فإن هذا يسمى بيع تلجئة.

 وقد قال اإلمام أبو حنيفة والشافعي: هو بيع صحيح، تم بأركانه ورشوطه فلزم العقد فيه.

يع أما اإلمام أمحد، فقد قال بعدم لزوم البيع ألهنام مل يقصدا البيع احلقيقي الذي هو انتقال املب

 إىل املشرتي، فلم يصح بناءً عىل ما اتفقا عليه قبل العقد، لكون العقود حممولة عىل القصود.

ومنها بيع العربون وهو أن يشرتي شيئًا فيسلم بعض ثمنه ويقول: إن جئتك ببقية الثمن 

 وإال فالعربون لك.

 ول.فقد قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هذا ال يصح ألنه بمثابة اخليار املجه

أما اإلمام أمحد، فقد قال: ال بأس به وفعله عمر وأجازه ابن عمر، وضعّف حديث النهي 

 عن بيع العربون.

 



 ٤١  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

ومنها لو اشرتطت الزوجة يف صلب العقد بأال يتزوج عليها أو أال يترس عليها أو أال 

 خيرجها من دار أهلها أو بلدها ونحو ذلك.

لك رشط ليس يف كتاب اهللا «ط باطل حلديث والشافعي: هذا رشفقد قال أبو حنيفة ومالك 

وهذا  ،!+"»إال رشًطا حرم حالالً أو أحل حراًما«وحديث  ،!*"»فهو باطل ولو اكن مائة رشط

 بغريها أو الترسي أو السفر. الرشط يقتيض حتريم احلالل من التزوج

اخليار بني البقاء أما اإلمام أمحد، فقد قال بصحة هذا الرشط ولزومه، وأنه إن مل يَفِ به فلها 

إن أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأو فسخ النكاح؛ ملا رو البخاري أن النبي 

 .!-"»املسلمون ىلع رشوطهم«وحديث:  ،!,"»به الفروج

والقول بصحة هذا الرشط ولزومه يرو عن عمر وسعد بن أيب وقاص ومعاوية وعمرو 

ا.بن العاص وال يعرف هلم خمالف يف ع  رصهم فكان إمجاعً

وتزوج رجل بامرأة واشرتطت عليه دارها فأراد نقلها بغري اختيارها، فخاصموه إىل عمر، فقال: 

ا يطلقننا. فقال عمر:  .هلا رشطها  .!."إنام مقاطع احلقوق عند الرشوطفقال الرجل: يا أمري املؤمنني إذً

تزامات والضامنات كلها من فهذه العقود واملشاركات والرشوط وما يرتتب عليها من االل

األشباه واألمثال والنظائر التي يقاس بعضها عىل بعض يف اإلباحة ملالءمتها للمعامالت 

 املستحدثة يف هذا العرص والتي ال توجد عند غريه من األئمة.

ا من أثر أو قياس لكونه  وكل ما يصححه من العقود والرشوط، فإن لديه دليالً خاصًّ

وعن  ملسو هيلع هللا ىلصه من مسنده وقد بلغه يف العقود والرشوط من اآلثار عن النبي يستنبط دالئل مذهب

 الصحابة ما مل يبلغ غريه من األئمة فقال به.

 أخرجه ابن ماجه وأمحد من حديث عائشة. )١(

 الرتمذي والبيهقي من حديث عمرو بن عوف املزين.أخرجه  )٢(

 متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. )٣(

 أخرجه أبو داود وغريه من حديث أيب هريرة. )٤(

)٥( .أخرجه سعيد بن منصور يف سننه والبيهقي يف السنن الكرب 

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٢

فهذا االشرتاك االجتامعي األهيل املنعقد لضامن تأمني السيارات والطائرات والسفن 

ه من األرباح ونحوها، يعترب من التعاون املباح ويدخل يف حدود التعامل اجلائز، وما ينتج عن

 فحالل ال شبهة فيه، أشبه برشكة الكهرباء واألسمنت ونحومها.

ألن محل معاملة الناس عىل الصحة، حسب اإلمكان أوىل من محلها عىل البطالن بدون دليل 

وال برهان لكون العقد الصحيح عند أهل األصول هو ما يتعلق به النفوذ من بلوغ املقصود 

وهو ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به، وهذا االشرتاك وما يرتتب ويعقد به. والباطل بخالفه 

ا.  عليه مستكمل لرشوط الصحة رشعً

ومن تأمل هذا تبني له أن جواز هذا االشرتاك وإباحة ما يرتتب عليه من الربح أنه أشبه 

 بأصول الرشيعة وأبعد عن كل حمظور.

لدليل عىل حتريمه، وأصول اإلمام لكون األصل يف العقود والرشوط اإلباحة إال ما دل ا

 أمحد ونصوصه وقواعد مذهبه تقبل مثل هذا العقد وتنايف حتريمه.

لكن بعض العلامء يف هذا العرص القائلني بمنعه إنام أخذوه من العموميات اللفظية 

والقياسات الفقهية التي اعتقدوا شموهلا ملثل هذا العقد ظنًّا منهم أنه جهالة أو غرر، وما 

وا به مل يصح عن الشارع القول بموجبه ومل يدخل يف عموم املنهـي عنه يف أصل الرشع وال عارض

يف نصوص أمحد وأصوله، لكون اجلهالة فيه مغتفرة وليست من الغرر املنهي عنه، بل هي من 

 النوع اجلائز كسائر أمثاله من الضامنات والرشكات.

افية لإلقناع العلمي الذي تزول به وهبذا تندفع االعرتاضات وتبقى األدلة الرشعية ك

 الشكوك والشبهات.

 هلذا جيوز للقايض الرشعي أن حيكم بصحة هذا العقد ولزوم ما يرتتب عليه من الضامن.

 ومتى صدر األمر به من احلكومة يتمحض للحتم واإللزام.

وهو يدخل يف ضمن عقد الضامن الذي ذكره الفقهاء من احلنابلة واملالكية واألحناف، 

ا  حيث قالوا بصحة ضامن ما مل جيب وضامن املجهول وضامن أروش اجلنايات، سواء كانت نقودً

 



 ٤٣  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

أو ديات، وكونه ال يشرتط لصحة مثل هذا الضامن معرفة الضامن للمضمون عنه وال قدر 

املضمون به، فمتى قابل العاقل بني هذا الضامن املوصوف بام ذكر وبني ضامن التأمني عىل 

ا عليه بجميع صفاته وإن اختلفت مسمياته، وقواعد الرشع تعطي اليشء السيارات وجده م نطبقً

 حكم نظريه. واهللا أعلم.

* * * 

 التأمـني عىل احليـاة

 وبيان بطالنه بالرباهني والبيانات

ا للحالل يعرف هبا احلالل،  ا وحدودً إن اهللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيّه نصب أعالمً

ا للحر ا وحدودً ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ ام يعرف هبا احلرام، فقال:وأعالمً ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ  ٱ�َّ
َم ﴿ وحدود اهللا حمرماته، وقال: .]١الطالق: [ ﴾ۥَ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ َوقَۡد فَصَّ
  .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما 
اهللا الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط، فالكتاب هو اهلادي إىل احلق، وامليزان وقد أنزل 

هو الذي توزن به أعامل اخللق فيعرف عدهلا من عائلها، وصحيحها من فاسدها، فرتد الفروع إىل 

أصوهلا ويلحق النظري بنظريه ويعطى حكمه يف اجلواز واملنع، كام يف رسالة عمر بن اخلطاب إىل 

ثم الفهم الفهم فيام أديل إليك مما ورد عليك مما مل وسى األشعري ريض اهللا عنهام حيث قال: أيب م

يكن يف كتاب وال سنة، ثم اعرف األشباه واألمثال والنظائر وقس األمور عند ذلك، ثم اعمد فيام 

 . انتهـى..!*" تر إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق

)١( .أخرجه الدارقطني، والبيهقي يف السنن الكرب 
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إحلاق احلرام باحلالل، وكذا عكسه بحجة رواجه بني هلذا يعترب من اجلور وعدم العدل 

ر اجلديد أو حكم األنظمة بموجبه ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ  َولَوِ ﴿ الناس أو مسايرته للتطوّ
َ
أ

َ�َٰ�ُٰت  �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡعرِضُ  ٱۡ� َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

َ
ۚ بَۡل �  ﴾٧١وَن َوَمن �ِيِهنَّ

  .]٧١املؤمنون:[
 ألن كل تعامل أو اشرتاك أو اشرتاط ينافيه الرشع فهو باطل وإن كان مائة رشط.

إن التأمني عىل اختالف أنواعه ال ينبغي أن ينظر إليه بنظرات سلبية سطحية ليس هلا غرض 

واحليل املنحرفة إال يف املادة واحلصول عىل املادة والتشجيع عىل كسب املادة بشتى الطرق امللتوية 

 عن املكاسب الصحيحة إىل املكاسب اخلبيثة.

وربام حتاملوا باملالم واالنحناء باملذام عىل من قال يف احلرام: هو حرام، كأهنم يريدون 

يأيت ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصتوسيع الطرق لكسب املال من حالل أو من حرام، كام يف البخاري أن النبي 

 .!*"»أخذ املال أمن حالل أو من حرام انلاس زمان ال يبايل الرجل من أين

* * * 

 صفة عقد التأمني عىل احلياة

هو أن يأيت من يريد التأمني عىل حياته إىل رشكة التأمني، فيتفق معها عىل تأمني حياته عرشين 

ا أو أقل أو أكثر، يف مقابلة يشء معلوم من النقود، كأربعة آالف أو أقل أو أكثر، يدفعها  عامً

رش سنني كل سنة يدفع مثالً أربعامئة ريال، عىل أنه إن مات يف خالل هذه املدة مقسطة بني ع

ا، عىل حسب ما يتفقان عليه،  ا أو مخسني ألفً املحدودة، فإن رشكة التأمني ملزمة بدفع أربعني ألفً

 حتى ولو مل يكمل دفع األقساط كلها.

 أيب هريرة.أخرجه البخاري من حديث  )١(

 

                          



 ٤٥  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

فعه. وفيه رشوط فإن دفع بعض األقساط ثم عجز عن دفع الباقي ذهب عليه كل ما د

ا مخسة يف املائة يف حالة  ومصطلحات بينهام، منها كون الرشكة تشرتط عىل نفسها أن تدفع ربحً

 استمرار عقد التأمني.

ا، ولن جتد له حممالً من الصحة وإن حذلقه  وال شك أن هذا العقد هبذه الصفة باطل قطعً

 اته.من حيتال إلباحته فإن وسائل البطالن حميطة به من مجيع جه

منها أهنا تسليم دراهم مقسطة يف دراهم أكثر منها مؤجلة قد يتحصل عليها وقد تفوت عليه 

يف حالة عجزه عن بعض األقساط، فحقيقتها أهنا رشاء دين بدين، ورشاء دراهم بدراهم أكثر 

منها، وتشبه بيع اآلبق املنهـي عنه يف حالة جهالة احلصول عىل العوض املرشوط، وقد يفوت 

مع رأس ماله ومع ما فيه من الربا وسائر وسائل البطالن، فإهنا ال تقتضيه احلاجة وال توجبه  عليه

 املصلحة ويمجه العقل فضالً عن الرشع.

واحلاصل أن قضية التأمني عىل احلياة هي من املعامالت املستحدثة الفاسدة ملشاهبتها لعقد 

ساواته له يف املعنى واحلكم؛ ألن امليرس حقيقة ومعنى، من باب اجتامع الفرع باألصل وم

الصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهوهنا بأمثاهلا ويردون بعضها إىل 

 بعض يف أحكامها.

ألنه بمقتىض حتقيق النظر يف حكم هذا العقد، ثم يف تطبيقه عىل ما يشاكله من نظائره، ثم 

عىل ضوء النصوص الصحيحة املبنية عىل حفظ الدين احلكم فيه وامليزان العادل غري العائل 

والنفس واملال. بدراسة عميقة سليمة من األهواء النفسية واألغراض الشخصية دراسة تبني 

األحكام وعللها وشمول مصاحلها وترد األشياء إىل أصوهلا بدون اطراد عريف وال اقتضاء عقيل، 

 عن حدود ميزان العدل واحلق.فإنه حينئذ يتبني بذلك فساد هذا العقد وخروجه 

ا ﴿ ألن احلالل هو ما أحله اهللا ورسوله واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله َل لَُ�م مَّ َوقَۡد فَصَّ
َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  وإنام حرم اهللا امليرس من أجل أنه أكل  .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطِرۡرُ�مۡ َحرَّ

 وة والبغضاء عىل أثر سلب املال بغري حق. واهللا يقول:للامل بغري حق، مع كونه يورث العدا
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ِ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ٓ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ تَأ ْ بَِها مِ َوتُۡدلُوا ۡمَ�ِٰل  ٱۡ�ُ�َّ

َ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِ�َأ

ِ  ٱ�َّاِس  ثۡمِ ب نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِ
َ
  .]١٨٨البقرة: [ ﴾١٨٨َوأ

ل ما أمجله اهللا يف كتابه من شؤون حتريم بعض العقود واملعامالت صيانة  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  قد فصّ

لألموال عن التالعب هبا بغري حق، فنهى عن بيع الغرر وهو املجهول العاقبة وغري املوثوق 

باحلصول عليه، كبيع اآلبق، وبيع ما يف بطون األنعام، وبيع حبل احلبلة، وبيع احلصاة واملالمسة 

ورضبة الغائص، وبيع ما ليس عندك، كام حرم الربا وامليرس وهو القامر، وكام حرم اخلمر واملنابذة 

 رشبه وبيعه وأكل ثمنه، كام حرم اخلداع والغش والكذب.

كل هذه حرمها الشارع من أجل أهنا تفيض إىل مفسدة امليرس الذي يثري العداوة والبغضاء 

 بني الناس والذي هو أكل أموال الناس بالباطل.

نون عىل أعضاء  مِّ وقد أخد الناس تتجار هبم األهواء يف تأمني احلياة حتى أخذوا يؤَ

ن عىل صوت مِّ ن عىل رجله، وبعضهم يؤَ مِّ ن عىل يده، وبعضهم يؤَ مِّ  ،!*"هاإلنسان، فبعضهم يؤُ

وحيث قلنا ببطالن التأمني عىل احلياة من أصله، فإنه مقيض للبطالن يف أبعاضه من باب األوىل 

 حر، كام قلنا ببطالن امليرس بكل أنواعه.واأل

ن عىل  مِّ وقضية عقد التأمني عىل احلياة هي من نوع ذلك بمقتىض املطابقة والتضمن. فإن املؤَ

ا قليلة مقسطة يف نقود كثرية مؤجلة وغري موثوق باحلصول عليها، قد تفوت  حياته يدفع نقودً

 معظمها ببقائه حيًّا إىل هناية املدة املحدودة. عليه بعجزه عن دفع بقية األقساط، وقد يفوت عليه

ن عىل  مِّ ا، فإن املؤَ والفرق بينه وبني التأمني عىل السيارات والطائرات ونحومها واضح جدًّ

سيارته ال يريد بتأمينها احلصول عىل نقود أكثر مما دفع وال أقل ال يف حياته وال بعد مماته، وإنام 

إن رشكة التأمني عىل احلياة يف حالة إبرام العقد مع من يريد تأمني حياته تقوم بعملية الفحص عن صحته   )١(

وسالمته، فإن كان جسمه غري سليم امتنعوا عن التعاقد معه، أو عرفوا أنه سكري يرشب اخلمر امتنعوا عن 

ر يقصم العمر قبل انتهاء العمر املعتاد، ومن صفة التعاقد معه عىل تأمني حياته، لعلمهم أن إدمان السك

 اخلمر أهنا تقرص األعامر وتولد يف اجلسم أنواع املضار.

 

                          



 ٤٧  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

وادث منها أو عليها، بحيث تتكفل الرشكة بضامن ما وقع عليها يريد األمان واالطمئنان عن احل

فقط، وهذا األمان واالطمئنان هو مما يستوجب أن يدفع فيه نفيس األثامن والضامن غارم كام 

 .!*"»العار�ة مؤداة والزعيم اغرم«: ملسو هيلع هللا ىلصثبت بذلك احلديث بقوله 

، وأن رشكة التأمني تدفع فدعو املبيحني له بأن عقد التأمني عىل احلياة يقع بالرتايض

العوض املتفق عليه بحالة االختيار بدون إجبار، وأنه لن يثري العداوة والبغضاء كام يثريها القامر، 

وأنه قد خيلف هذا املال ألوالده الضعاف الذين قد حتيط هبم احلاجة والفقر بعد موته. فهذا ليس 

 عىل إطالقه وال يربر انعقاده.

يض يبطله كون العقود املحرمة كلها تقع بالرتايض وال حيللها رىض فدعو انعقاده بالرتا

 املتعاقدين، وقد سبق حكم اهللا بتحريمها وبطالهنا.

أن يقع فيه عداوة وال بغضاء فهذا ليس  وأما دفع الرشكة للعوض بمقتىض الرىض بدون

ىل عىل إطالقه، فمتى أردت أن تعرف عدم صحته فافرض أن رجالً اتفق مع شخص آخر ع

تأمني حياته لكون عقد التأمني عىل احلياة يصح من الفرد مع الفرد كام يصح مع الرشكة، إذ 

ن عىل حياته قدر أربعة آالف أو أقل أو أكثر مقسطة،  مِّ احلكم واحد. فاتفق معه عىل أن يدفع املؤَ

ا منها عىل حساب تأمني حياته عرشين سنة أو عرش سنني، إن  مات بحيث يدفع يف كل سنة جزءً

ا أو أربعون عىل حسب ما يتفقان  يف خالل هذه املدة املرضوبة لزم امللتزم للضامن مخسون ألفً

ن  مِّ ن حلياته، فبعد إبرام العقد ودفع أول األقساط تويف املؤَ مِّ عليه، بحيث يدفعها إىل ورثة املؤَ

ا إىل ال ورثة بطريق الرىض حلياته أفرتاه يدفع هذا القدر الذي التزمه أي أربعني أو مخسني ألفً

واالختيار، أم تراه يتهرب عن الدفع ويعمل ألف حيلة يف االمتناع وعدم السامح بالدفع؟ وعىل 

أثره يقع النزاع بينه وبني خصمه يف حالة امتناعه، ثم تنعقد بينهام العداوة والبغضاء أعظم مما يقع 

 بني أهل القامر.

 أخرجه أمحد والرتمذي وأبو داود والدراقطني والبيهقي عن أيب أمامة الباهيل. )١(
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اجة والرضورة إىل الرتافع إىل القايض ويف حالة اإلرصار عىل االمتناع تستدعيهام احل

الرشعي ليقطع عنهام النزاع ويرحيهام من مشقة اخلصام باحلكم بالعدل. أفرت هذا القايض حيكم 

ن عىل  ا إىل ورثة املؤمِّ بالتزام امللتزم بدفع ما التزم به عىل نفسه، سواء كان أربعني أو مخسني ألفً

والفروع إىل نصوصها، فيحكم بإرجاع ما قبضه كل واحد  حياته، أم تراه يرد األشياء إىل أصوهلا

�ن ﴿ منهام، ثم التحاسب فيام لكل واحد منهام أو عليه ال وكس وال شطط، عمالً بقوله تعاىل:
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُموَن 

َ
  .]٢٧٩البقرة: [ ﴾٢٧٩تُۡبُتۡم فَلَُ�ۡم ُرُءوُس أ

وقضاءه يف وجوب رد املال عىل  ملسو هيلع هللا ىلصقضية حكم رسول اهللا وكيف ننسى يف مثل هذه ال

 صاحبه عند تعذر أخذ عوضه؟!

لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر، أن النبي  صحيحهكام رو مسلم يف 

 .»جاحئة فال �ل لك أن تأخذ منه شيًئا؛ بم تأخذ مال أخيك بغ� حق؟

ا يف بداية األمر وبطريق الرضا فهذا حكم رسول اهللا يف مثل هذا العقد الوا قع صحيحً

واالختيار من كل منهام، ولكنه ملّا مل يقبض عوض ما اشرتاه القبض التام الذي حيصل به االنتفاع 

حكم رسول اهللا برد الثمن عىل صاحبه، وكونه ال حيل للبائع أن يأكل مال أخيه بغري حق، والذي 

 ل أخذها إال عن طريق احلق.ال حيل هو احلرام لكون األموال حمرتمة ال حي

أفرت رشع اإلسالم املبني عىل مصالح اخلاص والعام وعىل حفظ الدماء واألموال، أفرتاه 

حيكم بفسخ هذا العقد ووجوب رد الثمن عىل املشرتي كامالً ملّا مل يتحصل عىل قبض ما اشرتاه، 

زام عىل نفسه به؟! فال يقول ثم يبيح أخذ هذا املال الكثري بدون مقابل من العوض ما عدا االلت

بصحة هذا العقد وإباحة ما يرتتب عليه من العوض إال من يقول بصحة عقد امليرس، أي القامر 

 وإباحة ما يرتتب عليه من املال، إذ مها يف احلكم سواء والكل واقع بالرتايض بينهام.

ربكة يقود بعضها إىل ثم إن العقود املحرمة مقرون هبا الشؤم والفشل وحمق الرزق وانتزاع ال

 بعض يف الرش كام قيل من أن املعايص بريد الكفر.
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هلذا يظهر من مساوئ مثل هذا العقد أن الورثة من األوالد والزوجة متى عرفوا من 

ا أو أربعني وخشوا فوات هذا املال  موروثهم تأمني حياته هبذا املال العظيم، أي قدر مخسني ألفً

ملحدودة، فإهنم سيعملون عملهم مبارشة أو بالتسبب بالقضاء عىل بطول حياته وجتاوزه للمدة ا

ا من فواته بطول حياته، لكون املال مغناطيس  ا عىل احلصول عىل هذا املال وحذرً حياته حرصً

النفوس يسيل لعاهبا عىل حبه والتحيّل عىل فنون كسبه، مع العلم أن الناس قد ساءت طباعهم 

 اض الغدر واخليانة بينهم.وفسدت أوضاعهم وضعف إيامهنم وف

وقد قص اهللا علينا خرب من كان قبلنا ليكون لنا بمثابة العظة والعربة، وخري الناس من وعظ 

 بغريه.

ٰ�ُ�مۡ َ�تَلۡتُۡم َ�ۡفٗسا فَ  �ذۡ ﴿ فقال تعاىل: ُ �ِيَهاۖ وَ  ٱ�َّ ا ُكنتُۡم تَۡ�تُُموَن  ٱ�َّ  ٱۡ�ِ�ُوهُ  َ�ُقلۡنَا ٧٢ُ�ۡرِٞج مَّ
ۚ َكَ�ٰلَِك يُۡ�ِ بِبَۡعضِ  ُ َها أي  .]٧٣-٧٢[البقرة: ﴾٧٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن  ۦَو�ُرِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ٱ�َّ

 تدافعتم يف اخلصام.
عن ابن أيب حاتم: حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، حدثنا يزيد  التفسريوذكر ابن كثري يف 

ن سريين، عن عبيدة السلامين، قال: كان رجل من بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان، عن حممد ب

بني إرسائيل عقيامً ال يولد له، وكان له مال كثري، وكان ابن أخيه هو وارثه فاستبطأ موته فقتله، 

ثم محله فوضعه ليالً عىل باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم، ويقول: أنتم قتلتم عمي. حتى 

ا تسلحوا وركب بعضهم عىل بعض، فقال عقال ؤهم وذوو الرأي منهم: عالم يقتل بعضكم بعضً

وهذا نبي اهللا موسى فيكم؟ فاسألوه، قال: فأتوا نبي اهللا موسى عليه السالم فذكروا ذلك له 

ا، فقال: قتلني ابن  فأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يرضبوه ببعضها ففعلوا ذلك فبعثه اهللا حيًّا سويًّ

 د ذلك. ورواه ابن جرير بنحوه.أخي فالن. فلم يورث قاتل ممن قتله بع

ن حياة والدته لد رشكة التأمني، فبعد  وتاريخ هذا العرص حيكي عن مثله، وهو أن رجالً أمَّ

إبرام العقد وتسليم بعض األقساط صنع قنبلة ووضعها حتت كريس ثم أمر والدته أن جتلس عىل 

ا فذهب إىل رشكة ال تأمني يطالبهم بعوض حياة الكريس، فثارت هبا القنبلة حتى جعلتها قطعً

 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٠

والدته، فبعد إجراء البحث والتفتيش عرفوا متام املعرفة أهنا خيانة ومكيدة من الولد عىل والدته 

ا منه عىل احلصول عىل عوض حياهتا، وقد اعرتف هلم بذلك بعد حتديه باألمارات والدالئل.  حرصً

 سن املقاصد ال يبيح املحرماتوأما قوهلم: إنه قد خيلف هذا املال ألوالده الضعاف، فإن ح

ۡو فَقِٗ�� فَ ﴿
َ
ُ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ ۡوَ�ٰ بِِهَما ٱ�َّ

َ
فكم من غني خلف أمواالً كثرية  .]١٣٥النساء: [ ﴾أ

فاجتاحتها أيدي الظلمة وأجلسوهم عىل حصري الفقر، أو صار هذا املال سببًا يف فسقهم 

ا فرزقه اهللا  ا، ويف احلديث وفسادهم. وكم من رجل نشأ فقريً من أحب أن �فظ يف «ماالً كثريً

 ك أي يف دينك ودنياك ويف أهلك وعيالك.فاحفظ اهللا حيفظ !*"»عقبه وعقب عقبه فليتق اهللا
ا يستندون  ا يعتمدون عليه وال قياسً ثم إن القائلني بإباحة التأمني عىل احلياة ملّا مل جيدوا نصًّ

ا عن املقصود، شأن إليه، أخذوا يركبون التعاسيف يف الصدر  والورود ويستدلون بام يعد بعيدً

العاجز املبهوت يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من سلك العنكبوت، أشبه بمن حياول اقتباس 

 ضوئه من نار احلباحب والتامس ريه من الرساب الكاذب.

ت إليه من ذلك استدالهلم ببيع الوفاء، وهو أجنبي عن البحث يف احلقيقة واملعنى فال يم

 بصفة وال صلة.

ا أو ألفني فيضعه  وصفته عند األحناف هو أن يضع الرجل عقاره الذي تساوي قيمته ألفً

عند رجل يف مخسامئة أو أكثر ويكتب عليه بيع وفاء، يريدون من هذه التسمية أن يستحل املرهتن 

قيمة غلته يف مقابلة ما غلة هذا العقار ما دام باقيًا يف يده بدون أن يرجع عليه مالكه يف يشء من 

ينتفع صاحبه بالدراهم، وإذا حتصل صاحب العقار عىل النقود اسرتجع عقاره بدون منازعة، 

 العتقاد اجلميع بأنه باق عىل ملك صاحبه.

وقد حدث هذا التعامل هبذه الصفة يف بلدان فارس، قيل: يف القرن اخلامس. وأفتى الكثري 

ا لكون االعتبار يف العقود باملقاصد من الفقهاء بكونه رهنًا ال ينرصف  إىل غريه وإن سموه بيعً

 ورد هذا احلديث يف الفرج بعد الشدة للتنوخي. )١(
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ومها مل يقصدا التبايع احلقيقي وهذا هو الصحيح؛ ألهنام إنام قصدا هبذه التسمية حمض التوثقة 

 واستباحة الغلة فقط، واألسامء ال تغري األشياء عن حقائقها.

ىل صفته، فإنه خمالف للقياس ثم إنه عىل فرض صحة ما ذكروا من أنه بيع مستقل بحالته وع

ا يف  يف صيغ البيوع الصحيحة وما خالف القياس ال يقاس عليه عند أهل األصول، مع كونه بعيدً

 .!*"ةالقياس عن مشاهبة التأمني عىل احليا

ا عىل جوازه بقضية عقد املواالة عند األحناف.  ثم استشهدوا أيضً

مت وتعقل عني. فيصح ذلك عندهم  وصفتـه أن يقول رجل آلخر: أنت موالي ترثني إذا

ويرثه إن مل يوجد من يرثه بفرض أو تعصيب أو ذي رحم، ويستدلون عليه بام روي عن متيم 

هو أحق انلاس «: ملسو هيلع هللا ىلصالداري، قال: سألت رسول اهللا عمن أسلم عىل يد رجل؟ فقال رسول اهللا 

القول به إىل عيل وابن عمر  حمياه بالعقل ومماته باملرياث، وينسبون وفرسوا .!+"»به �ياه وماته

ا، قال يف املغني إنه ضعيف ال يصح. وقال الشافعي:  :وابن مسعود، وهذا احلديث ضعيف جدًّ

 املواالة ليست بيشء.

، قال: وال أجد يف تاريخ الفقه ٢٩مني عن حممد يوسف موسى، صنقل مصطفى الزرقا يف كتاب التأ )١(

ا ص : إن التأمني بكل ٢٢اإلسالمي واقعة أشبه بواقعة التأمني من بيع الوفاء يف أول ظهوره، وقال أيضً

ن كام يفيد  أنواعه رضب من رضوب التعاون التي تفيد املجتمع. قال: والتأمني عىل احلياة يفيد املؤمّ

 الرشكة.

ا أنه ال بأس به إذا خال من الربا. انتهى. قال:   وأر رشعً

وأخذ الشيخ مصطفى الزرقا يصوب استجادة هذا االستنباط وكأنه رآه عني الصواب والسداد وجعله  

ا  بمثابة العدة والعمدة يف القياس واالستناد وال شك أن مشاهبة التأمني عىل احلياة ببيع الوفاء أنه بعيد جدًّ

 عن املساواة وكيف يقول: إنه ال بأس بالتأمني عىل احلياة إذا خال من الربا وهو غارق يف فال مداناة فضالً 

 الربا إىل اآلذان لكون وسائل الربا والبطالن حميطة به من مجيع جهاته.

 أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده. )٢(
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ا فبنى  واإلمام أبو حنيفة يعرتف عىل نفسه بأنه مزجي البضاعة من احلديث وقد ظنه صحيحً

وغريمها، وكان أصل احلديث  ية وبدائع الصنائعاهلداعىل ظنه القول به وأخذه عنه أصحابه كام يف 

ا يف بداية األمر، ثم نسخ احلكم به وانقطع العمل بموجبه.  صحيحً

آخى بني املهاجرين واألنصار وكانوا تسعني  ملسو هيلع هللا ىلصوأصل املواالة يف بدء اإلسالم هو أن النبي 

اساة ويتوارثون بينهم عىل املؤ ملسو هيلع هللا ىلصرجالً نصفهم من املهاجرين ونصفهم من األنصار فآخى النبي 

كان املهاجري يرث بعد املوت دون ذوي أرحامهم إىل حني وقعة بدر، قال ابن عباس: 

 .األنصاري دون قرابته وذوي رمحه لألخوة التي آخى بينهام رسول اهللا

إنا معرش قريش ملّا قدمنا املدينة قدمناها وال مال لنا فوجدنا وهلذا يقول الزبري بن العوام: 

ا األنصار نعم ا إلخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخى عمر فالنً

قال الزبري: وآخيت أنا كعب بن مالك، فواهللا يا بني لو  ،وآخى عثامن رجالً من بني زريق بن سعد

ْ ﴿ :مات عن الدنيا ما ورثه غريي حتى أنزل اهللا ْولُوا
ُ
رَۡحامِ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ�  ٱۡ�

َ
 كَِ�ِٰب َ�ۡعُضُهۡم أ

 ِ ۡعرُ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱ�َّ ۡوِ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ن َ�ۡفَعلُٓوا

َ
ٓ أ ۚ إِ�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�َن َ�ٰلَِك ِ�  وٗفا

. وبقيت املنارصة الدينية. ذكره ابن كثري يف فرجعنا إىل مواريثنا .]٦األحزاب: [ ﴾٦َمۡسُطوٗر� 

 حاتم. عن ابن أيب التفسري
فام ينسب إىل عمر وعيل وابن مسعود فمحمول عىل ذلك يف بداية اإلسالم وإال فقد أمجع 

فظ عن أحد منهم القول به وال احلكم بموجبه.  الصحابة عىل نسخه، فلم حيُ

والوصية بامله كله ممن ال وارث له جائزة يف ظاهر مذهب اإلمام أمحد، وهلذا قالوا: وجتوز 

 ن ال وارث له.الوصية بامله كله مم

واحلكم يف املواالة عىل العقل هو احلكم يف اإلرث، عىل حسب ما ذكرنا وأنه منسوخ، وقد 

اقتتلت عن أيب هريرة، قال:  الصحيحنيبإجياب دية اخلطأ عىل العاقلة كام يف  ملسو هيلع هللا ىلصحكم رسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللامرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخر بحجر فقتلتها وما يف بطنها، فاختصموا إىل

ثها ولدها  ملسو هيلع هللا ىلصفقىض رسول اهللا  رَّ وَ أن دية اجلنني غرة عبد أو وليدة وقىض بدية املرأة عىل عاقلتها وَ
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ومن معهم فقال محل بن النابغة اهلذيل: يا رسول اهللا، كيف أغرم من ال رشب وال أكل وال نطق وال 

؟ فقال رسول اهللا  من أجل سجعه الذي  .»ن الكهانإنما هذا من إخوا« :ملسو هيلع هللا ىلصاستهل فمثل ذلك يُطَلُّ

 سجع. فمىض األمر عىل هذا وانعقد عليه اإلمجاع.

لون كل شخص ما يستحقه عىل حسب  فكانت القبيلة جتلس لتوزيع الدية بينهم فيحمّ

 مقدرته وقربه، وهذا من التعاون الواجب بحكم الرشع.

وجب اهللا دية اخلطأ عىل ومن حماسن الرشيعة وقيامها بمصالح العباد يف املعاش واملعاد أن أ

من عليه مواالة القاتل ونرصته، حيث إن هذا القاتل هو قريبهم ورمحهم، ومل يتعمد القتل وإنام 

وقع بغري اختياره وقصده فوجب عليه يف خاصة نفسه عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين 

 متتابعني توبة من اهللا كام أوجب الدية عىل العاقلة.

َوَ� تَزُِر .., ﴿ م أن اجلناية يف األصل تتعلق باجلاين، فال جيني جان إال عىل نفسهومن املعلو
ۡخَرىٰ 

ُ
أي ال حيمل أحد ذنب اآلخر، وكانت الدية يف األصل مائة  .]١٦٤األنعام: [ ﴾َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ليه يف ماله من اإلبل، ويف الغالب أن القاتل ال يستطيع محلها بجملتها فإجياب الدية مع الكفارة ع

 فيها رضر عليه لعدم قدرته عليها، وإهدار دم القتيل من غري ضامن فيه رضر عىل ورثته.
فكان من حماسن الرشيعة أن أوجبت دية اخلطأ عىل أقارب القاتل، أي عاقلته، كام أوجب 

 اهللا النفقة عىل األقارب، فإجياب الدية عىل العاقلة من جنس ما أوجب الشارع من النفقة عىل

 املضطرين ونحوهم، واألقربون هم أحق باملعروف.

ْ َ�َ ﴿ ألن املؤمن كثري بإخوانه غني بأعوانه ِ َوَ�َعاَونُوا ْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُوا  ٱۡ�ِ
  .]٢املائدة: [ ﴾ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ 

 وهذه هي حقيقة التعاون بني األرحام الواجبة يف دين اإلسالم.

 مل العاقلة العمد املحض وال املال من قيمة عبد ونحوه وال ما دون ثلث الدية.وال حت

واحلاصل هو أن األمة التي يبذل أغنياؤها املال وتقوم بفريضة التعاون عىل األعامل فيكفل 

أغنياؤهم فقراءهم ويعول أقوياؤهم ضعفاءهم ويعودون بفضل ما أوتوا إىل إخواهنم املعوزين 
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أهنا ال بد أن تتسع جتارهتا وأن تتوفر سعادهتا وأن تدوم عىل  -ائسني واملنكوبني ويعطفون عىل الب

 أفرادها النعمة ما استقاموا عىل هذه الفضيلة ثم يكونوا مستحقني لسعادة الدنيا واآلخرة.

* * * 

 بيع أسهم الرشكات

ملسامة عند إن نظام التعامل والتعاقد يف اإلسالم ال ينحرص عىل أشياء معينة من العقود ا

الناس، بل جيوز استحداث عقود أو تعامل تتساير مع العقود الصحيحة مع سالمتها من الربا 

 وامليرس وسائر وسائل البطالن.

ويف هذا الزمان ملّا كثرت اخلريات واتسعت التجارات وفاض املال عىل الناس من مجيع 

كة الكهرباء واألسمنت واألسمدة اجلهات، اخرتع الناس هلم فنونًا من املعامالت والرشكات كرش

ل عىل حسبه.  ونحوها من الرشكات االجتامعية املحلية التي يُفتح الباب فيها لكل مشارك، كُ

بحيث جيتمع يف رصيدها مال كثري يقدر بخمسني مليونًا أو أقل أو أكثر، ثم تتوسع هذه 

ود وغري ذلك من الرشكة وتنترش ويكون عندها العقارات والسيارات وسائر اآلالت والنق

 الواردات والصادرات والديون هلا وعليها من أجور وحقوق املوظفني وغريهم.

وإذا أراد شخص أن خيرج بسهمه من الرشكة أو مات ميت وله أسهم يف الرشكة وأراد 

ورثته أن يبيعوها حلساب تصفية تركته أو لوفاء دينه؛ فمن املعلوم أنه ال يمكن ختليص سهمه يف 

ا إال بكلفة ومشقة مما يقتيض توقيف أعامل الرشكة وتثمني أمواهلا وتعطيل الرشكة ناضًّ  ا خالصً

سري عملها، هلذا صار من األمر املصطلح عليه أن كل من أراد أن خيرج بسهمه من الرشكة فإنه 

 جيوز له أن يبيعه عىل غريه ويقوم املشرتي مقامه فيام له وعليه.
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هذا البيع هبذه الصفة بحجة أن املشرتي ال يعلم غري أن بعض أهل العلم يشك يف صحة 

ا، وهل فيه ربح أو خرسان، وهذا مما يؤكد دخوله يف اجلهالة أو الغرر  كمية السهم املشرت ناضًّ

 أو رشاء الدراهم بالدراهم، هذا بعض تعليل من يقول بمنعه.

ا، لكونه من باب  ا مباحً املخارجة، وقد والصحيح أن بيع األسهم هبذه الصفة يعترب جائزً

أمجع الصحابة عىل صحتها والعمل هبا يف قضية مشهورة، حاصلها هو أن عبد الرمحن بن عوف 

ريض اهللا عنه تويف عن أربع زوجات إحداهن متارض األشجعية وكان قد طلقها يف مرض موته، 

م فاستشار عثامن الصحابة فيها فأمجعوا عىل أهنا تستحق اإلرث كإحد الزوجات، فبعد العل

منها بذلك طلبت اخلروج من الرتكة بسهمها، وكان قد خلف أمواالً كثرية من عقار ونقود 

وحيوان، ومن ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى جملت أيدي الرجال من تقطيعه، وخلف ألف 

 .التاريخبعري ومائة فرس وثالثة آالف شاة. ذكره ابن كثري يف 

لف دينار، فقبلت ذلك وجر الدفع منهم فيه، فاتفق ورثته معها عىل أن يدفعوا هلا ثامنني أ

 ومل ينكره أحد من الصحابة، فكان بمثابة اإلمجاع منهم عىل جوازه يف زمنهم.

ا أو معاوضة أو  ا أو صلحً وهذه هي نفس قضية بيع األسهم من الرشكات، سواء سميناه بيعً

ابن عباس: إنه كان ال ير خمارجة، إذ ال مشاحة يف األسامء، مع العلم باحلقيقة. وقال عطاء عن 

عطَى ما يُصالَح عليه  ا باملخارجة يعني الصلح يف املرياث. وسميت خمارجة ألن الوارث يُ بأسً

ج نفسه من املرياث، واالعتبار يف مثل هذه القضية هو بعموم حكمها ال بخصوص سببها  رِ وخيُ

يف خروج الشخص بسهمه فال خيتص احلكم بجوازها باملرياث دون غريه مما يشاهبه، بل احلكم 

 من الرشكة كحكم خروج الوارث بسهمه من الرتكة، سواء وقع بلفظ الصلح أو البيع.

 قال املوفق: ويصح الصلح عن املجهول بمعلوم إذا كان ال يمكن معرفته للحاجة.

ا كأسهم الرشكات املشتملة عىل العقارات  فمتى حصل التبايع فيام ال سبيل إىل معرفته ناضًّ

رات وأنواع كثرية من اآلالت واألثاث والنقود، وبام هلا وعليها من حقوق وديون؛ فإنه والسيا

يصح البيع واحلالة هذه، ألنه إنام جاز مع اجلهالة إلبراء الذمم وإزالة اخلصام، وما روي عن 
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اإلمام أمحد من كراهية خمارجة املرأة عن ثُمنها، وأنه ال يصح واحتج بقول رشيح: أيام امرأة 

حلت من ثُمنها ومل يبني هلا ما ترك زوجها فهي الريبة، فمحمول عىل قصد خديعة املرأة عن صو

 حقها يف عدم بيان ما خلفه زوجها من الرتكة.

فكراهة اإلمام أمحد هلا حممولة عىل الغش والكتامن من الورثة ملثل هذه املرأة، حيث مل يبني هلا 

الرشكات، كام أنه منتفٍ يف قضية ورثة عبد الرمحن  ما خلفه زوجها، وهذا يشء منتفٍ يف مثل هذه

بن عوف مع زوجته، وقد سبق إمجاع الصحابة عىل إباحته، وشهادهتم عليه حال وقوعه، مع 

ا من كل يشء، لكثرة أمواله من كل األجناس حتى من جنس  العلم بجهالة كمية سهمها ناضًّ

 الذهب والفضة كام سبق ذكره.

نس رأس املال أو من غريه، وسواء كان دون رأس ماله أو أكثر وسواء كانت القيمة من ج

منه، لكون الرشيك الذي يريد االنفصال يأخذ عوض حقه مع علمه بثبوت أصله، فهو عقد 

معاوضة كالبيع الصحيح. وغري مانع لصحته جهالة كل من املشرتي والبائع حلصول الربح 

ينًا أو دينًا، وألنه متى صلح الصلح مع وعدمه، لكونه يصح الصلح عن املجهول، سواء كان ع

ا بدون رأس ماله أو أكثر منه فألن يصح مع اجلهل به أوىل.  العلم باملبيع ناضًّ

وحيث أمجع الصحابة عىل جوازه يف خمارجة امرأة عبد الرمحن بن عوف من مجيع خملفاته 

ا كحلية السيف؛ ألن  حتى الذهب والفضة، فإنه يصح يف أسهم الرشكة وتدخل النقود تبعً

الصحابة ريض اهللا عنهم يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهوهنا بأمثاهلا ويردون بعضها إىل بعض يف 

أحكامها فأحلقوا النظري بنظريه يف حالهلا وحرامها، ففتحوا للعلامء باب االجتهاد وهنجوا هلم 

 طريقه، وهم عن علم وقفوا وببرص نافذ كفوا، واهللا أعلم.

* * * 

 

 

 



 ٥٧  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

 

ةاستصن لعَ  اع السّ

إن كل ما يقع بني الناس من املشاكل يف العقود والرشوط واملعامالت، فإن له صلة وأصالً 

 من الفقه اإلسالمي يرد إليه ويقاس عليه ويؤخذ صحته وفساده من نصوصه وأصوله.

من ذلك استصناع السلعة، أي طلب عمل صنعة من بناء أو نجارة أو حدادة، وهي عبارة 

اتفاق بني املالك واملقاول عىل صفة يشء موصوف من بناء بيت أو سفينة أو عن إجراء عقد 

 أبواب أو شبابيك أو صناديق وغري ذلك.

بحيث يقول املالك للمقاول: أريد أن تبني يل عامرة صفتها كذا وارتفاعها كذا وفيها من 

 ال.الدور كذا وكذا. ثم يستقيص أوصافها الالزمة ويتفق معه عىل قدر معلوم من امل

 فهذا العقد هبذه الصفة يسمى عند الفقهاء: استصناع السلعة.

والظاهر من مذهب اإلمام أمحد والشافعي وأيب حنيفة، أنه ال جيوز، ألنه من بيع ما ليس 

ا.  عندك املنهـي عنه رشعً

 يصح استصناع السلعة ألنه باع ما ليس عنده عىل غري وجه السلم. وال :!*"اإلقناع قال يف

و يوسف صاحبه اإلمام أبا حنيفة، فقال بجواز العقد يف استصناع السلعة فإذا وخالف أب

ا للصفات التي بينت يف العقد لزم من كال اجلانبني وليس ألحد منهام  وجد املصنوع موافقً

 الرجوع.. انتهى.

جملة وعىل قول أيب يوسف هذا استقر عمل األحناف عىل القول بصحته، وأدرجوه يف 

 به.للحكم  األحكام

 هو من الكتب املعتمدة عند احلنابلة ملؤلفه موسى احلجاوي. )١(
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وجر عرف الناس يف سائر األمصار عىل العمل به وكأنه السبب الذي جعل الناس 

 يتحدثون بأن مذهب األحناف يساير التطور ويتسع رحبه للمعامالت احلديثة.

وكل يشء تعومل يف استصناعه من بناء دور أو سفينة أو أبواب أو ثياب أو قدور أو 

زم يف االستصناع دفع الثمن حال العقد بخالف شبابيك، فإنه يصح عىل القول هبذا وال يل

 السلم.

 وليس للاملك إال أقل ما تقع عليه الصفة.

وإذا مل يقع املصنوع عىل األوصاف املطلوبة املبينة يف العقد فللمستصنع أي املالك اخليار بني 

 قبوله ورده.

قد مشبه بالسلم فقول األئمة بمنعه بحجة أنه من بيع ما ليس عنده غري صحيح، فإن هذا الع

عن عبد الرمحن بن  البخاريالذي حمله الذمة والذي يصح يف املعدوم وفيام ليس عنده، كام يف 

كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم يف احلنطة والشعري أبز وعبد اهللا بن أيب أوىف قاال: 

ما كنا نسأهلم عن ال: . قيل: أكان هلم زرع؟ قاإىل أجل مسمى -والزيت ويف رواية:  - والزبيب

 لكون السلم حمله الذمة. .ذلك

ثم إن العادة والعرف والرضورة قد فرض التعامل هبذه الصفة عىل الناس يف كل مكان 

ا منه لفخامة البنايات وسائر املقاوالت التي  ا إلزاميًّا ال حميص هلم عنه، ولن جيدوا بدًّ وزمان فرضً

 يها إال بطريق االتفاق مع املقاولني والفنيني واملهندسني.ال يستطيع املالك أن يستقل بالترصف ف

ومن املعلوم أن العادة والعرف هلام مدخل يف الرشع ويقدمان يف بعض الصور عىل األصل 

 فقال: صحيحه يف البخاريوقد ترجم عليه 

 باب من أجر أمر األمصار عىل ما يتعارفون بينهم يف البيوع واإلجارة واملكيال والوزن.

: قال ابن منري وغريه: مقصوده هبذه الرتمجة إثبات االعتامد عىل العرف، وأنه الفتحل يف قا

 يقىض به عىل ظواهر األلفاظ.. انتهى.
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ثم إن العقود والرشوط واملعامالت يف البنايات وسائر الصناعات هي من األفعال العادية 

صل يف العقود رىض املتعاقدين، ال من العبادات الرشعية التي تفتقر إىل دليل الترشيع، إذ األ

 ونتيجتها هو ما أوجباه عىل أنفسهام بمقتىض التعاقد وليس فيها ربا أو قامر وال نص يف املنع منها.

وقد توسع الناس يف االستصناع يف هذا الزمان عىل اختالف أنواعه حتى صار من أكرب 

العامرات العظيمة ذات الطوابق املعامالت، بحيث يتفقون مع املقاولني ومع الرشكات عىل بناء 

والشقق، وكذا املدارس واملستشفيات والطرق وحتى املساجد والبيوت الصغرية والكبرية، كلها 

إنام تبنى غالبًا عىل سبيل االستصناع بالصفات املتفق عليها بينهام. حتى صار من األمر العريف 

 اجلاري به النظام يف كل بلد.

ب من صفته وما ينبغي أن يقاس عليه يف القول بصحته، من ويوجد يف نصوص الفقه ما يقر

 ذلك عقد السلم، فإنه عقد عىل موصوف يف الذمة معدوم حال العقد بثمن مقبوض.

 ومن ذلك البيع بالصفة الذي ذكره فقهاء احلنابلة يف كتبهم وحكموا بصحته.

لفالين الذي صفته كأن تقول: أبيعك عبدي الفالين أو بعريي ا ،صفة معينةوالصفة نوعان: 

 كذا وكذا، ويستقيص يف أوصافه كام يستقيص يف أوصاف السلم.

ا صفته كذا وسنه كذا،  ،الصفة غري املعينةوالنوع الثاين:  ا أو بعريً كأن يقول: أبيعك عبدً

 ويستقيص صفاته كام يف السلم.

ق وال  يصح فيام ال ويصح العقد يف كال الصفتني برشط أن يسلم الثمن حال العقد قبل التفرّ

يصح السلم فيه، كالبنيان ونحوه، فهذا ونحوه مما ينبغي أن يقاس عليه جواز االستصناع إذ هو 

 نظريه يف احلكم واملعنى خالف ما ذهب إليه الفقهاء من القول منهم بمنعه.

واألصل يف االستصناع أن يعمل الصانع الصنعة يف حمله كام يعمل النجار األبواب يف 

واحلداد يعمل الشبابيك ونحوها يف موضع احلدادة، فإن جاء هبا مطابقة  موضع نجارته،

 لألوصاف أخذها املستوصف، وإن مل تطابق األوصاف ردها عىل صاحبها.
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 أما استصناع البناء، فإنه يزيد إشكاالً من جهتني:

 الفه.: من جهة كون املقاول يعمله يف أرض املالك مما ال سبيل إىل رده إال هبدمه وإتاألول

: أنه بتجدد األعصار أخذت مسائل االستصناع التي يلزم بناؤها عىل مثل ما واألمر الثاين

ذكره الفقهاء ختتلف يف مثل هذا العقد، حيث أدخلوا فيها أشياء كثرية من الرشوط والتحديدات 

ت والغرامات مما يتغري احلكم بدخوهلا يف عقده، أضف إليه إدخال الكثري من اآلالت واألدوا

 املتنوعة اجلليلة والدقيقة مما قد يوجد يف بلد العقد وقد ال يوجد.

* * * 

 ووضع الغرامة عىل ما زاد عىل املدة املرضوبة حتديد املدة لالستصناع
إن عقد االتفاق الواقع عىل بناء العامرات والبيوت والفنادق واملستشفيات وغريها قد أدخل 

ا ورشوطًا خترجه  عن حكم االستصناع اجلائز الذي ذكره الفقهاء. فيه املتعاملون قيودً

من ذلك حتديد مدة اإلنجاز ووضع غرامة عىل ما زاد عىل املدة املحدودة عن كل يوم كذا 

 وكذا يدفعها املقاول.

وهذه الغرامة هبذه الصفة مل يقل بجوازها أحد من األئمة األربعة ال اإلمام أمحد وال مالك وال 

وفيها من األرضار عىل املقاول ما ال خيفى عىل عاقل إذ قد تذهب بأعظم  الشافعي وال أبو حنيفة،

 مقاولته التي هي بمثابة أجرته وحاصل جتارته، إذ كل املواد املوضوعة يف البناء ملك للمقاول.

وقد ذكر الفقهاء من احلنابلة من أنه ال جيوز اجلمع بني املدة والعمل يف باب اإلجارة، وذلك 

ا بكذا، برشط أن تنجز يف وقت كذا، لوقوع ما يمنع التنجيز يف املدة  بأن يقول: أريد أن تبني يل دارً

 املرضوبة.

ا ومل يكن صعبًا  وقد قالوا بمنع اجلمع بني املدة والعمل يف وقت كان البناء فيه سهالً ميرسً

ا.  معقدً
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بنايات بأن وحيث إن العادة القديمة يف إنشاء املقاوالت عىل البيوت والعامرات وسائر ال

بِن وتسقف باألثل وجريد  مجيع موادها متساوية متيرسة، بحيث تبنى بالطني واحلجارة واللَّ

النخل وتالص بالطني أو اجلص وكل مواد البناء موجودة بداخل البلد أو بمحل العمل 

 واألساتذة والعامل متيرسون وقت الطلب فالبناء كله بسائر أنواعه سهل مبسط غري عسري.

ن ويف هذا الزمان، فقد صارت املقاوالت عىل البنايات ذات الشأن هي من األمور أما اآل

الصعبة العويصة الشاقة وال يزال الناس يقومون ويقعدون يف املحاكم يف خصوص املنازعات 

واخلصومات الناشئة عن االختالفات يف الصفات وحتديد األوقات ويف الغرامات، ثم إن إدخال 

ىل املدة املحدودة هي مما أركسها يف اجلهالة وكانت سببًا يف اتساع شقة اخلالف الغرامة فيام زاد ع

 مع األسباب الناشئة عن عدم التطبيق ودخول الزيادة والنقص والتعديل والتبديل.

وسببه هو أن العامرة الواحدة ذات الشأن واملؤسسة عىل النظام احلديث يدخل فيها من 

سني مادة كلها تستجلب غالبًا من اخلارج كالبلدان األوروبية اآلالت واألدوات ما يزيد عىل مخ

 واليابان واهلند والصني ونحوها.

مثل احلديد عىل اختالف أشكاله وأدوات الكهرباء عىل اختالف أنواعها، وكذا السخانات 

وأنابيب املياه واألدوات الصحية عىل اختالف أشكاهلا، وكذا األحواض واألصباغ عىل اختالف 

عها والبالط الثخني واخلفيف واألبواب والشبابيك واألسمنت وأشياء كثرية مما نعرفه وما ال أنوا

 نعرفه.

وكل هذه اآلالت واألدوات قد توجد يف وقت وال توجد يف وقت آخر مع كوهنا ال تنضبط 

 غالبًا أوصافها الختالف أجناسها.

مجلتها مواد البناء، بحيث  هلذا رأينا التجار يشكون أزمة تعطيل وصول البضائع التي من

يعطون املوعد لوصوهلا يف خالل ستة أشهر، ثم يميض مع الستة أشهر ستة أشهر أخر إىل هناية 

السنة بدون أن يتحصلوا عىل وصوهلا، ألسباب املوانع املقتضية للتأخري من عدم وجود سفن 

 التحميل أو تعطلها أو وقوع إرضاب للعامل يف بلدها ونحو ذلك.
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ىل ذلك أن كل مادة من مواد البناء فإهنا حتتاج بطبيعة احلال إىل حذاق وصناع من أضف إ

املهندسني والعارفني لوضع األشياء يف مواضعها الالزمة هبا من نجارين وحدادين وصباغني 

وغريهم. وليس من املمكن احلصول عليهم وقت طلبهم لكثرة أعامهلم وطلب الناس هلم، 

ضور األسبوع بعد األسبوع ومن املعلوم أنه ال يقوم غريهم مقامهم فكانوا يعدون الشخص للح

 يف إتقان أعامهلم.

وقد الح الطمع لكثري من املالكني يف الغرامة عىل ما زاد عىل املدة املحدودة فصاروا يعاملون 

ا  املقاولني بالرتديد والتلديد مما يعرقل سري عملهم بقوهلم: هذا ال يصلح وهذا ال يصلح، حرصً

 ىل انسحاب األيام حتى تزيد عىل املدة املحدودة فتكثر بسببها الغرامة عىل املقاول.ع

ا وحتى التجار  ا ال اختيارً هلذه األسباب صار إنجاز العمل يف وقته املحدد يتأخر اضطرارً

الذين لدهيم املؤهالت املقتضية إلنجاز عملهم ويبنون ألنفسهم عىل حساهبم اخلاص، فإهنم 

ء عملهم بعرشة أشهر، ثم يميض مع العرشة عرشة أخر بدون إمتامه وإحكامه، يقدرون إلهنا

 وهذا قد صار من األمر املعروف املألوف عند كافة الناس.

أضف إليه ما يعرض للمقاول من عوز العامل وعدم وجود بعض املواد وكذا ما يعرض له 

مطار والسيول واحلر الشديد مما يعرقل سري عمله من حوادث الزمان مثل الرياح الشديدة واأل

 والربد الشديد وكل هذه حتكم عىل املقاول وال يستطيع أن حيكم عليها.

إذا ثبت هذا، فإن احلكم عىل املقاول بإلزامه بالغرامة عىل ما زاد عىل املدة، مع العلم هبذه 

أكل مال األعذار أنه حكم عليه باجلور وعدم العدل، ونتيجة هذا احلكم هو أن يستبيح املالك 

املقاول وأجرة عمله وعرق جبينه ظلامً بغري حق؛ ألن الذين فرضوا هذا اليشء سموها غرامة أي 

 ظلامً ونكاالً.

ومل يصح عن أحد من أئمة املذاهب األربعة القول بصحته؛ ألن هذا التحديد ووضع الغرامة 

ا إال وسعها، عىل ما زاد عليه يقع غالبًا من تكليف ما ال يستطاع كام ذكرنا ذلك واهللا  ال يكلف نفسً

وإنام وقع منهم عىل حساب الظن والتخمني يف اإلنجاز قصدوا به احلث والتحريض، وقد اتفق 
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األئمة األربعة عىل عدم إباحة هذه الغرامة هبذه الصفة. فال حيكم بإلزامها إال من حيكم بإباحة الربا 

 لناس من العقود الفاسدة، واهللا أعلم.والقامر وسائر العقود املنهي عنها مما يرتاىض عليه ا

* * * 

 إجراء عملية وفاق وإزالة شقاق

إنه عندما تسوء األوضاع ويستمر النزاع بني املالك واملقاول يف البناء املتفق عليه ويتعذر 

تكميله أو إحكامه إما باختالف األوصاف أو عجز املقاول عن اإلمتام لفراغ يده من النفقة أو 

 من بذل األقساط الالزمة. امتناع املالك

ومن املعلوم أن البناء املؤسس يعترب من مال املقاول غالبًا، كام أن املالك ليس له إال النقود 

املدفوعة يف حسابه وعند االختالف يف األوصاف فإنه ليس للاملك إال أقل ما يقع عليه الصفة، إذ 

 ما من جيد إال وفوقه أجود منه.

ف حيصل بإجراء عملية الفسخ بينهام بطريقة سلمية حيفظ هبا حق وحل النزاع وإزالة اخلال

املالك واملقاول بال وكس وال شطط وال رضر عىل أحدمها فيها، وذلك بتقويم ما مىض من 

 العمل بالنسبة إىل املقاولة.

فمتى كان املقاول قد أمىض شيئًا من عمل البناء، فإنه يقدر قيمة عمله بالنسبة إىل تقدير 

ه، فمتى قدر أهل النظر عمل البناء بالنصف من املتفق عليه أُعطي نصف املقاولة، أو قدر مقاولت

بالثلث أُعطي ثلث املقاولة، أو قدر بالربع أُعطي ربع املقاولة، فمتى كانت املقاولة أربعامئة ألف 

وجيري وقدر البناء الذي أمضاه املقاول بأنه ربع املتفق عليه، فإنه يعطى الربع أي مائة ألف 

 العمل يف التقدير والتقويم عىل هذا احلساب.

لكون الفقهاء والقائلني بجواز استصناع السلعة قالوا: إهنا إذا مل تقع عىل حسب األوصاف، 

فإهنا ترد إىل صاحبها، كام ذكروا ذلك يف بيع الصفة عند اختالفها عن األوصاف اجلاري عليها 

 العقد، فإهنا ترد إىل صاحبها.
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يعمل الصنعة يف بيته كمثل األبواب  -أي املقاول  -ل عىل كون الصانع وهذا حممو

 والشبابيك ونحوها.

أما قضية املقاولة عىل البناء الذي نتكلم عليه والذي يعمل الناس به، فإنه يقع غالبًا يف ملك 

ه ويتعذر رده عند اختالف األوصاف لكون املالك حال البناء ينظر إلي -أي املالك  -املستصنع 

، فال يمكن رده وإبطال عمله وهدم بنائه إال برضر كبري عىل املقاول.  ويرتدد عليه دائامً

هلذا يرجع يف تقويم تقديره عىل حسب ما ذكرنا احتفاظًا بحق كل واحد منهام، ويرجع يف 

 العيب والنقص إىل قول أهل املعرفة فيسقط من قيمة املقاولة بحسب ما فيه من النقص والعيب.

اصل ما نحكم به، ولكلٍّ رأيه عىل حسب مبلغ علمه، إذ القضية اجتهادية، واهللا فهذا ح

 أعلم.

* * * 

 بيـع األنـموذج

يلتحق ببيع الصفة واستصناع السلعة بيع األنموذج، إذ هو من جنسهام، واألنموذج هو أن 

 يريه شيئًا ويتفق معه عىل أن املبيع من جنسه.

عىل التبايع بطريق األنموذج، بحيث تعرض نامذج املبيع وقد جر عمل الناس يف هذا الزمان 

عىل التجار، ثم تستورد من اخلارج عىل حساب ذلك وال شك أن هذا أبعد عن اجلهالة والغرر من 

 بيع الصفة ومن عقد استصناع السلعة، فمتى قيل بجواز التبايع هبام فهذا من باب األوىل.

 .اإلقناع وحاشية املقنعاألنموذج، قاله يف والظاهر من مذهب احلنابلة عدم جواز بيع 

فمتى قلنا: إن من رشط صحة البيع معرفة املبيع برؤية أو صفة تكفي يف السلم، فإن بيع 

األنموذج يعترب من املعلوم بالرؤية أشبه بوجه الصربة الدال عىل معرفة ما حتتها، ومتى اختلف 

 تغري الصفة وظهور العيب يف املبيع. املبيع عن صفة املرئي رده عىل صاحبه، كام قلنا يف
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لإلمام مالك: األمر عندنا يف الرجل يقدم له أصناف من البز ونحوه فيقرأ عليه  املوطأقال يف 

سابرية ذرعها كذا وكذا،  !*"ةبرناجمه ويقول: يف كل عدل كذا وكذا ملحفة برصية وكذا وكذا ريط

ا من البز بأجناسه، ويقول: اشرتو ا مني عىل هذه الصفة فيشرتون منه األعدال ويسمي هلم أصنافً

ا هلم إذا  عىل ما وصفه هلم، ثم يفتحوهنا ويستغلون ثمنها ويندمون. قال مالك: أر ذلك الزمً

ا للربنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: هذا هو األمر الذي مل يزل عليه الناس عندنا  كان موافقً

ا للرب ا له.جييزونه بينهم إذا كان املتاع موافقً  نامج ومل يكن خمالفً

ا؛ ألن بيع  فإن الربنامج مل يزل من بيوع الناس اجلائزة والتجارة بينهم التي ال يرون هبا بأسً

 األعدال عىل الربنامج بدون نرش ال يراد به الغرر وال يشبه بيع املالمسة املنهـي عنه... انتهى.

 وقد صارت عامة معامالت الناس عليه، واهللا أعلم.

 * ** 

 األوراق املالية اجلاري هبا التعامل يف هذه األزمنة

إن كل عارف بنصوص الفقه وأصوله يتبني له أن هذه األوراق اجلاري هبا التعامل قد قامت 

مقام التعامل بالنقود املعدنية من الذهب والفضة وانطبق عليها حكمهام، سواء بسواء يف منع بيع 

 ف ويف وجوب زكاهتا، وغري ذلك من سائر األحكام.بعضها ببعض نَساء ويف ضامهنا باإلتال

وكان تعامل الناس يف قديم الزمان منذ خلق اهللا الدنيا بالذهب والفضة، وهلام املكانة العالية 

والقيمة الغالية يف نفوس الناس؛ ألهنام قيم نفائس األموال واملعامالت واألرزاق، كام أهنام من 

َهَ�ٰتِ لِلنَّاِس ُحبُّ  ُزّ�ِنَ ﴿ اهللا:زينة احلياة وجلب اخلريات، يقول   ٱۡ�َنِ�َ وَ  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  ٱلشَّ
َهبِ ِمَن  ٱلُۡمَقنَطَرةِ  ٱۡلَقَ�ِٰط�ِ وَ  ةِ وَ  ٱ�َّ ِينَ وَ ﴿ ويقول: .]١٤آل عمران: [ ﴾ٱۡلفِضَّ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ  ٱ�َّ
ةَ وَ  ِ َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ٱۡلفِضَّ ۡهُ فَبَ  ٱ�َّ ِ�ٖ�  مّ�ِ

َ
  .]٣٤التوبة: [ ﴾٣٤بَِعَذاٍب أ

ياط. قاله يف خمتار الصحاح. الريطة: )١( يَط ورِ  املالءة إذا كانت قطعة واحدة ومل تكن رفقني. واجلمع: رِ
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ْ فَ ﴿ وقال عن أهل الكهف: ِ  ٱۡ�َعُثٓوا َحَدُ�م بَِورِقُِ�ۡم َ�ِٰذه
َ
ۡزَ�ٰ  ٱلَۡمِديَنةِ إَِ�  ۦٓ أ

َ
َهآ أ ُّ�

َ
فَۡلَينُظۡر �

تُِ�م بِرِۡزٖق ّمِۡنهُ 
ۡ
  .]١٩الكهف: [ ﴾َطَعاٗما فَۡلَيأ

ۡوهُ وَ ﴿ والورق من الفضة كام حكى عن نبي اهللا يوسف: بَِثَم� َ�ٖۡس َدَ�ٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ  َ�َ
ٰهِِدينَ َوَ�نُواْ �ِيهِ ِمَن    .]٢٠يوسف: [ ﴾٢٠ ٱل�َّ

ۡهِل ﴿ والدراهم من الفضة وقال:
َ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ۞َوِمۡن أ َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤّدِه

ۡ
إَِ�َۡك  ۦٓ َمۡن إِن تَأ

َمۡنُه بِِديَنارٖ �َّ يَُؤّدِ 
ۡ
ۡن إِن تَأ ِ َوِمۡنُهم مَّ والدينار  .]٧٥آل عمران: [ ﴾إَِ�َۡك إِ�َّ َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآ�ِٗما ۦٓ ه

 من الذهب، فهام العملتان الدارجتان عند األمم قبلنا.
فمن حكمة اهللا ورمحته وجود هذين النقدين وعزهتام يف النفوس، وعجز الناس عن صنعة 

ىل أن أهل الكيمياء قد بذلوا جهدهم وغاية ما يشبههام أو يقوم مقامهام يف عزهتام ونفاستهام، ع

 .!*"بذلكاجتهادهم للحصول عىل مثلهام فلم يظفروا 

إن كلمة الكيمياء كلمة عربانية يراد هبا حق وباطل، أما الباطل فقد قالوا يف تعريفه: إنه علم يراد به سلب  )١(

 ذهبًا. وأول من تكلم يف هذا العلم اجلواهر املعدنية خواصها، وإفادهتا خواص مل تكن هلا كأن جيعل احلىص

ووضع فيه الكتب خالد بن يزيد بن معاوية وأخذه عنه تلميذه جابر بن حيان وهو أول من نرشه، وقد أنكر 

ا، وأنشدوا يف  املحققون من العلامء هذا العلم املوهوم وبينوا بطالنه، ألن قلب احلصا ذهبًا ال يمكن أبدً

 ذلك:

ــــــر ــــــيس ي ــــــاء ل ــــــوهر الكيمي  كج
 

ـــــــه  ـــــــام يف طلب ـــــــه واألن ـــــــن نال  م
 

وملا درس بعض املغرتين بكتب جابر بن حيان ورأ أهنا ال تفيدهم علامً وال تعود عليهم بطائل، كتب  

 عليها:

ــــــــــــــه ــــــــــــــذي بمقال  هــــــــــــــذا ال
 

ــــــــــر  ــــــــــل واألواخ ــــــــــر األوائ  غ
 

ــــــــــــــارس ــــــــــــــت إال ك ــــــــــــــا أن  م
 

ـــــــذي ســـــــامك جـــــــابر   كـــــــذب ال
 

ا عىل حصول املال من غري طريق الكسب وكثري من مشاهري األدباء قد فتنوا بطلب هذا العلم   الباطل حرصً

املعتاد؛ وهلذا يقول الشافعي رمحه اهللا: من طلب املال باإلكسري افتقر، واإلكسري يشء يزعمون أنه إذا وضع 

عىل احلصا انقلب ذهبًا، وملا عجز بعض املغرتين بطلبه عن إدراكه أخذوا يعللون عن عدم نجاحهم 

 

                          



 ٦٧  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

وزمن خلفائه وأصحابه باسم الدنانري من الذهب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جر التعامل هبام زمن النبي 

ا  والدراهم من الفضة. فأما الدراهم فنوعان: صحاح ومكرسة، فالصحاح يتبايعون هبا عددً

 يعون هبا وزنًا.واملكرسة يتبا

فاستقر عمل الناس ومعاملتهم عىل الذهب والفضة قديامً وحديثًا، فكانوا يظنون كل الظن 

ا.  أنه ال غنى للناس عنهام، وأنه لن يقوم غريمها يف التعامل وقيم األموال مقامهام أبدً

ن، ما يدل عىل عدم التعامل هبام يف آخر الزما ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  صحيحهحتى رو البخاري يف 

 وأن الناس يتبايعون بينهم بدون ذهب وال فضة.

 قول الطغرائي:بمقاومة احلكام هلم، وي

ـــوال والة اجلـــور أصـــبحت واحلصـــا  ول
 

ـــــاقوت  ـــــى شـــــئت در وي  بكفـــــي أن
 

وهو كاذب يف ذلك، بل سبب عدم نجاحه بطالنه يف نفس األمر والواقع؛ ألن هذا العمل هبذه الصفة مبني  

م هذا عىل اآلمال واألماين الكاذبة التي هي رأس أموال املفاليس فهم يطلبون املال بالكيمياء وال يزيده

ا، وهذا العلم وهذا العمل قد أنكرته العقول وترفعت عن االعرتاف بصحته وقد قيل:  الطلب إال فقرً

ــــب ــــني يف احلق ــــفة املاض ــــا الفالس  أعي
 

ــــا إال مــــن الــــذهب   أن يصــــنعوا ذهبً
 

 أو يصـــــنعوا فضـــــة بيضـــــاء خالصـــــة
 

ــــب  ــــة النس ــــة املعروف ــــن الفض  إال م
 

بحث عن املعادن والنباتات وطبقات األرض، وما أودع اهللا فيها أما الكيمياء الصحيح: فهو العلم الذي ي 

من الذهب والفضة والبرتول وسائر الكنوز والنباتات واألدوية، وسائر املنافع باستخدام الوسائل من كل 

ما يؤهلهم إىل الوصول إىل الغاية وإدراك املقصد حتى توصلوا به إىل ما حتصلوا عليه من مطالبهم 

فعة؛ من املخرتعات والصناعات الباهرة واألدوية الطبية وغري ذلك من االخرتاعات النافعة، ومعارفهم النا

حتى صار اللؤلؤ الصناعي يشبه الطبيعي والدهن الصناعي يشبه الطبيعي والصوف الصناعي يشبه 

لعلم الطبيعي كله من ثمرة العلم بالكيمياء الصحيح الذي يشهد بصحته احلس والواقع، حيث دخلوا عىل ا

به من بابه واستخدموا يف احلصول عليه سائر وسائله وأسبابه، وما خفي عليهم من أرسار الكون أكثر مما 

 علموا.
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اعن أيب هريرة أنه قال:  صحيحهفرو البخاري يف  ا وال درمهً  - كيف بكم إذا مل جتتبوا دينارً

والذي فقيل له: وكيف تر ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟ فقال:  - ال صفراء وال بيضاءويف رواية: 

 .صدوقنفس أيب هريرة بيده إنه قول الصادق ال

فقد وقع مصداق ما أخرب به، بينام السامعون هلذا احلديث قد استغربوا سامعه واستبعدوا 

وقوعه لظنهم أنه لن تستقيم أعامل الناس وال معاملتهم بدون ذهب وال فضة، فوقع كام أخرب. 

ا  ا وأهنارً نظريه خربه عن أرض العرب، وأهنا ال تقوم الساعة حتى تكون أرض العرب مروجً

 ت توصف يف األزمنة السابقة باألرض العابسة اليابسة قليلة املاء والنامء.وكان

إن أسبق تاريخ عرفناه عن ابتداء اخرتاع األوراق املالية والتعامل هبا هو ما ذكره ابن بطوطة 

 .!*"يف رحلته إىل الصني

، وإذا قال: وأهل الصني ال يتبايعون إال بقطع كاغد عىل قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان

متزقت الكواغد يف يد إنسان محلت إىل دار تشبه دار السكة وأبدلت بكاغد جديد بدون أن يعطي 

شيئًا من العوض عليها، وإذا مىض إنسان إىل السوق بدراهم فضة أو دنانري ذهبًا، يريد رشاء يشء مل 

 ه ما أراد... انتهى.ثم يشرتي ب -أي نقود الكاغد  -يؤخذ منه ومل يلتفت إليه حتى يرصفه بالبالشت 

 فهذا هو أول تاريخ عثرنا عليه يف التعامل بورق الكاغد.

أما بلدان أوروبا فيظهر من تارخيهم أن أسبق من استعمله فرنسا، ويسمى بلساهنم (بنك 

 نوت)، ففي أشهر القواميس للغة الفرنسية، لصاحبه الروس قال يف تعريفه:

عينًا لد االطالع عىل حاملها وهو يتعامل هبا كام ورقة البنك هي ورقة قابلة لدفع قيمتها 

يتعامل بالعملة املعدنية من الذهب والفضة، غري أنه ينبغي أن تكون مضمونة ليثق الناس 

 بالتعامل هبا... انتهى.

من الرحلة. واسمه حممد بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي، رحل إىل اهلند  ٢اجلزء ١٦٠ص )١(

 ٧٥٧ثم استوطن فارس وانتهى من حترير رحلته يف والسند والصني وكثري من األقطار وإىل اليمن واحلجاز 

 هجرية. وترجم له ابن حجر يف الدرر الكامنة لكنه مل يذكر تاريخ وفاته، كام أننا مل نعثر عليها واهللا أعلم.

 

                          



 ٦٩  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

فاستقر عمل الناس يف التبايع بينهم باألوراق النقدية كنقود معدنية، وذلك يف كل مكان 

صارت هذه النقود بمثابة األجناس املتنوعة أشبه الذهب والفضة ولكل زمان دولة ورجال. و

فلكل دولة نقود تسمى باسمها، فيجوز التبايع بني هذه النقود متفاضالً برشط احللول والتقابض 

 حال العقد، وال جيوز بيع بعضها ببعض نسيئة كالذهب مع الفضة، كام سيأيت بيانه.

* * * 

 اجلاري هبا التعامل يف هذا الزمان ألوراقالبيان يف حكم التبايع نسيئة با
إن للعلامء أقواالً خمتلفة يف احلكم يف األوراق املتعامل هبا، أي فيام يتعلق بالتعامل هبا ويف 

حتقيق املناط يف إحلاقها بيشء من العقود املتعامل هبا ويف حكم زكاهتا، ويف حكم بيع بعضها 

 ببعض نسيئة.

 وبعضهم أحلقها بالسند عىل البنوك. فبعض الفقهاء أحلقها بالعروض

ويظهر أن هذه األقوال صدرت منهم حال ابتداء اخرتاع التعامل هبا وعدم الثقة هبا يف ابتداء 

أمرها، حيث جعلها بعضهم بمثابة العروض وبعضهم جعلها بمثابة الدين عىل البنوك الذي ال 

صل األقوال منهم حالة ابتدائها يثق به حتى يقبضه، فهي سند عىل نقود دين مل تقبض، هذا حا

وهو اجتهاد منهم يؤجرون عليه غري أن االجتهاد يتبدل كام قال عمر يف مسألة املرشكة: تلك عىل 

 .!*"ما قضينا وهذه عىل ما نقيض

إن حاصل األوراق املالية يف ابتداء أمرها حال اخرتاع التعامل هبا كانت تصدرها 

زم دفع املبلغ املكتوب عليها ذهبًا كان أو فضة، فحامل احلكومات عىل اختالف أجناسها، وتلت

ورقة الذهب يقبض ذهبًا وحامل ورقة الفضة يقبض فضة من غري تأخري، فجر العمل بذلك 

 أزمانًا متعددة.

)١( .أخرجه الدارقطني والدارمي والبيهقي يف الكرب 
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أما اآلن ويف هذا الزمان، فقد زال هذا االلتزام؛ ألن احلكومات عىل اختالف أجناسها 

ظة ملا لدهيا من ذهب أو فضة، فهـي تتمشى عىل عز أخذت تسك أوراق العملة بدون مالح

 الدولة وقوهتا وسياستها يف نظام تقوية عملتها، مما يقتيض الثقة هبا وقبول البنوك هلا.

إذ ليس يف اإلمكان اآلن أن تدفع احلكومة ما لدهيا من ذهب وفضة إىل من بأيدهيم األوراق 

زائنها، مع التزامها لسري عملتها وتعزيزها يف املتعامل هبا، وإنام حتتفظ بالذهب والفضة يف خ

 التعامل هبا كذهب وفضة.

ومن نظر إىل األشياء بعني املعقول وطبقها عىل قواعد النصوص واألصول يتبني له بطريق 

الوضوح أن حكمة الترشيع تقتيض جعل هذه األوراق املتعامل هبا بمثابة الذهب والفضة عىل 

للتعامل كالنقود املعدنية يف البياعات ويف الديات وقيم املتلفات حد سواء، بحيث جتعل ميزانًا 

 وأروش اجلنايات ويف دخول الربا عليها ووجوب الزكاة فيها.

وليس عندنا ما يمنع جواز اخرتاع الناس لنقود من القرطاس أو النحاس أو الرصاص، 

مضمونة عن طريق  يتعاملون هبا كتعاملهم بالذهب والفضة، ال سيام إذا كانت هذه العملة

احلكومة والبنوك فيتعلق هبا من األحكام وأمور احلالل واحلرام ما يتعلق بالذهب والفضة 

 والفلوس عىل حد سواء.

وبذلك يتبني أن األوراق املالية عىل اختالف أجناسها تقوم مقام الذهب والفضة يف املنع من 

ا ينطبق عىل بيع الذهب والفضة م -حكامً ومعنى  -بيع بعضها ببعض نسيئة، وينطبق عليها 

نسيئة؛ ملا رو اخلمسة وصححه احلاكم عن ابن عمر، قال: قلت: يا رسول اهللا، إين أبيع اإلبل 

بالنقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري آخذ هذه من هذه وأعطي 

 ،»ومها ما لم تتفرقا و�ينكما يشءال بأس أن تأخذها �سعر ي«: ملسو هيلع هللا ىلصهذه من هذه. فقال رسول اهللا 

عن بيع  ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن أرقم والرباء بن عازب، قاال: هنى رسول اهللا  البخاري و مسلمويف 

ال تبيعوا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري و مسلم عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي  .الذهب بالورق دينًا

 



 ٧١  ) احكام عقود التأمني ومكاهنا من رشيعة الدين١(

بيعوا الورق بالورق إال مثالً بمثل اذلهب باذلهب إال مثالً بمثل وال �شّفوا بعضها ىلع بعض وال ت
 .»وال �شّفوا بعضها ىلع بعض وال تبيعوا منها اغئًبا بناجز

 اذلهب بالورق رً�ا إال هاء «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخلطاب، أن النبي  البخاري ومسلمورو

 .!*"وهاتيعني هاك  »وهاء، واتلمر باتلمر رً�ا إال هاء وهاء

اذلهب باذلهب والفضة بالفضة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي وهلام من حديث عبادة بن الصامت

 ،»وزنًا بوزن مثالً بمثل يًدا بيد، فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يًدا بيد

فكل هذه النصوص تتظاهر وتتفق عىل وجوب احللول والتقابض حال العقد يف النقدين. وإنام 

عال الذهب والفضة بالذكر لكوهنام  ملسو هيلع هللا ىلصخص النبي املعيار الثابت يف التعامل هبام يف زمنه، حيث جُ

 قيامً لألموال واملتلفات والديات وأروش اجلنايات وبعض الكفارات.

ا، كصاع متر بصاعني. قد حصل اخلالف قديامً بني الصحابة يف بيع الربوي بجنسه متف  )١( اضالً إذا كان حارضً

وممن روي عنه القول بذلك ابن عمر وابن عباس، واستدل ابن عباس عىل اجلواز بام رو البخاري يف 

إنما «ورواه مسلم يف صحيحه بلفظ:  »ال ر�ا إال يف النسيئة«قال: ملسو هيلع هللا ىلص صحيحه، عن أسامة بن زيد، أن النبي 

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثالً بمثل وال «ملسو هيلع هللا ىلص: سعيد اخلدري بقول النبي  وملا حدثهم أبو »الر�ا يف النسيئة

وحدثهم بقصة  »�شفوا بعضها ىلع بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً بمثل وال �شفوا بعضها ىلع بعض

ول قال: ال يا رس »أ�ل تمر خيرب هكذا؟«ملسو هيلع هللا ىلص: بتمر جنيب، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص العامل حني جاء إىل النبي 

ال تفعل بع اجلمع بادلراهم ثم ابتع «ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والثالثة، فقال رسول اهللا 

، فعند ذلك رجع الصحابة كلهم إىل قول أيب سعيد حتى ابن عباس، فقد شك بعضهم يف »بادلراهم جنيًبا

ثم كان ينهى عنه أشد النهي. قاله يف  رجوعه، والصحيح أنه رجع، وقال: أنتم أعرف منا هبذا أستغفر اهللا.

، أي الربا األغلظ الشديد »ال ر�ا إال يف النسيئة«فتح الباري. واجلمع بني هذا احلديث وبني حديث 

التحريم املتوعد عليه بالعقاب الشديد هو يف ربا النسيئة كام تقول العرب: ال عامل يف البلد إال زيد. مع أن 

، »ال صالة حبرضة طعام«سيف إال ذو الفقار. و: ال فتى إال عيل. ومثل حديث: فيها علامء غريه، ومنه: ال 

فهو نفي األكمل ال نفي األصل. عىل أن حديث أسامة مفهوم وحديث أبى سعيد منطوق واملنطوق مقدم 

 عىل املفهوم. قاله يف الفتح.
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ا عليهام دون ما يقوم مقامهام ويعمل عملهام يف  ا هبام وال مقصورً وليس احلكم خمصوصً

استهام أو صالحيتهام الثمنية؛ لكون احلكمة يف منع بيع بعضها ببعض نسيئة مل يكن من أجل نف

ا من مقاصد الشارع، ألن  للسبك والتحيل أو جعلهام خزانة نفيسة مدخرة، كل هذا مل يكن مرادً

 هذه األشياء ال قيمة هلا عند اهللا وعند رسوله، إذ هي والقرطاس سواء.

وإنام احلكمة هو عموم املصلحة يف استقرار العملة وثباهتا، بحيث ال جتعل كالعروض هتبط 

تفع ويزول منها االستقرار والثبات الذي أُريد هبا من أثامن املبيعات وقيم املتلفات والديات وتر

 عن كرس السكة الرائجة بني املسلمني. ملسو هيلع هللا ىلصوأروش اجلنايات والكفارات، وهلذا هنى رسول اهللا 

من وهذا مما يؤيد القول يف علة املنع من بيع بعضها ببعض نسيئة، وأنه الثمنية كام هو الظاهر 

قول مالك والشافعي وأمحد يف إحد الروايات عنه، ورجح هذا القول العالمة ابن القيم يف 

وقال: إنه أصوب األقـوال وأعدهلا وهو أرجح من قول من قال: إن العلة فيهام كوهنام  ،اإلعالم

 موزونني كام هو الظاهر من مذهب أيب حنيفة وإحد الروايتني عن أمحد.

لقياس الصحيح يعطي النظري حكم نظريه ويسوي بينهام يف احلكم والقواعد الرشعية وا

ويمنع التفريق بينهام واالستدالل بامللزوم عىل الزمه وتعديه هذا اخلصوص إىل العموم، ألن 

االعتبار يف أحكام الرشع هو بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ولو مل يكن حكم اليشء حكم 

 جة عىل الناس يف سائر أحكام الكتاب والسنة.مثله ملا لزمت التعدية وملا قامت احل

كام أن الصحابة ريض اهللا عنهم يقيسون األشياء بنظائرها ويشبهوهنا بأمثاهلا ويلحقون 

بعضها ببعض يف أحكامها، ففتحوا للعلامء باب االجتهاد وهنجوا هلم طريقه، وبينوا هلم قاعدة 

 حتقيقه وتطبيقه.

ء ملفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل عىل تلك املفسدة أو فالرشيعة منزهة عن أن تنهى عن يش

أزيد منها، فإن اهللا سبحانه عىل لسان نبيه أوجب احللول والتقابض يف بيع الدنانري بالدراهم وهنى 

عن بيع بعضها ببعض نسيئة رمحة منه بأمته، ومن املستحيل أن يرشع من التبايع هبذه األوراق 

الذي لعن آكله ومؤكله  -، أو يبيح به ما حرمه من التوصل إىل الربا النقدية ما يسقط به ما أوجبه
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ملا يشتمل عليه من املفسدة يف الدنيا والدين،  -وآذنه بحرب من اهللا ورسوله وشدد فيه الوعيد 

ومع هذا يتحايل بعض الناس يف التوصل إىل هذا األمر املحرم بجعل هذه النقود بمثابة العروض 

ا ببعض نسيئة، وخفي عليهم أن حكم النظري حكم نظريه وإنكار التفريق التي يسوغ بيع بعضه

 بني املتامثلني، فال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلّوا حمارم اهللا بأدنى احليل.

ا، فقد اتفقا حقيقة ومعنى العتبار  فالذهب والفضة مع األوراق املتعامل هبا وإن اختلفا جنسً

باإلتالف، ومتى كان الربوي يشارك مقابله يف املعنى فإنه  كل منهام قيمة لألموال وتضمن

عن بيع الذهب بالفضة دينًا، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصيشاركه يف حكمة املنع، إذ ال يمكن أن ينهى رسول اهللا 

 يرخص فيام يامثلهام ويقوم مقامهام يف الثمنية إذ األحكام الرشعية تعطي النظري حكم نظريه.

ل بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما هنى فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن ب مَ يع أوراق العُ

 من بيع الدراهم بالدنانري نسيئة. ملسو هيلع هللا ىلصعنه رسول اهللا 

ألن التبايع هبذه الصفة يفسد استقرار هذا النقد يف الثمنية ويلحقه بعروض التجارة املعرض 

ات للديات لالرتفاع واهلبوط وعدم الثبات واالستقرار، فيختل بذلك نظام التعامل من التقدير

 وأروش اجلنايات وقيم املتلفات وبعض الكفارات.

َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿ وهذا النهي إنام صدر من الشارع احلكيم الذي هو
 ِ ومل ينه عن يشء إال ومرضته واضحة ومفسدته  .]١٢٨: التوبة[ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب

ر من رضر هذا أنه يقود فاعله إىل ربا الفضل ثم إىل ربا النسيئة، ثم يرتتب عليه راجحة، وقد ظه

 املرضة الكبرية من تراكم الديون عىل املعرس لسهولة االستدانة هبذه الصفة.
وألن صاحب الدراهم متى انفتح له باب الطمع يف بيعها بدراهم مؤجلة خف عليه حتصيل 

ال مشقة، فيعامل بذلك املعرس وغري املعرس، فيفيض إىل الزيادة عن طريق الربا بدون تعب و

انقطاع منافع الناس بالتجارات واألرباح املباحة، وينقطع املعروف بني الناس من القرض الذي 

يراد به اإلرفاق واإلحسان للمحتاج وقد قيل: إنه أفضل من الصدقة لكونه يقع عن حاجة. وقد 
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�ٖ  ن�﴿ أوجب اهللا إنظار املعرس بقوله: �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َمۡيَ�َ فقلب  .]٢٨٠البقرة: [ ﴾َ�َن ُذو ُعۡ�َ

ا. يْن عليه ربً  الدَّ
وألن الناس متى انفتح هلم باب استدانة النقود بالنقود سهل عليهم استدانتها عند أدنى 

سبب، فترتاكم الديون عىل الشخص من حيث ال حيتسب، فيقع أوالً يف ربا الفضل ثم يقوده إىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصربا النسيئة ثم إىل املأثم واملغرم الذي استعاذ منه النبي 

 إن املشاهدة يف احلارضين هي أكرب شاهد لتصديق نصوص الدين.

لقد رأينا الذين انتهكوا حرمة هذا النهي فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة رأيناهم 

البنوك ترايب عليهم وهم نائمون عىل  قد وقعوا يف ربا الفضل ثم قادهم إىل ربا النسيئة، وأخذت

الذي حرمه اإلسالم ونزل يف  -أي اجلاهلية-فرشهم؛ ألن البنوك اآلن تعامل الناس بربا النسيئة 

آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه من بني  ملسو هيلع هللا ىلصالزجر عنه كثري من آيات القرآن ولعن رسول اهللا 

ا له: إما أن تقيض وإما أن ترايب، فيزيد األنام، وحقيقته أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء قالو

ا، وهلذا يكفر مستحل هذا الربا  من الربح ويمد له يف األجل حتى يصري القليل من الدين كثريً

ض بالتجارات ويوقع يف  عند مجهور العلامء ومل حيرمه اهللا ورسوله إال رمحة باألمة لكونه يقوّ

 .!*"والعائالتاألزمات واحلاجات وهيدم بيوت األرس 

رم ملا فيه من الرضر العظيم. واخلفي قال العالمة ابن القيم يف اإلعالم: الربا نوعان: جيل وخفي، فاجليل ح )١(

حرم ألنه ذريعة إىل اجليل. فأما اجليل فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية، إذا حل الدين قالوا: 

ره زاده يف املال حتى  إما أن تقيض وإما أن ترايب، فيؤخر قضاء دينه من أجل عرسته ويزيده يف املال وكلام أخّ

نده آالفًا، ويف الغالب ال يفعل ذلك إال معدم حمتاج، فإذا رأ أن املستحق للدين يصرب عليه تصري املائة ع

بزيادة يبذهلا له تكلف بذهلا ليفتدي من أرس املطالبة واحلبس، فيشتد رضره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين 

يقبضه ويزيد مال  حتى يستغرق مجيع موجوده، فريبو املال عىل املحتاج من غري نفع حيصل له أو عوض

املرايب فيأكل مال أخيه بالباطل، فمن رمحة اهللا وحكمته وإحسانه إىل خلقه أن حرم هذا الربا ولعن آكله 

ومؤكله وآذن متعاطيه بحرب من اهللا ورسوله ومل جيئ مثل هذا الوعيد يف كبرية غريه؛ وهلذا كان من أكرب 

 ).٢/ج٢٦٥الكبائر. انتهى (اإلعالم: ص
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ا من التجار الذين كانوا خيوضون يف استدانة النقود من البنوك  وقد شوهد باالعتبار أن كثريً

اء  بال مباالة، لقصد التوسع يف التجارات رأيناهم جيرون الويالت عىل أثر الويالت من جرّ

 أرضار املراباة.

وقات، أضف إذ قد يعرض هلم ما يفاجئهم من كساد التجارات وعدم إنفاقها يف سائر األ

إليه ما يعرض هلم من حوادث الزمان فيعجزون عن وفاء ما عليهم من الديون فتضاعف عليهم 

البنوك عىل سبيل التدريج ما استدانوه حتى تستأصل حاصل ما بأيدهيم من األموال والعقارات، 

ُ  َ�ۡمَحقُ ﴿ وصدق اهللا العظيم ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا محى النبي  .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

هذا احلمى وسد الطرق التي تفيض إليه فحذر عن مقاربته رمحة منه بأمته وال جيني جان إال عىل 

 نفسه وكل امرئٍ بام كسب رهني.
ورس احلكمة أن من قال بجواز بيع أوراق العملة بعضها ببعض نسيئة، واعتربها كعروض، 

 باحه هلم بنوعيه وقادهم إىل فعل ما هناهم عنه رسول اهللا.فقد فتح للناس باب الربا عىل مرصاعيه وأ

 لكن ها هنا أمر ينبغي أن ال نغفل عنه لعموم البلو به.

وهو أن التجار الذين يستوردون أصناف البضائع من اخلارج مثل البلدان األوروبية 

ح اعتامد عن وأمريكا واليابان والصني واهلند وغريها، فإهنم بداعي الرضورة حيتاجون إىل فت

طريق أحد البنوك فيشرتون النقود التي يريدون حتويلها بام يسموهنا العملة الصعبة من البنوك، 

بحيث تدفع يف حمل ما يستوردون منه البضائع بنقود حارضة ويأخذ صاحب البنك عليها شيئًا 

 من النقود اليسرية يف سبيل قيامه بإجراء عملية التحويل كأجرة.

ا ألهنا وهي نفس قضية رش ا وخطرً اء النقود الغائبة بنقود حارضة لكنها أقل منها رضرً

وإنام هي من باب رشاء نقود بنقود حارضة ثم  ملسو هيلع هللا ىلصليست من البيع بالنسيئة الذي هنى عنه النبي 

 إجراء عملية التحويل يف هذه النقود إىل البلد الذي يريده.

جتاراهتم، إذ من املعلوم أن السفر  فلو قيل باملنع لتعطلت أعامل الناس ومعامالهتم وكسدت

 بالنقد ممنوع.
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ومن نصوص الفقه أن الرضورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق األمر اتسع، واملشقة جتلب 

 التيسري وجيوز ارتكاب أدنى الرضرين لدفع أعالمها.

ىل هلذا نر أنه ال بأس هلؤالء التجار من رشاء النقود الغائبة بالنقود احلارضة لدعاء احلاجة إ

ا، كام جيوز للتاجر والرصاف البيع عليه  ذلك، فيشرتي من النقود قدر حاجته قليالً كان أو كثريً

هبذه الصفة وتكون هذه القضية كاملستثناة للرضورة لثبات الرخصة الرشعية يف أشياء من ربا 

السيف الفضل مما تدعو إليه احلاجة، كبيع العرايا بخرصها من التمر مع جهالة التامثل وكبيع 

بفضة، إذ لو قلنا باملنع متشيًا مع النهي بدون نظر إىل الرضورة لتعطلت أعامل الناس 

 أعلم. واهللا .!*"ومعامالهتم

 ):٢ج -٢٦٧المة ابن القيم يف اإلعالم (صقال الع )١(

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فمنعوا منه ملا خياف عليهم من ربا النسيئة، وذلك أهنم إذا  

جوا بالربح املعجل فيها إىل الربح املؤخر وهو عني ربا النسيئة فمن  باعوا دراهم بدراهم أكثر منها تدرّ

ا ونسيئة وهذه حكمة معقولة  حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرمهني نقدً

تسد عليهم باب املفسدة، ورس املسألة أهنم منعوا من التجارة يف األثامن أي النقود بجنسها متفاضالً أو 

ضل يف نسيئة؛ ألن ذلك يفسد عليهم مقصود األثامن، ويقودهم إىل ربا النسأ يف اجلنس واجلنسني وربا الف

اجلنس الواحد وأن حتريم هذا حتريم املقاصد وحتريم اآلخر أي ربا الفضل حتريم الوسائل وسد الذرائع 

بَح يشء من ربا النسيئة.  وهلذا مل يُ

ا للذريعة أخف مما حرم حتريم   أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو احلاجة إليه كالعرايا؛ ألن ما حرم سدًّ

ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كام أبيحت العرايا وكذلك حتريم الذهب املقاصد، بل إن ما حرم سدًّ 

ا لذريعة التشبه بالنساء، وقد أبيح منه ما تدعو احلاجة إليه، كام رخص النبي  ملسو هيلع هللا ىلص واحلرير عىل الرجال سدًّ

ة كانت هبام وكذلك عرفجة بن أسعد، قطع  للزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف يف لباس احلرير من حكّ

ا من ذهب، وكذا ينبغي أن يباح بيع احللية املصنوعة صياغة مباحة بأكثر من  أنفه يوم الكالب فاختذ أنفً

 وزهنا وجتعل الزيادة يف مقابلة الصنعة.
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 زكاة األوراق املالية
إن األوراق املتعامل هبا هي بمثابة النقود من الذهب والفضة عىل حد سواء يف سائر 

 أحكامها من زكاهتا وغري ذلك.

ة زكاة من أجل أهنا تزكي املال أي تنميه وتنزل الربكة فيه حتى يف يد وارثه كام وإنام سميت الزكا

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة  ُخذۡ ﴿ أهنا تزكي إيامن خمرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره. يقول اهللا تعاىل:
َ
ِمۡن أ

 ا من أنفَس أموال التجار.وقد صارت األوراق املتعامل هب .]١٠٣[التوبة:  ﴾ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها
إن حكمة الترشيع توجب االحتفاظ بحق الفقري يف ضمن االحتفاظ بامل الغني؛ ألننا نجد 

البنوك مكدسة باألوراق املالية وديعة للناس وبعضهم حيتفظ بامله يف خزانة بيته وتبقى السنني 

 الطويلة ال يؤد منها احلق الواجب عليه من زكاهتا.

ي بمثابة زكاة النقود من الذهب والفضة، فمتى ملك اإلنسان من هذه وزكاة األوراق ه

األوراق ما يقدر بامئتي ريال وحال عليها احلول وجب عليه فيها الزكاة ثم جيري احلساب عىل 

ا ألف واحد.  ذلك يف أربعامئة عرشة رياالت ويف أربعة آالف مائة ريال ويف أربعني ألفً

ا وعليها فحكم الورق املايل حكم الذهب و الفضة يف الزكاة؛ ألنه يتعامل هبا كالنقدين متامً

ال ألف� أحد�م يوم القيامة يأيت وىلع رقبته «يف احلديث الصحيح، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحيمل قول النبي 

والرقاع: هي  ،!*"»رقاع ختفق فيقول: يا �مد أغث� فأقول: ال أملك لك شيًئا قد بلغتك

 اسها.األوراق املتعامل هبا عىل اختالف أجن

ومن له وديعة نقود يف البنك أو عند تاجر من التجار، فإنه جيب عليه زكاهتا عند رأس 

احلول، سواء زكاها من الوديعة نفسها أو من النقود التي معه لكون الزكاة جتب يف الذمة، فهؤالء 

د التي الذين يودعون النقود يف البنوك ثم ال يؤدون زكاهتا هم آثمون عاصون، وجدير هبذه النقو

ال تؤد زكاهتا أن تنتزع منها الربكة وحيل هبا الشؤم والفشل وحيرم صاحبها من االنتفاع هبا يف 

 أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة. )١(
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الدنيا ويعذب هبا يف اآلخرة، ألهنا ما بقيت الزكاة يف مال إال أهلكته وكل ما ال تؤد زكاته فإنه 

بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُ�ُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى  يَۡومَ ﴿ يعذب به
وَن  نُفِسُ�ۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ

َ
ُ�ۡم ِ�   .]٣٥التوبة: [ ﴾٣٥َكَ�ۡ

أما األسهم يف الرشكات كرشكة األسمنت ورشكة الكهرباء ورشكة األسمدة ورشكة 

الزكاة عند رأس كل حول، بحيث خيرج املالحة وسائر الرشكات، فإنه جيب فيها عىل صاحبها 

ا ما بلغ، وإذا حتصل فيام بعد عىل يشء من الربح زكاه من حني يقبضه؛ ألن  زكاة رأس ماله بالغً

 ربح التجارة ملحق بالتجارة.

وإن كانت قيمة األسهم منخفضة عن رأس املال لكساد الرشكة، بحيث إن سهم األلف ال 

 خيرج زكاة تسعامئة فقط وجيري احلساب عىل ذلك. يساوي يف السوق إال تسعامئة، فإنه

والعقار قد أصبح يف هذا الزمان من أنفَس مال التجار وأخذ الناس يرصفون جل أمواهلم يف 

بناء العقارات كأهنم رأوها أنفع هلم وأحفظ ملاهلم، حتى إن أحدهم ليؤجر العامرة الواحدة بامئة 

بني عىل حفظ مصالح اخلاص والعام ليهمل هذا املال ألف وأكثر وأقل، وما كان رشع اإلسالم امل

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة  ُخذۡ ﴿ الكثري بدون إجياب حق فيه للمسكني والفقري، واهللا تعاىل يقول:
َ
ِمۡن أ

مع العلم أن الفقراء هم رشكاء األغنياء يف قدر احلق الذي  .]١٠٣التوبة: [ ﴾ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها

أمر أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وما أعد للكري فهو  ملسو هيلع هللا ىلصيف ماهلم، والنبي  أوجبه اهللا

 بمثابة ما أعد للبيع والرشاء أشبه باحليل املعد للكر، فإن فيه الزكاة بإمجاع العلامء.
ولسنا نقول بوجوب تثمني العقار وإخراج الزكاة حسب ما بلغت قيمته كعروض التجارة، 

ا بالفقراء واملساكني. فإن يف هذا إجحافًا  باملالك وال نقول بإخالئه من الزكاة، فإن فيه إجحافً

وإنام القول الوسط يف هذا املقام اهلام أن ننحى به منحى النخيل واألرايض الزراعية املعدة 

للزرع متى زرعت أخرج زكاة الزرع من غلتها بالغة ما بلغت وإن مل تزرع ومل حيصل منها غلة فال 

 يشء فيها.
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وكذلك العقار املعد لإلجيار متى استؤجر أخرج زكاته من غلته حسب زيادهتا ونقصها، 

ا ففيه ألف واحد، وجيري احلساب  فمتى كان اإلجيار أربعة آالف ففيه مائة ريال، أو أربعني ألفً

عىل هذا املنوال، بحيث خيرج ربع العرش من الغلة بالغة ما بلغت، سواء أخرج زكاته عند رأس 

هُ ﴿ وسواء أخرجها عندما يقبضها ولو عند كل شهر عمالً بقوله تعاىل: احلول ْ َحقَّ يَۡوَم  ۥَوَءاتُوا
 ِ  إذ احلكم واحد ال خيتلف، والزكاة ربع العرش من كل ما يقبضه. .]١٤١األنعام: [ ﴾ۦَحَصادِه

واألرايض املشرتاة للتجارة حكمها حكم عروض التجارة، بحيث خيرج زكاهتا عند رأس 

ا، احلول  ا أخرج زكاة األربعني ألفً رت األرض بأربعني ألفً عىل قدر قيمتها يف ذلك اليوم فمتى قُدِّ

ا. ا واحدً  ألفً

أما املصاغات من الذهب املوجود عند النساء املثريات الذي يتخذنه خزينة ال زينة فيجب 

ة األلف، أي فيه الزكاة عىل قدر قيمته التي تساويه يف السوق، فمتى قدر ثمنه بألف أخرج زكا

ي عن هذا الذهب بنقود األوراق اجلاري  مخسة وعرشين رياالً أو كان أقل أو أكثر، فبحسابه فزكِّ

 هبا التعامل.

وليس عىل املسلم زكاة يف السيارة التي يركبها وال يف السيارة التي يعيش عياله من كسبها 

ثات والرتكتورات والرافعات وال اآلالت واألدوات التي يستعملها يف سبيل التكسب هبا كاحلرا

ا عىل العوامل التي أسقط النبي  الزكاة  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان كسبها ال يزيد عن قوته وقوت عياله قياسً

 عنها، واهللا أعلم.

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 وقد حصل الفراغ من تأليفه

 هـ.١٣٩٣شعبان سنة  ١١بتاريخ 

* * * 

 





 
 

)٢( 

 عهحتريم الربا بأنوا

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبالعمل بطاعته تطيب احلياة وتفيض اخلريات وتنزل 

ا عبده  الربكات وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة نرجو هبا النجاة والفوز باجلنات وأشهد أن حممدً

 ورسوله صاحب اآليات واملعجزات.

 أما بعد:

فإن اهللا سبحانه خلق اإلنسان وعلمه البيان ومجله بالعقل ورشفه باإليامن وأوجد له مجيع ما 

ْ ِمن ّرِۡزِق ... ﴿ حيتاجه من املآكل واملشارب املباحة عىل اختالف األنواع واأللوان. وقال: ُ�ُوا
ْ َرّ�ُِ�ۡم وَ  ْ ﴿ .]١٥سبأ: [ ﴾ۥَ�ُ  ٱۡشُكُروا  .]٨١طه: [ ﴾ُ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡواْ �ِيهِ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ٰ  ُ�ُوا

فأمر اهللا عباده بأن يأكلوا من رزق رهبم ما يشتهونه من األكل احلالل واملرشوبات املباحة وأن ال 

 يطغوا فيه بأن يتناولوه من طريق احلرام.
فإنه لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، وال حيملنكم 

 الرزق عىل أن تطلبوه بام يسخطه سبحانه، فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته. استبطاء

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ ويف القرآن املنزل ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ  .]١الطالق:[﴾ۥَ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

اجب حقه فنعم . فمن اكتسب املال من حله وأد منه و.وحدود اهللا حمرماته كام يف احلديث

املعونة هو وبورك له فيه، ومن اكتسبه من غري حله مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل فال يشبع، 

وهذا أمر حمسوس يشهد به الواقع امللموس، فإن الذين يكتسبون املال من الطرق املحرمة.. 

اس يف رشاء اليشء كاخليانة والرسقة والرشوة واملعاملة يف املرشوبات املحرمة أو يتحيل عىل الن

وال يؤدي إليهم ثمنه أو يستأجر األجري فيستويف عمله وال يؤدي إليه أجرته، فمن فعل ذلك فقد 
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عىص ربه وأذل نفسه وتسبب يف نقص رزقه وكان كالذئب يأكل وال يشبع، وكسبه بمثابة الزبد 

ُ  َ�ۡمَحقُ ﴿ الذي يذهب جفاء ويرجع إىل الوراء ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ  َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا   .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصفكل مال اكتسب من حرام فهو ربا وعاقبته إىل قلته كام يف حديث ابن مسعود أن النبي

إن اهللا قسم بين�م أخالق�م كما قسم بين�م أرزاق�م، و�ن اهللا يعطي ادلنيا من «قال: 

أحبه. فواذلي نفيس  �ب ومن ال �ب وال يعطي ادلين إال من �ب، فمن أعطاه اهللا ادلين فقد
بيده ال ي�سب عبد ماالً من حرام فيبارك هل فيه أو يتصدق به فيتقبل منه أو �لفه خلف 
ظهره إال اكن زاده إىل انلار.. إن اهللا ال يمحو السيئ بالسيئ ول�ن يمحو السيئ باحلسن.. إن 

 .!*"»اخلبيث ال يمحو اخلبيث

و بيع املسلم للمسلم بال غش وال تدليس وال أحل اهللا البيع وحرم الربا، والبيع احلالل ه

خديعة وال خيانة وال غرر وال ربا.. فهذا البيع هبذه الصفة من أفضل الكسب كام يف احلديث أن 

 .»عمل الرجل بيده و� بيع مربور«سئل عن أفضل الكسب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اهللا فإن اهللا حيب فعمل الرجل بيده لسائر احلرف املباحة كالزراعة والصناعة حمبوب عند 

من غرس غرًسا يف غ� ظلم وال اعتداء «املؤمن املحرتف ويبغض الفارغ البطال.. ويف احلديث 

فإن هل أجًرا جار�ًا ما انتفع به أحد من خلق اهللا فهو �ري هل هذا األجر حىت ولو زال عن ملكه 
 .»ببيع أو عطاء

أن يستدين النقود من البنوك أو من  : أشده وأرشه ربا النسيئة.. وهووالربا املحرم أنواع

ا يف الثمن عىل حد ما كان  بعض التجار ومتى حل الدين ومل جيد وفاء مدوا يف األجل وزادوا ربحً

ا. وهذا هو  يقال يف اجلاهلية: إما أن تقيض وإما أن ترايب.. فريبو املال عىل املدين حتى يصري كثريً

 ملسو هيلع هللا ىلصلزجر عنه كثري من آيات القرآن ولعن رسول اهللا ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم ونزل يف ا

 آكله وموكله وشاهديه من بني األنام.

 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(
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وهذا الربا حمرم يف سائر الكتب وعند مجيع الرشائع ويكفر مستحله عند مجيع علامء 

املسلمني؛ ألن رضر هذا الربا يقوض بالتجارات ويوقع يف احلاجات وهيدم بيوت األرس 

ا من  والعائالت.. فكم سلب من نعمة وكم جلب من نقمة وكم خرب من دار وكم أخىل دارً

 أهلها فام بقى منهم ديار.

فاملتعاطي للربا يرسع إليه الفقر والفاقة وحييق به البؤس واملسكنة ويالزمه اهلم والغم ويندم 

ا لربه يف حياته وبعد وفاته.. يقول ا هللا حيث ال ينفعه الندم، وحسب املرايب يف الرش كونه حماربً

ْ ... ﴿ تعاىل: َ  ٱ�َُّقوا ْ َوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  ٱ�َّ ا ۡؤِمنَِ�  ٱلّرَِ�وٰٓ َذنُواْ ِ�َۡرٖب  فَإِن ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ
ۡ
لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ

ِ ّمَِن  وقد وصف اهللا املرايب يف فساد ترصفاته باملجنون الذي  .]٢٧٩-٢٧٨البقرة: [ ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ْ إِ�ََّما ﴿ ان من املس،يتخبطه الشيط ُهۡم قَالُٓوا َّ�
َ
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ َ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  ٱلّرَِ�ٰوا

َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ وََحرَّ

 ْ ا  .]٢٧٥البقرة: [ ﴾ٱلّرَِ�ٰوا ا وسلعً وعدوا من هذا النوع قلب الدين عىل املعرس ولو ببيعه عروضً

 لكوهنام نفس ما هنى اهللا عنه.
ربا الفضل وهو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف : والنوع الثاين

ا بامئة ألف وتسعة آالف مؤجلة إىل سنة. وقد حرمه اهللا عىل لسان نبيه لكونه يقود إىل ربا  نقودً

النسيئة الذي هو ربا اجلاهلية، وهو ما يتعامل به الناس اليوم، بحيث يستدينون النقود من البنوك 

م فيحل الدين وليس عندهم وفاء.. فرتايب البنوك عليهم وهم نائمون عىل فراشهم لتوسيع جتارهت

ا.  فرتايب بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثريً

ورشع اإلسالم املبني عىل مصالح اخلاص والعام، قد حرم هذا العمل بدليل أنه حرم بيع 

إال مثالً بمثل وال �شفوا بعضها  ال تبيعوا اذلهب باذلهب« ملسو هيلع هللا ىلصالذهب بالفضة إىل أجل.. فقال 

متفق عليه من  »ىلع بعض، وال تبيعوا الفضة بالفضة إال مثالً بمثل. وال تبيعوا منها اغئًبا بناجز...

 حديث أيب سعيد.

وقد قامت األوراق املالية  ملسو هيلع هللا ىلصفخص الذهب والفضة بالذكر لكوهنام املتعامل هبام زمن النبي 

ذهب والفضة يف املنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة وكونه عىل اختالف أجناسها مقام نقود ال
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 »وال تبيعوا منها اغئًبا بناجز...«ينطبق عليها ما ينطبق عىل استدانة الذهب بالفضة نسيئة يف قوله: 

يعني  »اذلهب بالورق ر�ا إال هاء وهاء«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكام رو البخاري ومسلم عن عمر أن النبي 

ا بيد، فال جيوز استدا نة أحدمها باآلخر نسيئة، وقد رو اخلمسة وصححه احلاكم عن ابن عمر يدً

قال: قلت: يا رسول اهللا إين أبيع اإلبل بالنقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 

ال بأس أن تأخذها �سعر يومها ما لم «: ملسو هيلع هللا ىلصوآخذ الدنانري آخذ هذه من هذه. فقال رسول اهللا 

 .»تتفرقا و�ينكما يشء

ا عليهام دون ما يقوم مقامهام ويعمل عملهام يف  ا هبام وال مقصورً وليس احلكم خمصوصً

القيمة والثمينة، فإن القواعد الرشعية تعطي النظري حكم نظريه وتسوي بينهام يف احلكم ومتنع 

 التفريق بينهام لكون االعتبار يف أحكام الرشع هو بعموم لفظها ال بخصوص سببها.

عن أن تنهى عن يشء ملفسدة راجحة أو متأكدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل  فالرشيعة منزهة

 عىل تلك املفسدة أو أزيد منها يف النقود املبدلة عن الذهب والفضة.

فإن اهللا سبحانه عىل لسان نبيه أوجب احللول والتقابض يف بيع الدنانري بالدراهم وهنى عن 

نر بعض الناس يتحيل إىل التوصل إىل هذا األمر  بيع بعضها ببعض نسيئة رمحة منه بأمته. هلذا

املحرم وإباحة تعاطيه بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة، 

ا. ا ومنعً  وخفي عليهم بأن حكم النظري حكم نظريه إجيابً

هنى  فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن بيع أوراق العمالت بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما

 عنه رسول اهللا من بيع الدراهم بالدنانري نسيئة.

َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿ وهذا النهي إنام صدر من الشارع احلكيم الذي
 ِ ومل ينه عن مثل هذا اليشء إال ومرضته واضحة  .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب

 إن مل تظهر مرضته يف احلال فإهنا ستظهر عىل كل حال كام قيل:ومفسدته راجحة.. و
 نبــي يــر مــا ال يــر النــاس حولــه

 

 ويتلــــو كتــــاب اهللا يف كــــل مشــــهد 
 

ــــب ــــة غائ ــــوم مقال  وإن قــــال يف ي
 

 فتصديقها يف اليوم أو يف ضحى الغد 
 

 



 ٨٧  ) حتريم الربا بأنواعه٢(

م إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغريه متى انفتح له باب الطمع يف بيعها إىل أجل ث

جيري املراباة هبا فإنه يتحصل عىل الزيادة بطريق الربا بدون تعب وال مشقه وال رضا من املدين 

�ٖ  �ن﴿ فيفيض إىل انقطاع اإلرفاق الذي رشعه اهللا.. بقوله: �ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ َمۡيَ�َ  ﴾َ�َن ُذو ُعۡ�َ

  .]٢٨٠البقرة: [
إنه يسهل عليهم استدانتها عند أدنى سبب، ألن الناس متى انفتح هلم باب استدانة النقود ف

فترتاكم الديون عىل الشخص من حيث ال حيتسب، فيقع أوال يف ربا الفضل ثم يقوده إىل ربا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنسيئة، والعاقبة إلزامه باملأثم واملغرم الذي استعاذ منه النبي 

الذين وإن املشاهدة يف احلارضين هي أكرب شاهد لتصديق نصوص الدين... فقد رأينا 

انتهكوا حرمة هذا النهي فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بال مباالة لقصد التوسع يف 

التجارات أو رشاء األرايض والعقارات أو الدخول يف الرشكات، رأيناهم جيرون الويالت عىل 

وعدم إثر الويالت من جراء أرضار املراباة، وقد يعرض هلم ما يفاجئهم من كساد التجارات 

 نفاقها يف سائر األوقات.

أضف إليه ما قد يعرض هلم من حوادث الزمان كإثارة احلروب أو احلريق وغريها مما يؤذن 

بالكساد والركود فتضاعف عليهم البنوك األرباح بطريق املراباة عىل سبيل التدريج حتى يعجزوا 

ن األموال أو العقارات. عن وفاء ما عليهم من الديون فتستأصل البنوك حواصل ما بأيدهيم م

ُ  َ�ۡمَحقُ ﴿ وصدق اهللا العظيم ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا فرتايب البنوك عليهم  .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

 وهم نائمون عىل فراشهم.
ألن البنوك اآلن تعامل الناس بربا النسيئة الذي هو ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم ونزل 

ن آيات القرآن. وحقيقته: أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا يف يف الزجر عنه كثري م

ا؛ وهلذا يكفر مستحل هذا  الربح ومدوا يف األجل، فرتايب بالدين وبربحه حتى يصري القليل كثريً

 الربا عند مجهور العلامء.
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 هذا احلمى وسد الطرق التي تفيض إليه وحذر أشد التحذير من مقاربته ملسو هيلع هللا ىلصوقد محى النبي 

 رمحة منه بأمته، وال جيني جان إال عىل نفسه وكل امرئ بام كسب رهني.

لقد ورد يف الكتاب والسنة من النهي والزجر والتحذير والوعيد الشديد من جريمة الربا ما ال 

َها﴿ يرد يف غريه من كبائر املنكرات.. فمنها قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ُ�لُوا

ۡ
ْ َ� تَأ ْ ٱلَءاَمُنوا ا  ّرِ�َوٰٓ

َ�َٰعَفٗةۖ وَ  ۡضَ�ٰٗفا مُّ
َ
ْ أ َ  ٱ�َُّقوا ْ  ١٣٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱ�َّ ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّارَ  َوٱ�َُّقوا ِعدَّ

ُ
ِطيُعواْ  ١٣١أ

َ
َوأ

 َ يع ما ففي هذه اآلية من الزجر والتقر .]١٣٢-١٣٠[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

 ال خيفى، وأكل الربا أضعافًا مضاعفة هو أن يعامل به كل أحد فريايب بأصل الدين وبالربح.
فأمر اهللا املؤمنني بتقواه وأن ينتهوا عام حرم اهللا ويطيعوا اهللا ورسوله يف امتثال األمر 

ِينَ ﴿ واجتناب النهي.. ثم ذكر سبحانه صفة أعامل املرابني فقال: ُ�لُوَن  ٱ�َّ
ۡ
ْ ٱليَأ َ� َ�ُقوُموَن  ّرَِ�ٰوا

ِيإِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  ۡيَ�ٰنُ َ�َتَخبَُّطُه  ٱ�َّ ۚ ِمَن  ٱلشَّ َما  ٱلَۡمّسِ ُهۡم قَالُٓواْ إِ�َّ َّ�
َ
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ َ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  ٱلّرَِ�ٰوا

َ
َوأ

 ُ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْۚ وََحرَّ ّ�ِهِ  ۥَ�َمن َجآَءهُ  ٱلّرَِ�ٰوا ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنَتَ�ٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ
َ
ِۖ إَِ�  ۥٓ َما َسَلَف َوأ َوَمۡن  ٱ�َّ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َ�َد فَأ ففي هذه اآلية بيان بفساد  .]٢٧٥البقرة: [ ﴾٢٧٥ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

ون احلالل سرية املرابني وسوء رسيرهتم وأهنم كاملجانني يف تعاملهم بالربا وعدم تورعهم منه، لك

هو ما حل بأيدهيم واحلرام هو ما حرموه، ثم هم يتحيلون عىل إباحته بدعو إنام البيع مثل 

 الربا.. فريتكبون ما ارتكبت اليهود فيستحلون حمارم اهللا بأدنى احليل.
 ثم عرض سبحانه عىل هذا املرايب عرض صلح وإصالح وأنه متى جاءته موعظة هد

وتاب إىل اهللا من سوء عمله ومعاملته فإننا ال نقول له: اخرج من  تردعه عن هذا الرد فقبلها

ّ�ِهِ  ۥَ�َمن َجآَءهُ ﴿ مالك كله وإنام يقول اهللا:  من معاملته ﴾َما َسلََف  ۥفَلَهُ  ٱنَتَ�ٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ

ۡمُرهُ ... ﴿
َ
ِ إَِ�  ۥٓ َوأ  إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ﴾ٱ�َّ

وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسني عمله، فإن كان له ديون فمتى أسلم شخص مرابٍ 

عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخىل عن الربا منها أي الزيادة عىل رأس املال بإسقاطه 

ا معلومة من شخص أو أشخاص يعرفهم فإنه  العتبار أنه ملك الغري، ومثله ما لو قبض نقودً
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�ن ﴿ ربا الزائد عىل رأس املال لقول اهللا تعاىل:جيب عليه أن يرد الزيادة التي قبضها التي هي ال
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُموَن 

َ
هذا معنى قول و .]٢٧٩البقرة: [ ﴾٢٧٩تُۡبُتۡم فَلَُ�ۡم ُرُءوُس أ

اط الزيادة احلاصلة يعني بذلك إسق ،!*"»إن أول ر�ا أضع ر�ا عباس بن عبد املطلب«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ه صاحب البنك متى كان يعامل الناس بالربا وبالبيع املباح ثم تاب من تعاطي الربا باملراباة. ومثل

فإنه جيب عليه التخيل عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إىل أصحاهبا، وما جهله 

 مما طال عليه الزمان فإنه يتوب إىل اهللا ويكثر من الصدقة وله ما سلف وأمره إىل اهللا.
ّ�ِهِ  ۥن َجآَءهُ َ�مَ ... ﴿ ۡمُرهُ ... ﴿ من معاملته ﴾َما َسلََف  ۥفَلَهُ  ٱنتََ�ٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ

َ
ِ إَِ�  ۥٓ َوأ  ﴾ٱ�َّ

ۡصَ�ُٰب ... ﴿ إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َوَمۡن َ�َد فَأ إىل  ﴾٢٧٥ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

ۡصَ�ُٰب ... ﴿ تهمعاملته بالربا وأرص عىل معصي
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َوَمۡن َ�َد فَأ  .﴾٢٧٥ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

ثم أخرب سبحانه بسوء عاقبة الربا وأن مصريه إىل قلته وإىل انتزاع بركته من يد صاحبه أو من 

 َحقُ َ�مۡ ﴿ يد ورثته مهام طال الزمان أو قرص، إذ إن الفشل وحمق الرزق مقرون به؛ فقال سبحانه:
 ُ ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا  وكل مال اكتسب من حرام فهو ربا. .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

ْ  فَإِن﴿ ثم أعلن سبحانه احلرب عىل املرابني، فقال: أي ومل تنتهوا عن التعامل  - ﴾لَّۡم َ�ۡفَعلُوا

ا مضاعفة َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن ... ﴿ -بالربا وعن أكله أضعافً
ۡ
ِ فَأ العتبار  .]٢٧٩البقرة: [ ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

أن املرايب عدو اهللا، ومن ذا الذي يطيق غضب اهللا وحماربته.. هلذا قلنا: إنه مل يرد يف جريمة من 

 كبائر الذنوب أشد مما ورد يف جريمة الربا.
عن من املوبقات التي توبق صاحبها يف اإلثم.. ثم توبقه يف النار ول ملسو هيلع هللا ىلصهلذا عده رسول اهللا 

 آكل الربا وموكله.

حرم اهللا الربا رمحة منه بعباده وال حيرم شيئًا إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة.. فهو 

أشد حتريامً من الزنا ورشب اخلمر سواء فعله لرضورة أو لغري رضورة، لكونه لو قيل بإباحته 

 ن حديث جابر.أخرجه مسلم م )١(
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ل حياته وماله للرضورة لسهل عىل الناس تعاطيه بحجة الرضورة إذ كل أحد سيعرض له يف حا

 يشء من الرضورة.

أال «خطب الناس بعرفة يف حجة الوداع قبل موته بثالثة أشهر فقال يف خطبته:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

و�ن ر�ا اجلاهلية موضوع وأول ر�ا أضع من ر�انا ر�ا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع 
... ﴿ م يبح تعاطيه ألحدالعلم أن الناس يف ذلك الزمان يف غاية احلاجة والرضورة فل مع .!*"»لكه

َ َوَمن َ�تَِّق  ُ ٱ�َّ َوَمن َ�تَِّق ﴿ .]٣-٢الطالق: [ ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥ َ�َۡعل �َّ
 َ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ فال ترتكبوا ما ارتكبت اليهـود فتستحلوا حمارم  .]٤الطالق: [ ﴾٤�ُۡ�ٗ

 أدنى احليل.اهللا ب
مٌ  هَ رْ ـــــدِ ـــــا فلَ ـــــاك الرب ـــــاك إي  فإي

 

ــــدِ   ـــا مـــن زنـــاك بنُهَّ  أشـــد عقابً
 

 ومتحـــق أمـــوال الربـــاء وإن نمـــت
 

 ويربو قليل احلل يف صدق موعـد 
 

 ومما يلتحق بالربا التبايع يف األعيان املحرمة كاخلمر وحلم اخلنزير والصور املجسمة. فرو

إن اهللا «خطب الناس يوم فتح مكة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي 

يعني الصور املجسمة عىل صورة اآلدمي،  »ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخل��ر واألصنام

فحرام بيعها وحرام اختاذها يف الدور فال تدخل املالئكة بيتًا فيه صورة، وكذا بيع اخلمر فإن اهللا 

 سبحانه إذا حرم شيئًا حرم بيعه وأخذ ثمنه.

اخلمر شارهبا وساقيها وبائعها ومشرتهيا وحاملها واملحمولة إليه..  ملسو هيلع هللا ىلصقد لعن رسول اهللا ف

كل هؤالء شملتهم اللعنة لتساعدهم عىل فعل هذه الفاحشة املحرمة وكله من الكسب احلرام 

 الذي عاقبته إىل قلته. واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم.

* * * 

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(

 

                          



 
 

)٣( 

 عيةاألحكام الرش

 ومنافاهتا للقوانني الوضعية

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا الذي وفق من أراد هدايته لإلسالم، فانقادت للعمل به اجلوارح واألركان، 

ا نبيه ورسوله سيد  وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة من قال ريب اهللا ثم استقام. وأشهد أن حممدً

 األنام.

ا. اللهم صل  عىل حممد وعىل آله وصحبه الربرة الكرام وسلم تسليامً كثريً

 أما بعد:

 ا الصادق األمني رمحة للعاملني وهد فإن اهللا سبحانه أنزل كتابه املبني وبعث رسوله حممدً

للناس أمجعني.. فجاء بدين كامل ورشع شامل صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس 

لحة والعدل واإلحسان، فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه أحسن نظام باحلكمة واملص

وتنظيمه ووقفوا عند حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء، وقد سامه اهللا شفاء لعالج عللهم 

ۚ وَ ﴿ وإصالح جمتمعهم، فقال سبحانه: ْ ُهٗدى َوِشَفآءٞ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ قُۡل ُهَو لِ�َّ  َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ
  .]٤٤فصلت: [ ﴾َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر َوُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً� 

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ ﴿َ  فقال سبحانه: -أي اخللق أمجعني-كام وصف رسوله بأنه رمحة للعاملني 
َ
َمآ أ

رَۡسۡلَ�ٰ ﴿ كام أنه دين اخللق أمجعني.. قال سبحانه: .]١٠٧األنبياء: [ ﴾١٠٧رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� 
َ
َك إِ�َّ َوَمآ أ

َها ﴿ .]٢٨سبأ: [ ﴾َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

وكتب سبحانه الرمحة والفالح الذي هو الفوز والنجاح بخري الدنيا واآلخرة  .]١٥٨األعراف: [

ۡ�ُتُبَها ... ﴿ سبحانه: ملن متسك هبديه وحكم برشيعته.. فقال
َ
� فََسأ ءٖ َورَۡ�َِ� َوِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ۡؤتُوَن  َكٰوةَ لِ�َّ ِينَ وَ  ٱلزَّ   .]١٥٦األعراف: [ ﴾١٥٦يُۡؤِمُنوَن  َ�ٰتَِناُهم � ٱ�َّ
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ا رسول اهللا وخاتم املرسلني، فكذلك رشيعته هي خامتة الرشائع، فال جيوز  فبام أن حممدً

يف يد عمر قطعة من التوراة قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصألحد أن حيكم أو يتحاكم إىل غري رشيعته، وملا رأ النبي 

يا عمر لقد جئت�م بها بيضاء نقية ال يز�غ عنها بعدي إال هالك ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما «
 .!*"»وسعه إال اتبايع

ان فإنه حيكم برشيعة حممد كام قيل من أن عيسى عليه الصالة والسالم متى نزل يف آخر الزم

 عليه الصالة والسالم وهو معدود من أمته.

وقد نصب سبحانه رشيعة اإلسالم جلميع الناس يف الدنيا بمثابة احلكم القسط تقطع عن 

فَإِن ﴿ الناس النزاع وتعيد خالفهم إىل مواقع اإلمجاع وهو القرآن والسنة. يقول اهللا سبحانه:
ءٖ فَ  وُه إَِ� تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ ُردُّ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ٱ�ِخِر�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

ۡحسَ 
َ
وِ�ً�  نُ َوأ

ۡ
  .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تَأ

وقـد اتفق العلامء عىل أن الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته. 

ُ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ﴿ سط التي توزن هبام األقوال واألعاملفهام ميزان الق  ٱ�َّ
ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
َما َ�َن قَۡوَل ﴿ .]٣٦األحزاب: [ ﴾ِمۡن أ إَِذا  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ إِ�َّ

ْ إَِ�  ِ ُدُعٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
ن َ�ُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
 ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

 .]٥١النور: [
إن لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعني وسائر علامء املسلمني الفخر العميم والفضل 

ا شاخمًا من فقه دين الرشيعة اإلسال مية املستنبط من نصوص العظيم، حيث بنوا للناس جمدً

الكتاب والسنة، وما تشتمل عليه من العقائد والقواعد واألحكام وأمور احلالل واحلرام، قد 

بذلوا يف تصحيحها ومتحيصها غاية جهدهم وهناية وسعهم عىل حسب املناسبات.. فاستنبطوا 

 ل واألوهام.األحكام وبينوا للناس احلالل واحلرام وكشفوا عن قلوهبم سجوف البدع والضال

 أخرجه أمحد من حديث جابر. )١(
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وقد قام بوضعها وأسس نظمها عدول أعالم وجهابذة علامء اإلسالم، فأفنوا أعامرهم يف 

سبيل احلفاظ عىل فقه هذا الدين وعىل صيانة هذا الكنز الثمني وعىل هتذيبه وتربيته وتبويبه، 

نتفع بحيث يدخل عىل كل قضية من باهبا ويقف عىل حقيقة العلم هبا من وسائلها وأسباهبا، فا

الناس بعلمهم ومحدوا عاقبة أمرهم، وذلك من لدن عرص نزول القرآن إىل هذا الزمان، فنجح به 

كل من جرب العمل بموجبه.. فهو كفيل بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع 

بعد أزمان، فال تقع مشكلة ذات أمهية من مشكالت العرص إال ويف الرشيعة اإلسالمية طريق 

ها وبيان اهلد من الضالل فيها. كام أنه ال يأيت صاحب باطل بحجة باطلة إال ويف الرشيعة حل

 اإلسالمية ما يدحضها ويبني بطالهنا.

ولقد مر عىل هذه األنظمة الرشعية أكثر من ثالثة عرش قرنًا وكل علامء املذاهب األربعة 

ا وحدودها وحالهلا وحرامها، متفقة عىل العمل بأصول عقائدها وقواعدها وفرائضها وفضائله

وليس فيها مادة واحدة يمكن حذفها وال موضع واحد حيتاج إىل تعديل أو تبديل أو تغيريه بغريه 

أو إزالة يشء من قوانني الرشع عن مكانه أو إلغائه لالستغناء عنه.. فهي باقية ما بقي الدهر 

 صاحلة لكل زمان ومكان ال تتغري بتغري الزمان واألحوال.

ا متشيًا مع رغبة أهلها وتطوير أحواهلم بي ت مرارً ريِّ ا وغُ عت مرارً ضِ نام القوانني الوضعية قد وُ

وتغيري عاداهتم، وقد اعرتف بذلك علامؤهم وقد أصبحوا اليوم فوىض حيار ليس هلم دين 

يعصمهم وال رشيعة تنظمهم، ويتمنى الكثري منهم الرجوع إىل رشيعة اإلسالم لتنقذهم من 

ا بعد عام رضورة حاجتهم إىل العمل  مهالكهم وفوىض مدنيتهم.. وال يزال ينكشف هلم عامً

برشيعة اإلسالم. كام عملوا هبا يف إباحة الطالق الذي هو حمرم يف رشيعتهم، ويطالب بعضهم 

ا إىل رشيعة اإلسالم وكانوا يرونه  اآلن بإباحة التعدد للزوجات وكذا احلكم بتحريم اخلمر رجوعً

ا يف   عقيدهتم، وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني.مباحً

وملا ظهرت بدعة الشيوعية االشرتاكية، ضج من اخلوف منها مجيع الدول الكرب، مثل: 

ا من أن تقوض جتاراهتم ومصانعهم ورشكاهتم..  إنجلرتا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا، خوفً
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ا يف إحد جمالهتا قائلة: إنه ال ي ستطيع أحد أن يقوم يف وجه هذه الفكرة فأصدرت إنجلرتا قرارً

ُ وَ ﴿ مع كثرة أنصارها وأعواهنا سو رشيعة القرآن الذي فيه ٰ َ�ۡعٖض ِ�  ٱ�َّ َل َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ فَضَّ
َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا ﴿ وفيه .]٧١النحل: [ ﴾ٱلّرِۡزقِ  َوَرَ�ۡعَنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ

ا وإنه جيب تعميم إدخال هذه الفقرات يف سائر املدارس النرصانية حتى  .]٣٢الزخرف: [ ﴾ُسۡخرِّ�ٗ

 يتعلمها الشباب والشابات.
كام أهنم يف هذا الزمان ملا ابتلوا بالكوارث والفتن وانتشار الفواحش من القتل والنهب 

موال والرسقات وهتك األعراض واختطاف النساء واألوالد وحرق احلوانيت اململوءة باأل

والتجارات، أخذوا ينادون ويندبون رشيعة اإلسالم ويقولون: سالم اهللا عىل دين اإلسالم الذي 

حيكم بقتل القاتل وقطع يد السارق والقبض عىل أيدي اجلناة وجيعل الناس آمنني يف دورهم 

قد وأوطاهنم.. ألن الناس اليوم يتخبطون يف ظلامت من الشقاوة وفنون من اجلاهلية واهلمجية و

غرقوا يف بحار التحلل وعبادة املال وبعدوا كل البعد عن ساحل السالمة ووسائل الراحة 

 والنجاة.

لكون دين اإلسالم هو دين البرشية كلها، عرهبم وعجمهم وهيودهم ونصاراهم، فهو 

 الكفيل بعالج عللهم وإصالح جمتمعهم ولن يصلح آخر هذه األمة إال ما صلح به أوهلا.

سالمية هي تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنها من إن الرشيعة اإل

مصالح العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا هي أسباب سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم، ألهنا هتذب 

األخالق وتطهر األعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق ومدارها عىل جلب املصالح وتكثريها 

 ها.. فهي مبنية عىل حفظ الدين واألنفس واألموال والعقول واألعراض.ودرء املفاسد وتقليل

ومتى استعرض العاقل املقاصد العالية التي هد إليها القرآن والسنة والتي هي معرض 

اهتامم العلامء والعقالء يف هذه األزمنة جيدها تدور عىل إصالح األفراد وإصالح املجتمع 

ك والبدع واخلرافات، وإصالح العبادات وإصالح وإصالح العقائد وتطهريها عن الرش

األخالق واملعامالت وإصالح الشؤون الزوجية بام يسمونه األحوال الشخصية، وإصالح نظام 
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القضاء والسياسة احلكيمة وإصالح الشؤون املالية ومراعاة تثمريها بحسن تدبريها وعدم 

واجباهتا.. وإصالح الشؤون احلربية  تبذيرها، وتوسعة التجارات ورقيها يف سبيل حلها مع أداء

واحرتام العهود ووجوب الوفاء هبا، وفضل الصدق واألمانة وحترير العقول واألفكار يف سبيل 

 ما ينفعها ودفع ما يرضها وحماربة اجلرائم عىل اختالف أنواعها.

كام رشع القصاص واحلد والتعزير ملصلحة استتباب األمن وحصول السعادة والراحة 

 املواطنني الذين يعيشون يف ظل الرشيعة اإلسالمية وينتفعون ويتمتعون بالعمل هبا. جلميع

وقد دخلت هذه األعامل كلها يف فقه اإلسالم من كتاب اهللا العظيم وسنة رسوله عليه أفضل 

 الصالة والتسليم.

فهذا هو دستور املسلمني وقانون فرائضهم وفضائلهم ومنهاج سريهتم وسريهم، 

ِن ﴿ يه بنور اهللا وحيكمون بام أنزل اهللا.. يقول سبحانه:يستضيئون ف
َ
نَزَل  ٱۡحُ�مَوأ

َ
ٓ أ بَۡيَنُهم بَِما

 ُ ۡهَوآَءُهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
نَزَل  ٱۡحَذرُۡهمۡ َوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
ٓ أ ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما

َ
ُ أ ْ فَ  ٱ�َّ  ٱۡعلَمۡ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا

�ََّما يُرِ�ُد 
َ
� ُ   ٱ�َّ

َ
فَُحۡ�َم  ٤٩َلَ�ِٰسُقوَن  ٱ�َّاِس ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن أ

َ
أ

ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ 
َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ   .]٥٠-٤٩املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

وحة يف مشارق الدنيا ومغارهبا، لقد مكث املسلمون ثالثة عرش قرنًا واملحاكم الرشعية مفت

يتحاكم مجيع الناس إليها، مسلمهم وكافرهم، ويقومون راضني بحكمها العتبار أهنا حماكم 

رشعية عدلية دينية وحماكم راحة ورمحة، فهم يعتزون هبا حتى إن بعض ملوك املسلمني يسمون 

ا للرشيعة.  أنفسهم عبيدً

 له. فقال صالح الدين: لقد نصبنا املحاكم كام شكا رجل إىل صالح الدين األيويب خصامً 

 الرشعية لتحكم بينك وبني خصمك، لك أو عليك، وما أنا إال عبد للرشيعة أنفذ ما حتكم به.

ومن املشاهد باالعتبار أن للقضاء الرشعي سيطرة فعالة عىل قلوب الناس وأن الناس 

نهم فله القوة الفعالة والوازع خيضعون وينقادون حلكم الرشع لعلمهم واعتقادهم أنه رشيعة دي
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القوي يف نفوس الناس، بحيث يوقف كل أحد عىل حده ويقنعه بحقه ويقوم اخلصم اللدود 

ا له. ا مطيعً  سامعً

فمتى قيل للخصم اللَّجوج: هذا حكم اهللا ورسوله؛ وقف عىل حده وقنع بحقه وعلم بأنه 

ي يفوق سائر ما وضعه الناس من ال جمال للجدل معه، فال بد للناس من الترشيع اإلهلي الذ

األنظمة والقوانني لكون علم الرشيعة وأحكامها حميطًا وكفيالً بحل مجيع مشاكل العامل يف 

حارضهم ومستقبلهم. أما النظم البرشية، فمهام بلغت من إدراك وتفوق، فإهنا لن تكفل للبرش 

هم عىل الوجه األكمل، بل سعادهتم وال حصول الراحة واألمان واالطمئنان هلم وال حل مشاكل

ِ أعامهلا وقانون أحكامها تنشئ املشاكل وتسهل ارتكاب  ريْ هي عىل الضد من ذلك. فإهنا بِسَ

اجلرائم من أجل أنه ليس فيها قصاص وال حد وال تعزير، ما عدا السجن الذي يعده أكثر 

أساس من العلم والعقل املجرمني بمثابة الراحة عن الكد والتعب.. فاملحاكم الرشعية املبنية عىل 

والعدل والسياسة احلكيمة، هي أكرب معني للحاكم واألمري، عىل سياسة مملكته وسيادة رعيته 

لكونه يتقي هبا عذل العوام واإلنحاء عليه باملالم فيام يتعلق بالقضاء واألحكام، فيسود بني 

 الناس األمان واالطمئنان.

قص أو التقصري، إما يف العلم أو احللم أو إنه قد يوجد يف القايض الرشعي يشء من الن

ا يعرتيه من النقص ما يعرتي سائر البرش.. إذ ليس من رشطه الكامل  اجلنف يف احلكم لكونه برشً

وأي الناس املهذب. فمن احلزم وفعل أويل العزم استبدال من هو أصلح منه به لكون التبديل قد 

 يقتيض التعديل.

فَُحۡ�َم ﴿ يعة الدين، فإنه يعد من الضالل املبني،أما إبدال رشيعة القوانني برش
َ
 ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ أ

ۡحَسُن ِمَن 
َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ وقد سميت األحكام  .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

ٰ َ�ِ�َعٖة ّمَِن ﴿ بالرشائع واحدها رشيعة لقول اهللا سبحانه:  ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
َ
َوَ�  ٱتَّبِۡعَهافَ  ۡمرِ ٱۡ�

ۡهَوآَء 
َ
ِينَ تَتَّبِۡع أ   .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
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وإنام سميت حماكم رشعية لكون الناس يرشعوهنا: أي يرشبون منها ثم ينرصفون راضني 

ا عن الوقوع يف احلرج يف احلكم متى بذل غاية جهده  هبا، وقد أعطي القايض الرشعي سعة وفرجً

ا، كام ثبت ذلك يف القرآن يف قضية و وسعه يف حكمه. فإن له مع إصابته أجرين ومع خطئه أجرً

 واحلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة. الصحيحنيحكم داود وسليامن وكام ثبت ذلك يف 

ومن عادة القايض الرشعي أنه حيتسب راحة الناس بقطع النزاع عنهم، فمتى تبني له احلق 

به بدون تأخري وبدون أن يأخذه يف احلكم به لومة الئم. وعليه مراعاة  وأسفر له صبحه حكم

تقو اهللا فيام تواله، وأن ال يطمع رشيف يف حيفه وجوره وال ييأس ضعيف من عدله، وخيلد 

 كل قضية يف السجل حلفظها والرجوع هلا وقت احلاجة إليها.

ا إال عِل له من بيت املال، وال  ومن عادة القايض الرشعي أنه ال يأخذ عىل قضائه أجرً ما جُ

ينبغي أن يمنعه قضاؤه وحكمه باألمس متى تبني له خطؤه، وأن احلق يف خالفه أن يرجع عنه، 

ويستأنف احلكم من جديد فيعطي صاحب احلق حقه حتى ولو بعد حلف املحكوم له، فإن 

حماكم القوانني اليمني ال تزيل احلق عن مستحقه، وإنام تقطع النزاع يف وقته، بخالف نظم 

الوضعية، فإهنا مؤسسة عىل تطويل الدعو ومتديدها بني نقض وإبرام وحكم واستئناف، وقد 

دخل فيها املحامون الذين يصنعون الدعاو وحيبون أن تتصل اخلصومة وال تنفصم. وعىل إثر 

م هلا هذا التعليل والتمليل ورصف املال يف سبيل اتصال الدعو سئم الناس منها واشتد بغضه

 وصار صاحب احلق يتخىل عن حقه الواضح استبقاء لراحته وتوفري ماليته.

إن القضاء الرشعي يتناول احلكم يف أمر الدين ويف األنفس ويف األموال ويف األعراض 

والعقول مع مالئمتها لكل بيئة وكل زمان ومكان؛ ألن رشيعة اإلسالم وما تشتمل عليه من 

ام هي رشيعة البرش كلهم، عرهبم وعجمهم ومسلمهم وكافرهم األحكام وأمور احلالل واحلر

وما كان هذا الدين ليتحمل أمانة رسالة البرشية كلها إال وهو حيمل يف تعاليمه وأحكامه 

ا هبذه التسمية لينتهي بالناس إىل أن يكونوا آمنني عىل  وقواعده وعقائده ما جيعله كفيالً وحقيقً

 عىل أهلهم وأعراضهم آمنني عىل أمواهلم.دينهم آمنني عىل أنفسهم، آمنني 
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أما حماكم القوانني الوضعية، فإهنا من البالء املبني عىل الناس أمجعني؛ ألهنا حمض آراء قوم ال 

يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله من الزنا والربا والقامر ورشب 

ىل عزل الدين عن الدولة وعىل كون الرضا رشيعة اخلمر وال يدينون دين احلق، وهي مبنية ع

ا مضاعفة، وكام تبيح الزنا  املتعاقدين.. فهي تبيح للناس ما حرم اهللا عليهم من أكل الربا أضعافً

الواقع بالرتايض إذا مل يطالب زوجها أو أحد أقارهبا بمنعها، وكام تبيح رشب اخلمر إذا مل يتعد 

 بالسكر عىل أحد.

ذه اجلرائم: أهنا ال تعاقبه عليها بطريق احلكم، بل حتميه وحتكم بصحة ربا ومعنى إباحتها هل

النسيئة الذي اتفق الكتاب والسنة وأمجع علامء األمة عىل حتريمه، فهي تلزم بدفعه إىل املرايب من 

بنك غريه. وتبيح لكل ملحد وكافر، بأن جيهر بعقيدته غري حمجور عليه يف رأيه وحيمونه عىل ذلك 

 وبذلك تنترش املذاهب اهلدامة والعقائد الباطلة يف كل بلد تسودها املحاكم القانونية.كله، 

كام ظهرت وانترشت عقيدة البهائية والقاديانية يف اهلند حتت محاية اإلنجليز لدعو أهنا من 

حرية الرأي التي حيرتموهنا. هذا هو األصل يف قانون فرنسا، الذي يقتبس منه الناس قوانني 

ام يف البلدان العربية، وقد حيذف منه يشء ويزاد يشء من املوافقة لرشيعة اإلسالم، لكنها األحك

 بمجملها ال تتقيد بحكم رشيعة الدين وال تبايل بمخالفته.

كام أهنا ال تعاقب اجلناة مهام كربت اجلناية أو صغرت إال بالسجن.. هلذا تكثر احلوادث يف 

ى تغص السجون باجلناة.. من أنواع القتل والنهب والرسقة كل بلد تسوده املحاكم القانونية حت

وهتك األعراض واختطاف النساء واألوالد وحتريق احلوانيت اململوءة باألموال ويقع هبم ما 

ما نقض قوم عهد اهللا وعهد رسوهل إال سلط اهللا عليهم عدوًّا «حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحذرهم منه النبي 

ما لم حت�م أئمتهم ب�تاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم من غ�هم فأخذوا بعض ما يف أيديهم، و
 .!*"»بينهم شديًدا

 أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عمر. )١(
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وهذا بمثابة الدليل القاطع والربهان الساطع الذي يشهد به احلس والواقع. يقول اهللا 

نَُّه  ٱ�فَاقِ َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ﴿ سبحانه:
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
  .]٥٣فصلت: [ ﴾ٱۡ�َقُّ َوِ�ٓ أ

وليعترب العاقل بالبلدان التي أغلقت فيها حماكم رشيعة اإلسالم، واستبدل أهلها هبا حماكم 

القوانني ولينظر كيف حال أهلها، وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق 

ا وال والعقائد واألعامل، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون ص يامً

ا وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق. ا وال ينكرون منكرً  صالة وال يعرفون معروفً

ثم لينظر إىل البلدان التي حيكم فيها برشيعة اإلسالم، جيدها آخذة بنصيب وافر من األمن 

ا واإليامن والسعادة واالطمئنان، يتمتعون بعيشة راضية مرضية وأخالق كريمة زكية، قد فازو

 ﴾١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  ٱ�ََّبعَ َ�َمِن ﴿وحصلوا عىل ما وعدهم به رهبم يف قوله سبحانه: 

 . ]١٢٣طه: [
ثم إن املحاكم القانونية إنام فتحت يف البلدان العربية يف القرن العرشين امليالدي، الذي 

البلدان العربية ففتحوا هذه ضعف فيه العلم وساد فيه اجلهل وامتد سلطان اإلنجليز عىل 

املحاكم عىل كره من أهلها وألزموا الناس بالتحاكم إليها، فأصاب الناس من أكدارها وعموم 

 أرضارها ما ال حيتسبون. والضد يظهر حسنه الضد، وإنام تتبني األشياء بأضدادها.

صاص إن أعداء اإلسالم قد شوهوا سمعة رشيعة اإلسالم، وشنعوا عليها بحكمها بالق

بقتل القاتل عند طلب ورثة الدم لذلك. وقطع يد السارق وجلد شارب اخلمر والزاين والقاذف 

ا له عن معاودة جريمته وعظة للناس.. فإن  ا للفاعل وزجرً والتعزير باجللد عىل اجلرائم تطهريً

 خري الناس من وعظ بغريه. وهذه األعامل تعترب من حماسن اإلسالم وعموم مصاحله.

ا ورمحة، ألن من ال فهم ينسب ون إقامة احلد إىل القساوة والوحشية، وقد جعلها اهللا تطهريً

ُ َوَمن يُِهِن ... ﴿ يكرم نفسه ال يُكرم. ۡكِر�ٍ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ ُهَداَي  ٱ�ََّبعَ َ�َمِن ﴿ .]١٨احلج: [ ﴾ِمن مُّ
ضمن املصالح العمومية، أشبه واملضار الفردية تغتفر يف  .]١٢٣طه: [ ﴾١٢٣فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ 

 بتجريح الطبيب يف سبيل صحة املصاب بمرض..
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 كام قيل:

ـــــه ـــــك حممـــــود عواقب  لعـــــل عتب
 

 وربـــام صـــحت األبـــدان بالعلـــل 
 

نون األشياء بموازين عائلة  زِ فهؤالء الذين يعيبون القضاء الرشعي بإقامة احلدود هم قوم يَ

ال متيز بني املحاسن واملساوئ، وال بني املصالح غري عادلة، وحيكمون عليها بعقول معتلة وخمتلة 

واملفاسد، وهم القوم الذين صنعوا القنبلة الذرية التي تقيض بفناء املاليني من اآلدميني من بني 

شيوخ ونساء وصبيان وحوامل وهبائم يف سبيل اخلضوع حلكم جائر.. فهذه هي القساوة 

 والوحشية.

هر جلية لكل دارس لتاريخ األمم وأسباب رقيها وقد اقتضت سنة اهللا يف خلقه التي تظ

وسقوطها واهنيارها، أن الدولة التي ترص عىل املنكرات واملعايص، وتظهر عالنية بدون إنكار 

منهم أن اهللا هيلكها يف الدنيا بالضعف والشقاق وإثارة الفتن وخراب العمران فتضعف قوهتا 

 ا من يطمع فيها ويذيقها عذاب الذل واهلوان.وتزول منَعتُها ويتمزق شمل ملكها ويستويل عليه

إن مما يقوي الرجاء وينشط األمل حينام نسمع بأن حكام املسلمني، والزعامء املفكرين يف 

حالة املناسبات للجمعيات التي يعقدوهنا للتذاكر يف شؤون أُممهم وعالج عللهم وإصالح 

عىل كلمة واحدة ال خيتلف فيها اثنان جمتمعهم وحماربة اجلرائم فيام بينهم نراهم يتفق رأهيم 

منهم.. وهي أن األمر الذي فل حدهم وشتت شملهم وألقى العداوة بينهم هو تقصريهم بالقيام 

بواجبات دينهم، وخروجهم عن نظام رشيعة رهبم وسنة نبيهم، وأن الرأي السديد واألمر املفيد 

وآدابه واملحافظة عىل فرائضه هو اعتصامهم بدين اهللا.. دين اإلسالم، ومتسكهم بأخالقه 

وفضائله والتحاكم إىل رشيعته.. فإن هذا هو الكفيل بإصالح دينهم ودنياهم، فهم يتواصون 

 ويتناصحون هبذا ومل يبق سو التنفيذ.

إذ ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له، وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني.. وال أدري 

بالفخر والفضل يف التقدم إىل العمل به كي يقتدي به من الذي حيوز قصب السبق وحيظى 

 نظراؤه.. والفضل للمتقدم.
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فإن وقاية احلكومة ورقيها واعتزازها باحلكم الرشعي الذي حيفظ رعاياها عن التعدي عىل 

احلقوق وانتهاك احلدود، إنه أعظم من تسلحها بالعدد الكثري من احلرس واجلنود إذ القضاء 

ما تستعني به احلكومة عىل سياسة مملكتها وسيادة رعيتها واستقرار األمن الرشعي هو من أكرب 

واهلدوء يف جمتمعها، وتقليل اجلرائم يف حدود ممالكها، لكون الناس يقتدي بعضهم ببعض يف 

 اخلري والرش ويف الصالح والفساد فيسود األمن واالطمئنان بني مجيع الناس فيام بينهم.

بيه بمقتىض ما يتعلق بشأن القضاء والقضاة، وأن القضاء الرشعي وال ينبغي أن يفوتنا التن

أمانة اهللا يف عنق املتويل له وهو منصب رشيف.. منصب األنبياء واخللفاء الراشدين، فقد كان 

قاضيًا وأبو بكر قاضيًا وعمر قاضيًا وعثامن قاضيًا وعيل قاضيًا، لكون القضاء يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 اهللا به األجر وحيسن به الذكر.. مواطن احلق هو مما يوجب

فمن خلصت نيته يف احلق ولو عىل نفسه، كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، واألصل فيه قوله 

�ِض إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  َ�َٰداوُۥدُ ﴿ سبحانه:
َ
ِ  ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ�  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب

ِۚ َسبِيِل َ�ُيِضلََّك َعن  ِينَ إِنَّ  ٱ�َّ ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ْ يَۡوَم  ٱ�َّ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسوا
  .]٢٦ص: [ ﴾٢٦ ٱۡ�َِسابِ 

رشع القضاء الرشعي رمحة للناس وراحة هلم يف قطع النزاع عنهم وإزالة الشقاق بينهم 

 رص املظلوم.وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق وردع الظامل ون

 لو أنصـف النـاس اسـرتاح القـايض
 

 وبــــات كــــل عــــن أخيــــه رايض 
 

فمن واجب القايض أن حيتسب راحة الناس ورمحتهم بقطع النزاع عنهم وأن حيتسب 

التبكري يف اجللوس للناس ليتمكن من إنجاز القضايا، وأن يفتح باب املحكمة عىل مرصاعيه 

يف قضايا الناس األول فاألول، كام نص عىل ذلك الفقهاء ليتصل به كل حمتاج إليه، ثم يبدأ النظر 

يف أحكام القضاء، وليعلم أنه كاملستأجر هلذا الشأن عدد الساعات التي جيري هبا نظام احلكومة 

 الرسمي.
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فهؤالء القضاة الذين يغلقون أبواب املحاكم عليهم ويرتكون الناس خلف األبواب، 

باب املحكمة إال بعد ميض ثالث ساعات أو أربع ساعات  يغشاهم الذل والصغار، وربام ال يفتح

من أول النهار، لعدم احتفاله بأمر الناس وضعف الرقابة عليه.. وربام يميض أكثر وقته يف 

مصالح نفسه اخلاصة، فشهر للحج وشهر للعمرة وشهر للمصيف يف الطائف، ويرتك الناس 

ا حلل مشاكلهم.يموج بعضهم يف بعض بالنزاع واخلصام وهو باحلقيقة  ا وعرفً  مستأجر رشعً

فهؤالء باحلقيقة يعتربون خمالفني لنصوص مذهبهم ونظام دينهم.. فإن جلوس القايض يف 

حمل عمله لفصل القضاء بني الناس هو أمر واجب عليه وهو مستأجر له، وهو أفضل من تطوعه 

ه واهللا أعلم وصىل بحجه وعمرته وصيامه بمكة، لكون هذه ليست بواجبة عليه وقد ال تصح من

 اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

ا يف   هـ.١٣٩٧مجاد اآلخرة  ٨حتريرً

* * * 

 



 
 

)٤( 

 كلمة احلق يف االحتفال

 بمولد سيد اخللق

 





 
 

 

 [رد سامحة الشيخ عىل رسالة: االحتفال بذكر النعم واجب]

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا. وأشهد أن ال إله إال اهللا، شهادة احلمد هللا الذي هدانا 

ا نبيه ورسوله الذي اصطفاه من بني  أَةً من كل قول واعتقاد ال حيبه اهللا وال يرضاه. وأشهد أن حممدً َّ ربَ مُ

حممد وعىل  خلقه واجتباه واختاره حلمل نبوته وتبليغ رسالته، فأوحى إليه ما أوحاه، اللهم صل عىل

ا.  آله وصحبه الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعملوا بمقتضاه وسلم تسليامً كثريً

 أما بعد:

م إيلَّ أحد العلامء الكرام رسالة قد أبد إنكاره ملا تضمنته من الكالم وحتريف آيات  فقد قدَّ

فع به أهل اإلسالم القرآن، وطلب مني بإيعاز من أهل بلدها بأن أعلق عليها ما عسى أن ينت

 نصيحة هللا وللخاص والعام.

وقد سمى مؤلفها نفسه بالعالمة السيد  ،االحتفال بذكر النعم واجبوهذه الرسالة عنواهنا 

 حامد املحضار!!

فبعد التصفح مني ملبناها من مبدئِها إىل منتهاها والوقوف عىل حقيقة مغزاها ومعناها، تبني 

فرة إىل وجوب االحتفال باملولد النبوي! وكان اعتامده واستناده يل بطريق الوضوح بأهنا دعاية سا

يف تأييد هذه البدعة بدعة أخر قد اخرتعها بنفسه، بدون أن يسبقه إىل القول هبا أحد من علامء 

املسلمني! وهي بدعة االحتفال بالنعم، وأنه واجب، فاستدل للبدعة ببدعة وللمنكر بمنكر 

نَّها وزر ن سَ ن عمل هبا إىل يوم احلرش والنشور. وزور! فعىل مَ  مَ
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ثم أخذ يركب يف سبيل تعلية باطله وحتلية عاطله فنونًا من التضليل والتعاسيف يف التأويل 

 واالستدالل بام ليس له فيه دليل والزيغ عن سواء السبيل.

ويدل فحو كالمه عىل نقص علمه وقصور رأيه وفهمه، وأنه حائر مبهوت يتمسك يف 

شى أن ينخدع هبذه التسمية بعض العوام استدالله ب ام هو أوهى من سلك العنكبوت، وبام أنه خيُ

ا وهي باحلقيقة باطل، أحببت أن أبني ما حتت هذه الكلمة  وضعفة العقول واألفهام، فيظنوها حقًّ

من الضالل وسوء االعتقاد يف األقوال، فإن غايتها الضالل، وإنه هبذا العنوان قد طبع رسالته 

البطالن، حيث جعل االحتفال بالنعم واجبًا عىل الناس! وهي بدعة منه ومل نر من سبقه  بطابع

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱۡ�ُتوِ� ﴿ إىل القول به
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ  ﴾٤بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

ا، إذ وينبغي أن نفهم معنى هذا االحتفال الذي حكم بوجوبه عىل ا .]٤األحقاف: [ لناس لغة وعرفً

االحتفال: االجتامع، مأخوذ من  :الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قال يف القاموس

حفل القوم واحتفلوا إذا اجتمعوا واحتشدوا، وحمفل القوم وحمتفلهم: جمتمعهم، ويف الصحاح 

 بمعنى ذلك.
ه مستند من املأثور، ومل : إن االحتفال بالنعم واجب، هو بدع من القول وزور وليس لفقوله

ْ نِۡعَمَة ﴿ يقل به عامل مشهور، فإن نعم اهللا عىل العباد كثرية وا ِ �ن َ�ُعدُّ ٓ  ٱ�َّ  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها

فلو أن كل نعمة ينعم اهللا هبا عىل عباده جيب االحتفال هلا لعطل الناس منافعهم  .]١٨النحل:[

. ومتاجرهم وبيعهم ورشاءهم يف سبيل االحتفال لكل  نعمة فتنقلب النعم يف حقهم نقامً
وإنام الواجب الشكر عند حلول النعم وزوال النقم، والشكر هو االعرتاف بالنعمة باطنًا 

ا، ورصفها يف مرضاة وليها ومرسهيا، وكان النبي  ُّ به خرّ  ملسو هيلع هللا ىلصوالتحدث هبا ظاهرً إذا جاءه أمر يُرسَ

ا هللا عىل ذلك. فمتى أنعم اهللا عىل العب ا شكرً د بالصحة والعافية فمن واجبه أن يستعمل ساجدً

صحته يف طاعة ربه واملحافظة عىل أداء واجباته من صالته وصيامه وسائر ما خلق ألجله، مع 

مراعاة ما ينفعه يف دنياه من وسائل الكسب وسعة الرزق وطلب احلالل املباح ومن كل ما ال 

صحته، وإذا أنعم اهللا عليه بالغنى يرض بدينه، فإن هذا من واجبات عمله ويدخل يف عموم شكر 

 



 ١٠٩  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

باملال، فمن واجبه أن يقوم بأداء زكاته وصلة أقاربه والنفقة يف وجوه الرب واخلري الذي خلق 

ذََّن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن ﴿ ألجله، فإن هذا هو عنوان شكر النعم املستلزم لنموها وبركتها وثباهتا
َ
�ۡذ تَأ

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن
َ
وإذا أنعم اهللا عىل  .]٧إبراهيم: [ ﴾٧َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديٞد  َشَكۡرُ�ۡم َ�

اإلنسان بالعلم وبالذكاء والفطنة واملعرفة، وجب عليه أن يرصف هذا العلم يف سبيل ما ينفع 

ق الناس إىل مثل هذه البدع بالدالئل  الناس من اتباع السنن واجتناب البدع، بدالً من أن يشوّ

 سبيل تأييده ومتهيده هلا.البعيدة يف 
إن من طبيعة البدعة عىل اختالف أنواعها التمدد والتفجر، ثم التنقل من بلد إىل بلد عىل 

سبيل العدو والتقليد األعمى، حيث إهنا تبتدئ باألفراد عىل سبيل االستحسان، ثم 

ا من األوىل،  ا باجلامعات، ثم تقود إىل ما هو رش منها، بحيث تكون اآلخرة رشًّ ويكون كل عام رشًّ

من الذي قبله، ثم ينشأ عن البدعة فنون من البدع تقود إىل ما هو رش منها، كام رأيت من فعل هذا 

الكاتب، حيث محله تعصبه عىل تأييد بدعة االحتفال باملولد النبوي إىل القول منه باالحتفال 

حتريف القرآن ورصفه عن  بالنعم وهي بدعة جديدة مل نر من سبقه إىل القول هبا، وقد استباح

 املعنى املراد منه يف سبيل إثبات هذه البدع بالدالئل البعيدة يف سبيل تأييده ومتهيده.

كٌ بسنّة خري من  :وقد قال العلامء إنه ما ظهرت بدعة إال رفع مقابلها من السنة، فتمسُّ

 إحداث بدعة.

حكم األئمة املضلني، كام قال وأكثر ما يفسد اإلسالم زلة العامل وجدال املنافق بالقرآن و

 عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه.

ولوال من يقيمه اهللا من العلامء الصاحلني لدفع رضر امللحدين ودحض حجج املبطلني لفسد 

ا يستعملهم يف طاعته،  الدين، ولكن اهللا سبحانه بفضله ورمحته ال يزال يغرس هلذا الدين غرسً

 حال املبطلني وتأويل اجلاهلني.ينفون عن الدين حتريف الغالني وانت

وهذا االحتفال باملولد الذي يبالغ الكاتب يف حتسينه وتأييده، يفحش يف مكان دون مكان 

وزمان بعد زمان، حتى أشيع يف بعض البلدان أن من مل حيرض املولد فإنه كافر!! وأن من مل يقم 

 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١١٠

بلد ال يؤمر فيها  فليس بمسلم!! وهذا من فنون تنوع البدع، وكل ملسو هيلع هللا ىلصعند ذكر الرسول 

باملعروف وال ينهى فيها عن املنكر، وليس فيها رقابة دينية متنع حمدثات األمور والبدع، فإن من 

الالزم أن تنشأ فيها فنون من البدع واملذاهب اهلدامة من كل ما يزيغ الناس عن معتقدهم 

من أصلها؛ ألن  الصحيح ويقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل لعدم ما يمنع إنشاء هذه األشياء

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ إنكارها هو مما يقلل فشوها وانتشارها، مَّ
ُ
ُمُروَن  ٱۡ�َۡ�ِ َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ۡ
َوَ�أ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب
ُ
  .]١٠٤آل عمران: [ ﴾١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

نفس واألموال والعقول واألعراض فهي قائمة عىل ومبنى الرشيعة عىل محاية الدين واأل

 جلب املصالح وتكثريهـا ودرء املفاسد وتقليلها.

أما االحتفال بالنعم أو بميالد النبي عليه الصالة والسالم أو باإلرساء به، فإهنا كلها من 

 ملسو هيلع هللا ىلص البدع التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان، فهي من حمدثات األمور التي هنى عنها رسول اهللا

لكون البدعة يف اللغة هي الزيادة يف الدين بعد  !*"»لك �دثة بدعة و� بدعة ضاللة«وقال: 

كامله، وفرست بأهنا ما فُعل عىل سبيل القربة مما مل يكن له أصل يف الرشع، وهذا الوصف منطبق 

 عىل االحتفال باملولد أو اإلرساء أو االحتفال للنعم.

العلامء القارصة أفهامهم والناقصة علومهم مما جيعل العامة وأكثر من يشيدها وينشطها هم 

يغرتون هبـم وينبعثون عىل أثرهم، وباستمرار فعلهم هلا خاصة يف هذا اليوم املعني يستقر يف 

نفوسهم فضلها أو فرضها، والعامي مشتق من العمى، وقد قيل: ويل للعامة من علامء السوء. 

إن أكثر الناس مهج رعاع أتباع كل عنه العامة، فقال:  وقد وصف عيل بن أيب طالب ريض اهللا

ناعق، يميلون مع كل صائح، مل يستضيئون بنور العلم ومل يلجؤوا من الدين إىل ركن وثيق أقرب 

ا هبم األنعام السائبة، اللهم بىل ال ختلو األرض من قائم هللا بحجة لكيال تبطل حجج اهللا عىل  شبهً

ا،  ا، يقيم اهللا هبم حججه عىل عباده حتى يؤدوها األعظمون عند اهللا عباده أولئك األقلون عددً قدرً

 أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية. )١(

 

                          



 ١١١  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

 انتهى. .!*" إىل نظرائهم، ويزرعوها يف قلوب أشباههم

طريق  ملسو هيلع هللا ىلصوشبهوا غلط العامل بغرق السفينة، يغرق بغرقها اخللق الكثري، وقد وصف النبي 

ىل بدعته. ورو اهلد وطريق الضالل، وأن عىل كل طريق من طرق الضالل شيطان يدعو إ

هذا سبيل «خطًّا مستقيامً فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد والنسائي عن ابن مسعود، قال: خط رسول اهللا 

نَّ ﴿ ثم قرأ: »هذه سبل ىلع لك سبيل شيطان«ثم خط خطوطًا عن يمينه وشامله، ثم قال:  »اهللا
َ
َوأ

ۖ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ  ْ  ٱتَّبُِعوهُ َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  ُبَل ٱلسُّ َوَ� تَتَّبُِعوا  .]١٥٣األنعام: [ ﴾ۦَ�َتَفرَّ

دَ لذكر مولد الرسول،  قِ ع من بعض العلامء املضللني يف حمفل حمشود وجممع مشهود عُ مِ وقد سُ

فقال للحارضين: إن من مل يقم عند ذكر الرسول فليس بمسلم!! فلينظر العاقل إىل هذه الكلمة 

ا، وقد قيل:التي طاش هبا عقله وهواه فجع  ل فيها احلق باطالً والباطل حقًّ
 وعبـــــادة األهـــــواء يف تطوحيهـــــا

 

 بالـــدين فـــوق عبـــادة األصـــنام 
 

وكانوا ال يقومون  ملسو هيلع هللا ىلصإنه مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا وقد قال أنس بن مالك: 

سول وهذه سنة ر .!+"إذا رأوه، ملا يعلمون من كراهيته لذلك، بل جيلس حيث ينتهي به املجلس

و إال حمض الغلو الذي هنى وسرية أصحابه يف حياته، فام بالك بذلك بعد موته، وما ه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

عنه، ورو أبو داود بسند جيد عن عبد اهللا ابن الشخري، قال: انطلقت يف وفد بني عامر إىل 

ا . قلنا: وأفضلنا فضالً وأعظمن»السيد اهللا تبارك وتعاىل«فقلنا: أنت سيدنا. فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»قولوا بقول�م أو بعض قول�م وال �ستجر�ن�م الشيطان«طوالً. فقال: 

ا قالوا: يا رسول اهللا، يا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن  وعن أنس ريض اهللا عنه أن ناسً

يا أيها انلاس قولوا بقول�م أو بعض قول�م وال �ستهو�ن�م الشيطان، أنا «سيدنا. فقال: 

رواه النسائي  »ن ترفعو� فوق م�ليت اليت أنزل� اهللا عز وجل�مد عبده ورسوهل وما أحب أ

 بسند جيد.

 أخرجه أبو نعيم يف احللية بنحوه من حديث عيل. )١(

 أخرجه الرتمذي من حديث أنس وقال: حسن صحيح. )٢(
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ِ َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡسَوٌة َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا
ُ
َ أ  ﴾ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ

ى التوحيد وسد طرق البدع والغلو فيه باإلطنا. ]٢١األحزاب:[ َى محِ ب يف املدح فالرسول محَ

بالشعر أو النثر، لكون اإلطناب يف املدح ليس من هديه، وقد ورد النهي الشديد عنه وكذلك 

الصحابة من بعده بالغوا يف محاية الدين وسد طرق البدع، لكون البدع بريد الرشك، وأول ما 

نًا دخل الرشك عىل الناس هو بسبب الغلو يف األنبياء والصاحلني، حتى صريوا قبورهم أوثا

ا مجاعة وفراد إىل شجرة،  ا يتسللون لواذً يعبدوهنا، وملا رأ عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أناسً

الصحابة حتتها ويصلون  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالوا: يذهبون إىل الشجرة التي بايع النبي ما هؤالء يذهبونقال: 

جعلوا آثارهم اقطعوها، فإنام هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، حتى فيها. فقال عمر: 

اهللا عمر الفاروق، فإنه لو ترك هذه  فرحم ،!*"معابد، فأمر بقطعها، فقطعت فكان آخر العهد هبا

كام سنوا بدعة املولد  ملسو هيلع هللا ىلصالشجرة بحاهلا لصارت وثنًا يعبد من دون اهللا، بدعو حمبة رسول اهللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواإلرساء، بدعو حمبة رسول اهللا 
دأ باألفراد، ثم تشتهر وتنترش باجلامعات، فتنتقل من بلد لكون البدع كبدعة املولد وغريها تب

ا يف اخلري والرش، ويف نفوس الناس قبول للباطل، بحيث  إىل بلد، لكون الناس يقلد بعضهم بعضً

فت اجلنة باملكاره. فت النار بالشهوات، كام حُ  تألفه ويتمركز فيها حمبته، وقد حُ

دخول البدع عىل الدين؛ ألن كل بدعة  بمثابة احلامة دون ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصحاب رسول اهللا 

 رفع مقابلها من السنة، فاقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة، فمن ذلك ما رو حتدث، فإنه يُ

الدارمي، قال: أخربنا احلكم بن مبارك، أنبأنا عمر بن حييى، قال: سمعت أيب حيدث عن أبيه، 

الغداة، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد،  قال: كنا نجلس عىل باب عبد اهللا بن مسعود قبل صالة

ج أبو عبد الرمحنفجاءنا أبو موسى األشعري، فقال:  رَ قلنا: ال، فجلس معنا فلام خرج ابن  ؟أ َخَ

ا أنكرته. قال: فام هو؟ قال: مسعود، قال له أبو موسى:  يا أبا عبد الرمحن، إين رأيت يف املسجد أمرً

، إن عشت فسرتاه. قال: رأيت يف املسج ا، يف كل حلقة رجل ويف أيدهيم حىصً ا جلوسً ا حلقً د قومً

  أخرجه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق يف مصنفيهام. )١(

 

                          



 ١١٣  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

فيقول: كربوا مائة؛ فيكربون مائة، ويقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة؛ 

فيسبحون مائة. قال: فامذا قلت هلم؟ قال: ما قلت هلم شيئًا أنتظر أمرك. قال: أفال أمرهتم أن 

يا ثم مىض ووقف عليهم، فقال:  . يضيع يشء من حسناهتمحيصوا سيئاهتم وضمنت هلم بأن ال

أمة حممد، ما أرسع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم متوافرون، والذي نفيس بيده إنكم مفتتحو 

. وكم من مريد للخري مل يصبهقالوا: واهللا يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري. فقال:  .باب ضاللة

 .ا يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، وايم اهللا لعل أكثرهم منكمحدثنا أن قومً  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 

 قال عمر بن سلمة: لقد رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع اخلوارج، انتهى.

ولن جتد أفصح وال أنصح من رسول اهللا يف إنذاره وحتذيره عن البدع. فقال جابر بن عبد 

رت عيناه واشتد غضبه وعال صوته، كأنه منذر جيش إذا خطبنا امح ملسو هيلع هللا ىلصاهللا: كان رسول اهللا 

ورش  ملسو هيلع هللا ىلصإن خ� احلديث كتاب اهللا وخ� اهلدي هدي �مد «يقول: صبحكم ومساكم ويقول: 

 .!*"»األمور �دثاتها، و� �دثة بدعة، و� بدعة ضاللة، و� ضاللة يف انلار

متعصب يف اجلهالة،  رجعنا إىل مناقشة صاحب الرسالة عىل عالته ووضوح زالته ويظهر أنه

 غري عارف بحقائق الداللة، مع ما به من الغرور عىل مساوئ أقواله.

: إنك حني تقرأ هذه الرسالة باستيعاب حيملك عىل أن حتسب لكاتبهـا ألف فرتاه يقول

 حساب وتوقن أنك أمام فكر عميق وسيولة يف التحقيق والتدقيق!!

إلعالم اخلاص والعام، بأن لديه الفكر العميق  : إنه ملا نرش هذا اإلعالنفاجلواب أن نقول

وسيولة علم يف التحقيق والتدقيق، أصغينا إليه اآلذان وأفرغنا له األذهان، وتتبعنا ما عسى أن 

يورده من عميق الفكر والبيان والدليل والربهان، فنتبعه عىل الرغم منا واإلذعان؛ ألن واجب 

ا بقيعة حيسبه الظمآن ماءً املسلم قبول احلق واالنقياد له، لكننا  ملا بحرنا عميق فكره وجدناه رسابً

حتى إذا جاءه مل جيده شيئًا، وأنه من بعد تتبعنا هلذه الرسالة والوقوف عىل حقيقة ما تقتضيه من 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(
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الداللة وجدناها أضغاث أحالم ومل توف بيشء من حقيقة البيان أو الدليل والربهان، ومن ادعى 

 د االمتحان.ما ليس فيه فضحته شواه

 !+"ونحســــــبه جلينــــــا !*"ســــــبكناه
 

 فأبــد الكــري عــن خبــث احلديــد 
 

إنه مل يأت عىل صحة ما يقول بدليل صحيح من املنقول أو املعقول، ومل يأت بقول أحد من 

 الصحابة وال التابعني وال أحد من علامء املسلمني.

عيار الصحة والصدق وإنام رمى هبذه الكلمة عىل سبيل الغرور واجلزاف غري موزونة بم

ا  واإلنصاف، ثم أخذ يركب لتحقيقها التعاسيف يف الصدور والورود، ويستدل هلا بام يعد بعيدً

 عن املقصود، ديدن احلائر املبهوت، يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من سلك العنكبوت.

ــــــه ــــــا رويت ــــــل أيامً ــــــام يعم  أق
 

ـــاء  ـــد بامل ـــد اجله ـــاء بع ـــبه امل  فش
 

ا ثم قال من أئمة علامء اإلسالم من احلفاظ والفقهاء وأصحاب السري كتبوا عن : إن كثريً

املولد النبوي وما سبقه من اإلرهاصات وما ترتب عليه من الربكات، مما حيتاج كل قادر عىل 

 التأيس هبم يف هذا امليدان.

م : أن هذا حق وقد أراد به الباطل، فإن كل متصد للدعوة إىل الباطل فإنه يقدم أمافاجلواب

دعوته من الرتويج باحلق ما يستدعي سرت الباطل حتته وقبوله معه لكون الناس ال يقبلون الباطل 

ا بحق، قال اهللا تعاىل: ۡهَل ﴿ املحض، وإنام يقبلونه إذا كان ملبوسً
َ
أ  ٱۡ�َقَّ لَِم تَۡلبُِسوَن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

 ِ نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َقَّ َوتَۡ�ُتُموَن  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب
َ
فلبس احلق بالباطل هو تغطيته  .]٧١آل عمران: [ ﴾٧١َوأ

به، بحيث يظهر للناس أنه حق وهو يف احلقيقة باطل، ومن لوازم هذا اللبس كتامن احلق وعدم 

بيانه، لعلمه أنه لو بنيّ احلق مل يتم مقصوده يف تنفيذ الباطل، وهذا كله منطبق عىل ترصف هذا 

َوِمَن ﴿ فكان فيه حظ وافر ونصيب كبري من قوله تعاىل: الكاتب وإن سمى نفسه باإلمام العالمة!

 سبكناه: من السبك. )١(

 جلينا: الفضة. )٢(
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ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس  نِ�ٖ  ٱ�َّ ِ�ُِضلَّ َعن  ۦثَاِ�َ ِعۡطفِهِ  ٨بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ
ِۖ َسبِيِل  ۡ�َياِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ َمۡت يََداَك  ٩ ٱۡ�َرِ�قِ َب َعَذا ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥِخۡزٞيۖ َونُِذيُقهُ  ٱ�ُّ َ�ٰلَِك بَِما قَدَّ

نَّ 
َ
َ َوأ ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  ٱ�َّ   .]١٠-٨احلج: [ ﴾١٠لَۡيَس بَِظ�َّ

فأخرب اهللا سبحانه، أن من الناس من جيادل يف اهللا بغري علم نقيل يرشده إىل التحقيق، وال 

ويقتدي به، بل هو مسلوب  هد عقيل هيتدي به لسلوك أقوم طريق، وال كتاب منري ينقل منه

ا عن قول احلق وقبوله ليضل ﴾ۦثَاِ�َ ِعۡطفِهِ ﴿ الرواية والدراية ومرصوف من اهلداية : أي متكربً

الناس عنه، فجمع بني الضالل واإلضالل، ثم إن أكثر علامء اإلسالم واحلفاظ وأهل السري كتبوا 

ا يف مولد رسول اهللا وبينوا محل أمه آمنة بنت وهب به وذكرو ا والدته ورضاعه، وخروجه رضيعً

إىل الصحراء مع مرضعته حليمة السعدية كسائر أوالد قريش لكوهنم يستمجدون رضاع نساء 

البوادي ألوالدهم، وذكروا نشأته وحضانة عمه أيب طالب له، ومبدأ نبوته ومحاية أيب طالب له 

يقرؤونه يف املساجد ويف ودخوله مع عمه يف الشعب ومعارضة قومه لدعوته، كل هذا يكتبونه و

املدارس ويف املجالس ويف كل احلاالت وسائر األوقات بعقل وأدب واحرتام، ال يقصدون 

بكتابتهم تشييد أو تنشيط هذه االجتامعات واالحتفاالت التي أحدثها الناس، فإن علامء السلف 

كوهنا حمدثة يف الدين متفقون عىل أهنا من حمدثات األمور التي هنى عنها رسول اهللا أشد النهي، ل

وتقود إىل ما هو رش منها، فإن البدع بريد الكفر، وحسبك أنه قد شاع يف بعض البلدان أن من مل 

حيرض املولد فإنه كافر! ومن مل يقم عند ذكر والدته فإنه كافر!! فكل هذا وأمثاله نتيجة هذه 

ي الرمحة، ومل نجد يف يشء من البدعة. وإنام يقصدون يف ذكر مولده االحتفاظ بتارخيه، إذ هو نب

الكتب املعتمدة القول باستحباب التجمع واالحتفال بمولده وال يف اليوم الذي أُرسي به، ومل 

نجد من علامء املسلمني املتقدمني واملتأخرين من يقول: إن االحتفال بالنعم واجب كام يقوله هذا 

َ�َٰر�ٖ ﴿ الكاتب
َ
ۡو أ

َ
  .]٤األحقاف: [ ﴾٤ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذآ أ

: وهذا أوان الرشوع يف مرشوعية االحتفال باملولد النبوي وتأييده باألدلة العقلية ثم قال

والنقلية واالجتامعية بام مل يسبق له مثيل، وذلك أن ميالد حممد صلوات اهللا وسالمه عليه نعمة 
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ه بميالد حييى بن وكذلك ميالد أنبياء اهللا ومحل ة رساالته، ولقد نوه القرآن بميالد مريم وابنها ونوّ

زكريا، ولقد احتفل القرآن بميالدهم وإليك بعض اآليات التي احتفلت بميالد من سبق 

ذكرهم، ثم ساق يف استدالله صدر سورة آل عمران وبعض آيات من صدر سورة املائدة. انتهى 

 كالمه.

ما ذكره من األدلة العقلية والنقلية واالجتامعية يف مرشوعية : أن نقول: إن كل فاجلواب

االحتفال بالنعم، فكله من الكذب املكشوف املفرت عىل اهللا وعىل كتابه ودينه، قصد به نرص رأيه 

وإعالء كلمته واستباح ألجله رصف القرآن عن املعنى املراد به بتحريفه عن مواضعه، فكان كام 

 قيل:

 حـل وال هـو اســال وافق احلكـم امل
 

ــ  ــتوىف الش ــالنــ ــان ذا بط  روط فك
 

وإن هذه اآليات التي رسدها واألقوال التي أسندها واستدل هبا، كلها خارجة عن موضوع 

البحث الذي يريد تأييده، فال يتعلق به بصلة، ولكنه مزجى البضاعة من معرفة الصناعة، إذ 

سائر األنبياء، وبام أن االحتفال هو  موضوع البحث مرشوعية االحتفال بمولد الرسول وبمولد

التجمع والتحشد، وال أدري من أين أخذ وقوع هذا االحتفال بمريم وعيسى وحييى بن زكريا! 

وأين مكانه ومتى زمانه؟ وهل وقع يف السامء من الرب مع مالئكته أو يف األرض! وأين الدليل 

يق يوهم الناس أن االحتفال بمولد الرشعي يف صحته ومكانه؟ ولكنه جلهله العريق وجفائه العم

الرسول أنه جممع عليه باملعقول واملنقول وهو كذب وزور، فكل العلامء املحققني بريئون مما 

 يقول، فهو جلهله ال يفرق بني املرشوع وغري املرشوع وال بني ما فُعِل للعادة أو للعبادة.

طرائق، وهذا الكاتب قد اعتاد وقد قيل: إن أفضل الكالم ما جىلَّ احلقائق وهد ألقوم ال

إلقاء مثل هذه اجلمل من كيس نفسه عىل سبيل اخلرص واجلزاف غري موزونة بميزان الصحة 

لَّ عقله وعمله واهتاممه إىل تأييد رأيه والتمويه عىل الناس بصحته،  واإلنصاف؛ ألنه قد رصف جُ

ا لصحته، وكأنه يميل كتا ا واحدً به عىل قطيع من البقر ال عىل وهو باطل من أصله ومل يورد حرفً

علامء من نقاد البرش، الذين يعرفون املعروف وينكرون املنكر، واحلمد هللا الذي جعل يف كل زمان 

 



 ١١٧  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ون بنور اهللا أهل العمى، إذ لوال من يقيمه  بَرصِّ بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إىل اهلد ويُ

 بتدعني لفسد الدين.اهللا حلامية الدين ودحض شبه امللحدين ودفع بدع امل

عىل أمته ال تعد وال حتىص، وأنه رمحة للعاملني وحجة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أن بركة الرسول 

ُ لََقۡد َمنَّ ﴿ اخللق أمجعني، وقد امتن اهللا ببعثته عىل املؤمنني، فقال سبحانه: إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
نُفِسِهۡم َ�ۡتلُ 

َ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ �ن  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َو�َُزّ�ِيِهۡم َو�َُعّلُِمُهُم  ۦوا

بٍِ�   فقد بلغ الرسالة وأد األمانة ونصح األمة. .]١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ن اإلبل فوقع يف نفس غنائم حنني وأعطى املؤلفة كل واحد مائة م ملسو هيلع هللا ىلصوملا قسم رسول اهللا 

نا. فسمع رسول اهللا  عُ دَ  ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار يشء من ذلك وقالوا: يعطي غنائمنا صناديد العرب ويَ

يا معرش األنصار، ألم ت�ونوا ضالالً فهدا�م اهللا يب واعلة «بخربهم فجمعهم ثم قال: 

، ثم ويف كل كلمة يقولون: اهللا ورسوله أَ  »فأغنا�م اهللا يب، ومتفرق� فجمع�م اهللا يب؟ نُّ مَ

قالوا: قد  .»أال ترضون أن ينرصف انلاس باملال وتنرصفون برسول اهللا إىل رحال�م«قال: 

 وسيأيت الكالم عىل هذه اآلية فيام بعد إن شاء اهللا. !*"رضينا، قد رضينا.

ا إال  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا  نَّةً وال عىل عمله مكافأة وأجرً مل يطلب من أمته عىل هدايته ودعوته مِ

لك «: ملسو هيلع هللا ىلصء وكثرة الصالة والتسليم عليه ثم بمتابعته بامتثال أمره واجتناب هنيه؛ لقوله بالدعا

من أطاع� دخل اجلنة «قالوا: ومن يأبى يا رسول اهللا؟ قال:  »أميت يدخلون اجلنة إال من أىب

 وأالّ يعبدوا اهللا إال بام رشع ال بمجرد االستحسان والبدع، يقول اهللا ،!+"»ومن عصا� فقد أىب

ۡ� ﴿ تعاىل:
َ
ٓ أ ۠ ِمَن  َٔ قُۡل َما نَا

َ
� ٓ ۡجٖر َوَما

َ
إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  ٨٦ ٱلُۡمَتَ�ِّفِ�َ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

فليس من شأن الرسول وال من هديه اإلطراء واملبالغة يف مدحه بشعر  .]٨٧-٨٦ص:[ ﴾٨٧

ال تطرو� كما أطرت انلصارى ابن مر�م، «: ملسو هيلع هللا ىلصشوقي أو غريه، بل هذا من منهياته، فقد قال 

رواه البخاري ومسلم. واإلطراء هو جماوزة احلد يف  .»إنما أنا عبد، فقولوا: عبد اهللا ورسوهل

 أخرجه أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )٢(
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املدح والثناء، وقد قدمنا قول عبد اهللا بن الشخري، ملا قدم يف وفد بني عامر، فقالوا: أنت سيدنا 

م وال �ستهو�ن�م الشيطان، أنا �مد عبد اهللا قولوا بقول�م أو بعض قول�«وأفضلنا، فقال: 

مع العلم أنه سيد األولني واآلخرين  .»ورسوهل، ما أحب أن ترفعو� فوق م�ليت اليت أنزل� اهللا

كله  ،»ال تفضلو� ىلع األنبياء«عىل اإلطالق، وأنه أفضل الناس عىل اإلطالق، ومع هذا قال: 

ر هبم اهلو يف حبه إىل الغلو الذي هنى عنه عىل حفظ أصل الدين لئال يتجا ملسو هيلع هللا ىلصحرص منه 

هنا إنام عبدت قبور األنبياء بالغلو أل !*"»إيا�م والغلو، فإنما أهلك من اكن قبل�م الغلو«بقوله: 

 يف حمبتهم.
فهذا قوله يف حياته وينطبق عىل حالته بعد وفاته؛ ألن ما كرهه يف حياته فإنه يكرهه بعد 

 الصوت عند قربه. وفاته، كام كره العلامء رفع

وقد بالغ هذا الكاتب يف مدح شوقي عىل شعره ورفع عقريته بمدحه، حيث إنه قد وافق 

 هواه يف اإلطراء، ومتى جاء سيل اهللا بطل هنر معقل.

ا دليل ناصع عىل ثم قال : قد يعرتض معرتض ويقول قائل: إنه ليس فيام ذكرمتوه سابقً

لنحو املعروف. ونحن نقول: إن هذا االعرتاض ال مرشوعية االحتفال باملولد النبوي عىل ا

ا ملرشوعية االحتفال بنعم اهللا ومنها ميالد حممد عليه الصالة والسالم!!  يصلح ردًّ

: إن من عادة اهللا يف خلقه أن كل من أرس رسيرة أو استبطن عقيدة، فإن اهللا سبحانه واجلواب

ا فرش؛ ألن يظهر رس عمله وعقيدته عىل فلتات خطابه وصفحات كتابه ا فخري وإن رشًّ ، إن خريً

َرۡ�َ�َٰكُهۡم فَلََعَرۡ�َتُهم ﴿ كل إناء ينضح بام فيه وعادم اخلري ال يعطيه، قال تعاىل:
َ
َولَۡو �ََشآُء َ�

وهذا الكاتب قد اعرتف عىل نفسه بام عسى أن  .]٣٠حممد: [ ﴾ٱۡلَقۡولِ �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن 

ناس فيه بأنه ليس فيام يورده دليل صحيح عىل مرشوعية االحتفال باملولد النبوي ال من يقول ال

القرآن وال من قول الرسول وال من قول أحد من الصحابة والتابعني وال من أئمة املذاهب! فهذا 

جمرد اعرتافه عىل نفسه وهو واقع والناس صادقون فيام يقولون: فمن العناء العظيم استيالد 

 أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس. )١(
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م واالستشفاء بالسقيم، فام أبعد الربء من طبيب داؤه من دوائه وعلته من محيته، بل ثبت عن العقي

علي�م �سنيت وسنة اخللفاء الراشدين «ما يدل عىل رصيح النهي عنه حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بانلواجذ و�يا�م و�دثات األمور، فإن لك �دثة 
من حمدثات األمور بإمجاع علامء املسلمني وإن سامه من سامه بدعة حسنة، فليس  وهذا !*"»بدعة

 يف الرشع بدعة حسنة، بل كل بدعة سيئة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
ثم إنه حاول الفرار من هذه البدعة إىل بدعة أخر وهي أشنع منها وهي بدعة االحتفال 

بالنار! فإن استدالله باالحتفال بالنعم هو استدالل فاسد  بالنعم، فكان كاملستجري من الرمضاء

تج به: إهنا سنة أو بدعة حسنة، وحسبنا شهادته عىل نفسه  بالنص والقياس ومل يقل أحد ممن حيُ

بأنه ليس فيام يورده دليل صحيح عىل مرشوعية هذا وال ذاك، فكان كالتي نقضت غزهلا من بعد 

ا!! وغايته أنه يتقلب  مع األهواء وخيبط خبط عشواء، والعامل النحرير واملفكر البصري قوة أنكاثً

إنام يستدل بالدالئل املنقولة واملعقولة مما يشهد علامء املسلمني بصحته؛ ألهنا أوقع يف القلوب 

وأليق بالقبول، ألن العلامء حياربون البدع بالسنة، أما القول اخلارج عن معيار الصحة من سائر 

كل أحد يقدر عىل رده واملقابلة بضده، فيكون استدالل بدعة ببدعة يزداد هبا أقوال الناس، فإن 

 الطني بلة.

ــــــداء  إذا استشــــــفيت مــــــن داء ب
 

 فــــأكثر مــــا أعلــــك مــــا شــــفاك 
 

إنه متى ساء الفهم ساءت النتيجة، وإذا ساءت النتيجة فسدت الغاية، لقد رأينا هذا الكاتب 

نيَّ  -هداه اهللا- ةِ االحتفال باملولد النبوي وجعله بدعة حسنة، ومل ملا تقحم اخلوض يف موضع سُ

ا رصحيًا يسنده اضطره انتصاره هلذه البدعة إىل بدعة أخر قد  ا يؤيده وال نصًّ جيد دليالً واضحً

سنها بنفسه ابتداء ومل نعلم من سبقه إىل القول هبا وهي االحتفال بالنعم، ثم استباح يف تأييدمها 

غري املعنى املراد منه، ليقيم من ذلك حجة عىل االحتفال بالنعم رصف القرآن عن مواضعه إىل 

 اين يف الكبري من حديث العرباض بن سارية.أخرجه الطرب )١(
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ا عن  واالحتفال باملولد النبوي، فأكثر يف سبيل ذلك من الصدر والورود واالستدالل بام يعد بعيدً

املقصود، ديدن احلائر املبهوت يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من سلك العنكبوت! ويظهر أنه 

ا، مزجى البضاعة من هذه  رً ا وال للحديث موقِّ مً ظِّامً وال للقرآن حمرتِ عَ الصناعة، فليس للرشيعة مُ

فانظر إىل كالمه يف سائر كتابه جتده ال طالب أثر وال متبع خرب وال مناضالً عن سنة وال راغبًا أو 

بًا يف أسوة حسنة، يتالعب بالقرآن العظيم وحياول أن جيعل منه أمثاالً للبدع السيئة لي غِّ رَ خدع مُ

 هبا العوام وضعفة القول واألفهام.

 وإذا امــتحن الــدنيا لبيــب تكشــفت
 

 لــه عــن عــدو يف لبــاس صــديق 
 

: ولدينا دليل آخر مدين أنصاري نقله إمام السنة أمحد بن حنبل وحكاه عنه شيخ ثم قال

ا قالوا: لو نظرنا يومً  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم ابن تيمية، قال أمحد: ثبت أن األنصار قبل قدوم رسول اهللا 

فاجتمعنا وذكرنا هذا األمر الذي أنعم اهللا به علينا، فقالوا: يوم السبت. قالوا: ال نجامع اليهود يف 

يومهم. قالوا: األحد. قالوا: ال نجامع النصار يف يومهم. قالوا: فيوم العروبة، وكانوا يسمون يوم 

 ح هلم شاة فكفتهم. انتهى.اجلمعة يوم العروبة، فاجتمعوا يف بيت أيب أمامة أسعد بن زرارة، فذب

: أننا بحمد اهللا نؤمن بالكتاب كله من كل ما ثبت عن اهللا ورسوله، ولسنا ممن فاجلواب

يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال، وهذا الذي ذكره من 

ا صالهتم اجتامع األنصار يطالبون بيوم جيتمعون فيه لعبادة رهبم هو صحيح كام وصف، وأم

ملا تتابع املهاجرون إىل املدينة، أمر مصعب بن عمري، بأن  ملسو هيلع هللا ىلصاجلمعة، فإنام وقع بأمر من النبي 

يصيل هبم اجلمعة ويرتجح أهنا فرضت اجلمعة مع فرض سائر الصلوات، واهللا سبحانه قد 

افرتض الصلوات اخلمس وآكدها صالة اجلمعة والتي هي عيد األسبوع والتي هي أفضل من 

عن أيب  صحيح مسلماألضحى وعيد الفطر، فاختار اهللا هلذه األمة يوم اجلمعة، كام يف عيد 

أضل اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا، فكان لليهـود يوم السبت، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، أن النبي 

رون السابقون ويف رواية  .»وللنصار يوم األحد، فجاء اهللا بنا، فهدانا ليوم اجلمعة، نحن اآلخِ

م أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا اهللا بيد أهن«
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بمكة كسائر الصلوات اخلمس، لكنه مل يتمكن من إقامتها  ملسو هيلع هللا ىلصفافرتضت اجلمعة عىل النبي  »له

 ملسو هيلع هللا ىلصبمكة من أجل أن املرشكني يمنعونه من ذلك، وملا هاجر بعض أصحابه إىل املدينة أمر النبي 

 بن عمري بأن يصيل اجلمعة بالناس.مصعب 

قال: كان أيب إذا سمع أذان اجلمعة  -وكان قائد أبيه بعدما عمي-قال عبد الرمحن بن كعب 

ترحم ألسعد بن زرارة، فقلت: يا أبت إنك إذا سمعت أذان اجلمعة ترمحت ألسعد بن زرارة. 

خلضامت فذبح لنا شاة فتغدينا قال: نعم أي بني إنه أول من مجع بنا يف حرة بني بياضة يف نقيع ا

 عنده، قلت: كم كنتم؟ قال: كنا أربعني. رواه أبو داود وابن ماجه.

وقد استدل به من اشرتط لصحة اجلمعة حضور أربعني من أهل وجوهبا وليس فيه دليل 

قاطع عىل اشرتاط هذا العدد؛ ألهنا قضية حال وافق كوهنم أربعني بدون حتديد هلذا العدد منه 

لصالة والسالم والصحيح أن اجلمعة تصح ولو بدون أربعني ولو بدون اثني عرش من أهل عليه ا

 وجوهبا ومن غريهم.

مبارشة منه، فهي يف مسجد بني عبد األشهل باملدينة، حني  ملسو هيلع هللا ىلصأما أول مجعة صالها النبي 

ا فوافق قدومه يوم اجلمعة فنزل عىل أيب أيوب األنصاري فصىل بالناس.  قدم مهاجرً

مجعة؛ ألهنا مشتقة من اجلمع، وأن أهل اإلسالم جيتمعون فيها يف كل أسبوع مرة وسميت 

َها ﴿ يتفرغون فيها لعبادة رهبم، وأنزل اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َءاَمُنٓوا

ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ  ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا  .]٩اجلمعة:[﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َۡيعَۚ َوَذُرواْ  ٱ�َّ

م الفقهاء تعدد اجلمع لغري رضورة، والنبي  اجلمعة حق واجب ىلع لك مسلم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهلذا حرّ

رواه أبو داود من حديث طارق بن  .»يف مجاعة إال ىلع أر�عة: ملوك وامرأة وصيب ومر�ض

 ، رواه احلاكم عن طارق عن أيب موسى.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي شهاب، وقال: مل يسمع طارق من 
وهذا االجتامع هو مرشوع بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، وقد تواترت األحاديث الكثرية يف 

فضلها واملحافظة عىل فعلها والوعيد الشديد يف تركها، فرو مسلم عن ابن عمر، قال: سمعت 

ودعهم اجلمعات أو يلختمن اهللا ىلع قلو�هم يلنته� أقوام عن «يقول عىل أعواد منربه:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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فال يقاس هذا االجتامع املرشوع عىل االجتامع للمولد الذي ليس له  »ثم يلكونن من الغافل�

أصل من الكتاب وال من السنة وال من فعل الصحابة والتابعني ومل يقل بمرشوعيته أحد من أئمة 

 يوم اجلمعة الذي جيتمع فيه املسلمون املذاهب، ويرتتب عليه مفاسد كثرية فكيف يقاس عىل

لعبادة رهبم؟ منهم املصيل ومنهم التايل للقرآن ومنهم املسبح واملستغفر، وإذا قام اخلطيب 

يذكرهم استمعوا له وأنصتوا، وهلذا كره للرجل أن يتخطى رقاب الناس وأن يتكلم واإلمام 

ا، أو من قال لصاحبه: أنصت. فقد لغا، ومن لغا فال مجعة  خيطب، فهو كمثل احلامر حيمل أسفارً

له، واجلمعة الصحيحة تكفر ما بينها وبني اجلمعة األخر، وفضل ثالثة أيام، فهذا االجتامع 

ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن ﴿ هبذه الصفة هو رشع اهللا احلكيم ودينه القويم الذي قال اهللا فيه: ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
ۡمرِ 

َ
ۡهَوآَء َوَ� تَتَّ  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

َ
ِينَ بِۡع أ   .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

أما االجتامع لالحتفال بمولد الرسول أو اإلرساء واملعراج أو االحتفال بالنعم، فإنه من 

ْ لَُهم ّمَِن ﴿ رشيعة املخلوقني، ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ أ

ۡ
ُ َما لَۡم يَأ  .]٢١ور: [الش ﴾ٱ�َّ

ٰ َ�ِ�َعٖة ّمَِن ﴿ ۡمرِ ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
َ
ۡهَوآَء  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

َ
ِينَ َوَ� تَتَّبِۡع أ فكيف  .﴾١٨َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

يقاس رشع اهللا احلكيم برشيعة املخلوقني الذي قام بترشيعه علامء الضالل فتبعهم العامة عليه؛ 

ا لسبقونا إليه، ثم إن أكثر  لظنهم أنه دين وحق وهو باطل يف نفس األمر والواقع؟ إذ لو كان خريً

ا والبدعة  هؤالء خيدعون العوام ويغشوهنم ويلبسون عليهم باسم الدين فيجعلون هلم الباطل حقًّ

سنة، بسبب ما يرتتب عىل هذا االحتفال من املآكل الشهية، كام يقول هذا بأنه مرشوع باألدلة 

تامعية، ثم يقيسه عىل اجتامع الناس للجمعة والعيد وجيعل صوم النبي يوم العقلية والنقلية واالج

عاشوراء، حيث أنجى اهللا فيه موسى وقومه أنه من االحتفال بالنعم، وكذا صوم النبي لالثنني 

ا؟ ويف أي  الذي ولد فيه أنه من االحتفال بالنعم، فيا سبحان اهللا، متى كان االحتفال بالنعم مرشوعً

أو أي عامل قال به؟ وإذا كان االحتفال هو التجمع وحمفل القوم جمتمعهم، فأين هذا  كتاب وجده؟

بَۡ�ٰٗر� ﴿ من ذاك؟ وكأنه يميل كتابه من تفكري منامه، ال من عقله، يقول اهللا:
َ
وََجَعۡلَنا لَُهۡم َسۡمٗعا َو�

 �ۡ
َ
بَۡ�ٰرُُهۡم وَ  َِٔوأ

َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ ۡ� َدٗة َ�َما

َ
ْ َ�َۡحُدوَن � ِٔ َ�ٓ أ ٍء إِۡذ َ�نُوا َ�ِٰت َدُ�ُهم ّمِن َ�ۡ
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 ِ وكل قول ال دليل عليه يقدر كل أحد عىل رده، واملقابلة بضده، والعامي بال  .]٢٦[األحقاف:  ﴾ٱ�َّ

شك ينخدع بمثل هذه األقوال ويعتقد مرشوعيته بالقرآن، ال سيام إذا نمقه قائله بزخرف القول 

 األلفاظ، بحيث تروج صحته يف أذهان العوام وضعفة العقول واألفهام. كام قيل:وخداع 
ـــزيني لباطلـــه  يف زخـــرف القـــول ت

 

 واحلـــق قـــد يعرتيـــه ســـوء تعبـــري 
 

 تقـــول هـــذا جمـــاج النحـــل متدحـــه
 

 وإن تشــأ قلــت ذا قــيء الزنــابري 
 

ـا ومـا جـاوزت وصـفهام ا وذمًّ  مدحً
 

 حسن البيان ير الظلـامء كـالنورِ  
 

ا  »لك بدعة ضاللة«ال: إن حديث ثم ق معارض أو خمصص بحديث أوضح منه وأكثر طرقً

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة، ومن «وهو حديث 

رواه مسلم من  .»سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إىل يوم القيامة

 حديث جرير بن عبد اهللا.

لقد عرف هذا الكاتب أن عملهم يف االحتفال بمولد الرسول أنه بدعة،  :فاجلواب أن نقول

إىل آخره، فمتى  »من سن يف اإلسالم سنة حسنة«لكنه أراد أن يزيل اسم هذه البدعة بحديث 

وهي نكرة  !*"»لك بدعة ضاللة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا حتقق أنه بدعة حسبام شهد به عىل نفسه فإن ر

حسنة، بل إن البدعة تنايف السنة وتنايف احلسنة وكل م كل بدعة، فليس يف الرشع بدعة مضافة تع

بدعة سيئة، ولو كان عند هؤالء حمبة صحيحة للرسول التبعوا أمره واجتنبوا هنيه، وحيث تقرر 

ۡم لَُهۡم ﴿ وال زمن أصحابه، فإهنا تعترب زيادة يف الدين ملسو هيلع هللا ىلصعنده أهنا مل تكن معروفة زمن النبي 
َ
أ

ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ ُ�ََ�
ۡ
ُ َما لَۡم يَأ   .]٢١[الشور:  ﴾ٱ�َّ

والبدعة هي ما فُعِل عىل سبيل القربة مما مل يكن له أصل يف الرشع، فهي زيادة يف الدين بعد 

يتعبدها متامه، وهي بدع من القول وزور، وقد قيل: اتبعوا وال تبتدعوا، قالوا: كل عبادة مل 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(
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وال أصحابه، فال تتعبدوها، فإن األول مل يرتك لآلخر مقاالً فيام يتعلق بشأن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ب الدينية. رَ  العبادة والقُ

ـــاع مـــن ســـلف  وكـــل خـــري يف اتب
 

 وكـــل رش يف ابتـــداع مـــن خلـــف 
 

 فالبدعة احلسنة إنام تكون يف العادات ال العبادات.

نام يكون بذكر اهللا والصالة عىل رسول اهللا وذكر سريته : إن االحتفال باملولد النبوي إثم قال

 وفضله وبإطعام الطعام وإفشاء السالم والتقاء اإلخوان عىل رياض جنة الذكر.

: إن كل بدعة عىل اختالف أنواعها، فإن طبيعتها التمدد من الذكر إىل فاجلواب أن نقول

بَّ مريد للخ عنها  ملسو هيلع هللا ىلصري ال يدركه وإنام حذر النبي فنون من املنكر؛ ألن البدع بريد الكفر، ورُ

وحرص الصحابة عىل إزالتها، حيث قطع عمر بن اخلطاب الشجرة التي كانوا يصلون حتتها 

بايع الصحابة حتتها، ومثله هني ابن مسعود وأيب موسى األشعري  ملسو هيلع هللا ىلصويقولون: إن النبي 

: سبحوا مائة فيسبحون للجامعة الذين جيتمعون ويقول أحدهم: هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول

احصوا سيئاتكم ونحن مائة، ويقول: كربوا مائة فيكربون مائة، فزجرهم ابن مسعود وقال هلم: 

 .كفالء بأال يضيع من حسناتكم يشء

وإنام دخلت الوثنية عىل العرب بسبب الغلو يف األنبياء والصاحلني، حتى صريوا قبورهم 

ا يعبدوهنا، وما أحدث قوم بدعة إال كٌ بسنة خري من إحداث  أوثانً فِع مكاهنا من السنة، فتمسُّ رُ

 بدعة.

ا يف حمبة الرسول  التبعوا أمره واجتنبوا هنيه وأكثروا من  ملسو هيلع هللا ىلصإنه لو كان عملُ هؤالء صحيحً

الصالة والتسليم عليه وهم يف بيوهتم وطرقهم، ولكن هذه املآكل الشهية التي أشار إليها الكاتب 

املحفل الطعام ويلتقي عليه اإلخوان... فإن هذا هو أكرب عامل بقوله: إهنم يطعمون يف هذا 

 لتشييد هذه البدعة، فإن الرباطيل تنرص األباطيل.

» من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة«وأما حديث 

الكتاب والسنة، فإن السنة الطريقة تطلق عىل العمل احلسن وعىل العمل السيئ، والكل وارد يف 

 



 ١٢٥  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ِ َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ أما السنة احلسنة ففي قوله: ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
ومنه  .]٢١األحزاب: [ ﴾أ

علي�م �سنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها «: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

سنة اخللفاء أي طريقة  ومعنى !*"»بانلواجذ، و�يا�م و�دثات األمور، فإن لك �دثة بدعة

 اخللفاء الراشدين.
ووالة األمر من بعده سننًا، األخذُ  ملسو هيلع هللا ىلصنظريه قول عمر بن عبد العزيز: لقد سن رسول اهللا 

هبا اعتصامٌ بكتاب اهللا وقوةٌ يف دين اهللا، ليس ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خيالفها، 

ستنرص هبا فهو املنصور ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني من اهتد هبا فهو املهتدي ومن ا

ا.  واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريً

فال يظن أحد أن اخللفاء الراشدين يسنون للناس سننًا من العبادات ختالف أمر الرسول 

 وهنيه؛ ألن الترشيع خالص حق اهللا ورسوله.

 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري، أن النبي  الصحيحنييف أما السنة السيئة، فقد جاء هبا احلديث 

 ،»تلتبعن سن من اكن قبل�م حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه«قال: 

يعني طرق اليهود والنصار. ومثله ما  »فمن؟«وقالوا: يا رسول اهللا اليهود والنصار؟ قال: 

انلاس ىلع اهللا ثالثة: من قتل غ� أعىت «: ملسو هيلع هللا ىلصرو مسلم عن ابن عباس، قال: قال رسول اهللا 

ومثله  ،»قاتله، أو قتل دلخل اجلاهلية، أو ابتىغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، يف عملها وقوهلا

تلت نفس ظلًما إال اكن ىلع ابن آدم األول كِفل من دمها، ألنه أول من سّن «حديث: 
ُ
ما ق

 .!+"»القتل

يفرسه ما  »ه أجرها وأجر من عمل بهامن سن يف اإلسالم سنة حسنة فل«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف احلديث نفسه الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد اهللا أنه قال: كنا عند رسول اهللا 

صدر النهار فجاء قوم حفاة عراة جمتايب النامر متقلدي السيوف عامتهم من مرض، بل كلهم من 

 أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية. )١(

 متفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود. )٢(
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ل وخرج ثم أقبل وأدبر، ثم خطب ملا رأ هبم من الفاقة فدخ ملسو هيلع هللا ىلصمرض، فتمعر وجه وسول اهللا 

َها﴿«الناس فقال:  ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء ُقوا َ  ٱ�َّ ِي ٱ�َّ  وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
َ
 ]١النساء: [ ﴾رَۡحامَ ٱۡ�

فتتابع الناس فجاء  .»ولو �شق تمرة«حتى قال:  .»تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره

رجل بصاع متر فلمزه املنافقون وقالوا: إن اهللا غني عن صاع هذا، ثم جاء رجل برصة دنانري 

، حتى اجتمع عند رسول اهللا  ان من الطعام وكان كوم ملسو هيلع هللا ىلصكادت كفه أن تعجز عنها، فقالوا: مراءٍ

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل «إذا رس استنار وجهه، فقال: 

يريد بذلك صاحب الرصة. وتتابع الناس بعده عىل القدوة يف الصدقة، وهلذا قال  !*"»يوم القيامة

ُ�ۡبُدواْ  إِن﴿اهللا تعاىل: العلامء: إن اإلعالن بالصدقة متى كان يقتد به أفضل من إخفائها، يقول 
َدَ�ٰتِ  ۖ �ن ُ�ُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  ٱلصَّ ا ِ�َ فمدح كال . ]٢٧١البقرة: [ ﴾َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلُفَقَرآءَ فَنِِعمَّ

 احلالتني.
فليس يف احلديث دليل عىل صحة ما يرمي إليه الكاتب من تسمية البدع بالسنة احلسنة أو 

 البدعة احلسنة.

ا أوضح وال أفصح من تفسري النبي وإذ هلا  ملسو هيلع هللا ىلصا أردنا أن نفرس السنة احلسنة مل نجد هلا تفسريً

يف هذا احلديث، وقضية الرجل الذي تصدق برصة الدنانري وأخذ الناس يتبعونه يف الصدقة كل 

ا أقرب من  عىل حسبه والفضل للمتقدم، وإذا أردنا أن نعرف السنة السيئة مل نجد هلا تفسريً

ا باالحتفال باملولد النبوي، سنة الفاطميني من أهل مرص، ثم تبعهم الناس عىل ضالهلم؛ تفسريه

ا يف اخلري والرش.  ألن الناس يقلد بعضهم بعضً

أن أول من أحدث بدعة املولد هم  اإلبداع يف مضار االبتداعوذكر صاحب كتاب 

ا يعطلون فيه  الفاطميون أهل مرص، ملا رأوا النصار يعظمون مولد املسيح وجيعلون هلم عيدً

 أخرجه مسلم من حديث جرير. )١(
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املتاجر والبيع والرشاء، أخذوا يقتدون هبم يف تعظيمهم املولد النبوي، ثم اشتهر وانترش يف 

البلدان عىل سبيل العدو والتقليد األعمى، ومن عادة البدع عىل اختالف أنواعها أن يقود 

عة بدعة أخر سنها بعضها إىل البعض حتى تكون اآلخرة رش من األوىل، فقد نشأ عن هذه البد

الكاتب وهي بدعة االحتفال بالنعم، حيث يزعم أنه واجب! فاالحتفال باملولد هو من سنة 

الفاطميني ليس من سنة الدين ويرجع إىل اتباع النصار يف مثل عيدهم، فهـو من تقليدهم 

�م إيا«والتشبه هبم وليس من عمل السلف الصالح، وهبذا نعرف بأنه ال تعارض بني قوله: 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها «وبني قوله:  »و�دثات األمور فإن لك �دثة بدعة

 وأن الكل حق ومعنى السنة الطريقة وسنة الرسول طريقته. »وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة

كام أن من دعا إىل هد كان له من األجر مثل من اتبعه، إذ ليس ذلك الصحايب هو الذي 

لصدقة ابتداء من غري سبق الرشع هبا، فإن الصدقة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع عىل هذه ابتدع ا

ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ  �ذۡ ﴿ األمة وعىل سائر األمم قبلها، كام قال تعاىل: َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َ أ  ٱ�َّ

 ِ يۡنِ َو� ْ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ إِۡحَساٗ�ا َوذِي  ٱۡلَ�ِٰ�َ �ِيُموا
َ
ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا َوأ لَٰوةَ َوقُولُوا  ٱلصَّ

َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ُۡتۡم إِ  ٱلزَّ ۡعرُِضوَن  �َّ ُ�مَّ تََو�َّ نُتم مُّ
َ
  .]٨٣البقرة: [ ﴾٨٣قَلِيٗ� ّمِنُ�ۡم َوأ

نبوي ويتبعهم لقد علمنا من هؤالء املشايخ الذين يتصدون للجلوس يف صدر املحفل ال

الناس يف عملهم ويقولون: إنه سنة حسنة أو بدعة حسنة، يربهن بزعمهم عن حمبة الرسول 

ا، فإنه باالستمرار عىل فعله كل عام  وتعظيمه يف قلوب العوام، فإن هذا القول والفعل باطل قطعً

وما مل يأذن  يصري سنة عند العوام متى غريت قالوا: غريت السنة، فيلحقون يف الدين ما ليس منه

كٌ بالسنة خري من إحداث بدعة.  به اهللا ورسوله. فتمسُّ

وقد علق الناس عىل هذه البدعة ما يستدعي قبوهلا وإقبال الناس إليها من ذلك قوهلم: إن 

من حيرض املولد النبوي فإنه يصح يف جسمه ويعاىف يف ولده ويسعد باألرباح الطائلة يف ماله، 

رسول حيرض حمفل املولد ويعرف احلارضين، ويقولون بوجوب القيام وينرشون بني الناس بأن ال
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عند ذكره وعند والدته، وأن من مل حيرضه فإنه يبتىل باملرض يف جسده وأوالده وخيرس يف ماله وال 

 يدخل شفاعة الرسول.

وحسبك ما أماله هذا الكاتب من متثيله بصالة اجلمعة والعيد وبصيام عاشوراء واالثنني 

، ثم استباحة رصف اآليات القرآنية عن املعنى املراد منها بتحريفها إىل غري معناها يف وغري ذلك

 سبيل نرص رأيه وتقوية باطله.

واعها كهذه البدعة وغريها أهنا تتوسع وتتفجر إىل ظطوإن من طبيعة البدع عىل اختالف أن

وعام يفعله الناس  فنون من الرش، فإذا أردت أن تبحث عن حقيقة ذلك فاسأل عن بدعة املولد

فيها يف مرص ولبنان وسوريا والعراق وإيران، وأهنم قد أحدثوا فيها أشياء كثرية من الغلو 

واإلطراء والبكاء والنياحة ورضب اخلدود والقيام والقعود ورضب الدفوف ورشب اخلمور 

ا من املفاسد!! حتى أحلقوا مولده بلهو احلديث؛ أل ن كل ما هنى واختالط الرجال بالنساء وأنواعً

، فإن مفسدته راجحة ومرضته واضحة، وإن مل يظهر رضرها حاالً فإنه سيظهر ملسو هيلع هللا ىلصعنه رسول اهللا 

بعد حني، ال يقال: إن االحتفال باملولد سنة فجهلها الصحابة والسلف الصالح وال أهنم علموها 

 فرتكوا العمل هبا، كل هذا ال ينطبق عليهم والدين كامل قبلها وقد قيل:

 تشــــــقى هبــــــن الــــــدارثالثــــــة 
 

ــــــــأتم والــــــــزار  ــــــــد وامل  املول
 

العظيمة إنام كانت لالتباع يف االبتداع احلسن الذي هو ثم قال: ال ريب أن مضاعفة األجور 

 !*"»من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة«االستنان احلسن حلديث 

ا قوهلم: إن االحتفال صوم البدعة احلوهذا احلديث قاضٍ عىل كل ما يقوله خ سنة وهو يدك دكًّ

ا لسبقونا إليه، وال ريب أن االحتفال باملولد النبوي  باملولد النبوي بدعة، وقوهلم: لو كان خريً

بدعة حسنة وسنة حسنة وفق اهللا هلا من سنها وعمل هبا وجعل له أجرها وأجر من عمل هبا إىل 

 يوم القيامة.

 أخرجه مسلم من حديث جرير. )١(

 

                          



 ١٢٩  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

 فاجلواب أن نقول:

 ء مـــــاذا حيـــــاولأال تســـــألن املـــــر
 

بٌ فيقض   ى أم ضالل وباطـلـأَنَحْ
 

إنه يف آخر الزمان يصري العلم جهالً واجلهل علامً والبدعة سنة والسنة بدعة، ينشأ عىل هذا 

الصغري وهيرم عليه الكبري، حتى إذا غريت البدعة قالوا: غريت السنة، وهذا الكاتب مبتىل بقلب 

البدعة سنة والسنة بدعة، وجيعل املأزور عىل تأسيس البدع احلقائق يف املعقول واملنقول، فيجعل 

ا، فيحرف الكلم عن مواضعه وخيالف احلق خمالفة غري خافية عىل أحد، العتقاده أنه قد  مأجورً

ا للناس بعقله ولن خير فريسة لتعاليمه السخيفة سو مهجي رعديد قليل العلم  وضع ناموسً

.واملعرفة بحقائق العلوم النافعة وال ي  روج إال عىل من هو أجهل الناس وأقلهم معرفة وعلامً

... ﴿ يزيف احلق القويم ويزخرف الباطل الذميم ويصد عن الرصاط املستقيم ويقول:

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ِينَ َ�ٰٓ ْ َسبِيً�  ٱ�َّ وحسبنا اعرتافه عىل نفسه، بأن  .]٥١[النساء:  ﴾٥١َءاَمُنوا

راد التهرب من مسمى هذه البدعة بقوله: إهنا بدعة حسنة ثم أفرغ االحتفال باملولد بدعة، وقد أ

فقد  ملسو هيلع هللا ىلصالثناء عىل من سن هذه البدعة وحكم له بأجور من عمل هبا عكس ما حكم به النبي 

حكم حكامً يقطع عن الناس النزاع ويعيد خالفهم إىل مواقع اإلمجاع، وهو أن كل بدعة ضاللة، 

م حكم صاحب الرسالة؟! فإن بدعة الفعل والزور لن وال ندري هل نقدم حكم رسول اهللا أ

ا إذ األسامء ال تغري احلقائق عن مسمياهتا، والبدعة يف اللغة هي:  تنقلب عمالً صاحلًا مربورً

ا بأهنا: ما فُعِل عىل سبيل القربة مما مل يكن له أصل يف  الزيادة يف الدين بعد كامله، وفرسوها أيضً

 الرشع.
ا وإن غلط بعض العلامء يف ذلك، وقد جاءت فليس يف رشيعة اإلسال م بدعة حسنة قطعً

الرشيعة اإلسالمية بجلب املصالح وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها، وإن الوسائل هلا أحكام 

من حمدثات األمور، فإن مرضته واضحة ومفسدته  ملسو هيلع هللا ىلصاملقاصد، فكل ما هنى عنه رسول اهللا 

ا ستصري إىل ذلك يف مستقبل الزمان، فال راد حلكم راجحة وإن مل تظهر للناس يف احلال، فإهن

 وال مبدل لكلامته. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
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وإنام قطع عمر الشجرة التي كان الناس يتحرون الصالة حتتها وهي الشجرة التي بايع 

الصحابة حتتها، لعلمه أن هذه الصالة يف خاصة هذا املكان ستؤول إىل فتنة من عبادة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ا أهلك من قبلنا وأوقعهم يف الرشك هو تتبعهم آثار أنبيائهم حتى جعلوا هذه الشجرة، ألن م

ا يعبدوهنا والدفع أيرس من الرفع، واقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة.  قبورهم أوثانً

وهذا الكاتب مبتىل بقلب احلقائق يف املعقول واملنقول ويف تأويله للقرآن وأحاديث 

ضاللة مما ليس له أصل يف كتاب اهللا وال عن سنة رسول  ، فيجعل من ابتدع بدعةملسو هيلع هللا ىلصالرسول

وال عن الصحابة والتابعني وال عن أحد من أئمة املذاهب األربعة أنه مصيب يف عمله  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

وأنه قد سن للناس سنة حسنة له أجرها وأجر من عملها، فهو يسري عىل نسبة عكسية من قول 

فإن عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم  وحكمه، كام أن من دعا إىل الضاللة ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 القيامة، وصدق اهللا ورسوله وكذب من افرت عليه وزاد يف الدين ما مل يأذن به اهللا ورسوله.

وهؤالء الذين جيادلون يف إثبات سنية املولد هم يعرفون من املفاسد املرتتبة عليه أكثر مما 

شار إليه الكاتب من أنه يلتقي فيه اإلخوان نعرف، لكنهم جيحدوهنا لكون هذا االجتامع كام أ

 ويطعم فيه الطعام، وحبك اليشء يعمي ويصم والرباطيل تنرص األباطيل.

ولقد كان من احلزم وفعل أويل العزم يف حق هذا الكاتب أن يرصف شيئًا من جهده وجهاده 

ه يف سلوك طريق ونشاطه إىل دعوة الناس إىل ما دعاهم إليه كتاب رهبم وسنة نبيهم بالوصية من

السلف الصالح وهني الناس عن البدع الفاشية والظلامت الغاشية، ويفرس هلم النصوص التي 

جعلت قبور الصاحلني واألنبياء أوثانًا وأن سببه هو الغلو يف الدين والغلو يف األنبياء والصاحلني، 

الرسج عليها، وينهى  وينهى عن اختاذ القبور مساجد وعن تعليتها وبناء القباب فوقها، وإيقاد

عن الذبح للقرب والذبح للجن والذبح للزار، وأنه رشك باهللا، ويأمر بالوقوف عند حدود السنن 

واجتناب البدع، ويأمر باملحافظة عىل فرائض الصالة والصيام وسائر رشائع اإلسالم واإلكثار 

لِّ يف كل احلاالت وسائر األ ملسو هيلع هللا ىلصمن الدعاء والترضع وكثرة الصالة عىل النبي  وقات، فإهنا من أجَ

الطاعات وأفضل القربات، وأن هذه األمة تفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال 

 



 ١٣١  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

فلو  ،!*"»من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايب«واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول اهللا؟ قال: 

ر الناس بمثل هذا لكان أفضل له وأعظم أل  ن عمل به.جره ولكان له أجر مذكِّ

الصـد أنادي فال ألقى جميبًا سو 
 

 وأحســـب أن احلـــي لـــيس بآهـــل 
 

وأما االستدالل بجمع الصحابة للقرآن عىل البدعة احلسنة. فجوابه: أن مجع القرآن ليس من 

البدعة احلسنة يف يشء، بل هو من األمر املحتم املفروض عىل خاصة الصحابة وعىل كافة األمة لو 

 تركوه أثموا.

حفظ القرآن عن ضياعه ونسيانه واجب، وكان القرآن ينزل عىل النبي تدرجييًّا حسب  ألن

ۚ َكَ�ٰلَِك ِ�ُثَّبَِت بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ... ﴿ الوقائع، وقالوا: فَُؤاَدَكۖ َوَرتَّۡلَ�ُٰه  ۦُ�ۡلَٗة َ�ِٰحَدٗة
ا يف ص .]٣٢الفرقان: [ ﴾٣٢تَۡر�ِيٗ�  دور الرجال ويف الصحف والرقاع واللخاف، فلام فبقي مفرقً

كانت وقعة الياممة يف قتال مسيلمة وأصحابه واستحر القتل يف القراء من الصحابة ففزع عمر من 

اخلوف عىل ضياع القرآن أو ضياع يشء منه بموت محلته، وأخذ يراجع أبا بكر ويطالبه بجمعه، 

ومل يزل يراجعه حتى رشح اهللا صدر أيب  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وكأن أبا بكر استثقل ذلك لعدم سبق مجعه من ا

ا واجبًا تقتضيه املصلحة.  بكر كام رشح له صدر عمر وكذلك سائر الصحابة رأوه أمرً
فوكلوا أمر تتبعه ومجعه إىل ثالثة من قراء الصحابة يرأسهم زيد بن ثابت فجمعوا القرآن 

َجآَءُ�ۡم  لََقدۡ ﴿ :رؤها وهي قولهيق ملسو هيلع هللا ىلصكنت أسمع رسول اهللا وبقي آية منه، يقول زيد بن ثابت: 
 ِ نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

َ
 ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ رَُسوٞل ّمِۡن أ

 .!+"فوجدهتا مع خزيمة بن ثابت األنصاري فوضعتها يف حملها .]١٢٨التوبة: [
ىل الصحابة لكونه ال يتم االنتفاع التام بالقرآن فهذا اجلمع للقرآن هو من األمر الواجب ع

إال بذلك وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، لكون القرآن يف أحكامه وبيان حالله وحرامه 

وأمره وهنيه مرتبط بعضه ببعض، وكذلك سعة رشيعته وشموله عىل سائر ما ينفع الناس يف أمر 

 ن حديث عبد اهللا بن عمر، والطرباين يف األوسط من حديث أنس بن مالك.أخرجه احلاكم يف املستدرك م )١(

 أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت. )٢(
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واضحة وهم يف حالة مجعه مل يأتوا بيشء زائد دينهم ودنياهم، فمصلحة مجعه راجحة ومنفعته 

عىل أصله ال يف لفظه وال معناه ومبنى الرشيعة عىل محاية الدين وحفظه، وهذا من بابه فهو من 

ۡ�َا ﴿ املصالح املرسلة املالئمة ملقاصد الشارع، وقد تكفل سبحانه بجمعه يف قوله: إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .]٩احلجر: [ ﴾٩فُِظوَن لََ�ٰ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ 

ا بمقتىض رشع اهللا وقدره، كام  ثم إن القرآن بفحو لفظه وخطابه يوجب أن يكون جمموعً

ورو البخاري ومسلم عن ابن  .]١٧القيامة: [ ﴾١٧ ۥَوُقۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ ﴿ قال تعاىل:

نزل عليه جربيل حيرك شفتيه  عباس، قال: كان رسول اهللا يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا

إِنَّ َعلَۡيَنا  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ خشية أن ينسى شيئًا منه، فأنزل اهللا تعاىل:
َ�ٰهُ ﴿ أي مجعه يف صدرك ثم تقرأه، ﴾١٧ ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَ�َۡعهُ 

ۡ
 ۥقُۡرَءانَهُ  ٱتَّبِعۡ فَ ﴿ أي أوحيناه ﴾فَإَِذا قََرأ

ي فاستمع وأنصت له، فحكم سبحانه بجمع القرآن املستلزم حلفظه وضبطه، كام توىل ، أ﴾١٨

ۡ�َا ﴿ سبحانه حفظه بقوله تعاىل: فجمعه هو من عناية  ﴾٩َلَ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

أهلها عليها حفظ اهللا له، بخالف الكتب الساموية النازلة عىل سائر األنبياء، فقد استحفظ 

ِيَن  فََوۡ�لٞ ﴿ فحصل فيها التبديل والتغيري لعدم عناية أمتهم بحفظ دينهم، كام قال تعاىل: ّلِ�َّ
يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  ٱۡلِكَ�َٰب يَۡ�ُتُبوَن 

َ
ِ بِ� ْ بِهِ  ٱ�َّ وا َُّهم  ۦلِيَۡشَ�ُ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل

ا َكَتَبۡت  ا يَۡ�ِسُبوَن ّمِمَّ َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
  .]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩�

ومن صفة هذه األمة أن أناجيلها يف صدورها وال بد مع طول الزمان أن ينسى اإلنسان شيئًا 

 منه؛ ألن من طبيعة اإلنسان النسيان، وقيل: إنه إنام سمي إنسانًا من أجل نسيه، كام قال تعاىل:

ٓ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ َعِهدۡ  َولََقدۡ ﴿ وأنشدوا يف هذا  .]١١٥طه: [ ﴾١١٥َعۡزٗما  ۥنَا

 املعنى:
 ومــــا ســــمي اإلنســــان إال لنســــيه

 

ــــب  ــــه يتقل ــــب إال أن ــــا القل  وم
 

ا ملراجعة ما عسى أن ينسوا منه لفات عليهم أكثره، ال سيام يف آخر الزمان  ولو مل يكن جمموعً

 الناس يف حفظ القرآن يف صدورهم. عند زهد

 



 ١٣٣  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

 َشۡهرُ ﴿ وقوله: .]٢البقرة: [ ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك ﴿ ثم إن قوله:
ِيٓ َرَمَضاَن  نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ

ُ
 .]١٨٥البقرة: [ ﴾ٱۡلُفۡرقَانِ وَ  ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

 ٱلُۡهَدىٰ َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن ﴿ أي هد للناس إىل سبيل احلق والرشاد واملنهج السوي، وقوله:
، يعني البينات الدالة عىل حدود اهللا وفرائضه وحالله وحرامه، والفرقان هو الفصل ﴾ٱۡلُفۡرقَانِ وَ 

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ِ�ُۡخرَِج ﴿ بني احلق والباطل
َ
لَُ�ٰتِ ٱِمَن  ٱ�َّاَس كَِ�ٌٰب أ �ِإِۡذِن َرّ�ِِهۡم إَِ�ٰ  ٱ�ُّورِ إَِ�  لظُّ

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿ .]١إبراهيم: [ ﴾١ ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ ِصَ�ِٰط 
ُ
ۡن َحِكيٍ�  ۥكَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت ِمن �َّ ُ�مَّ فُّصِ

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿ .]١هود: [ ﴾١َخبٍِ�  ا ّلَِقۡوٖ� َ�عۡ  ۥكَِ�ٰٞب فُّصِ َونَِذيٗر�  �َِشٗ�� ٣َلُموَن ُقۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهۡم َ� �َۡسَمُعوَن 

َ
ۡعَرَض أ

َ
بَُّرٓواْ  كَِ�ٌٰب ﴿ .]٤-٣فصلت: [ ﴾٤فَأ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ

َ
أ

ْولُواْ  ۦَءاَ�ٰتِهِ 
ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
كتوب يدل عىل أن الكتاب إنام يعني به جمموع امل .]٢٩ص: [ ﴾٢٩ ٱۡ�

يف املصحف اإلمام لسبق علم اهللا بجمعه فال ينطبق هذا الوصف هبذا االسم عىل سورة مفردة 

يَ�ِٰف ﴿ من سوره كسورة ٓ ﴿ أو سورة ﴾١ُقَر�ٍۡش  ِ�ِ ا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّ
َ
 .﴾١ ٱۡلَكۡوثَرَ أ

إذ لوال هذا اجلمع للقرآن الذي هو من واجب هذه األمة ومن رضورات حفظهم لدينهم 

م لذهب وتفرق ومتزق وزالت الثقة، الحتامل دخول فيه ما ليس منه، كام دخل يف وكتاب رهب

 الكتب قبله، ولو أمهل الصحابة مجْعه لصاروا آثمني.

 ﴿ وكان أول ما أنزل اهللا من وحيه األمر بالكتابة فقال سبحانه:
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب َخَلَق  ٱ�َّ

�َ�ٰنَ َخلََق  ١  ٱ ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡ�ِ
ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ۡقَرأ

َ
ِي ٣ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب َما  ٱۡ�ِ

  .]٥-١العلق: [ ﴾٥لَۡم َ�ۡعلَۡم 
وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه مما يتعلق برتك أيب بكر املبادرة بإجابة عمر إىل مجعه، وذلك أن 

فجأة فتتفرق اآلراء وقد ينسون فيها بعض املسائل املستغربة حتدث زمن الصحابة ومن بعدهم 

حكم اهللا وهو معهم لكنه يغيب عنهم حال املحارضة، ثم يعود إليهم بغوص أحدهم إىل استنباط 

قد أنكره الكثريون وارتدت العرب من أجله، وقالوا: لو  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم به، فمن ذلك موت النبي 
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نْح يف عوايل املدينة عند زوجة له، فلام سمع باخلرب جاء  كان نبيًّا مل يمت، وكان أبو بكر غائبًا بالسُّ

وقبَّله وقال: ما أطيبك حيًّا وميتًا، ثم صعد املنرب فأقبل الناس إليه،  ملسو هيلع هللا ىلصفكشف عن وجه النبي 

ا قد مات ومن كان يعبدفحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال:  ا فإن حممدً  أهيا الناس من كان يعبد حممدً

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل َقۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ، ثم قرأ:اهللا فإن اهللا حي ال يموت ۚ ُ�َمَّ اَت  ٱلرُُّسُل فَإِيْن مَّ
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ٱنَقلَۡبُتمۡ أ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ�َ َ ۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ُ ا  ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ    .]١٤٤آل عمران: [ ﴾١٤٤ ٱل�َّ
فلام سمعت اآلية انقطع هلا ظهري كأين مل أسمعها قبل اليوم وحتققت أن رسول قال عمر: 

فام بقي رجل وال امرأة يف املدينة إال يتلو هذه اآلية بعد استنباط أيب بكر هلا.  ،قد مات ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 واحلكامء حيبون الرأي اخلمري ويكرهون الرأي الفطري.

ته، فإن األمر فيه معقول، وذلك أن القرآن ينزل للقرآن يف حيا ملسو هيلع هللا ىلصوأما عدم مجع النبي 

فنزل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصتدرجييًا منجامً عىل حسب الوقائع وقد استحر نزوله وتتابع قرب وفاة رسول اهللا 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ وهو واقف بعرفة
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

وليس بعد التامم إال النقص وذلك يف حجة الوداع، وأخذ يودع الناس  .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ 

 حجة الوداع من أجل ذلك. فسميت !*"»لعل�م ال تلقو� بعد اع� هذا«فيها ويقول: 
ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ ثم أنزل اهللا عليه يف أوسط أيام الترشيق سورة النرص يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ

َ
َوَر�

ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس  ۡفَواٗجا  ٱ�َّ
َ
ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغِفۡرهُ  ﴾٣َ�َن تَوَّ

، كام فرسه بذلك ابن عباس، ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه السورة إشعار باقرتاب أجل رسول اهللا  .]النرص سورة[

مكة، وكان العرب قد تريثوا يف دخول اإلسالم يعني يا حممد إذا جاء نرص اهللا والفتح: يعني فتح 

ا ويفتح مكة، وإن مل يكن نبيًّا فستغلبه قريش،  إىل فتح مكة ويقولون: إن كان نبيًّا فسيعلو قريشً

ا وسمي عام التسع بعام الوفود، وكان  فلام فتح مكة عنوة أخذ الناس يدخلون يف الدين أفواجً

 أخرجه أمحد وابن ماجه من حديث جابر. )١(

 

                          



 ١٣٥  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ْ ﴿ آخر ما نزل عليه من القرآن قوله تعاىل: ُقوا ِۖ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ�  َوٱ�َّ ا  ٱ�َّ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ُ�مَّ تَُو�َّ
بعدها  ملسو هيلع هللا ىلصمن آخر سورة البقرة، وتويف رسول اهللا  .]٢٨١البقرة: [ ﴾٢٨١َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 

 بتسع ليال، وهذا هو السبب لعدم مجعه للقرآن.
اهلم وعزم أبو بكر أن يقاتلهم عىل منعها فعارضه الصحابة عىل ومثله ملا منع العرب زكاة أمو

أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا: ال «: ملسو هيلع هللا ىلصرأيه، وقالوا: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا 

فقال هلم أبو بكر: إن  .»� إال اهللا، فإذا قالوا: ال � إال اهللا عصموا م� دماءهم وأمواهلم إال حبقها

ا يفضلونه الزكاة من  حق ال إله إال اهللا. قال عمر: فعلمنا أنه احلق فاتبعناه، وملا بلغ عمر أن أناسً

عىل أيب بكر، قام يف الناس فقال: أما إين سأخربك عني وعن أيب بكر: إنه ملا مات رسول اهللا 

ارتدت العرب بأرسها فمنعت شاءها وبعريها فاتفق رأينا أصحاب حممد أن أتينا إىل أيب بكر 

لصديق وقلنا: يا خليفة رسول اهللا، إن رسول اهللا كان يقاتل الناس بالوحي واملالئكة يمده اهللا ا

كلّكم رأيه  هبم وقد انقطع ذلك اليوم فالزم بيتك فإنه ال طاقة لك بقتال العرب كلهم. فقال: أَوَ

رّ من السامء فتخطفني الطري أحب إيل من أن يكون هذا  عىل هذا؟ قلنا: نعم. فقال: واهللا ألن أَخِ

رأيي، أهيا الناس إن قل عددكم وكثر عدوكم ركب الشيطان منكم هذا املركب، واهللا ليظهرن اهللاُ 

ِ  بَۡل ﴿ هذا الدين عىل األديان كلها ولو كره املرشكون، قوله احلق ووعده الصدق،  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب
ا تَِصُفوَن  ٱلَۡوۡ�ُل  فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�مُ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  َ�م ّمِن ﴿ .]١٨األنبياء: [ ﴾١٨ِممَّ

ِۗ فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�َةۢ �ِإِۡذِن  ُ وَ  ٱ�َّ ٰ َمَع  ٱ�َّ وتاهللا لو منعوين  .]٢٤٩البقرة: [ ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ

 .!*"هو خري معنيولقاتلتهم عليه واستعنت اهللا عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصعقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا 
وهكذا سائر ما يقع بني املتقدمني واملتأخرين من احلوادث املفاجئة التي تعزب فيها األفهام؛ 

ألن احلفظ حيرض ويغيب ومن حفظ حجةٌ عىل من مل حيفظ والناس يتفاوتون يف العلوم واألفهام 

جسام، فتأخذ ويف الغوص إىل استنباط املعاين واألحكام أعظم من تفاوهتم يف العقول واأل

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٣٦

العيون واآلذان من الكالم عىل قدر العقول واألذهان فيتحدث كل إنسان بام فهمه عىل حسب ما 

 وصل إليه علمه وعادم العلم ال يعطيه وكل إناء ينضح بام فيه.

فمن واجب الكاتب أن يبدي غوامض البحث بالتحقيق ويكشف مشاكله ودالئله بصناعة 

ىل دعائم احلق والتحقيق لن يزلزله جمرد النفخ بالريق؛ ألن احلق التطبيق مع العلم أن املبني ع

.مضمون له البقاء وأما الزبد فيذهب جفاء فيكون مع احلق بال خلق ومع اخللق بال هو 

 غمـــوض احلـــق حـــني تـــذب عنـــه
 

ــــق  ــــم املح ــــارص اخلص ــــل ن  يقل
 

 تضـــل عـــن التحقيـــق فهـــوم قـــوم
 

 ي للمجـــل عـــىل املـــدقـفتقضـــ 
 

اخلطاب قال يف األذان األول يوم اجلمعة: نحن ابتدعناه بعد وفاة  : إن عمر بنثم قال

 ... إلخ.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

: أن األذان األول يوم اجلمعة أول من أمر به هو عثامن بن عفان، حني كثر الناس يف فاجلواب

املدينة وأراد أن ينبههم عىل املبادرة إليها هبذا النداء وليس يف خالفة عمر، ومل يثبت هذا القول 

ن عمر، وإنام قال نحو هذه الكلمة يف صالة الرتاويح مجاعة، واألذان هو من ذكر اهللا عز وجل ع

ن للفجر من الليل ليوقظ بذلك النائم  ؤذَّ رشع إلعالم الناس بدخول وقت الصالة، وقد جاز أن يُ

من  االعتصاموينبه الغافل، واألذان األول للجمعة يشبه هذا وقد عده الشاطبي صاحب 

 ح املرسلة املالئمة ملقاصد الشارع.املصال

ثم إن األذان يستحب عند احلريق وعند الغيالن ويف أذن املولود، والرشيعة اإلسالمية مبنية 

عىل جلب املصالح وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها، فمصلحته راجحة ومنفعته واضحة وال 

ا لغري دخوهلا، يرتتب عليه أي يشء من املفاسد، فكام رشع لدخول وقت الصالة،  فقد رشع أيضً

إذ هو نداء إىل الصالة أشبه باملحتسب يمر باجللوس وهم غافلون فيقول هلم: قوموا إىل الصالة 

 بصوت رفيع، أفيقال: إن هذا بدعة؟!

فمن ذلك تعدد  ملسو هيلع هللا ىلصثم هنا أمور أوجبت الرضورة فعلها وإن مل تكن مفعولة عىل عهد النبي 

وال يف بلده تصىل اجلمعة إال يف مسجد  ملسو هيلع هللا ىلص يكن يف عهد النبي اجلمعة يف البلد الواحد، فإنه مل

 



 ١٣٧  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ع من أجل كثرة الناس ليتم قيام الناس بأداء  واحد، وقد أوجبت الرضورة من بعده تعدد اجلُمَ

هذا الواجب والرضورة تقدر بقدرها، وهذا مصلحة راجحة ومنفعة واضحة، وهو من املصالح 

نظري األذان األول يوم اجلمعة، ومثله استدالهلم بصالة  املرسلة املالئمة ملقاصد الشارع، وهو

الرتاويح ويقولون: إهنا بدعة حسنة وهذا خطأ يف الفهم ويف التعبري، فإنه ليس يف الرشع بدعة 

لك بدعة «بذلك، فإن قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصحسنة وإن قال به من قاله، بل كل بدعة ضاللة كام أخرب النبي 

رٌ مضاف فيعم، و »ضاللة نَكَّ  مثله قوهلم يف صالة الرتاويح مجاعة: إهنا بدعة حسنة.هو مُ

ا، ففي البخاري عن  ملسو هيلع هللا ىلصوصالة الرتاويح سنة حسنة سنها رسول اهللا  قوالً منه وفعالً وإقرارً

خرج ليلة من جوف الليل فصىل يف املسجد وصىل رجال بصالته،  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة، أن رسول اهللا 

عه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا م

فصىل وصلوا بصالته، فلام كانت الليلة الرابعة  ملسو هيلع هللا ىلصاملسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهللا 

عجز املسجد عن أهله حتى خرج لصالة الصبح، فلام قىض الفجر أقبل عىل الناس فتشهد، ثم 

فتويف  »فرتض عليكم فتعجزوا عنهاأما بعد، فإنه مل خيفَ عيلَّ مكانكم، ولكن خشيت أن ت«قال: 

واألمر عىل ذلك، قال ابن شهاب: ثم كان األمر كذلك عىل خالفة أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا من خالفة عمر.  وصدرً

ا عن ابن شهاب عن ابن الزبري عن عبد الرمحن ابن عبد القاري، أنه قال:  البخاريويف  أيضً

املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصيل خرجت مع عمر بن اخلطاب يف ليلة من رمضان إىل 

إين أر لو مجعت هؤالء عىل الرجل لنفسه ويصيل الرجل ويصيل بصالته الرهط، فقال عمر: 

فجمعهم عىل أيب بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخر والناس يصلون  ،قارئ واحد لكان أمثل

يعني  ،ضل من التي يقوموننعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفبصالة قارئهم، فقال عمر: 

 آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.

وأنه إنام امتنع من مواصلة  ملسو هيلع هللا ىلصفدل هذا احلديث عىل أن صالة الرتاويح سنة سنها رسول اهللا 

العمل عىل فعلها هبم مجاعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، فرتك اخلروج إبقاء عليهم 
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اعة غري جائز، أو إهنا بدعة، وقد زال هذا املحذور يف حتتمها عليهم ورمحة هبم، ومل يقل: إن فعلها مج

من ص� مع اإلمام حىت ينرصف «إليها بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوبقي االستحباب، وقد أشار النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبموته 

من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما «: ملسو هيلع هللا ىلصوهي داخلة يف عموم قوله  !*"»كتب هل قيام يللة

من قام يللة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما «بخاري ومسلم. ويف قوله: رواه ال »تقدم من ذنبه

 متفق عليه. وهذه املغفرة وهذا التكفري إنام يراد هبام مغفرة صغائر الذنوب. »تقدم من ذنبه

وسميت صالة الرتاويح من أجل أهنم يطيلون القيام والركوع والسجود فيها، حتى إهنم 

يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا ل القيام. وهو مأخوذ من قول عائشة: يعتمدون عىل العيص من طو

ا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم يسرتيح  كام ورد يف بعض روايات احلديث. .أربعً

ا وقالت:  ما كان رسول اهللا يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحد عرشة ركعة، يصيل أربعً

ا فال   .تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم يوتر بثالثفال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم يصيل أربعً

 متفق عليه.

ا متفرقني، الرجل مع الرجل والرجل مع  ملسو هيلع هللا ىلصفكان الناس يف زمن النبي  يصلوهنا أوزاعً

وزمن أيب بكر، حتى كان زمن عمر، فقال: أما إين  ملسو هيلع هللا ىلصالرجلني والرجل ومعه الرهط زمن النبي 

 أيب بن كعب والنساء عىل متيم الداري لو مجعت هؤالء عىل إمام واحد، لكان أمثل، فجمعهم عىل

 ،أن أيب ابن كعب صىل هبم تلك الليلة ثامين ركعات وأوتر بثالث ،فتح الباريوذكر ابن حجر يف 

وال مشاحة يف زيادة عدد الركعات إىل عرشين ركعة، مع اختصار القيام  ملسو هيلع هللا ىلصطبق ما فعله النبي 

ع املطلق الذي مل يقيد بعدد. والركوع والسجود كام عليه عمل أئمة املذاهب، إذ هي  من التطوّ

ا. فال جيوز تسميتها  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أن الرتاويح سنة سنها رسول اهللا  قوالً منه وفعالً، وإقرارً

بالبدعة احلسنة، وإنام هي سنة حسنة، وكل بدعة فإهنا سيئة فال تقاس عىل االحتفال ببدعة املولد 

 نكروهنا وينهون أشد النهي عنها وعن احلضور هلا.الذي ال يزال علامء السنة يف كل عرص ومرص ي

 أخرجه أصحاب السنن من حديث أيب ذر. )١(
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وبام أن الناس يتهموننا بالتشديد يف إنكار االحتفال باملولد النبوي، ويزعمون أنه بدعة 

 حسنة وأنه ال يبايل يف إنكاره إال العلامء النجديون أو من يسموهنم بالوهابيني.

ما يدل عىل أن العلامء املحققني قد هلذا نورد من أقوال علامء أهل السنة من سكنة األمصار 

 أنكروا بدعته وعدم سنيته.

واملعروف بطول الباع وسعة  ،املنار منهم السيد حممد رشيد رضا، عالمة مرص وصاحب

 االطالع يف العلوم النقلية والعقلية واالعتقادية، ودونك نص السؤال املرفق باجلواب عنه.

هل جيوز  :من فتاو املنار ٥ج -٢١١١ص - ٧٦٥سئل حممد رشيد رضا رمحه اهللا رقم 

ا؟ ومن مل يقم أثناء قراءة ملسو هيلع هللا ىلصلإلنسان حضور حفلة مولد النبي  ؟ وإذا مل حيرض، هل يعد كافرً

ا؟ ألن العلويني يف جاوة  ا أيضً املولد، أي عند سامع قول مرحبًا بالنبي.. إلخ، هل يعد كافرً

ات خمصوصة، يذبحون هلا الذبائح يعقدون حفالت كثرية يف كل سنة ويف أماكن متعددة وأوق

وتشد هلا الرحال من أماكن بعيدة ويلقنون الناس يف أثناء احلفالت، أن من حيرض املولد ومل يقم 

 عند سامع مرحبًا.. إلخ، فهو كافر! أفتونا مأجورين وأبقاكم اهللا عونًا للحق.

 فأجاب حممد رشيد رضا رمحه اهللا قائالً:

الحتفال باملولد النبوي، هل هو بدعة أم له أصل؟ فأجاب ج: سئل احلافظ ابن حجر عن ا

بقوله: أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثالثة، ولكنها 

مع ذلك قد اشتملت عىل حماسن وضدها، فمن جرد عمله يف املحاسن وجتنب ضدها كان بدعة 

 حسنة. ومن ال فال.

اهللا تعاىل حجة يف النقل، فقد كان أحفظ حفاظ السنة واآلثار،  احلافظ رمحه إن :!*"وأقول

ولكنه مل يُؤتَ ما أويت األئمة املجتهدون من قوة االستنباط، فحسبنا من فتواه ما تعلق بالنقل، 

وهو أن عمل املولد بدعة مل تنقل عن أحد من سلف األمة الصالح من أهل القرون الثالثة التي 

 هذا من قول حممد رشيد رضا. )١(
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لصادق املصدوق صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آله، ومن زعم أنه هي خري القرون بشهادة ا

 ملسو هيلع هللا ىلصوجر عليه ناقلو سنته بالعمل، فقد زعم أنه ملسو هيلع هللا ىلصيأيت يف هذا الدين بخري مما جاء به رسول اهللا 

 مل يؤد رسالة ربه كام قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل وقد أحسن صاحب عقيدة اجلوهرة يف قوله:

ـــاع مـــن  ســـلف وكـــل خـــري يف اتب
 

 وكـــل رش يف ابتـــداع مـــن خلـــف 
 

: إن من عمل فيه املحاسن وجتنب ضدها، كان عمله بدعة حسنة ومن ال وأما قول احلافظ

يف بدء أمره من والدته  ملسو هيلع هللا ىلصفال، ففيه نظر، ويعني باملحاسن قراءة القرآن ويشء من سرية النبي 

لبدعة فيها جعل هذا االجتامع وتربيته وبعثته، والصدقات وهي مرشوعة ال تعد من البدع، وإنام ا

املخصوص باهليئة والوقت املخصوص وجعله من قبيل شعائر اإلسالم التي ال تثبت إال بنص 

ا، وهو هبذه  الشارع، بحيث يظن العوام واجلاهلون بالسنن أنه من أعامل القرب املطلوبة رشعً

رشع ما مل يأذن به اهللا ومن القيود بدعة سيئة وجناية عىل دين اهللا تعاىل، وزيادة فيه وتعد من 

االفرتاء عىل اهللا والقول يف دينه بغري علم، فكيف إذا وصل اجلهل بالناس إىل تكفري تاركه، كأنه 

من قواعد العقائد املعلومة من الدين بالرضورة؟ أليس يعد يف هذه احلال وبني هؤالء اجلهال من 

الكفر برشطه؟ فإن الزيادة يف رضوريات أكرب كبائر البدع التي قد تقوم األدلة عىل كوهنا من 

الدين القطعية وشعائره كالنقص منها خيرجه عن كونه هو الدين الذي جاء به خاتم النبيني عن 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ اهللا تعاىل، القائل فيه:
َ
فهو ترشيع ظاهر خمالف  .]٣املائدة: [ ﴾أ

ا. وقد لنص إكامل الدين وناقض له، ويقتيض أن  ا أو كفارً مسلمي الصدر األول كان دينهم ناقصً

ورد أن أبا بكر وعمر وابن عباس ريض اهللا عنهم قد تركوا التضحية يف عيد النحر لئال يظن 

) وغريه، أفال جيب باألوىل ٢٧٦(ص االعتصامالناس أهنا واجبة، كام ذكره اإلمام الشاطبي يف 

من القبائح واشتملت عىل املحاسن لئال يظن  ترك حضور هذه احلفالت املولدية، وإن خلت

العوام أهنا من الفرائض التي يأثم فاعلها أو يكفر تاركها، كام يقول بعض مبتدعة العلويني 

اجلاهلني املذكورين يف السؤال؟ فكيف إذا كانت مشتملة عىل بدع ومفاسد أخر كالكذب عىل 
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عهود يف أكثر القصص املولدية التي اعتيد يف سريته وأقواله وأفعاله، كام هو امل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 التغني هبا يف هذه احلفالت؟
وإنشاد بعض الشعر أو األغاين يف ذلك، فهو من مجلة  ملسو هيلع هللا ىلصوأما القيام عند ذكر وضع أمه له 

هذه البدع، وقد رصح بذلك الفقيه ابن حجر املكي الشافعي الذي يعتمد هؤالء العلويون عىل كتبه 

َ�ٰٓ ﴿ ر اإلنكار عىل من يقوم عند قراءة:يف دينهم، فقال عند ذك
َ
ۡمُر  �

َ
ِ أ [النحل:  ﴾فََ� �َۡسَتۡعِجلُوهُ  ٱ�َّ

ووضع أمه له  ملسو هيلع هللا ىلصملا ورد يف ذلك سبب قد زال ما نصه: ونظري ذلك فعل كثري عند ذكر مولده  .]١

ا بدعة مل يرد فيه يشء عىل أن العوام إنام يفعلون ذلك تعظيامً له. ا  نتهى.من القيام وهو أيضً
فهذا ملخص كالم علامء اإلسالم وأن االحتفال باملولد بدعة ويقود إىل بدعة أخر وهي 

 االحتفال بالنعم، لكون البدع يقود بعضها إىل بعض.

واعلم أن كل بلد ال يؤمر فيها باملعروف وال ينهى فيها عن املنكر وليس فيها رقابة دينية متنع 

الزم أن تنشأ فيها املذاهب اهلدامة والبدع املنحرفة وامللل حمدثات البدع واملنكرات، فإنه من ال

والنحل املختلفة، لكون السكوت عن مثل هذه األشياء هو مما يسبب إنشاءها وفشوها وانتشارها 

والوقاية خري من العالج والدفع أيرس من الرفع، أما إنكار البدع واملنكرات فإنه مما يقلل فشوها 

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ هلا، واهللا يزع بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن، وانتشارها وقمع املؤسسني  ٱ�َّ
�ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس 

َ
 ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ يقول اهللا: .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
لَٰوةَ َوُ�قِيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ َعِن  َوَ�ۡنَهۡونَ  ٱلَۡمۡعُروِف َ�ۡعُضُهۡم أ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ  ٱلزَّ

َ َوُ�ِطيُعوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ُ أ مثالً لعمل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رضب النبي  .]٧١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ

عامن بن عن الن البخارياملنكرات واملخالفات والسكوت عنها أو األخذ بأيدي من فعلها. ففي 

أي اذلي يأمر باملعروف و�نهـى عن املنكر  -مثل القائم يف حدود اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبشري عن النبي 

كمثل قوم استهموا سفينة فاكن بعضهم  -أي اذلي يعمل املنكرات واملخالفات  -والواقع فيها  -
ن �رقوا فأراد اذلين يف أسفلها أ -أي اخلن  -و�عضهم يف أسفلها  -أي السطح  -يف أعالها 

ا يتناولون منه املاء من عندهم قال: فإن أخذوا ىلع أيديهم ومنعوهم �وا و�وا مجيًعا و�ن 
ً
خرق
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. وهذا املثال مطابق للواقع وأنه خيشى أن يغرق الناس »تر�وهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا مجيًعا

ْ ﴿ يف املنكرات ثم يف العذاب عليها عند سكوهتم عنها ِينَ �َّ تُِصيَ�َّ  فِۡتَنةٗ  َوٱ�َُّقوا َظلَُمواْ  ٱ�َّ
ةٗ    .]٢٥األنفال: [ ﴾ِمنُ�ۡم َخآصَّ

وقد امتن اهللا عىل املسلمني يف القرون الوسطى، أي القرن السابع والثامن بشيخ اإلسالم 

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمحه اهللا فقد نشأ يف عرص اضطراب وقلق، وكان املسلمون عرضة 

والتتار، وكانوا متفرقني يف النزعات واملذاهب واآلراء، فحمل ابن تيمية رمحه لغارات الصليبيني 

اهللا راية اإلسالم باحلجة والبيان والسنة والقرآن والسيف والسنان، مما جيعله يف مقدمة األبطال 

الذين جاهدوا يف اهللا حق جهاده، فهو بطل دين وعلم ومن أعالم الفكر العايل، قد اجتمع فيه 

 لم وصحة العقيدة وعزة اإليامن حتى أنطق اهللا ألسنة الناس بتسميته شيخ اإلسالم.سعة الع

وخلفائه وأصحابه أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصومل يسجل التاريخ يف مشارق األرض ومغارهبا بعد رسول اهللا 

مما سجل له من قوة اإلبداع وجتلية احلق والبصرية يف النقد والعدالة يف احلكم ومطابقة النقل 

نصار فقد شاركوا املسلمني يف الرتاجم الواسعة يف فضله وسعة علمه وذكائه، للعقل، وحتى ال

ثم تصد ملحاربة سائر البدع عىل اختالف أنواعها، فغزاها يف عقر دارها وفند آراء املؤيدين هلا، 

كام فند آراء الذين يستشفعون باملقبورين من األنبياء والصاحلني، وكام رد عىل القدرية القائلني 

رب ونفاة املشيئة والقدرة عن اهللا، وكام رد عىل اجلهمية نفاة الصفات ونفاة الكالم، القائلني باجل

بخلق القرآن، قائالً: إن الكالم صفة كامل واهللا موصوف بالكامل، وقال: إن الكالم يف الصفات 

ا ال تشبه ذات املخلوقني، فكذلك له صفات  ال تشبه فرع عن الكالم يف الذات، فكام أن هللا ذاتً

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ صفات املخلوقني، ِميعُ َ�ۡ وكام رد عىل  .]١١الشور: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

الفالسفة وعىل الصوفية وعىل أهل الكالم واملنطق، وكام رد عىل النصار وعىل الشيعة يف كتابة 

ة بالدليل القاطع حتى من منهاج السنة وهو دائرة علوم إسالمية، فاستطاع إقناع كل طائف

قواعدهم أنفسهم، فهدم أصول الفلسفة بفؤوس الفلسفة وأهل التصوف بنفس التصوف وأهل 

الكالم بمعرفة علوم أهل الكالم، فرد عىل كل فريق بام استحقه من قول احلق ونصيحة اخللق، 
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ة يف فهم احلديث رواية ألنه رمحه اهللا قد هنل من كل مناهل العلوم واملعرفة، فهو ذو اخلربة الدقيق

ودراية، واملعرفة التامة بالرجال وطبقاهتم وجرحهم وتعديلهم وهو البصري بالتفسري واستنباط 

 معاين كتاب اهللا بالفهم الدقيق.
وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعني ومذاهب األئمة األربعة ومتييز الصحيح من 

ري، وكذا معرفته بامللل والنحل وأصول أهل الكالم الضعيف من أقواهلم، فال يوجد له فيه نظ

ومجيع علوم اإلسالم أصوهلا وفروعها، ودقها وجلها، وحسبنا شهادة الذهبي يف وصف حالته 

 يف حياته وهو املطيل لصحبته وإدمان حمبته.

ترمجة شيخ اإلسالم  ،قال الذهبي رمحه اهللا فيام نقله عنه احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة

 بن تيمية، قال ما نصه:ا

كان يقىض من شيخ اإلسالم بالعجب، إذا ذكر مسألة من مسائل اخلالف واستدل هلا 

ا  ا لآليات الدالة عىل املسألة التي يوردها منه، وال أشد استحضارً ورجح، فام رأيت أرسع انتزاعً

اهللا يف التفسري  للمتون وعزوها منه، كأن السنة نصب عينيه وعىل طرف لسانه، وكان آية من آيات

 والتوسع فيه.

وأما أصول الديانة ورد أقوال املخالفني، فكان ال يشق غباره فيها، ولعل فتاويه يف الفنون 

االً باحلق ال تأخذه يف اهللا لومة الئم.  تبلغ ثالثامئة جملد بل أكثر، وكان قوَّ

قد ينسبني إىل  قال: ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إىل التقصري فيه، ومن نابذه وخالفه

التغايل فيه، تعرتيه حدة ولكن يقهرها باحللم، ومل أر مثله يف ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه إىل 

ا من البرش، تعرتيه حدة يف  ربه، وكان مع سعة علمه وسيالن ذهنه وتعظيمه حلرمات الدين برشً

طف خصومه البحث وغضب وشظف للخصم، تذرع بسببها عداوة يف النفوس، وإال فلو ال

لكان كلمة إمجاع، وإن كبار العلامء خاضعون لعلومه معرتفون بندور خطئه، وإنه بحر ال ساحل 

له وكنز ال نظري له، وكان حمافظًا عىل الصالة والصوم، معظامً للرشائع ال يؤتى من سوء فهم، فإن 

ن وال ينفرد بمسألة له الذكاء املفرط، وال من قلة علم، فإنه بحر زاخر، وال كان متالعبًا بالدي
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بمجرد التشهي بدون دليل، بل حيتج بالقرآن وباحلديث والقياس ويربهن ويناظر أسوة بمن 

 ).١٥٠ص - ١تقدمه من األئمة، فله أجر عىل خطئه وأجران عىل إصابته. انتهى (ج

ا منه وأقول : لقد حاول حساده من املعارصين له، ممن يرون يف أنفسهم أهنم أكرب سنًّا وقدرً

أن يقمعوا نور علمه وتعاليمه بالقوة، وأن يطفئوا نور اهللا الذي آتاه بالوشاية به إىل السلطان التي 

أوجبت دخوله السجن مرة بعد أخر، وقد أغلظ عليه السبكي بالكالم عىل فتواه بأن الطالق 

بالغ الثالث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وأن اليمني بالطالق هي يمني مكفرة وليست بطالق ف

 السبكي يف الرد عليه وختطئته يف ذلك.

وملا كتب الذهبي إىل السبكي، يعاتبه عىل حتامله بالكالم عىل شيخ اإلسالم فأجابه السبكي 

 قائالً:

وأما قول سيدي يف الشيخ تقي الدين، فاململوك يتحقق كبري قدره وغزارة بحره وتوسعه يف 

ه وبلوغه يف كل من ذلك املبلغ الذي يتجاوز العلوم العقلية والنقلية وفرط ذكائه واجتهاد

الوصف، واململوك يقول ذلك دائامً وقدره يف نفيس أكرب من ذلك وأجل مع ما مجع اهللا له من 

الزهادة والورع والديانة ونرصة احلق والقيام فيه ال لغرض سواه وجريه عىل سنن السلف وأخذه 

 ).١٥١ص - ١ان، بل من أزمان. انتهى. (جيف ذلك باملأخذ األوىف وغرابة مثله يف هذا الزم

ومثله أبو حيان، فقد كان حيب شيخ اإلسالم ويعرتف بفضله وسعة علمه، وقد امتدحه 

 بأبيات، منها:

ــــا ــــدين الح لن ــــي ال ــــا تق ــــا أتان  مل
 

 داع إىل اهللا فـــــــــرد مالـــــــــه وزر 
 

ـــ ـــرب تس ـــرباـح ـــره ح ـــه ده  ربل من
 

 بحــر تقــاذف مــن أمواجــه الــدرر 
 

 ر رشعتنـــاـنصـــقـــام ابـــن تيميـــة يف 
 

 رـمقــام ســيد تــيم إذ عصــت مضــ 
 

ـــت ـــاره اندرس ـــق إذ آث ـــأظهر احل  ف
 

ــ  ــد الش ــه رشرـوأمخ ــارت ل  ر إذ ط
 

ثم إن أبا حيان بعد هذا الكالم ناظر شيخ اإلسالم يف مسألة نحوية، فقال أبو حيان: إن يف 

النحو وقد  كتاب سيبويه أن الصواب فيها كذا وكذا، فقال شيخ اإلسالم: إن سيبويه ليس بنبي
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ا ال تعرفها أنت وال أبوك. فقام أبو حيان مغضبًا وفارق  غلط يف كتابه يف أكثر من ثامنني موضعً

 عند هذه الكلمة النحوية. البحر املحيطشيخ اإلسالم، وصار يتحامل عليه يف تفسريه 

 ونتيجة األمر هو ما قاله عمر بن الوردي، يندب شيخ اإلسالم ويعاتب املعادين له، وأن

 حقيقة األمر هو احلسد منهم له عىل ما آتاه اهللا من فضله فقال:

ـــــالط ـــــوم س ـــــه ق ـــــا يف عرض  عث
 

ـــاط  ـــوهره التق ـــر ج ـــن نث ـــم م  هل
 

ــــرب ــــري ح ــــد خ ــــدين أمح ــــي ال  تق
 

 خــــروق املعضــــالت بــــه ختــــاط 
 

ــــــالوا ــــــا مل ين ــــــدوه مل ــــــمُ حس  ه
 

 مناقبــــه فقــــد مكــــروا وشــــاطوا 
 

 وكـــــانوا عـــــن طرائفـــــه كســـــاىل
 

ــــــا  ــــــم نش ــــــن يف أذاه هل  طولك
 

واملقصود أن التاريخ الصادق صفى خالصة حمنة شيخ اإلسالم وخصومه فأنطق اهللا ألسنة 

 الناس بتسميته شيخ اإلسالم وتقي الدين، فإنه مل يسم بذلك نفسه، وإنام سامه الناس به.

إن أكثر الناس ال يتحمل الصرب عىل خمالفة رأيه ومذهبه، ويتحامل بالذم عىل من ارتفع عليه يف 

ا له عىل ما آتاه اهللا من فضله، ويضطرب عند خمالفته ولو يف مسألة فرعية، ال إنكار يف العل م حسدً

اخلالف يف مثلها، فرتاه يتحامل باللوم فيفند رأيه ويصغر أمره وحياول احلط من قدره، ليثبت يف 

ا يف الناس من قديم الز  مان وحديثه.نفوس العوام عدم االعتداد بقوله، وال يزال هذا احلسد موجودً

ومن العجب أنه ال يزال يوجد أناس يتظاهرون لعداوة شيخ اإلسالم ابن تيمية، كام نسبوا 

ا،  عن رجل من أهل اخلليج، وأنه يف خاصة هذا الزمان أحرق كتب شيخ اإلسالم عداوة وحقدً

 وهذا إن دل عىل يشء، فإنام يدل عىل ختلق فاعله باإلحلاد العريق واجلهل العميق.

ــــيد ــــم س ــــبه ك ــــد س ــــل ق  متفض
 

ـــه  ـــة يف نعل ـــاوي طعن ـــن ال يس  م
 

إن مكتبات املسلمني وحتى مكتبات النصار مملوءة من كتب شيخ اإلسالم، فلن يربد غلة 

ِ واْ نُوَر  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ ﴿ هذا امللحد ما صنعه من إحراق كتبه، ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بِأ ِ  ٱ�َّ َولَۡو  ۦُمتِمُّ نُورِه

  .]٨الصف: [ ﴾٨ َ�ٰفُِرونَ ٱلۡ َكرِهَ 
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ـــن ـــرآن م ـــالم والق ـــة اإلس ـــا حمن  ي
 

 جهل الصـديق وبغـي ذي طغيـان 
 

ـــه ـــارة جهل ـــة يف خف ـــو اجلهال  وأخ
 

 واجلهــل قــد يــأيت مــن الكفــران 
 

ــــــك العقــــــول فإهنــــــا ــــــا هلاتي  تبًّ
 

 واهللا قـــد مســـخت عـــىل األبـــدان 
 

 قل يل متـى سـلم الرسـول وصـحبه
 

ـــابعون هلـــم عـــىل اإلحســـان   والت
 

 جاهـــــل ومعانـــــد ومنـــــافقمـــــن 
 

 !*"وحمــــارب بــــالبغي والطغيــــان 
 

* * * 

 ملسو هيلع هللا ىلصاألدب الرشعي يف مولد النبي 

إ� عند «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد من حديث العرباض بن سارية السلمي، عن النبي 

اهللا يف أم الكتاب خلاتم انلبي�، و�ن آدم ملنجدل يف طينته وسأنبئ�م بتأو�ل ذلك دعوة أيب 
 .»و�رشى عيىس ورؤ�ا أ� اليت رأت أنه خرج منها نور أضاءت هل قصور الشامإبراهيم 

إ� عند اهللا يف أم الكتاب خلاتم «املعنى، فمعنى  وهذا هو أصح حديث وأرصحه يف هذا

أي يف كتابة املقادير، فإن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض  :»انلبي�

الكتابة: هي عبارة عن سبق علم اهللا بنبوته، وأنه خاتم النبيني بخمسني ألف سنة، وهذه 

�ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم  ٱۡ�َعۡث وَ  َر�ََّنا﴿ واملرسلني، وأنه ال نبي بعده. وأما دعوة إبراهيم: فهي قوله:
 ما برش عيسى: فهي قوله:وأ .]١٢٩البقرة: [ ﴾ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡتلُواْ َعَلۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم 

ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي ﴿
ۡ
ۢ� بَِرُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّ�ِ ۡ�َدُ  ٱۡسُمُه

َ
فالرسول اسمه أمحد واسمه حممد.  .]٦الصف: [ ﴾أ

وأما رؤيا أمه آمنة، فإهنا رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فهذه رؤيا منام، وقد 

ۡهَل ﴿ ، عصمة ملن متسك هبديه، ونجاة ملن اتبعهوقعت بالعيان، فإنه اهلد والنور التام
َ
أ ٰٓ�َ 

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ُ َلُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ ْ َعن  ٱۡلِكَ�ٰبِ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ َوَ�ۡعُفوا

 ر للعالمة ابن القيم من كتابه الكافية الشافية.هذا الشع )١(
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� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ِ َكثِٖ� بِٞ�  ٱ�َّ ُ بِهِ  َ�ۡهِدي ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�ََّبعَ َمِن  ٱ�َّ  ٱلسَّ
لَُ�ٰتِ َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  ۡسَتِقيٖ�  ۦ�ِإِۡذنِهِ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ   .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 لثامن من ربيع األول، وقيل: الثنتي عرشة منه يف قول املؤرخني وعاش أربعني ملسو هيلع هللا ىلصولد النبي 

سنة مل يُوحَ إليه بيشء، وكل ما يذكره قصاص املولد من أنه ولد وهو ساجد أو أنه خرج معه نور 

صفته كذا وكذا، أو أن آدم خلق من نور حممد، وأن مجيع الوحوش الربية والبحرية برش بعضها 

ا باحلمل به، وأن مريم حرضت مولده، وأن الرسول حيرض حفلة املولد ويعرف احلارضين به ، بعضً

فكل هذه وما يف معناها فإهنا من املوضوعات التي ال صحة هلا؛ وهلذا قال يف معرض االحتجاج 

فََ� َ�ۡعقِلُوَن  ۦٓۚ َ�َقۡد َ�ِۡثُت �ِيُ�ۡم ُ�ُمٗر� ّمِن َ�ۡبلِهِ ﴿ عىل قومه:
َ
وهذا العمر هو  .]١٦[يونس: ﴾١٦أ

 اء.أربعون سنة، وبعد األربعني فاجأه احلق ونزل عليه الوحي بغار حر
لُّ وأعظم وأفضل من مقام  وال شك أن مقام بعثته ونزول الوحي بنبوته أنه أعىل وأجَ

والدته، إذ إنه ولد كام يولد سائر الناس وفضله اهللا بالبعثة والرسالة عىل سائر الناس، واهللا 

ُ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ سبحانه إنام امتن عىل عباده املؤمنني بنبوته وبعثته، ال بمجرد والدته، فقال تعاىل:  ٱ�َّ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا

َ
َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب    .]١٦٤آل عمران: [ ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َعزِ�ٌز ﴿ هذه اآلية مساق االمتنان عىل عباده املؤمنني ببعثة هذا النبي الكريم فساق سبحانه

 ِ   .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب
ِي ُهوَ ﴿ نظريه قوله تعاىل: ّمِّ�ِ َ�َعَث ِ�  ٱ�َّ

ُ
َوُ�َزّ�ِيِهۡم  ۦواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُ  نَ  ۧٱۡ�

بِٖ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوُ�َعّلُِمُهُم  ا يَۡلَحُقواْ  َوَءاَخرِ�نَ  ٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ ِمۡنُهۡم لَمَّ
  .]٣-٢اجلمعة: [ ﴾٣ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ بِِهۡمۚ َوُهَو 

ا  دين كامل ورشع شامل صالح لكل زمان ومكان قد نظم حياة ب ملسو هيلع هللا ىلصفبعث اهللا نبيه حممدً

الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان، فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا 

 حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء.
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خيمت عليهم الضاللة، بعثه اهللا عىل حني فرتة من الرسل، وقد فشت ببن الناس اجلهالة و

 َ وصار لكل قوم آهلة يعبدوهنا من دون اهللا، فهم يعبدون األشجار واألحجار والقبور، فبَرصَّ

ء،  الناس من العمى وأنقذهم من اجلهالة، وهداهم من الضاللة وفتح به أعينًا عمياء وآذانًا صامّ

ا طائ ا، فدخل الناس بربكة بعثته يف دين اهللا أفواجً ا غلفً  عني خمتارين.وقلوبً

ِي ُهوَ ﴿ فقوله: ّمِّ�ِ َ�َعَث ِ�  ٱ�َّ
ُ
يريد باألميني: العرب سموا باألميني،  ﴾رَُسوٗ� ّمِۡنُهمۡ  نَ  ۧ ٱۡ�

لكون األمية، وهي عدم املعرفة للقراءة والكتابة سائدة بينهم ليس عندهم مدارس وال كتب، 

ول القرآن وبعد بعثة حممد عليه الصالة أشبه بالعرب املتنقلة، وإنام تعلموا العلم والكتابة بعد نز

 ﴿ والسالم وأول ما أنزل اهللا عليه
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ٱ�َّ  ٢ِمۡن َعَلٍق  ٱۡ�ِ

 
ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
ِي ٣ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب فهي  .]٥-١العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٱۡ�ِ

ا  أميًّا من أجل أنه ال يكتب وال يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصمتهيد لالنتباه لتعم العلم والكتابة، وسمى اهللا نبيه حممدً

ِينَ ﴿ املكتوب، يقول اهللا: َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ٱ�َّ

ِ�يلِ وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِ يَ  ٱۡ�ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ّيَِ�ٰتِ َوُ�ِحلُّ لَُهُم  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف أ َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ

�َِث  ۡغَ�َٰل َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  ٱلَِّ�  ٱۡ� وهُ  ۦَءاَمُنواْ بِهِ  ٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ وََعزَّ

ْ ٱ�َّ وَ  ِيٓ  ٱ�ُّورَ  َبُعوا نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
وأمية الرسول هي  .]١٥٧األعراف: [ ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ

ته، كام قيل: كفاك باألمي معجزة، وإنام اختار اهللا له األمية كرامة  معجزة من معجزات نبوّ

ل عليه، بحيث يقولون: تعلمه من وعصمة؛ لئال تتطرق الظنون الكاذبة إليه أو عىل القرآن الناز

 كذا أو كتبه من كتاب كذا.
ْ ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ يقول اهللا: هُ  ۦُكنَت َ�ۡتلُوا  ۡرتَاَب �َِيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ

ِينَ ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ  بَۡل  ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
ٰلُِمونَ َ�ٰتَِنآ إِ�َّ َما َ�َۡحُد �وَ  ٱۡلعِۡلمَۚ أ  ٱل�َّ

  .]٤٩-٤٨العنكبوت: [ ﴾٤٩
أي القرآنية ويفرسها هلم ويسألونه عام أشكل عليهم منها.  ﴾ۦَ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ ﴿ :ثم قال

 قال ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل هبن.

 



 ١٤٩  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

أي باملحافظة عىل الفرائض والفضائل والتخيل عن منكرات األخالق  ﴾َوُ�َزّ�ِيِهمۡ ﴿ :الثم ق

والرذائل؛ ألن هذه هي التي تزكي النفوس وتطهرها وتنرش يف العاملني فخرها، وقد أفلح من 

 زكاها وقد خاب من دساها.

�ن َ�نُواْ ﴿ واحلكمة: السنة ، فالكتاب: القرآن،﴾ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوُ�َعّلُِمُهُم ﴿ :ثم قال
بٍِ�   .﴾١٦٤ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ

أي إن العرب قبل اإلسالم وقبل بعثة حممد عليه الصالة والسالم كانوا يف رش وشقاء 

ا ويسبي بعضهم نساء وأموال بعض، وكانوا مضطهدين بني  وضاللة عمياء، يقتل بعضهم بعضً

يف أرضهم وأذهلم األجانب يف عقر دارهم، مل يستقلوا  كرس وقيرص، قد سادهم الغرباء

ا إال باإلسالم وبعد بعثة حممد عليه الصالة والسالم.  استقالالً تامًّ

ومل تعرفهم األمم وختضع هلم وختشى صولتهم إال بعد اإلسالم وبعد بعثة حممد عليه 

  األمم.الصالة والسالم فكانوا واإلسالم هم الصدر املقدم والسيد املرهوب بني

فاإلسالم والعمل به عىل التامم أنشأ العرب نشأة مستأنفة، خرجوا من جزيرهتم والقرآن 

بأيدهيم يفتحون به ويسودون، فهو السبب األعظم الذي به هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ 

من كلها من املجد والرقي وحتولوا هبدايته من الفرقة واالختالف إىل الوحدة واالئتالف، و

القساوة والغلظة إىل اللني والرمحة، ومن اجلفاء واألمية إىل احلضارة واملدنية، واستبدلوا 

ا جديدة دينية صريهتم إىل ما صاروا إليه من عز ومنعة وعلم  بأرواحهم اجلافية اجلاهلية أرواحً

 وجمد وعرفان.

ُ  وََعدَ ﴿ وقد أنجزهم اهللا ما وعدهم به يف القرآن يف قوله: ِ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ينَ ٱ�َّ
ٰلَِ�ٰتِ  �ِض لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ� ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ

ِي ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ�  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ  .]٥٥النور: [ ﴾ا ٔٗ  َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

وصدق اهللا وعده فكانوا هم ملوك األمصار، بعد أن كانوا عالة يف القر والقفار، يعز عىل 

أحدهم سرت عورته وشبع جوعته، كام يف صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه قال: لقد رأيتني 
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له إال ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، وإين ، ما لنا طعام نأكملسو هيلع هللا ىلصوأنا سابع سبعة مع رسول اهللا 

التقطت بردة فشققتها بيني وبني سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فام منا 

أحد إال وهو أمري عىل مرص من األمصار، وإين أعوذ باهللا أن أكون يف نفيس عظيامً وعند اهللا 

ا ا بذكر .حقريً ما سبق هلم من البالء والبأساء وضيق العيش،  وقد ذكرهم اهللا هبذه النعمة مقرونً

ْ ﴿ فقال تعاىل: ۡسَتۡضَعُفوَن ِ�  َوٱۡذُكُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض إِۡذ أ

َ
َفُ�ُم  ٱۡ� ن َ�َتَخطَّ

َ
 ٱ�َّاُس َ�َافُوَن أ

 �َ َٔ  ِ يََّدُ�م بَِنۡ�ِه
َ
ّيَِ�ٰتِ َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ۦاَوٮُٰ�ۡم َو�   .]٢٦األنفال: [ ﴾٢٦ لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱلطَّ

قال قتادة: كان العرب قبل اإلسالم وقبل بعثة حممد عليه الصالة والسالم كانوا أذل الناس 

ا وأبينهم ضالالً، يُؤكلون وال يأكلون واهللا  ا وأجوعهم بطونًا وأعراهم ظهورً ذالًّ وأشقاهم عيشً

م، فمكن به يف البالد ما نعلم من حارض أهل األرض رش منزلة منهم حتى جاء اهللا باإلسال

ا عىل رقاب الناس، فباإلسالم أعطى اهللا ما رأيتم، فاشكروا  ووسع به يف الرزق وجعلهم به ملوكً

 اهللا عىل نعمه، فإن ربكم منعم حيب الشكر.

أن  البخاريهبذا الفتح وسعة الرزق قبل حصوله، كام يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد برشهم رسول اهللا 

فضحك، فقالوا: مم تضحك يا رسول اهللا؟ فقال:  كان عند أم حرام بنت ملحان، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»عرض يلّع أناس من أميت ير�بون ثبج هذا ابلحر ملوك ىلع األرسة أو مثل امللوك ىلع األرسة«

فخرجت غازية مع زوجها عبادة  ،»أنِت منهم«فقالت أم حرام: ادع اهللا أن جيعلني منهم. فقال: 

  عنها.بن الصامت، فسقطت عن دابتها فامتت ريض اهللا

مل يرشع ألمته تعظيم مولده بمثل هذا االحتفال والتجمع فيه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود، أن رسول اهللا 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإلقاء اخلطب واألشعار فيه، بل ثبت عنه ما يدل عىل كراهيته لذلك، ففي الصحيح أن النبي

واإلطراء هو  !*"»ال تطرو� كما أطرت انلصارى ابن مر�م، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد اهللا ورسوهل«

 .!+"»إيا�م والغلو، فإنما أهلك من اكن قبل�م الغلو«جماوزة احلد يف املدح، وكان يقول: 

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. )١(

 أخرجه النسائي من حديث ابن عباس. )٢(

 

                          



 ١٥١  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

هلذا مل يثبت عن اخللفاء الراشدين وال عن الصحابة والتابعني وال عن أئمة املذاهب 

ظيم مولد املتبوعني مثل اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأيب حنيفة وأصحاهبم، فلم يثبت عنهم تع

ا لسبقونا إليه. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   وال التجمع يف يومه وال يوم اإلرساء واملعراج، ولو كان خريً

أن أول من أحدث بدعة املولد هم الفاطميون أهل  اإلبداع يف مضار االبتداعوذكر صاحب 

ا يعطلون فيه األعامل واملتاجر،  مرص، ملا رأوا النصار يعظمون مولد املسيح، وجيعلونه عيدً

ا بزور، ملسو هيلع هللا ىلصأرادوا أن يضاهئوهم عىل بدعتهم بتعظيم مولد الرسول  ، فقابلوا بدعة ببدعة ومنكرً

 وعىل من سنها وزر من عمل هبا إىل يوم احلرش والنشور.

فتعظيم املولد النبوي ليس من اإلسالم وال من عمل السلف الصالح الكرام، وإنام هو من 

 تقليد النصار والتشبه هبم.

بعض املنتسبني إىل العلم حيبذون املولد للناس، ويقولون: إهنا بدعة حسنة لقد علمنا أن 

وتعظيمه يف قلوب العوام، ملا يرتتب عليه من اجتامع اإلخوان  ملسو هيلع هللا ىلصتربهن عن حمبة الرسول 

 وإطعام الطعام وإفشاء السالم ويومهون الناس بأهنا بدعة حسنة.

ا، فإنه ليس يف الرشع بدعة حس لك بدعة ضاللة و� ضاللة «نة، بل وهذا القول باطل قطعً

وباالستمرار عىل فعلها كل عام فإنه يستقر فرضها أو فضلها يف نفوس العوام، متى  ،»يف انلار

غريت أو أزيلت قالوا: غريت السنة وقد علقوا عليها من األقوال ما يستدعي إقبال الناس إليها، 

الربح كذا ويعاىف يف جسده وعياله ونحو فكانوا يقولون: إن من حيرض املولد، فإنه حيصل له من 

ذلك من اإلرجاف، ومن مل حيرض املولد، فإنه خيرس يف ماله ويصاب باألرضار واألمراض يف 

رون كل من مل حيرض املولد أو كل من مل يقم عند ذكره. فِّ كَ  جسده وعياله. ويف بعض البلدان يُ

ىل بلد، بحيث تشتهر وتنترش والدفع ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر، ثم التنقل من بلد إ

لْ يف بلداننا؛ ألهنا من  أيرس من الرفع، ونحمد اهللا أن كنا يف عافية من هذه البدعة، فال تُفعَ

 .ملسو هيلع هللا ىلصحمدثات األمور التي هنى عنها رسول اهللا 
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ومثله ما يفعله الناس يف رجب باسم اإلرساء واملعراج، فكل هذه من البدع التي يقود 

ا من الذي قبله. بعضها إىل بعض، ا من األوىل وتكون يف كل عام رشًّ  حتى تكون اآلخرة رشًّ

فهذا الكاتب ملّا بالغ يف تأييد بدعة املولد واستباح من أجلها حتريف اآليات إىل غري املعنى املراد 

منها، فقاده غلوه إىل بدعة أخر، هي أكرب وأنكر، وهي االحتفال بالنعم وجعله واجبًا عىل الناس، 

مل يسبقه إىل القول به أحد قبله؛ ألن من طبيعة البدع عىل اختالف أنواعها التمدد والتفجر، ثم و

فت النار بالشهوات.  االنتشار، ومن طبيعة نفوس أكثر الناس حمبة الباطل ومتركزه فيها، فقد حُ

ل فيه أشياء من املنكرات، من رضب الدفوف واملعازف ورشب فعَ  فهذا املولد يف األمصار يُ

اخلمور واجتامع الرجال مع النساء، وغري ذلك من املفاسد ويسندون هذه األفعال إىل حمبة 

 ، وهي تنايف حمبته.ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ـــه ا ألطعت ـــك صـــادقً ـــو كـــان حب  ل
 

ــــع  ــــب مطي ــــن حي ــــب مل  إن املح
 

إن العبادات الرشعية مبنية عىل التوفيق واالتباع، ال عىل االستحسان واالبتداع، فكل عبادة 

وال أصحابه، فال تتعبدوها، فإن األول مل يرتك لآلخر مقاالً فيام يتعلق  ملسو هيلع هللا ىلصا رسول اهللا مل يتعبده

بشؤون القرب الدينية، والبدعة احلسنة إنام تكون يف العادات ال العبادات، لقد علمنا أن هؤالء 

ه وتعظيم ملسو هيلع هللا ىلصالذين حيتفلون باملولد وينفقون النفقات الكثرية يف سبيله، أن قصدهم حمبة الرسول 

 بإحياء ذكر مولده كل عام، فهذا هو الظاهر من أمرهم.

غري أنه جيب أن نعلم بأن حسن املقاصد ال يبيح فعل البدع وأن املحبة الطبيعية ال تغني عن 

أشد احلب، وقد تربى  ملسو هيلع هللا ىلصكان حيب رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصاملحبة الدينية شيئًا. فهذا أبو طالب عم النبي 

يته ونرصته، وشهد بصدق نبوته، لكنه ملا مل يطع رسول يف حجره وبالغ يف محا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ِىَ رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عن أن  ملسو هيلع هللا ىلصيف أمره ومل جيتنب هنيه ومل يتبعه عىل دينه، مات عىل كفره، وهنُ

َ� َ�ۡهِدي َمۡن  إِنََّك ﴿ يستغفر له، وأنزل اهللا يف التعزية والتسلية عن عدم إسالمه قوله تعاىل:
ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ 

َ
َ ٱأ َّ�  ِ ۡعلَُم ب

َ
  .]٥٦القصص: [ ﴾٥٦ ٱلُۡمۡهَتِدينَ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ

 



 ١٥٣  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

َ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ وملا ادعى أناس حمبة اهللا ورسوله، أنزل اهللا عليهم آية املحبة  ٱ�َّ
ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  فكل من ادعى حمبة اهللا  .]٣١آل عمران: [ ﴾َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۡ  ٱ�َّ

 ورسوله ومل يوافقه يف أمره ومل ينته عن هنيه فدعواه باطلة.
* * * 

 حق الرسول عىل أمته

ا رسول اهللا هي طاعة الرسول  فيام أمر وتصديقه فيام أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصإن معنى شهادة أن حممدً

عبَد اهللا إال بام رشع ال بمجرد االستحس ان والبدع وأن يكثروا واجتناب ما عنه هنى وزجر، وأال يُ

من الصالة والتسليم عليه يف كل حاالهتم وسائر أوقاهتم، فإن الصالة عليه هي من أفضل 

ا، والصالة عليه هي دعاء  القربات وأجل الطاعات، ومن صىل عليه مرة، صىل اهللا عليه هبا عرشً

رج الصالة، فنقول: بأن نكثر من الصالة عليه يف الصالة وخا ملسو هيلع هللا ىلصله من أمته، فقد أمر رسول اهللا 

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد. ويف مذهب اإلمام 

أمحد بن حنبل: أن الصالة عليه ركن ال تصح الصالة بدونه وعند األئمة الثالثة أهنا مستحبة 

 وليست بواجبة.

إذا سمعتم انلداء «يلة، فقال: كام أمرنا أن نصيل عليه بعد إجابة املؤذن، وأن نسأل له الوس

، فإنه من ص� يلع صالة، ص� اهللا عليه بها عرًشا، ثم  فقولوا مثل ما يقول املؤذن، ثم صلوا يلعَّ
سلوا اهللا يل الوسيلة، فإنها م�لة يف اجلنة ال تنبيغ إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أ�ون أنا هو، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر ريض اهللا عنه أن النبي  .!*"»يوم القيامةفمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت هل شفاعيت 

من قال ح� �سمع انلداء: ا� رب هذه ادلعوة اتلامة والصالة القائمة آت �مًدا الوسيلة «قال: 

رواه أمحد وأبو داود  »والفضيلة وابعثه مقاًما �موًدا اذلي وعدته، حلت هل شفاعيت يوم القيامة

 والرتمذي والنسائي.

 أخرجه مسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٥٤

ا، بل خيلصوا  ملسو هيلع هللا ىلصل فالرسو أمر أمته بأن يدعوا له مع دعائهم وال يدعوه من دون اهللا أبدً

ى  ى له ال يُدعَ ا منه عىل قطع مادة دعائه أو التوسل به؛ ألن الذي يُدعَ دعاءهم كله لرهبم حرصً

وهو بأقىص مشارق األرض  ملسو هيلع هللا ىلصمن دون اهللا، ثم لنعلم أن من يصيل ويسلم عىل رسول اهللا 

يل ويسلم عليه عند حافة قربه أهنام يف التبليغ سواء؛ ألن اهللا قد وكل مالئكة ومغارهبا ومن يص

يبلغونه كل من صىل عليه من أمته، فهذا التزاحم عند قربه ال معنى له، إذ التبليغ حاصل من 

ال جتعلوا قربي عيًدا وال «: ملسو هيلع هللا ىلصدونه. ورو أبو داود بسند جيد، عن أيب هريرة، قال رسول اهللا 

 .»ًرا وصلوا يلعَّ فإن صالت�م تبلغ� حيث كنتمبيوت�م قبو

وعن عيلّ بن احلسني ريض اهللا عنه وعن أبيه وجده أنه رأ رجالً جييء إىل فرجة كانت عند 

فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: أال أحدثكم حديثًا سمعته عن أيب عن جدي  ملسو هيلع هللا ىلصقرب النبي 

يوت�م قبوًرا وصلوا يلعَّ فإن �سليم�م يلعَّ ال تتخذوا قربي عيًدا وال ب«أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .»يبلغ� أين كنتم

أمته وأد أمانته وأن احلج صحيح بدون زيارة  ملسو هيلع هللا ىلصفنحن نشهد باهللا، لقد نصح رسول اهللا 

فقد اتفق علامء احلديث عىل أنه مكذوب  ،!*"»من حج ولم يزر� فقد جفا�«قربه، وأما حديث 

، « -أي تعتادون جميئه - »ال جتعلوا قربي عيًدا« ، وهو ينايف قوله:ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا  وصلوا يلعَّ

أن يُترضع إليه  !+"»ا� ال جتعل قربي وثًنا يعبد«وقال:  .»فإن صالت�م تبلغ� أين كنتم

 به. ويُسأل كأن يقول: يا حممد اشفع يل ونحو ذلك من وسائل التوسل

فقال: إنا نستشفع باهللا  ملسو هيلع هللا ىلص وعن جبري بن مطعم، قال: جاء رجل من األعراب إىل النبي

فام زال يسبح حتى عرف ذلك  »سبحان اهللا، سبحان اهللا«عليك وبك عىل اهللا. فقال رسول اهللا: 

 .!,"»إنه ال �ُستشَفع باهللا ىلع أحد من خلقه« يف وجوه أصحابه، ثم قال: 

 فة.أخرجه ابن حبان يف الضعفاء، وابن اجلوزي يف املوضوعات، وذكره األلباين يف السلسلة الضعي )١(

 أخرجه مالك يف املوطأ عن عطاء بن يسار. )٢(

 أخرجه أبو داود من حديث جبري بن مطعم. )٣(

 

                          



 ١٥٥  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

 .!*"»إيا�م والغلو، فإنما أهلك من اكن قبل�م الغلو«وقال: 

ال تطرو� كما أطرت انلصارى ابن مر�م، إنما أنا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،ويف البخاري و مسلم

 واإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح والثناء. »عبد فقولوا: عبد اهللا ورسوهل

فقد بلغ ونصح وحذر وأنذر، واحلمد هللا رب العاملني وسالم عىل عباده املرسلني وصىل اهللا 

 ني.وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجع

* * * 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف وفاة رسول اهللا 

احلمد هللا الكريم املنان، خلق اإلنسان من عدم ثم قال له: كن فكان، كل يوم هو يف شأن، 

وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام، وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة من 

ا نبيه ورسوله، سيد  األنام، اللهم صل عىل نبيك قال: ريب اهللا ثم استقام، وأشهد أن حممدً

ا.  ورسولك حممد وعىل آله وصحبه الربرة الكرام، وسلم تسليامً كثريً

 أما بعد:

 فإن اهللا سبحانه كتب عىل الدنيا الفناء وعىل اآلخرة البقاء، وال بقاء ملا كتب عليه الفناء،

﴿ ِ رَِضيُتم ب
َ
ِ أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ِ� ِمَن  ٱ�ُّ ۡ�َيا ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  ٱ�ِخَرة  َ�َٰقۡومِ ﴿ .﴾٣٨إِ�َّ قَلِيٌل  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ٱ�ُّ

 ِ َيٰوةُ إِ�ََّما َ�ِٰذه ۡ�َيا ٱۡ�َ فسمى اهللا الدنيا . ]٣٩املؤمن: [ ﴾٣٩ ٱۡلَقَرارِ ِ�َ َداُر  ٱ�ِخَرةَ َمَ�ٰٞع �نَّ  ٱ�ُّ

ا، واملتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة، ثم ينقطع عنه مأخوذ  رَِضيُتم ﴿ من متاع املسافرمتاعً
َ
أ

 ِ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ب ِ� ِمَن  ٱ�ُّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َ�َما َمَ�ُٰع  ٱ�ِخَرة فام  .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨إِ�َّ قَلِيٌل  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ٱ�ُّ

عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا، وهو أدل دليل عىل زواهلا فتتبدل صحتها 

 أخرجه النسائي من حديث ابن عباس. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٥٦

مها بالبؤس وحياهتا باملوت وعامرها باخلراب واجتامع أهلها بفرقة األحباب، وكل بالسقم ونعي

 ما فوق الرتاب تراب.
وهذا املوت الذي يفزع الناس منه والذي أفسد عىل أهل الدنيا نعيمهم يف الدنيا، ليس هو 

ا، لكنه انتقال من دار إىل دار أخر ِينَ ِ�َۡجِزَي ﴿ فناء أبدً ْ  ٱ�َّ ـُٔوا ٰٓ�َ
َ
ْ َوَ�ۡجِزَي أ ِينَ بَِما َعِملُوا  ٱ�َّ

 ِ  ب
ْ ۡحَسُنوا

َ
فال جيزع من املوت ويفزع من هوله إال الذي مل يقدم  .]٣١النجم: [ ﴾٣١ ٱۡ�ُۡسَ� أ

ا، فهذا الذي جيتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة املوت وحرسة الفوت وهول املطلع  آلخرته خريً

ۡمُت ِ�ََياِ�  َ�ُقوُل ﴿ فيندم، حيث ال ينفعه الندم ويقول: ُب َعَذابَهُ  َ�َيۡوَم�ِذٖ  ٢٤َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ  ۥٓ �َّ ُ�َعّذِ
َحٞد 

َ
َحٞد  ۥٓ َوَ� يُوثُِق َوثَاقَهُ  ٢٥أ

َ
  .]٢٦-٢٤الفجر: [ ﴾٢٦أ

ا غري دار الدنيا فهم جيمعون هلا  إن الناس يف الدنيا بمثابة الغرباء الذين يعرفون بأن هلم دارً

ا أحب القدوم عليه، فيحب املوت ويعملون عملهم يف متهيد  االنتقال إليها؛ ألن من قدم خريً

ملحبته للقاء ربه، ومن أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه، وقد قال 

ليس األمر كذلك، ول�ن اإل�سان إذا اكن يف «الصحابة: يا رسول اهللا كلنا يكره املوت. قال: 

و�قبال ىلع اآلخرة، فإن اكن من أهل اخل� �رُشِّ باخل�، فأحب لقاء اهللا وأحب  انقطاع من ادلنيا
 .!*"»اهللا لقاءه، و�ن اكن من أهل الرش �رُشِّ بالرش، فكره لقاء اهللا و�ره اهللا لقاءه

مكث النبي أربعني سنة من عمره مل يُوحَ إليه بيشء، ثم فاجأه احلق بعد األربعني وهو بغار 

 ﴿ هللاحراء، فأنزل ا
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ٱ�َّ   ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡ�ِ

ۡ
َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

ۡ�َرمُ 
َ
ِي ٣ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب ثم استمر  .]٥-١العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٱۡ�ِ

له أمارات اقرتاب أجله وارحتاله من  الوحي وتتابع، فلام كانت السنة العارشة من اهلجرة ظهر

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿ الدنيا إىل لقاء ربه، فحج بالناس تلك السنة وأنزل اهللا عليه وهو واقف بعرفة
َ
أ

 أخرجه أبو يعىل من حديث أنس. )١(

 

                          



 ١٥٧  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
فليس بعد  .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

 قص.التامم إال الن
 إذا تـــــــــم يشء بـــــــــدا نقصـــــــــه

 

ـــــــم  ـــــــل ت ـــــــع زواالً إذا قي  توق
 

ع� ال ألقا�م بعد «للناس يف خطبته باقرتاب أجله، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف يوم عرفة، أشار النبي 
َ
ل

حجة الوداع من  فسميت !*"»اع� هذا، أال فال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب بعض�م رقاب بعض

إن دماء�م وأموال�م علي�م «يمة، فقال فيها: أجل أنه ودع الناس فيها وخطبهم اخلطبة العظ

حرام كحرمة يوم�م هذا يف ب��م هذا، أال و� يشء من أمر اجلاهلية حتت قد� موضوع 
ودماء اجلاهلية موضوع وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ر�يعة بن احلارث اكن مسرتضًعا يف ب� 

: ر�ا عباس بن عبد املطلب، فإنه سعد فقتلته هذيل، ور�ا اجلاهلية موضوع، وأول ر�ا أضع
موضوع لكه، فاتقوا اهللا يف النساء، فإن�م أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن ب�لمة 
اهللا، فل�م عليهن أن ال يوطنئ فرش�م من ت�رهون وال يأذّن يف بيوت�م ملن ت�رهون، 

متم به كتاب وهلن علي�م رزقهن و�سوتهن، وقد تر�ت في�م ما لن تضلوا بعدي إن اعتص
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع  »اهللا. وأنتم �ُسألون ع� فما أنتم قائلون؟

ا - »ا� اشهد«رسول اهللا بإصبعه إىل السامء يقول:   .رواه مسلم -ثالثً

ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ ويف وسط أيام الترشيق أنزل اهللا تعاىل: يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
 ٱ�َّاَس َوَر�

ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ۡفَواٗجا  ٱ�َّ
َ
ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .]سورة النرص[ ﴾٣َ�َن تَوَّ

َجآَء  إَِذا﴿ ، كام فرسها ابن عباس، معناه:ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه السورة إعالم باقرتاب أجل رسول اهللا 
ِ نَۡ�ُ  يَۡت ﴿ يعني فتح مكة ﴾١ َفۡتحُ ٱلۡ وَ ﴿ يا حممد ﴾ٱ�َّ

َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس َوَر� ۡفَواٗجا  ٱ�َّ

َ
أ

ِ�َۡمِد َرّ�َِك  فََسّبِحۡ ﴿ طائعني خمتارين، فإنه حينئذ قد اقرتب أجلك، فتأهب للقائنا، ﴾٢
ۚ وَ  ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغِفۡرهُ ة ال يقوم وال يقعد إال بعد نزول هذه السور ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا ، ف ﴾٣َ�َن تَوَّ

 .»سبحانك ا� وحبمدك ا� اغفر يل«قال: 

 متفق عليه من حديث أيب عمر. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٥٨

إن عبًدا خ�ه اهللا ب� أن يعطيه من «وملا وصل إىل املدينة خطب الناس، فقال يف خطبته: 

فقام أبو بكر فاعتنقه، فقال:  ،»زهرة ادلنيا وز�نتها ما شاء، و�� ما عند اهللا فاختار ما عند اهللا

وأمهاتنا، قال بعض الصحابة: فعجبنا من أيب بكر، كيف خيرب رسول اهللا عن رجل  فديناك بآبائنا

خريه اهللا بني أن يعطيه من زهرة الدنيا وزينتها وبني ما عند اهللا وأبو بكر يقول: فديناك بآبائنا 

كان هو املخري بني البقاء يف زهرة الدنيا وزينتها وبني ما عند اهللا، و ملسو هيلع هللا ىلصوأمهاتنا؟ فكان رسول اهللا 

 .!*"أعلمنا بهأبو بكر هو 

يعتكف كل سنة العرش األواخر من رمضان، فاعتكف تلك السنة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

ا، وكان يعرض القرآن عىل جربيل كل سنة مرة، فعرضه تلك السنة مرتني، ويف آخر  عرشين يومً

 عىل عائشة ودخل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصشهر صفر يف السنة العارشة من اهلجرة ابتدأ الوجع برسول اهللا 

وددت أن ذلك اكن وأنا يح «وهي مضطجعة عىل حصري وهي تقول: وارأساه، فقال هلا: 

فقالت: كأين بك يف ذلك اليوم وأنت عروس ببعض  .»فغسلتك و�فنتك وصليت عليك

استمر به الوجع، فدخلت عليه فاطمة ابنته ريض اهللا  ثم .!+"»بل أنا وارأساه«نسائك. ثم قال: 

ها  فبكت ثم سارها مرة أخر فضحكت فقيل هلا يف ذلك. فقالت: أما إذ سارين عنها فسارّ

فبكيت عند ذلك، وأما إذ  »إ� سأموت من وجيع هذا فاصربي واحتسيب«فبكيت، فإنه قال يل: 

ا يب« :سارين الثانية فضحكت، فإنه قال يل
ً
. فتوفيت ريض اهللا فضحكت !,"»إنك أول أه� حلوق

 شهر.عنها بعد أبيها بأربعة أ

وقيل له: إن  .!-"»الصالة الصالة وما ملكت أيمان�م«يقول يف مرضه:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

وملا  .»مروا أبا ب�ر فليصل بانلاس يأىب اهللا ورسوهل إال أبا ب�ر«الناس ينتظرونك. فقال: 

 متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(

 .أخرجه البخاري من حديث عائشة )٢(

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )٣(

 أخرجه أبو داود من حديث عيل. )٤(

 

                          



 ١٥٩  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

ا يصلون اشتاق إىل اخلروج إليهم ليصيل  ملسو هيلع هللا ىلصكشف رسول اهللا  سرت احلجرة ورأ الناس صفوفً

فدعا عليًّا والعباس فأمرهـام أن حيماله فخرجا به حيمالنه ورجاله ختطان باألرض، معهم، 

فوضعاه جنب أيب بكر حتى كاد الناس أن يفتتنوا يف صالهتم من الفرح برؤيته، ثم رجع إىل 

ْ ﴿ وكان آخر ما نزل عليه من القرآن قوله تعاىل: .!*"ملسو هيلع هللا ىلصالبيت فلم خيرج حتى تويف  يَۡوٗما  َوٱ�َُّقوا
ِۖ َجُعوَن �ِيهِ إَِ� تُرۡ  ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ٱ�َّ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ من  .]٢٨١البقرة: [ ﴾٢٨١ُ�مَّ تَُو�َّ

آخر سورة البقرة، تويف بعدها بتسع ليال، لليلتني خلتا من ربيع األول، وهو ابن ثالث وستني 

ر وهو ابن ثالث وستني سنة، وتويف سنة، وتويف أبو بكر وهو ابن ثالث وستني سنة، وتويف عم

 َوَما﴿ عيل وهو ابن ثالث وستني سنة ريض اهللا عنهم وهذا السن هو معرك املنايا. يقول اهللا:
ۖ َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك  فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم  ٱۡ�ُۡ�َ

َ
ونَ أ َوَ�ۡبلُوُ�م  ٱلَۡمۡوِت� َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة  ُ�ُّ  ٣٤ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 ِ ِّ ب ۖ �َ�َۡنا تُرَۡجُعوَن  ٱۡ�َۡ�ِ وَ  ٱل�َّ يف مرضه  ملسو هيلع هللا ىلصووىص رسول اهللا  .]٣٥-٣٤األنبياء: [ ﴾٣٥فِۡتَنٗة

أنفذوا جيش أسامة، وأج�وا الوفد بما كنت أج�ه، وأخرجوا ايلهود وانلصارى «بثالث، فقال: 

 .!+"»من جز�رة العرب
ا يقسم لنسائه يف مرضه، فيأمر من حيمل ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا  ه إىل املرأة يف يومها ونوبتها حرصً

ا عىل أن يكون عند عائشة، وملا علم  ،»أين أنا غًدا؟«منه عىل العدل واملساواة، وكان يقول:  حرصً

ضَ عند عائشة، فبقي يف بيت عائشة فكانت  رَّ نساؤه أنه حيب أن يكون عند عائشة، أذِنّ له يف أن يُمَ

ي، وأخذ يعالج من شدة النزع حتى قالت عائشة: ما بني سحري ونحر ملسو هيلع هللا ىلصتقول: تويف رسول اهللا 

ا هيون عليه املوت بعد الذي رأيت من رسول اهللا  وكان يمسح العرق عن وجهه  ملسو هيلع هللا ىلصكنت أغبط أحدً

اضطرب الناس  ملسو هيلع هللا ىلصوملا تويف رسول اهللا .!,"»إن للموت لسكرات ا� الرفيق األىلع«ويقول: 

ا، فبعضهم يقول: تويف، وبعضهم ي قول: مل يمت، وكان أبو بكر غائبًا يف عوايل املدينة اضطرابًا شديدً

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. -بنحوه  -أخرجه  )٢(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٣(
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ما أطيبك حيًّا ، فقبّله وقال: ملسو هيلع هللا ىلصعند امرأة من نسائه فلام علم باخلرب جاء فكشف عن وجه رسول اهللا

ثم خرج إىل املسجد والناس فيه أوزاع متفرقون يبكون، فصعد املنرب وأقبل الناس إليه،  ،!*"وميتًا

ا قد مات، ومن كان يعبد قال:  فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم ا، فإن حممدً أهيا الناس من كان يعبد حممدً

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ثم قرأ: ،اهللا، فإن اهللا حي ال يموت ۚ ُ�َمَّ ۡو  ٱلرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
أ

ٰ  ٱنَقلَۡبُتمۡ قُتَِل  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
ٰٓ أ َ  َعقِبَۡيهِ فَلَن يَُ�َّ َ�َ ۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ُ ا  ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ  فلام تال هذه اآلية انقطع هلا ظهري حتى كأين مل أسمع قال عمر:  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ ٱل�َّ

 .!+"يةهبا قبل اليوم، وتيقنت أن رسول اهللا قد مات، ومل يبق يف املدينة رجل وال امرأة إال ويتلو هذه اآل
ر عليهم أسامة بن زيد، وكان عمر بن اخلطاب يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا  ا، فأمّ قد جهز جيشً

، وهل يربأ من ملسو هيلع هللا ىلصمجلة هذا اجليش، فنزلوا باجلرف بالقرب من املدينة ينتظرون حالة رسول اهللا 

ن مرضه، فلام تويف وقع االضطراب يف املدينة، حيث ارتدت العرب عن الدين، وقالوا: إنه لو كا

نبيًّا مل يمت، فجعل الصحابة عىل سكك املدينة رجاالً حيرسوهنا، فلام اشتد األمر هبم جاء 

الصحابة إىل أيب بكر، وطلبوا منه أن يرد إليهم جيش أسامة، ليتقووا به عىل دفاع املرتدين، فقال 

من  ختطف ملسو هيلع هللا ىلصحتى ولو رأيت نساء رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ال أحل لواء عقده رسول اهللا أبو بكر: 

فمىض  ،أما عمر وحده فال بأسفقالوا: أما إذ أبيت فأذن لعمر أن يرجع إلينا. قال:  .بني أيدينا

أسامة بجيشه يف سبيله، فكان يف جيشه الربكة والعز والنرص للمسلمني، فكانوا ال يمرون بأحد 

 من املرتدين إال ردوهم إىل دينهم.

ا عىل حفظ البيضة ومجع شمل املسلمني، ثم إن مجاعة الصحابة اشتغلوا بعقد البيعة حرصً 

لديننا أفال نرضاك لدنيانا؟ وكان  ملسو هيلع هللا ىلصفبايعوا أبا بكر طائعني خمتارين، وقالوا: رضيك رسول اهللا 

 .!,"»يأىب اهللا ورسوهل إال أبا ب�ر«قد قال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(

 أخرجه البخاري من حديث أيب بكر. )٢(

 .»و�أىب اهللا واملؤمنون إال أبا ب�ر«من حديث عائشة بلفظ:  أخرجه مسلم )٣(

 

                          



 ١٦١  ) كلمة احلق يف االحتفال بمولد سيد اخللق٤(

اس ريض اهللا ويف اليوم الثاين من موته أخذوا يشتغلون يف جتهيزه، فتوىل تغسيله عيل والعب

 .!*"إال نساؤه ملسو هيلع هللا ىلصلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا عنهام وقالت عائشة: 

هيزه لكون املرأة جيوز هلا أن تغسل زوجها، كام جيوز للزوج أن يغسل امرأته، وبعد الفراغ من جت

يه النساء، وكان قدموه للصالة عليه، فصىل عليه الرجال أوالً، ثم صىل عليه الغلامن، ثم صىل عل

فدفن يف بيت عائشة، ثم تويف  ،!+"»إنه لم يمت نيب إال دفن يف املاكن اذلي تو� فيه«قد قال هلم: 

أبو بكر بعده، فدفن بجواره، ثم تويف عمر، وكان قد طلب من عائشة أن تسمح له بأن يدفن مع 

تها ثالثة أقامر، فوقع صاحبيه فسمحت له بذلك، وكانت عائشة قد رأت يف منامها أنه سقط يف بي

تأويل رؤياها بذلك، وجاءت التعزية: السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا وبركاته إن يف اهللا 

ا من كل هالك، فباهللا فثقوا، وإياه فارجوا، فإنام املصاب من حرم  عزاء من كل فائت وخلفً

 الثواب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

ض عليه فيُرس باستقامتهم ملسو هيلع هللا ىلص فهذا ملخص وفاة رسول اهللا ، وأخرب أن أعامل أمته تُعرَ

 هبا  وحمافظتهم عىل طاعة رهبم، ويسوؤه خمالفتهم ومعصيتهم لرهبم، ونعوذ باهللا من أعامل نُخزَ

 .عند ربنا ونبينا، وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم

 من ربيع الثاين ١٨حرر يف 

 هـ.١٣٩٦سنة 

* * * 

 أخرجه أبو داود وأمحد وابن ماجه من حديث عائشة. )١(

بِض«أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ  )٢(
ُ
بِض نيب إال ُدفِن حيث ق

ُ
. وأخرجه اإلمام أمحد من »ما ق

 .»لن يُقرَب نيب إال حيث يموت«حديث أيب بكر بلفظ: 

 

                          





 
 

)٥( 

 يف املرياث حكمة التفاضل

 بني الذكور واإلناث

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني.

 أما بعد:

لقد نرشت املجلة اإلسالمية باملدينة املنورة وغريها من املجالت العربية عن أحد املالحدة 

 م منه بعداء، وينتسبون إىل أهله وهم هلم أعداء قوله:الذين يتسمون باإلسالم وه

إن إعطاء املرأة نصف ما يعطى الذكر يف املرياث إن ذلك ليس من املنطق، وإنه نقص جيب 

البدار إىل إزالته ألنه ال يناسب تطور املجتمع وإنه ينبغي للحكام أن يطوروا األحكام حسب 

 تطور املجتمع.

 والعقول مل يبق لضالهلا حد معقول. : إهنا متى فسدت الفطروأقول

ولوال أن بدعة القول بمساواة األنثى للذكر قد شاعت وانترشت وصارت موضع جلاج 

وجدل، وأخذ يتلقفها إنسان عن إنسان، وتتنقل من مكان إىل مكان عىل سبيل العدو والتقليد 

هي من القضايا اجللية  األعمى، فلوال ذلك ملا تكلفنا اخلوض يف تطويل الكالم يف موضوعها، إذ

التي ال جمال للجدل يف مثلها، وقد فطر اهللا مجيع املسلمني عىل اإليامن هبا والقسم يف تركاهتم عىل 

ا  إىل يومنا هذا، وال عربة بمن فسق عن أمر ربه واتبع هواه،  ملسو هيلع هللا ىلصحكمها منذ أن بعث اهللا نبيه حممدً

نِ ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
نَزَل بَۡيَنُهم بَِمآ  ٱۡحُ�م َوأ

َ
ُ أ ۡهَوآَءُهۡم وَ  ٱ�َّ

َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن  ٱۡحَذرُۡهمۡ َوَ� تَتَّبِۡع أ

َ
أ

نَزَل 
َ
ُ َ�ۡعِض َمآ أ َما يُرِ�ُد  ٱۡعلَمۡ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡواْ فَ  ٱ�َّ َّ�

َ
� ُ ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
أ

فَُحۡ�مَ  ٤٩لََ�ِٰسُقوَن  ٱ�َّاِس ّمَِن 
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

 َوَ� ﴿ ألن اهللا سبحانه قد فصل فيها الكالم بأحسن تبيان فقال تعاىل: .]٥٠-٤٩املائدة: [ ﴾٥٠
َل  ُ َ�َتَمنَّۡواْ َما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض� ّلِل ۦبِهِ  ٱ�َّ ا َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ ْۖ رَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب  ٱۡ�تََسُبوا
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ا  ۚ ّمِمَّ ْ  َٔ َوۡ�  ٱۡ�تََسۡ�َ َ لُوا فنهى اهللا الرجل أن يتمنى بأن يكون  .]٣٢النساء: [ ﴾ۦٓ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 كحالة املرأة وكذا املرأة أن تكون كحالة الرجل، ويسأل اجلميع رهبم من فضله.
طلة اإلحلادية جيب أن حتارب بالعقائد الصحيحة الدينية، ألن لكل داء دواء، إن العقائد البا

فدحر الباطل باحلق هو مما يقلل فشو الباطل وعدم انتشاره واشتهاره؛ ألن الباطل ال يقو إال يف 

ِ  بَۡل ﴿ حال رقدة احلق عنه فإذا انتبه له مزقه. يقول اهللا تعاىل:  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  لِ ٱۡلَ�ٰطِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب
  .]١٨األنبياء: [ ﴾فَإَِذا ُهَو َزاهِقٞ 

 وبام أن اإلسالم اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر هو اعتقاد وقول وعمل.

وقد أمجع العلامء عىل كفر من استباح املساواة يف املرياث بني الذكور واإلناث فيام ورد فيه 

بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله وخروج  ؛ ألنه كفرملسو هيلع هللا ىلصالتفاضل يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

عن رشيعة اهللا إىل حكم الطاغوت، واهللا سبحانه قد فرض الفرائض وفصل األحكام وبنيَّ 

 .!*"بيانللناس احلالل واحلرام وليس بعد بيان اهللا من 

ا تََرَك  ّلِلرَِّجالِ ﴿ انِ نَِصيٞب ّمِمَّ ۡقَرُ�ونَ وَ  ٱۡلَ�ِٰ�َ
َ
ا تََرَك َولِلّنَِسآءِ نَصِ  ٱۡ� انِ يٞب ّمِمَّ  ٱۡلَ�ِٰ�َ

ۡقَرُ�ونَ وَ 
َ
ۡفُروٗضا  ٱۡ� ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُ�َ

َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ  .]٧النساء: [ ﴾٧ِممَّ

إن أول مــن أحــدث بدعــة القــول بمســاواة الــذكور واإلنــاث يف املــرياث هــي تركيــا حــني اختــارت القانـــون  )١(

السويسـري وأحلتـه حمـل األحكـام الرشعيـة وذلك بعـد استيــالء كمــال أتاتــورك عـىل احلكـم. وقـد كـان 

ا من الدونمة وكانت هذه الفكـرة مـن تغيـري الرشـائع الدينيــة هـي مـن أ قـو أسـباب انحطـاط تركيـا هيوديًّ

ومتزق ملكها ثم انتقلت هذه الفكرة بطريق العدو والتقليد األعمـى إىل تـونس ثـم إىل الصـومال وحصـل 

 عىل أثرها ما حصل من قتل علامء الصومال.

هـ: لـيعلم القـراء أن وزارة ١٣٤٤رمضان سنة  ٢٢ونص ما جاء يف جريدة األهرام يف العدد الصادر بتاريخ  

يف أنقرة انتهت من ترمجة قانون سويرسا املدين وعرضته عىل املجلس الـوطني الكبـري ليوافـق عليـه،  احلقانية

فيحل يف املحاكم الرتكية حمل جملة األحكام الرشعية املأخوذة من الفقه احلنفي من ذلك مسألة نصيب املـرأة 

ة نصـف نصـيب الرجـل فجـاء من اإلرث بالنسبة إىل الرجل. ففي جملة األحكام الرشعية جعل نصيب املـرأ

ا.  القانون الذي سنه الكامليون. انتهى. فعطل هذا احلكم الرشعي وجعل نصيب املرأة كنصيب الرجل متامً
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فكفى اهللا املؤمنني يف كتابه املبني تفصيل القسم يف اإلرث بني الفريقني فأعطى كل ذي حق 

فَُحۡ�مَ ﴿ حقه غري مبخوس، وال منقوص،
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ�  ٱ�َّ

  .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠يُوقُِنوَن 
إن الترشيع هو خالص حق اهللا ورسوله ليس ألحد التدخل فيه بمقتىض االطراد العريف وال 

 االقتضاء العقيل؛ إذ العقل البرشي لن يصلح جعله ميزانًا للحق والعدل.

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ۡ�َقُّ ٱ ٱ�ََّبعَ  َولَوِ ﴿
َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن   .]٧١املؤمنون: [ ﴾٧١َعن ذِۡكرِهِم مُّ
إن اإلسالم قد ابتيل بأقوام ينتسبون إليه وهم منه بعداء، وينتحلون حبه وهم له أعداء، 

ا واحلق يعادون بنيه و يقوضون مبانيه، يقلبون حقائقه يف املعقول واملنقول فيجعلون الباطل حقًّ

، حياولون رفع املرأة عن  ا والعلم جهالً واجلهل علامً ا واملنكر معروفً باطالً واملعروف منكرً

مستواها الذي خلقت له ويساووهنا بالرجل فيام فرض اهللا فيه التفاضل بينهام يف املرياث تأسيًا 

نصار الذين انطبعت فيهم أخالقهم، فتبعوهم عىل طرائقهم وقلدوهم يف عقائدهم، بال

ُؤَ�ٓءِ ﴿ يلتقطون لفظهم كلام لفظوا ويتبعون ضالهلم أينام انبعثوا، ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا َوَ�ُقولُوَن لِ�َّ
ۡهَدٰى ِمَن 

َ
ِينَ أ   .]٥١النساء: [ ﴾٥١َءاَمُنواْ َسبِيً�  ٱ�َّ

ْ ﴿ االستامع واالتباع ال االستحسان وال االبتداع إن وظيفة املؤمنني نزَِل إَِ�ُۡ�م  ٱتَّبُِعوا
ُ
ٓ أ َما

ْ ِمن ُدونِهِ  ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعوا ۡوِ�َآءَ  ۦٓ ّمِن رَّ
َ
والرشائع واألحكام وأمور احلالل  .]٣األعراف: [ ﴾أ

احلكيم العليم رشعها من  واحلرام، ومنها املواريث الثابتة بالقرآن والسنة واإلمجاع، كلها تنزيل

يعلم ما يف ضمنها من مصالح العباد يف املعاش واملعاد وأهنا من أسباب سعادهتم الدينية 

َ�َغۡ�َ ﴿ والدنيوية، فال جمال للرأي فيام أثبت اهللا فيه التفاضل بني الذكور واإلناث،
َ
ِ ِديِن  أ  ٱ�َّ

ۡحَسُن ِمَن ﴿ .]٨٣آل عمران: [ ﴾َ�ۡبُغونَ 
َ
ِ َوَمۡن أ  .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

فاإللزام باحلكم باملساواة هو حكم جائر بحيث يلزم املسلمني بأن يتوارثوا األموال بغري 

حق وبغري ما أنزل اهللا، فيأكل بعضهم أموال بعض. فتغيري الفرائض التي فرضها اهللا يف كتابه هو 
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مۡ ﴿ :تغيري لدين اهللا يقول اهللا تعاىل
َ
ْ لَُهم ّمَِن  أ ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ُ َما لَۡم يَأ  ﴾ٱ�َّ

] :َجَعۡلَ�َٰك  ُ�مَّ ﴿ وقد أمر اهللا نبيه باتباع ما رشعه وعدم االلتفات إىل ما خيالفه وقال: .]٢١الشور
ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن  ۡمرِ َ�َ

َ
  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

َ
ِينَ ۡهَوآَء َوَ� تَتَّبِۡع أ   .]١٨اجلاثية: [ ﴾١٨َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

سميت الرشيعة رشيعة لكون الناس يرشعوهنا وينرصفون عنها راضني هبا مأخوذة من 

 رشعة املاء التي يردها الناس.

: إن إعطاء املرأة نصف ما يعطى الذكر إن ذلك ليس من املنطق!! فهذا القول ينبض فقوله

د والطعن عىل الدين وعىل كتاب اهللا املبني، وقد قال بعض العلامء: إنه ما بالضغن ويفيض باحلق

ٍ يف نفسه. ثم تال قوله تعاىل: ۡ�ُِف ﴿ ترك أحد احلق وعدل عنه إىل الباطل إال لكِربْ
َ
َ�ۡن َءاَ�ِٰ�َ  َسأ

ِينَ  وَن ِ�  ٱ�َّ ُ �ِض َ�َتَك�َّ
َ
َ�  ٱلرُّۡشدِ �َّ يُۡؤِمُنواْ بَِها �ن يََرۡواْ َسبِيَل  �ن يََرۡواْ ُ�َّ َءايَةٖ  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

ْ َسبِيَل  ِ  ٱۡلَ�ِّ َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا ْ � َك َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ َ�ٰل بُوا ُهۡم َكذَّ َّ�
َ
ْ َ�ۡنَها بِ� َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا

  .]١٤٦األعراف: [ ﴾١٤٦َ�ٰفِلَِ� 
هذا املنطق الذي عناه والذي حاول أن يبطل به حكم اهللا أهو املنطق هلذا جيب أن نسأل عن 

 اليوناين؟ والذي قال فيه بعض علامء اإلسالم: إن من متنطق فقد تزندق. وأنشدوا:

 واعجبًــــــــا ملنطــــــــق اليونــــــــانِ 
 

 كــم فيــه مــن إفــك ومــن هبتــانِ  
 

ــــــــــد األذهــــــــــانِ   خمــــــــــبط جلي
 

 ومفســـــــد لفطـــــــرة اإلنســـــــانِ  
 

ـــــاين ـــــول واملع ـــــطرب األص  مض
 

 !*"عـــىل شـــفا هـــار بنـــاه البـــاين 

 

 واملنطق الذي عنى هو منبثق عن الفلسفة التي غايتها ضالل وسفه.

: إن هذا التقسيم نقص جيب البدار إىل إزالته!! فوصف رشيعة اإلسالم بالنقص وهو فقوله

 الناقص ال حمالة؛ ألنه حياول ويتمنى تغيري الرشائع واألحكام وأمور احلالل واحلرام، ليدفع

الناس إىل الفوىض واإلباحية، بحيث يعيشون عيشة البهائم ليس عليهم أمر وال هني وال حالل 

 للعالمة ابن القيم رمحه اهللا من مفتاح دار السعادة. )١(
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وال حرام، فهذا غاية ما يتمناه هذا اإلنسان، وقد حيل بني العري وبني النزوان، وألجله استدعى 

 حكام اإلسالم إىل تطوير األحكام.

ب ليس بواجب. نفس ما يفعله فمعنى التطوير التغيري بجعلهم احلرام حالالً، والواج

النصار، فقد أجازوا لعلامئهم القسيسني بأن يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون؛ 

ا يف ملتهم قيل:  ا من دون اهللا، من ذلك الصيام كان مرشوعً ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابً

ا، فلام رأ القسيسون أن الصيام تطول مدته ع ُول بينهم وبني صيام مخسني يومً ليهم، وأنه حيَ

ا حتى أسقطوه بجملته وجعلوا صومهم عن جمرد  ا عرشً شهواهتم أخذوا يسقطون منه عرشً

 الفاكهة فقط، فهذا هو التطوير الذي يريده منا.

 وإن أرادوا فتنة أبينا

 وهذا رصيح منه باجلهر بالكفر والعدوان لإلسالم.

هلم، ينتسبون إىل اإلسالم ويتسمون بأهنم من أهله  إن دين اإلسالم قد ابتيل بأقوام ال خالق

وهم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق، قد 

أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الرشائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا 

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل �َُشاقِِق  َوَمن﴿ غري سبيل املؤمنني. يقول اهللا تعاىل: َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  وقد قيل: .]١١٥النساء: [ ﴾١١٥َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�ا  ۦَما تََو�َّ

ـــــــــــهْ  ـــــــــــدين يشـــــــــــكو بلي  ال
 

ــــــــــفيهْ   ــــــــــة فلس ــــــــــن فرق  م
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــر ال  ع إالرشـال ت
 

 سياســــــــــــــــــة مدنيــــــــــــــــــهْ  
 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــؤثرون علي  وي
 

 منـــــــــــــــــاهج فلســـــــــــــــــفيهْ  
 

إن الرشيعة اإلسالمية مبنية عىل محاية الدين واألنفس واألموال والعقول واألعراض، 

ا وال  ولوال هذه الرشائع لكان الناس بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات، ال يعرفون صيامً

ا وال ينكرون من ا وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق.صالة وال يعرفون معروفً  كرً
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وقد قال رجل من الفالسفة من عظامء النصار اسمه هربرت: إن آداب األمم وفضائلها 

التي هي قوام مدنيتها مستندة كلها إىل الدين وقائمة عىل أساسه، وإن بعض العلامء حياولون 

ها عىل أساس العلم والع قل، وإن األمة التي جيري فيها هذا حتويلها عن أساس الدين، وبناءَ

 التحويل ال بد أن تقع يف فوىض أدبية ال تعرف عاقبتها وال حيد رضرها. انتهى.

دَ من يبارز الدين بالعداء ويرمي القلوب بإنكاره وكراهيته ويدعو إىل اإلعراض  جِ فمتى وُ

فأولئك هم بغاة عنه وعدم التقيد بحدوده وفرائضه ويسعى جهده يف تغيري رشائعه وأحكامه، 

الرش ونواة الفتنة واملحاربون هللا ورسوله ودينه، ساقهم حادي الغواية وقادهم داعي العامية إىل 

اكتساح دين اإلسالم ودين قومهم العرب الذي رشفوا به عىل سائر األمم يف مشارق األرض 

ا إال خذلوه وال ومغارهبا. كأهنم أقسموا باهللا جهد أيامهنم بأن ال يروا لإلسالم واملسلمني  حقًّ

 يروا للنصار باطالً إال نرصوه بزخرف القول وخداع األلفاظ.

 عمي القلوب عروا عـن كـل فائـدة
 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

ا عىل الصالة والزكاة والصيام فحسب بل كل ما حيتوي عليه  إن دين اإلسالم ليس مقصورً

ام واألمر والنهي واحلالل واحلرام وقسمة القرآن من التعليامت والفرائض واحلدود واألحك

 املواريث عىل حسب ما يستحقه كل فرد بحسبه.

فكل هذه تعترب من الدين القويم، األخذ هبا اعتصام بكتاب اهللا وقوة يف دين اهللا، ليس ألحد 

ُ ا قََ� َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِذَ  َوَما﴿ تبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خيالفها  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ن يَُ�وَن لَُهُم 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
  .]٣٦األحزاب: [ ﴾ِمۡن أ

ْ إَِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َن قَۡوَل  إِ�ََّما﴿ ِ إَِذا ُدُعٓوا ْ َسِمۡعَنا  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 .]٥١النور: [ ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ ُهُم  َوأ

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ دِيِن  أ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ يُرَۡجُعوَن  ٱۡ�

 .]٨٣آل عمران: [ ﴾٨٣
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ن املرياث؛ إن اإلسالم رفع حالة املرأة من الرق واالضطهاد والظلم وحرماهنا نصيبها م

لكون العرب يف جاهليتهم كانوا ال يورثون النساء وال األوالد الصغار ويقولون: ال نورث إال 

من حيمل السالح معنا ويقاتل عدونا. فرفعها اإلسالم إىل حالة العز واإلكرام واالحرتام، وأن هلا 

ها وزوجها والناس كامل الترصف يف ماهلا حني تبلغ رشيدة، وأهنا أحق بامهلا من ولدها ووالد

أمجعني، وأنه ال حيق ألبيها فمن دونه أن جيربها عىل نكاح من ال ترغب يف نكاحه سواء كانت 

ا ا أو ثيبًا وسواء كان اخلاطب قريبًا أو بعيدً ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿ بكرً ِ  ٱ�َّ َولِلرَِّجاِل  ٱلَۡمۡعُروِف� َعلَۡيِهنَّ ب
ُٰموَن َ�َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ أي درجة السيادة املشار إليها بقوله: .]٢٢٨البقرة: [ ﴾َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ   ٱلّنَِسآءِ قَ�َّ

َل  ُ بَِما فَضَّ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
ٰ َ�ۡعٖض َو�َِمآ أ وأن هلا نصف ما يرثه  .]٣٤النساء: [ ﴾َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

 أخوها حسب سنة اهللا وفريضته يف القرآن.
وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان عن جابر قال: جاءت  وقد رو اإلمام أمحد

فقالت: يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا 

ا وإن عمهام أخذ ماهلام فلم يدع هلام ماالً وال تنكحان إال وهلام مال. فقال  معك يوم أحد شهيدً

ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿ . فنزلت آية املواريث»قيض اهللا يف ذلكي«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َكِر  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
ِ�ٓ أ

نثََيۡ�ِ ِمۡثُل َحّظِ 
ُ
أعط ابنيت سعد «إىل عمهام فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل رسول اهللا  .]١١النساء: [ ﴾ٱۡ�

 .»اثللث� وألمهما اثلمن وما بيق فهو لك
اإلسالم، وقد أوىص اهللا املؤمنني يف كتابه املبني فيام قال العلامء: إن هذه أول تركة قسمت يف 

ثونه فقال: رِّ وَ ثُونه ويُ رِ ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿ يَ َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ
َ
� ِ�ٓ أ نثََيۡ�ِ

ُ
فَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء  ٱۡ�

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ٱ�ِّۡصُفۚ فَلََها فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة  ٱثۡنََتۡ�ِ فَۡوَق 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
َوِ�

ُدُس  ا تَرَ  ٱلسُّ ُ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥَوَ�ٞ
َ
فَإِن َ�َن  ٱ�ُّلُُثۚ �

ٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َ�ُ  ُدُسۚ إِۡخَوة ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّ  ٱلسُّ
َ
ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
ٓ أ ةٖ يُوِ� بَِها

 ُّ�
َ
ۡقَرُب َلُ�ۡم َ�ۡفٗعاۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن  ُهمۡ �

َ
ِۗ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ   .]١١النساء: [ ﴾١١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  ٱ�َّ
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ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَ ﴿ ثم قال:
َ
ۚ فَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ ۞َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ َُّهنَّ َوَ�ٞ ُ�ن ل

ُ�عُ فَلَُ�ُم  ۡو َديٖۡن� َولَُهنَّ  ٱلرُّ
َ
ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّٖة يُوِصَ� بَِهآ أ ُ�عُ ِممَّ ا تََرۡ�ُتۡم إِن لَّۡم يَُ�ن  ٱلرُّ ِممَّ

 ۚ ۡو َديٖۡن� �ن ِممَّ  ٱ�ُُّمنُ فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ  لَُّ�ۡم َوَ�ٞ
َ
ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ

وِ 
َ
ٞ َ�َن رَُجٞل يُوَرُث َكَ�ٰلًَة أ ة

َ
ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ۥٓ َوَ�ُ  ٱۡمَرأ

ۡخٞت فَلُِ�ّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُدُسۚ أ   ٱلسُّ

َ
 ۡ�َ�َ فَإِن َ�نُٓواْ أ

َ�ُٓء ِ�  ۚ َوِصيَّٗة ّمَِن  ِمنۢ  ٱ�ُُّلِث� ِمن َ�ٰلَِك َ�ُهۡم ُ�َ ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖ
َ
ٓ أ ِۗ َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَ�ٰ بَِها  ٱ�َّ

ُ وَ  ِۚ ُحُدوُد  تِۡلَك  ١٢َعلِيٌم َحلِيٞم  ٱ�َّ َ َوَمن يُِطِع  ٱ�َّ ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ يُۡدِخۡلُه َج�َّ
نَۡ�ٰرُ 

َ
ِ  ٱۡ� َ َ�ۡعِص  َوَمن ١٣ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َك َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰل يُۡدِخۡلُه  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ا �ِيَها َوَ�ُ  ِهٞ�  ۥنَاًرا َ�ِٰ�ٗ   .]١٤-١٢النساء: [ ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
ُ قُِل  �َۡسَتۡفُتونََك ﴿ ثم قال سبحانه: ْ إِِن  ٱۡلَكَ�ٰلَةِ� ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ َوَ�ٞ  ۥَهَلَك لَۡيَس َ�ُ  ٱۡمُرٌؤا

ۚ فَإِن َ�َ�َتا  ۥٓ َوَ�ُ  ََّها َوَ�ٞ ۡخٞت فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَِرُ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل
ُ
 ٱ�ُّلَُثانِ فَلَُهَما  ٱثۡنََتۡ�ِ أ

ا تََرَكۚ  َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ِممَّ ْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ � �ن َ�نُٓوا نثََيۡ�ِ
ُ
ُ  ٱۡ� ُ يُبَّ�ِ ْۗ  ٱ�َّ ن تَِضلُّوا

َ
لَُ�ۡم أ

ُ وَ  ۢ  ٱ�َّ ٍء َعلِيُم وهذه اآلية تسمى آية الكاللة فاملستفتى فيها هو  .]١٧٦النساء: [ ﴾١٧٦بُِ�ّلِ َ�ۡ

 واملفتي هو اهللا سبحانه الذي ال راد حلكمه وال معقب لكلامته. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
اهللا ووصية اهللا وفتو من اهللا وأهنا من حدود اهللا التي  فهذا التفضيل هو حكم اهللا وفريضة

ِۚ ُحُدوُد  تِۡلَك ﴿ نصبها لعباده؛ وهلذا ختمها اهللا تعاىل بقوله: َ َوَمن يُِطِع  ٱ�َّ يُۡدِخۡلُه  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  نَۡ�ٰرُ َج�َّ

َ
َ َ�ۡعِص  َوَمن ١٣ ِظيمُ ٱۡلعَ  ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  ٱۡ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ا �ِيَها َوَ�ُ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ِهٞ�  ۥيُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ   .]١٤-١٣النساء: [ ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
إن داللة القرآن عىل تفصيل هذه األحكام هي داللة سمعية عقلية قطعية ال تعرتضها 

وال ينرصف القلب عنها بعد فهمها؛ ألن هذا هو العلم الذي الشبهات وال تتناوهلا االحتامالت 

يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس وتستنري به البصرية وتقو به احلجة، من قال به صدق 

ومن خاصم به فلح ومن حكم به عدل ومن ابتغى غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله 

ا.  جهنم وساءت مصريً

 



 ١٧٣  بني الذكور واإلناث ) حكمة التفاضل يف املرياث٥(

حمكامت ال نسخ فيها خاصة فيام يتعلق بالتقسيم بني الورثة، وهي تعترب  وهذه اآليات كلها

من أسس الترشيع الدائم العام الذي ال يتغري وال يتبدل بتغري الزمان واملكان وقد عمل هبا 

واخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون وأئمة املذاهب األربعة ومجيع علامء املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ألعصار واألمصار، وقد أكد اهللا هذا احلكم بتأكيدات ال يوجد مثلها يف غري وعامتهم يف سائر ا

هذه املواريث لعلمه سبحانه بام سيقع فيها من اخللط واخلبط والتحريف والتغيري، وهي بجملتها 

 توجب العمل هبا وعدم العدول عنها.

ر بأهنا فتو من اهللا فذكر بأهنا فريضة من اهللا مرتني، وذكر بأهنا وصية من اهللا مرتني، وذك

مرة، وذكر بأن هذا التقسيم وتفصيل األسهم أنه من حدود اهللا التي جيب الوقوف عىل حدها، 

ُ ﴿ فال يزاد فيها وال ينقص منها ثم أكد ذلك بقوله: ُ يُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ ن تَِضلُّوا
َ
 .]١٧٦النساء: [ ﴾لَُ�ۡم أ

 فرض اهللا فيه هو من الضالل املبني.أي لئال تضلوا، فاحلكم بمساواة الذكر باألنثى فيام 
ُ  يُوِصيُ�مُ ﴿ ثم إن قوله: َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
نثََيۡ�ِ ِ�ٓ أ

ُ
هو  .]١١النساء: [ ﴾ٱۡ�

خطاب عام موجه إىل مجيع املكلفني من األمة وخاصة القضاة الذين يتولون قسمة الرتكات بني 

كِلْ سبحانه تقسيم مال الشخص إىل ترصفه بنفسه الورثة وتنفيذ الوصايا ونزع ال ديون. فلم يَ

رمحة منه بعباده حتى أوىص اهللا بام أوىص به من هذا التقسيم يف تفصيل األسهم فهي بمثابة 

 احلدود املنصوبة للناس بحيث ال جيوز ألحد أن يتجاوزها.
ومن نكث فإنام ينكث عىل والوصية هي العهد وامليثاق من اهللا لعباده يف تنفيذ ما وصاهم به، 

نفسه. وهذه الوصية من اهللا ليست كوصية بعضنا لبعض بحيث جيوز فيها التبديل والتغيري 

واملحو واإلزالة بل هي وصية ثابتة الزمة ودائمة عامة ال جيوز تبديلها، وال تغيريها وال النظر يف 

لف واتبع غري سبيل أمر خيالفها. من اهتد هبا ووقف عىل حدودها فهو املهتدي ومن خا

ا وهلذا قال: ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� ﴿ املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريً
َ
َءابَآؤُُ�ۡم َو�

 ُّ�
َ
ۡقَرُب َلُ�ۡم َ�ۡفٗعاۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن  ُهمۡ تَۡدُروَن �

َ
ِۗ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]١١النساء: [ ﴾١١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  ٱ�َّ

ذه اآلية ما حيوك يف قلوب أكثر الناس من خوف أحدهم عىل عياله الصغار أو فنزع سبحانه هب
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عىل بناته الضعاف من الفقر، كام نزع من قلب الشخص ما جيد يف نفسه من حمبة بعض أوالده 

وزوجته وحماولته اجلَنَفَ هلم بالزيادة عىل مستحقهم، فهذا خروج عن سنة اهللا؛ ألن اهللا تعاىل 

َ�ُ  َ�َمنۢ ﴿ كل ذي حق حقه فال وصية لوارثسبحانه قد أعطى  َمآ إِۡ�ُمهُ  ۥَ�ۡعَد َما َسِمَعهُ  ۥبَدَّ  ۥَفإِ�َّ
ِينَ َ�َ  لُونَهُ  ٱ�َّ   .]١٨١البقرة: [ ﴾ۥٓ ُ�َبّدِ

إِن يَُ�ۡن ﴿ فمن واجب املؤمن أن يقف عىل حدود فرائض اهللا وأن يكل أمر ورثته إىل اهللا
ۡو فَقِٗ�� فَ 

َ
ُ َغنِيًّا أ   ٱ�َّ

َ
 .]١٣٥النساء: [ ﴾ۡوَ�ٰ بِِهَماأ

وقد اقتضت حكمة اهللا أن املربور باجلَنَفِ مرضور، وأن املحروم من حقه مرحوم أي تسبق 

ِ فَرِ�َضٗة ّمَِن ﴿ له الرمحة من اهللا؛ وهلذا ختمها بقوله: فدلت هذه اآليات داللة  .]١١النساء: [ ﴾ٱ�َّ

ص أو حكم بمساواة األنثى بالذكر فيام فرض واضحة جلية عىل أن من زاد عىل حكم اهللا أو نق

اهللا فيه التفاضل فقد ضل ضالالً مبينًا وأنه ظلم املرأة بإعطائها فوق حقها كام ظلم سائر الورثة 

 بنقصهم عن مستحقهم الذي فرضه اهللا تعاىل هلم.
دود. لقد ثبت يف رشيعة اإلسالم مساواة النساء للرجال يف العبادات، ويف املعامالت ويف احل

وكذلك فيام يتوارثون بطريق الرحم املجردة كاإلخوة واألخوات من األم وكذا ذوي األرحام 

فإن هؤالء يستوي ذكرهم وأنثاهم وهذه هي من احلدود واحلقوق املفصلة يف الرشيعة 

 اإلسالمية.

ثم لنعلم أن اهللا سبحانه حكيم يف رشعه وقدره فال يرشع شيئًا من الفرائض واألحكام إال 

كمة ورمحة سواء أدركوا رس احلكمة أو جهلوها، وال يزال العلامء يتكلمون يف حكمة اليشء حل

الواحد إىل ثالثة أقوال وأربعة فيمكن إدراك تلك األقوال أو بعضها لرس احلكمة ويمكن عجزها 

عنها، إذ ليست العقول بقادرة عىل إدراك أرسار مجيع احلكم واملصالح، فإن من احلكم ما يعجز 

ا وأن اهللا ا لبرش عن إدراك أرسارها لكنهم مع عجزهم يؤمنون بكل ما رشع اهللا إيامنًا جازمً

ۡت ﴿ سبحانه مل خيرب بام ينفيه العقل ومل يرشع ما يناقض امليزان والعدل َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا  َوَ�مَّ
  .]١١٥األنعام: [ ﴾وََعۡدٗ� 
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 من ذلك رشعه يف جعل حظ الذكر كحظ األنثيني.

حلكمة فيه أن الذكر حيتاج إىل اإلنفاق عىل نفسه وعىل زوجه وعياله وأنه أصل عمود وا

 النسب واملطالب بالنفقة عىل زوجه وعياله ما تناسلوا بل وعىل سائر من يرثه من أقاربه الفقراء.

بخالف األنثى فإهنا ما دامت يف بيت أهلها فإهنم ينفقون عليها ومتى تزوجت أنفق عليها 

الذكر هو العنرص األكرب والعامل األقدر يف املجتمع، وهو املنوط به الدفاع واحلامية زوجها. ف

والرعاية بحيث يسعى عىل امرأته وعياله بام حيتاجون إليه من احلاجات والنفقات، وجيعلها سيدة 

بيت وسيدة عشرية ومربية للبنني والبنات ملا جبلت عليه من العطف واللطف والصرب عىل 

رتبية فهي بمثابة امللكة املحشومة يف بيتها تعمل عملها يف إصالح شؤون بيتها وهتدي مزاولة ال

وتتصدق باملعروف وزوجها مع فخره وعلو قدره يقيم نفسه مقام اخلادم هلا يف جلب ما حتتاجه، 

بني عيل وفاطمة عىل أن فاطمة عليها اخلدمة داخل البيت وعيلٌّ عليه جلب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حكم النبي 

ه خارج البيت، وهذا احلكم يرفع النزاع ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع إذ هو حكم ما حتتاج

 ، وإذا جاء سيل اهللا بطل هنر معقل.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿ وهذا يعد من باب توزيع العمل ِ  ٱ�َّ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ  ٱلَۡمۡعُروِف� َعلَۡيِهنَّ ب
  .]٢٢٨البقرة: [ ﴾َدرََجةٞ 

إن األحكام الدينية ومنها املواريث الرشعية هي تنزيل احلكيم العليم فال جمال للرأي فيام 

أثبت اهللا فيها من التفضيل، إذ العبادة هي ما ثبتت بطريق رشعي من غري اطراد عريف وال اقتضاء 

الة عقيل. إذ من املعلوم أنه ال يسوغ ملسلم اخلروج عن رشيعة القرآن ورشيعة حممد عليه الص

 والسالم.

وال يسوغ لعاقل مسلم أن يتبع كل نزعة تستحسن أو تستهجن من كل ما خيالف دين احلق 

 من الكتاب والسنة وهذا معروف وال جيهله أحد.

إن كل من عرف فضل اإلسالم وشمول نفعه وعدله يف حكمه وقسمه بني عباده فيام 

وال منقوص، وأنه عدل اهللا يف  يورثونه ويرثونه، وأنه قد أعطى كل ذي حق حقه غري مبخوس
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أرضه ورمحته لعباده قد فرض الفرائض وسن األحكام وبنيَّ للناس احلالل واحلرام وأمر برب 

ِ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم ﴿ الوالدين وصلة األرحام. وأنزل اهللا تعاىل: ُ بَۡيَنُ�ۡمۖ وَ  مُ َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ َعلِيٌم  ٱ�َّ
  .]١٠املمتحنة: [ ﴾١٠َحِكيٞم 

شخص يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يفر بامله عن وارثه بحيث يويص بحرمانه، وال فال حيل ل

أن يويص بامله كله ولو يف سبيل الصدقة والعتق، وال أن يويص بام يزيد عىل الثلث وال أن يويص 

لوارثه بيشء. ومن نظر إىل األمم من غري املسلمني وخاصة النصار وسأل عام يفعلون فيام 

ينئذ أن منهم من يويص بامله كله مع كثرته للكالب تطعم به حتى ينفد ثم تنفذ خيلفونه عرف ح

وصيته حتى لو كان أبوه أو أمه أو أوالده يف أشد احلاجة والفقر. وهل هذا إال حمض اجلنون 

 واخلبال والضالل والغاية يف إفساد املال وعقوق الوالدين وقطيعة األرحام. واهللا تعاىل يقول:

﴿ ْ ْولُوا
ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ٱۡ�

َ
ِ َ�ۡعُضُهۡم أ وهم وإن افتخروا عىل . ]٧٥األنفال: [ ﴾ٱ�َّ

الناس بالنبوغ والتفوق يف العلم والفنون والصنائع واملخرتعات وسائر أمور احلياة من كل ما 

رذيلة عىل نسبة يشبه خوارق العادات. لكنهم يرجعون القهقر إىل األخالق السيئة والعادات ال

ا يف الرذائل وجرأة عىل اقرتاف اجلرائم  عكسية من ارتقائهم يف العلوم املادية، فهم يزدادون إرسافً

ز هلا أن تتمتع هبا، فال يعدونه جريمة وكذلك  حتى عدوا الزنا من مكمالت حرية املرأة التي جوّ

لم أن هذه كلها حمرمة يف رشيعة اللواط بني الرجال فقد أباحوه قانونًا فليس بحرام عندهم مع الع

 املسيح.
فنقضوا بذلك ميثاق الزوجية الرشعية وعقوا الوالدين وقطعوا األرحام ونبذوا هداية 

األديان وصاروا يفضلون اإلباحة املطلقة عىل كل ما يقيد الشهوة من دين وأدب وعرف وعقل 

ا للبهائم السائبة ويقولون: ما  حتى أخذ بعضهم يرجع إىل عيشة العراء واألحوال املزرية تقليدً

اإلنسان إال أحد احليوان. ويف النهاية أصبحوا فوىض حيار ليس هلم دين يعصمهم وال رشيعة 

 تنظمهم وهتدهيم.
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واحلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا. إن دين اإلسالم هو دين 

َها  قُۡل ﴿ هيودهيم ونرصانيهم البرشية كلها مسلمهم وكافرهم عرهبم وعجمهم ُّ�
َ
� إِّ�ِ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ

ِ رَُسوُل  ٓ ﴿ وقال تعاىل: .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ��  َوَما
َ
أ

من اهلداية الدينية فهو الدين العام الدائم اجلامع لكل ما حتتاج إليه الشعوب  .]٢٨سبأ: [ ﴾َونَِذيٗر�

والدنيوية. الصالح لكل زمان ومكان. قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة 

والعدل واإلحسان فال يوجب شيئًا من الواجبات إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة وال 

ذي حيرم شيئًا من املحرمات إال ومرضته واضحة ومفسدته راجحة. فهو الدين احلكم القسط ال

 هيذب األخالق ويطهر األعراق ويزيل الكفر والشقاق والنفاق.
وما كان هذا الدين ليتحمل أمانة البرشية كلها إال وهو حيمل يف تعاليمه وأحكامه وقواعده 

ا هبذه التسمية لينتهي بالناس إىل األخالق احلسنة واألعامل  وعقائده ما جيعله كفيالً وحقيقً

منني عىل دينهم وأنفسهم وأهلهم وأعراضهم بحيث يسود اإلخاء الصاحلة ليكونوا مستقيمني آ

 واملحبة بينهم فهو خري هلم مما جيمعون.

إن الدنيا بال دين هي غاية البالء والشقاء عىل أهلها وعىل الناس أمجعني.. فإذا أردت أن 

اخرتاع تعرف حقيقة ذلك فانظر إىل الدول الكرب وما أوتيت من العلم واملقدرة اجلبارة عىل 

الصنائع الباهرة والفنون املتنوعة حتى استطاعوا أن يصعدوا بوسائل علمهم وأعامهلم إىل سطح 

القمر، وقد أزمعوا عىل الصعود إىل ما هو أعىل منه وأبعد حيث مل تقف مهتهم وال هنمتهم عىل 

 حد.

ق فأوجدوا للناس من الفنون واملخرتعات وسائر أمور احلياة ما يكاد يلحقها بخوار

العادات حتى غاصوا بوسائل علمهم يف قعر البحار وحتى ختاطبوا بالكالم الفصيح من أقىص 

األقطار، وهم دائامً يستمرون يف جلب املنافع واملضار، وقد بذلوا اآلن غاية جهدهم ونشاطهم 

 ومكرهم وكيدهم يف اخرتاع فنون السالح الفتاك الذي ينادي بشقائهم وشقاء الناس معهم

ِينَ  َزاُل َوَ� يَ ﴿ ۡو َ�ُلُّ َقرِ�ٗبا ّمِن َدارِهِمۡ  ٱ�َّ
َ
ْ قَارَِعٌة أ ْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعوا  .]٣١الرعد: [ ﴾َ�َفُروا
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وقد رصفوا جل ما هلم يف هذا السبيل وتبعهم ملوك العرب يف جلب السالح لالتقاء والتقوية به. 

يني من اآلدميني من غري املحاربني فمن جنون سالحهم ما تقيض القنبلة الواحدة منه بفناء املال

من بني شيوخ ونساء وأطفال وهبائم فضالً عن تدمريها ملناطق ومدن بأكملها وبام عليها، وصار 

 علمهم وعملهم أشد جناية عليهم وعىل مجيع الناس معهم ونعوذ باهللا من علم ال ينفع.
ا. وأشدهم قوة وقد حتققوا وأيقنوا بمواقع اخلطر عليهم أنفسهم وأنه هيددهم ل يالً وهنارً

ا عىل أمنها وأمتها. هلذا أخذوا يعقدون االجتامعات عىل إثر  وحضارة هي أشدهم خوفً

ا كالقنبلة الذرية وما شاكلها استبقاء  االجتامعات لتبادل اآلراء يف القضاء عىل أشدها خطرً

ضهم ببعض يف حلياهتم وحياة الناس معهم، فهم يتفقون عىل استحسان هذا لكنهم ال يثق بع

الوفاء به وما كان عهدهم إال أن تكون أمة هي أربى من أمة. وبذلك يعلم أن هذا العلم 

 واالخرتاع الذي تفوقوا فيه واخلايل عن الدين أنه حقيقة يف الشقاء عىل الناس أمجعني.

ي فمن الواجب عىل امللوك والعلامء والعقالء الذين يتأملون من انتشار املفاسد املادية الت

تطاير رشرها وتفاقم رشها أن يعنوا بدعوة مجيع الشعوب إىل دين اإلسالم الذي هو دينهم 

احلقيقي ودين مجيع الناس معهم والذين ال تكمل حضارهتم بدون هدايته، فهو الكفيل بعالج 

عللهم وإصالح جمتمعهم الشتامله عىل مجيع ما حيتاج إليه البرش من اإلصالح الديني والدنيوي 

تامعي والسيايس واملايل واحلريب، وقد كذب من ادعى عزل الدين عن الدولة لقول اهللا واالج

َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ بَِها بَِ�ِٰفرِ�َن ﴿ تعاىل: ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ   .]٨٩األنعام: [ ﴾٨٩فَإِن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ
يف املرياث أنه ردة عن دين واملقصود أن إنكار حكم اهللا يف تفضيل الذكور عىل اإلناث 

اإلسالم، وقد عد العلامء من نواقض اإلسالم من ادعى أن حكم املخلوق أعدل من حكم اهللا. 

ٓ ﴿ فقد رشع اهللا الدين رمحة للعاملني بقوله تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  َوَما
َ
 ﴾١٠٧أ

  .]١٠٧األنبياء:[
حل حملها العقوبة والشدة والنقمة كام قيل يف املثل: أعط ومتى عزلت الرمحة عن األمة 

 صاحبك مترة فإن مل يقبلها فأعطه مجرة.
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وهذا الرجل ملا ضل عن احلق يف نفسه بث دعاية السوء يف الناس ليضلهم معه فكان فيه 

ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ حظ وافر ونصيب كبري من قوله تعاىل: ۡلٖ� َوَ� ُهٗدى بَِغۡ�ِ عِ  ٱ�َّ
نِ�ٖ  ِۖ ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ۦِعۡطفِهِ  ثَاِ�َ  ٨َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ ۡ�َياِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥِخۡزٞيۖ َونُِذيُقهُ  ٱ�ُّ

نَّ  َ�ٰلَِك  ٩ ٱۡ�َرِ�قِ َعَذاَب 
َ
َمۡت يََداَك َوأ َ بَِما قَدَّ ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  ٱ�َّ   .]١٠-٨احلج: [ ﴾١٠لَۡيَس بَِظ�َّ

ففي هذه اآليات داللة مطابقة والتزام حلالة هذا الرجل وإحلاده ومن كان عىل طريقته 

ِ يَُ�ِٰدُل ِ� ﴿ أي أن بعض الناس ﴾ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ ومثاله. فإن قوله أي علم نقيل  ﴾بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ  ٱ�َّ

نِٖ� ﴿ قوم طريقعقيل هيتدي به لسلوك أ ﴾َوَ� ُهٗدى... ﴿ يرشده إىل التحقيق  ﴾٨َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ

أي  ﴾ۦِعۡطفِهِ  ثَاِ�َ ﴿ ينقل عنه ويستدل به بل هو مسلوب الرواية والدراية ومرصوف عن اهلداية

ا عنه. وقد قال بعض السلف: إنه ما ترك أحد احلق  ا عليه وإعراضً قد ازور بجانبه عن احلق تكربً

ۡ�ُِف َ�ۡن َءاَ�ِٰ�َ ﴿  قوله تعاىلوعدل عنه إىل الباطل إال لكرب يف نفسه. ثم تال
َ
ِينَ َسأ  ٱ�َّ

وَن ِ�  ُ �ِض َ�َتَك�َّ
َ
ْ َسبِيَل  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ� ْ بَِها �ن يََرۡوا ْ ُ�َّ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنوا َ�  ٱلرُّۡشدِ �ن يََرۡوا

ْ َسبِيَل  ِ َ�تَِّخُذوهُ سَ  ٱۡلَ�ِّ َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا ْ � َك بِيٗ�ۚ َ�ٰل بُوا ُهۡم َكذَّ َّ�
َ
ْ َ�ۡنَها بِ� َ�ٰتَِنا َوَ�نُوا

  .]١٤٦األعراف: [ ﴾١٤٦َ�ٰفِلَِ� 
ِ ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ۦِعۡطفِهِ  ثَاِ�َ ﴿ وهذا معنى قوله: فالالم الم العاقبة وحيتمل أن  ﴾ٱ�َّ

حوده للحق وجداله بالباطل مؤد تكون للتعليل ألن ما قبلها سبب حلصول ما بعدها، يعني أن ج

إىل غرض أراده، وذلك أنه ملا ضل عن احلق يف نفسه بث دعاية السوء يف الناس ليضلهم معه 

ُ ﴿ فجمع بني الضالل واإلضالل ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ َءاَمُنواْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ ِينَ وَ  ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ  ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُ 

َ
ُٰغوُت ُهُم َ�َفُرٓواْ أ لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم �ِيَها  ٱ�َّارِ� أ

وَن    .]٢٥٧البقرة: [ ﴾٢٥٧َ�ِٰ�ُ
ۡ�َياِ�  ۥَ�ُ ... ﴿ وهلذا قال يف جزائه العاجل:  أي ذل وهو أن خيز به يف حياته ﴾ِخۡزيٞ  ٱ�ُّ

َمۡت يََداكَ  َ�ٰلَِك ﴿ أي بعد وفاته ﴾٩ ٱۡ�َرِ�قِ َعَذاَب  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َم يَوۡ  ۥَونُِذيُقهُ ... ﴿ أي بام  ﴾بَِما قَدَّ

ِينَ إِنَّ ﴿ كتبته من بث الدعاية إىل فنون الضاللة كام قال تعاىل: َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ُكبُِتواْ َكَما  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
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ِينَ ُكبَِت  بَتَ اهللا العدو إذا خذله. وقال: .]٥[املجادلة:  ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  ٱ�َّ لوا. يقال: كَ ذِ  أي أُذِلوا وخُ

ِينَ إِنَّ ﴿ َ ُ�َآدُّوَن  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
َذّلِ�َ أ

َ
ُ َكَتَب  ٢٠ ٱۡ� نَا۠ َورُُسِ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
[املجادلة:  ﴾َ�

َوَمن ﴿ واهللا ورسوله يف حد. نظريه قوله: ومعنى حيادون اهللا ورسوله أي أهنم يف حد .]٢١-٢٠
َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل �َُشاقِِق   أي يكون يف شق والرسول يف شق. .]١١٥[النساء:  ﴾ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

وهذا اخلزي وهذا الكبت وهذا الذل هو رضبة الزب يف حق كل من تصد للدعوة إىل 

 الباطل ليضل الناس عن احلق.

مة اهللا يف خلقه أن كل من تصد للدعوة إىل الضالل بالتأليف والنرش وتأسيس واقتضت حك

املقاالت الباطلة فإنه يصاب باخلزي والذل واهلوان يف حياته وحيتقب الناس بغضه وعداوته وخيلد 

له الذكر اخلامل والسمعة السيئة بعد وفاته، بحيث يغطي أوالده وأقاربه وجوههم عند ذكره 

ُ َوَمن يُِهِن ... ﴿ سالم والسنة تنادي بخزيه،وتبقى كتب اإل ۡكرِ�ٍ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ  .﴾ِمن مُّ
ــه ــان ب ــال الزم ــى وإن ط ــري أبق  واخل

 

 والرش أخبث مـا أوعيـت مـن زاد 
 

ِ ﴿ يقول اهللا تعاىل: �
َ
ْ أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓوا يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا

َ
� ْ َة �ن نََّ�ُثٓوا مَّ

يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن  ٱۡلُ�ۡفرِ 
َ
ُهۡم َ�ٓ � فكل واحد منهم موجبه للقتل  .]١٢التوبة: [ ﴾١٢إِ�َّ

والقتال نكث األيامن والطعن يف الدين وهي أشد وأرش من األوىل، وإنام رشع اجلهاد يف سبيل اهللا 

من أجل أن الناس يأمتون هبم يف ضالهلم. حلامية الدين واألنفس؛ وهلذا سامهم اهللا أئمة الكفر 

 ألن الناس يأتم بعضهم ببعض يف اخلري والرش. وللخري أئمة يقتدي هبم الناس فيه. قال تعاىل:

ْۖ َوَ�نُواْ �﴿ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ء فهؤال .]٢٤السجدة: [ ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنوَن وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ٱۡجَعۡلَناوَ ﴿ هم القادة إىل اخلري وهم الذين هيدون باحلق وبه يعدلون. ومنه قوله:
  .]٧٤الفرقان: [ ﴾٧٤

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ وللرش أئمة يقتدي هبم الناس فيه كام قال تعاىل: �ِمَّ
َ
َوَ�ۡوَم  ٱ�َّارِ� وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

ۡ�َبۡعَ�ُٰهۡم ِ� َ�ِٰذهِ  ٤١وَن َ� يُنَ�ُ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
َ
ۡ�َياَو� ۖ َوَ�ۡوَم  ٱ�ُّ  ﴾٤٢ ٱلَۡمۡقُبوِح�َ ُهم ّمَِن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َلۡعَنٗة

  .]٤٢-٤١القصص: [
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عن حذيفة قال: قلت: يا رسول اهللا، إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهللا هبذا  الصحيحنيويف 

نعم «قلت: وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال:  .»نعم«اخلري فهل بعد هذا اخلري من رش؟. قال: 

قوم �ستنون بغ� سنيت و�هدون بغ� هداي تعرف منهم «. قلت: وما دخنه. قال: »وفيه دخن

نعم داعة ىلع أبواب جهنم من أجابهم قذفوه «. قلت: فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال: »وتنكر

 احلديث. »نا و�تلكمون بألسنتناهم من ج�ت«قلت: يا رسول اهللا صفهم لنا. قال:  .»فيها

واهللا سبحانه قد فاوت بني خلقه فجعل منهم من هو أفضل من املالئكة وجعل منهم من هو 

رش من الشياطني، ونعوذ باهللا من رش الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس أي 

 يوسوس بالرش يف صدور الناس.

 وللخــــري أهــــل يعرفــــون هبــــدهيم
 

 خلطـوب املجـامعُ إذا اجتمعت عنـد ا 
 

ـــون بشـــكلهمـوللشـــ  ر أهـــل يعرف
 

 تشــــري إلــــيهم بــــالفجور األصــــابعُ  
 

وليعترب املعترب بعلامء الضالل الذين بالغوا يف اجلدال بالباطل بالتأليف والنرش لصد الناس عن 

احلق مثل اجلهم بن صفوان واجلعد بن درهم وبرش املرييس واحلالج وابن عريب صاحب 

املتأخرين مثل صاحب األغالل وطه حسني وأشباههام فال يذكرون إال  الفصوص وغريهم ومن

بأسوأ الذكر، وبقيت كتبهم وكتب أهل اإلسالم يف الرد عليهم بمثابة املثالب عليهم تنادي بخزهيم 

وذهلم وضالهلم، ويف الغالب أهنم يندمون عىل سوء ما قدموه وما كتبوه أشد الندم يف آخر حياهتم 

 اف عىل مماهتم كام قيل من أن طه حسني تاب وندم يف آخر حياته وقد قيل:وخاصة عند اإلرش

 إذا كنــت مــن فــرط الســفاه معطــالً 
 

 فيا جاهل اعلم أننـي غـري جاحـد 
 

ــــة آجــــالً   أخــــاف مــــن اهللا العقوب
 

ـــد  ـــد واح ـــر يف ي ـــم أن األم  وأعل
 

ـــودهم ـــدين تع ـــت امللح ـــإين رأي  ف
 

ــد  ــف اللواح ــد األك ــدامتهم عن  ن
 

ري علامء اإلسالم ومصابيح الظالم الذين جادلوا وجاهدوا يف نرص احلق وبضد هؤالء مشاه

ونصح اخللق ومحاية الدين مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم وابن كثري واحلافظ 
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ابن حجر والذهبي والشاطبي وابن جرير والبغوي ومن قبلهم البخاري ومسلم وسائر أئمة 

ألربعة وأتباعهم حيث خلدهم التاريخ بالذكر اجلميل والثناء احلديث وكذا أئمة املذاهب ا

رون به مد الدهر، أجسامهم مفقودة وآثارهم وأذكارهم يف القلوب موجودة. ذكَ  احلسن الذي يُ

ـــــــارمهم ـــــــت مك ـــــــاتوا ومل مت  م
 

ــاء  ــاس أحي ــني الن ــأهنم ب ــى ك  حت
 

�ِمَّ ﴿ فهؤالء هم أئمة اهلد الذين قال اهللا فيهم:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ

لَٰوةِ �قَاَم  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ فِۡعَل  َكٰوةِ� �يَتآَء  ٱلصَّ فهم أنفع الناس  .]٧٣األنبياء: [ ﴾٧٣َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِديَن  ٱلزَّ

 للناس، ينفون عن الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني.
ئِلَ اهللا له العفو واملغفرة، ثم إن هذا  وكل ر له وسُ َ كتب أحدهم استُغفِ

عامل ومعلم متى نُرشِ

العلم الذي كتبوه ونرشوه فإنه جيري ثوابه هلم ما انتفع به أحد من خلق اهللا إذ هو من الباقيات 

 الصاحلات؛ وهلذا قيل: مصنف الشخص ولده املخلد.

األحكام أهنا دعوة إحلاد خاطئة ال تستحق أن يصاغ  واملقصود أن دعوته احلكام إىل تطوير

 هلا؛ ألن أكثر ما يفسد الدين هو زلة العامل وجدال املنافق بالقرآن وحكم األئمة املضلني.

وقالوا: صنفان من الناس إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس؛ العلامء 

 واألمراء.

امل والغايات كام أهنم متفاوتون يف العقائد واألعامل والناس متفاوتون يف األغراض واألع

 والنيات وكل امرئ بام كسب رهني.

إن اهللا قسم بين�م أخالق�م كما قسم بين�م أرزاق�م، و�ن اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

سبحانه يعطي ادلنيا من �ب ومن ال �ب وال يعطي ادلين إال من �ب، فمن أعطاه اهللا ادلين 
 .!*"»فقد أحبه

 رواه أمحد من حديث ابن مسعود. )١(
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ِ ﴿ قوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصا قرأ النبي ومل ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
ٓ أ ۡن َخلَۡقَنا  ﴾١٨١َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ  ٱۡ�َقِّ َوِممَّ

 ثم قرأ: ،»هذه ل�م وقد مىض للقوم ب� أيدي�م مثلها«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  .]١٨١األعراف: [

﴿ ِ ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
  .]١٥٩األعراف: [ ﴾١٥٩ َ�ۡعِدلُونَ  ۦَو�ِهِ  ٱۡ�َقِّ َوِمن قَۡوِم ُموَ�ٰٓ أ

إن مدار الرشيعة عىل محاية الدين واألنفس واألموال واألعراض والعقول وآكدها محاية 

 الدين الذي هو دين احلق ودين مجيع اخللق.

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ إِنَّ ﴿ ن دِيٗنا فَلَ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقال:. ]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ�َّ
ِ ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  وال إسالم إال بالعمل برشيعته  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرة

 وأحكامه وصالته وزكاته وصيامه وأمور حالله وحرامه.
د من يبارز الدين بالعداء وجيهر بالطعن فيه ويرمي القلوب بإنكاره وكراهيته،  جِ فمتى وُ

اإلعراض عنه وعدم التقيد به ويدعو إىل تغيري رشائعه وأحكامه ويرمي ويدعو الناس إىل 

القلوب بالتشكيك فيه والتكذيب به وإنكار الوحي وبعثة الرسل وما أيدهم اهللا به من املعجزات 

والرباهني الدالة عىل صدقهم كعصا موسى وما أثبته اهللا يف كتابه من كرامات األولياء اخلارقة 

َ�ِٰطُ� ﴿ لكهف وغريها وينسبها إىل أساطري األولنيللعادة كقصة أهل ا
َ
ْ أ لِ�َ َوقَالُٓوا وَّ

َ
 ٱۡ�

ِصيٗ�  ٱۡ�َتتََبَها
َ
نَزَ�ُ  ٥فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة َوأ

َ
ِيقُۡل أ َّ َ�ۡعلَُم  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱلّ�ِ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

فاملنكرون هلذه أو املكذبون هبا هم أئمة الكفر ونواة  .]٦-٥الفرقان: [ ﴾٦َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ۥإِنَّهُ 

 الرش وثوار الفتنة واملحاربون هللا ورسوله ودينه وعباده املؤمنني.
ومتى خرجت أمثال هذه الكفريات من حاكم مطاع أو رئيس متبع فإن االبتالء هبا أشد 

انلاس ىلع دين «د ما قيل: والفتنة هبا أرش؛ لكون العامة مقلدة يف عقائدهم لرؤسائهم عىل ح

آَءنَا ﴿ وقد حكى اهللا عن أهل النار أهنم قالوا: »ملو�هم َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ
َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا َوقَالُوا

َضلُّونَا 
َ
بِيَ�۠ فَأ   .]٦٧األحزاب: [ ﴾٦٧ ٱلسَّ

 هلرقل عظيم الروم: ملسو هيلع هللا ىلصويف كتاب النبي 
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وم، سالم ىلع من اتبع اهلدى أما بعد، فإ� أدعوك من �مد رسول اهللا إىل هرقل عظيم الر«
بداعية اإلسالم، أسلم �سلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرت�، فإن تويلت فإن عليك إثم 

 يعني األتباع. !*"»األر�س�

إنه ملام يرسين ويرس كل مسلم غيور عىل الدين حينام نسمع بأن حكام املسلمني والزعامء 

ات واجللسات التي يعقدون االجتامع هلا للتذاكر يف شؤون أممهم وعالج املفكرين يف حالة املناسب

 عللهم وإصالح جمتمعهم فيتفق رأهيم عىل كلمة واحدة ال خيتلف فيها اثنان منهم.

وهي أن األمر الذي فل حدهم وشتت شملهم وألقى العداوة بينهم هو تقصريهم بالعمل 

 نة نبيهم.هبداية دينهم وخروجهم عن نظام رشيعة رهبم وس

وإن الرأي السديد واألمر املفيد هو اعتصامهم بدين اإلسالم وأخالقه وآدابه واملحافظة عىل 

 فرائضه والتحاكم إىل رشيعته فهو الكفيل بإصالح دينهم ودنياهم.

فهم يتناصحون هبذا ويتواصون به ومل يبق عليهم سو التنفيذ وسيكون هلذا التداعي 

 جتاوب ولو بعد حني.

ثمرة هذا االجتامع كون أحد هؤالء األمراء متى شذ عن الدين وتبني منه بوادر  وإن من

السوء بالطعن فيه لصد الناس عنه فإنه جيب مناصحته باجلد رجاء رجوعه إىل دينه القويم 

وسلوك الرصاط املستقيم، ألن هذا من واجبات الدين وهو حمض نفع هلذا امللتوي من احلق، 

د تقيم أوده وتصلح فاسده، وألن الطعن يف الدين أشد وأرش من بحيث إن هذه النصيحة ق

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ... ﴿ الطعن يف نحور عباد اهللا املؤمنني
َ
. فإن أرص عىل مترده وإحلاده ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

وجب عىل أمراء املسلمني إنكارهم له وكراهيتهم لقوله وفعله، ثم ينزعوا أيدهيم عن يده العتبار 

منهم وال هم منه، وألن الردة عن اإلسالم تقطع النسب بني الرجل وأهله، إذ املرتد رش  أنه ليس

من الكافر األصيل، فإن إنكارهم لذلك وإظهار الكراهية له هو مما يوجب رجوعه وعدم 

إرصاره، فيعود نفع هذا اإلنكار عليه نفسه وعىل كافة الناس معه، وإنام ضعف املسلمون يف هذه 

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. )١(
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رية وساءت حاهلم وانتقص األعداء بعض بلداهنم كله من أجل أنه ضعف عملهم القرون األخ

باإلسالم وساء اعتقادهم فيه وصار فيهم منافقون يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيد بحدوده 

وحكمه ويدعون إىل حتكيم القوانني الوضعية بدله لزعمهم أن أحكام رشيعة الدين ال يتالءم 

رشين. وكان لقوهلم هذا يف نفوس الرؤساء أشد األثر مما يقتيض نفرهتم احلكم هبا مع القرن الع

عن التحاكم إىل الرشيعة اإلسالمية واستبداهلم هبا القوانني الوضعية، فكانوا كاملستجريين من 

الرمضاء بالنار. فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا عند 

لصاروا به سعداء وملا حصل بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء؛ ألن رشائع  حدوده ومراسيمه

اإلسالم هتذب أخالقهم وتطهرهم عن كفرهم ونفاقهم، ثم حتثهم عىل الفرائض والفضائل 

واجتناب منكرات األخالق والرذائل، ولوالها لكان الناس بمثابة البهائم يتهارجون يف 

ا وال صال ا.الطرقات ال يعرفون صيامً ا وال ينكرون منكرً  ة وال يعرفون معروفً
وليعترب املعترب بالبلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم وترك أهلها فرائض الصالة 

والصيام واستباحوا اجلهر بمنكرات الكفر والفسوق والعصيان كيف حال أهلها وما دخل 

 عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق والعقائد واألعامل؟!

 وقد قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب:

 يا معرش العرب إن اهللا قد أعزكم باإلسالم ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم اهللا.

إن لفساد الدين عوامل ساعدت عىل ضعفه ثم عىل ضعف أهله وكل ما كان أصالً للفساد 

يف سبب دخول هذا فإنه يكون سببًا يف دخول الضعف منه عىل العباد، وقد اختلف املؤرخون 

الضعف وبدايته فقيل: سببه إمهال الدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله واالعتياض عن هذا كله 

 بالركون إىل الدنيا واالطمئنان فيها.

 ملسو هيلع هللا ىلصويستدلون لذلك بام رو اإلمام أمحد يف مسنده وأبو داود يف سننه عن ثوبان أن النبي 

قالوا: يا رسول اهللا  .»داعت األ�لة ىلع قصعتهايوشك أن تتداىع علي�م األمم كما ت«قال: 

ال ولكن�م غثاء كغثاء السيل ي�ع اهللا مهابة عدو�م من�م «أومن قلة نحن يومئذ؟. قال: 
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حب «قالوا: وما الوهن يا رسول اهللا قال:  .»و�سكن�م مهابتهم و�ليق اهللا يف قلو��م الوهن

 .»ادلنيا و�راهية املوت

إلخالل بعدة احلرب وقوته التي تعني عىل تنفيذ احلق واإللزام : إن سبب الضعف هو اوقيل

 به وحتمي حوزته من توثب األعداء عليه.

: سببه من أجل الفتن الواقعة بني أمراء املسلمني فترسب األعداء إىل بالدهم يف حال وقيل

 سلمني.اضطراهبم وحتارهبم، وقد يلتجئ هبم من ير أنه مغلوب عىل أمره فيقودهم إىل بالد امل

 : إنه من أجل التخصيص بالوالية ملن ليس بكفء ونبذ املشاورة الرشعية التي أمر اهللا هبا.وقيل

: إنه من أجل األئمة املضلني أي األمراء املستبدين الذين التووا عن طريق احلق القويم وقيل

خالفة وخلفائه وأصحابه وألزموا الناس بم ملسو هيلع هللا ىلصوالرصاط املستقيم وتنكبوا طريق رسول اهللا 

رشيعة الدين فتبعهم الناس عىل ضالهلم وفساد اعتقادهم حتى صارت البدعة سنة واملنكر 

ا، وهو نفس ما خافه النبي  و�نما أخاف ىلع أميت األئمة «عىل أمته حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمعروفً

 عن ثوبان. صحيحهرواه الربقاين يف  .»املضل�

ا ومنه بدأ هذ ا وأشدها خطرً ا النقص الواقع حتى اتسع اخلرق ولعل هذه هي أعظمها رضرً

 عىل الراقع.

َر�ََّنا َ� ﴿ إن الدين إذا فسد العمل به صار آلة ضعف وانحطاط وصار فتنة للذين كفروا
ِيَن َ�َفُرواْ وَ  وإذا صح وصلح صار آلة قوة ونشاط، كام  .]٥املمتحنة: [ ﴾َ�َا ٱۡغفِرۡ َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ

ا بأنه ال طاقة ألحد من الدول شهدت مجيع التآريخ الع ربية والغربية لإلسالم ملا كان صحيحً

بمصارعته وال حميص هلم عن التزام طاعته، سواء قلنا بحمل اجلمع عىل اجلمع أو بحمل األفراد 

عىل األفراد حتى كانوا هم الصدر املقدم والسيد املرهوب عند مجيع األمم وأنجز هلم مصداق ما 

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ وعدهم اهللا بقوله: إِنَّا َ�َنُ�ُ ﴿ وقوله: .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن َحقًّ
ِينَ رُُسلََنا وَ  ْ ِ�  ٱ�َّ ِ َءاَمُنوا ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ْ ﴿ وقوله: .]٥١املؤمن: [ ﴾ٱ�ُّ وا َ إِن تَنُ�ُ  ﴾يَنُ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

 ق ورعايته ابتغاء مرضات اهللا ومثوبته.ونرص اهللا هو أن يقصد باحلرب محاية احل .]٧حممد: [
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ـــ ـــل كس ـــربهـوك ـــدين جي ـــإن ال  ر ف
 

ــ  ــا لكس ــربانـوم ــدين ج ــاة ال  ر قن
 

واحلاصل أن ضعف املسلمني يف هذه القرون األخرية مل يكن من الدين وإنام هو من أجل 

اجلهل بالدين أو من أجل اإلعراض عنه أو من أجل عدم إجراء أحكامه كام ينبغي. ولن يزول 

م هذا الضعف إال بمراجعة الدين نفسه وائتالف أخالقهم بأخالقه وتقاذفهم يف أغراضه عنه

قُۡل ُهَو ﴿ وغاياته ولن ينهضوا إال بذلك الدين نفسه الكفيل بعالج عللهم وإصالح جمتمعهم
ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءۚٞ وَ  ِينَ لِ�َّ   .]٤٤فصلت: [ ﴾ُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً� َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر وَ  ٱ�َّ

إن الدين متى صح صار من أقو القواعد يف إصالح الدنيا واستقامتها وحصول السعادة 

فيها ألنه جيمع بني مصالح الدنيا واآلخرة وبني مصالح الروح واجلسد، ويوصل من متسك به إىل 

ا رسول اهللا، وإقام الصلوات سعادة الدنيا واآلخرة، رأسه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن  حممدً

اخلمس املفروضة، وإيتاء الزكاة الواجبة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام عند االستطاعة. 

وقد جعل اهللا هذه األركان بمثابة البنيان لإلسالم وبمثابة الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني 

ا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفجار، وبمثابة حمك التمحيص لصحة اإليامن، هب

 والفسوق والعصيان وعند االمتحان يكرم املرء أو هيان.

فليس اإلسالم هو حمض التسمي به باللسان واالنتساب إليه بالعنوان ولكن ما وقر يف 

 القلب وصدقته األعامل فال إسالم بدون عمل.

لزم أن تدوم بل تقع ثم تزول فهي ثم إن هذا الضعف يف املسلمني والغربة يف الدين ال ي

وصف عارض كاألمراض الطبيعية وربام صحت األبدان بالعلل. فقد تقع يف مكان دون مكان 

ويف زمان دون زمان. وقد تقع ثم تزول ويعود الدين واملسلمون إىل قوة ونشاط وانتشار كام اشتد 

مسجد يصىل فيه إال مسجد  حني ارتد العرب عنه ومل يبق ملسو هيلع هللا ىلصضعفه وغربته بعد وفاة رسول اهللا 

مكة واملدينة ومسجد بجواثى عبد القيس املعروف باإلحساء وعىل أثر هذا الضعف وهذه 

إنه ملا الغربة جاهد الصحابة حتى استعادوا قوة الدين ونشاطه وانتشاره كام قال أنس بن مالك: 

وأما  .كاألسود املتنمرةكنا كالغنم املطرية فام زال أبو بكر يشجعنا حتى كنا  ملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول اهللا 
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وقد اختذ بعض  !*"»بدأ اإلسالم غر�ًبا وسيعود غر�ًبا كما بدأ فطو� للغر�اء«: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

يث جيعلونه بمثابة العذر هلم عن الناس هذا احلديث بمثابة التحذير لألمم والتخذيل للهمم بح

والنصيحة هللا وألئمة املسلمني،  القيام بام أوجب اهللا عليهم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

حتى كأن الرسول بزعمهم قصد هبذا احلديث االستسالم هلذا الضعف يف املسلمني والغربة 

للدين وحتى ال يسعى أحد منهم بحوله وبجهده وجهاده لدفع هذا الضعف أو رفعه وهذا خطأ 

 واضح لفهم احلديث.

ك بالدين وعدم االغرتار بضعف فإن الرسول عليه الصالة والسالم إنام قصد به التمس

. »بدأ اإلسالم غر�ًبا وسيعود غر�ًبا كما بدأ فطو� للغر�اء«العمل به يف آخر الزمان فقد قال: 

يصلحون «، و� رواية: »اذلين يصلحون إذا فسد انلاس«قالوا: ومن الغرباء يا رسول اهللا؟ قال: 

 .»ما أفسد انلاس

خيرب قومه بمفاوز األقطار ومواضع األخطار  فمثله يف قوله هذا كمثل خريت األسفار

ليتأهبوا باحلزم وفعل أويل العزم عن وسائل التعويق وحيرتسوا بالدفع لقطاع الطريق، وقد ثبت 

ال تزال طائفة من هذه األمة ىلع احلق منصورة ال يرضهم من خذهلم وال من «يف الصحيح أنه 

 .!+"»خالفهم حىت تقوم الساعة

حديث أيب هريرة ورواه اإلمام أمحد وابن ماجه من حديث ابن مسعود وفيه: قالوا: من رواه مسلم من  )١(

. وأخرجه أبو بكر اآلجري وعنده قيل: ومن الغرباء يا »ال�اع من القبائل«الغرباء يا رسول اهللا؟ قال: 

ين يصلحون ما فطو� للغر�اء اذل«. ورواه الرتمذي بلفظ: »اذلين يصلحون إذا فسد انلاس«رسول اهللا؟ قال: 

 .»أفسد انلاس من سنيت

رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية واملغرية بن شعبة وأخرجه مسلم من حديث ثوبان وجابر بن  )٢(

 سمرة وجابر بن عبد اهللا.
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ل يغرس هلذا ادلين غرًسا �ستعملهم يف طاعته ينفون عن ادلين حتر�ف إن اهللا ال يزا«و 

و�ن اهللا يبعث هلذه األمة يف رأس لك مائة سنة « !*"»الغال� وانتحال املبطل� وتأو�ل اجلاهل�

 !,"»مثل هذه األمة مثل املطر كما يرىج اخل� من أوهل يرىج يف آخره« وأن !+"»من �دد هلا دينها

، فمن ظن أفكل هذه اآلث ن اهللا يديل ار تدل عىل تقلب األحوال وأن الدين ال يزال باقيًا دائامً

بدأ اإلسالم «الباطل عىل احلق إدالة مستمرة قد ظن باهللا ظن السوء، وهذه اآلثار ال تنايف حديث 

فإن معناه أن اإلسالم يكون يف بعض األحيان غريبًا ذليالً ثم  »غر�ًبا وسيعود غر�ًبا كما بدأ

ا كام قدمنا.ي ا منترشً  كون عزيزً

 وال تزال املصارعة قائمة بني احلق والباطل والعاقبة للمتقني.

 والــــدين منصــــور وممــــتحن فــــال
 

 تعجــــب فهــــذي ســــنة الــــرمحنِ  
 

فالعاقل ال يستوحش طرق اإلسالم لقلة السالكني وال يغرت بكثرة امللحدين التاركني للدين 

ۡ�َ�ُ ﴿ فإن اهللا تعاىل يقول:
َ
  .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاِس  َوَمآ أ

ةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلِعزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َوَسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

 به أمجعني.وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصح

* * * 

 رواه أبو داود من حديث أيب هريرة واحلاكم يف املستدرك. )١(

 رواه أبو حاتم من حديث اخلوالين. )٢(

 .»مثل أميت مثل املطر ال يدري أوهل خ� أم آخره«ملسو هيلع هللا ىلص: ذي عن أنس قال. قال رسول اهللا رواه الرتم )٣(
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ة الرأي  فساد اعتقاد حريَّ

حرية الرأي هي من حمدثات األمور يف هذا العرص كحدوث الشيوعية والبهائية والقاديانية 

ا اآلخرة رش  فهي من حمدثات األمور ورش األمور حمدثاهتا، وكلها من الفتن التي يرقق بعضها بعضً

جلهر بكل ما يعن بالفكر من آراء الكفر؛ ألهنم قد من األوىل، وحقيقة احلرية يف عرفهم استباحة ا

حتللوا عن التقيد بحدود الدين وحقوقه، وبنوا هلم من حرية الرأي ما حياولون به حقن دمائهم 

وحرمة ماهلم حتى ولو كفروا بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله، ومن املعلوم باالختيار أنه قد 

سد التفرنج تربية أهلها فكانوا جيهرون بالكفر باهللا وإنكار انترشت حرية الرأي يف األمصار التي أف

. ويف القرآن النازل عليه، ملسو هيلع هللا ىلصوجود اخلالق، وإنكار الوحي، وبعثة الرسل، أو يطعنون يف نبوة حممد 

 وينكرون البعث للجزاء واحلساب ويكذبون باجلنة والنار، ثم يعتذرون عن كل ما يقولون بدعو

م سوء مقاصدهم، ومع هذا الكفر املتظاهر فرت أحدهم يدعي اإلسالم حرية الرأي كأهنا تربر هل

 بمعنى اجلنسية ال بمعنى التزام أحكامه الرشعية. وقد أخرب اهللا سبحانه بأنه مل خيلق اإلنسان سد

َ�َۡسُب ﴿ أي مهمالً يترصف كيف شاء. قال تعاىل:
َ
�َ�ٰنُ � ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى  ٱۡ�ِ

َ
 .]٣٦[القيامة:  ﴾٣٦أ

ا بحدود وحقوق وأمر وهني.أي م  همالً ال يؤمر وال ينهى بل خلقه مقيدً
وبام أن اإلسالم اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر هو قول واعتقاد وعمل فهؤالء عند 

العلامء يعتربون مرتدين عن دين اإلسالم لعدم تقيدهم باألحكام وأمور احلالل واحلرام 

دين وحيبون أن يعيشوا يف الدنيا عيشة البهايم ليس  ويسمون باإلباحيني الذين ليس هلم خلق وال

 عليهم أمر وال هني وال صالة وال صيام وال حالل وال حرام.

إن جهل الناس بكنه حرية الرأي وحقيقة مضارها لألخالق واألعامل والعقائد، ملام يقود 

االنقالب يف  العامة إىل اخلروج عن األخالق الفاضلة وعن حدود الدين وآدابه ويؤدي هبم إىل

األخالق واألعامل واألحوال والتضارب يف اآلراء واألفكار، وعىل قدر انتشار هذه الفكرة 
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ل ويستفحل الكفر وتسود الفوىض يف اجلامعات واألفراد حتى تكون من أقو يتضخم اجله

عوامل االنحطاط وفساد العقائد واألعامل؛ هلذا كان من الواجب عىل علامء املسلمني وعىل 

القائمني بتحرير اجلرائد وتعميم نرشها أن يبنوا للناس فساد هذه الفكرة وما ينجم عنها من 

عامل وأهنم يقودون األمة إىل مهاوي اجلهالة ويبثون بني الناس عوامل املضار يف األخالق واأل

الفساد والسفاهة من كل ما يزيغهم عن معتقدهم الصحيح ويقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل أو إىل 

الفوىض الالدينية، واألخالق البهيمية لكون أحدهم يفضل اإلباحة املطلقة عىل كل ما يقيد 

ن. والعامة بام طبعوا عليه من اجلهالة والسذاجة وعدم الرسوخ يف الشهوة من عقل وأدب ودي

ا عند سكوت العلامء عن مساوئها.  العلم واملعرفة قد يعتقدون صحة ما يقول هؤالء خصوصً

 فتتغري بذلك عقوهلم وعقائدهم وينقادون إىل داعي التضليل والتمويه.

اب اجلرائد املعروفني برتويج ومما يسبب انتشار حرية الرأي إطالق الرساح للكتاب وكت

 الباطل، فرتاه يطعن يف األديان ويكذب بالرسول والقرآن كله بحجة حرية الرأي، ولو تصد

ألحدهم من يتحامل عليه بالطعن فيه ويف أخالقه بذكر معايبه ومثالبه، والطعن يف عرض أهله 

ا يف طعنه  -بحجة حرية الرأي  ا وهذا هو حقيقة ما ألثارها عليه غضبًا  -ولو كان صادقً وحربً

 عناه الشاعر بقوله:

قاد للسجن من سبَّ الزعيم ومـن  يُ
 

 ســب اإللــه فــإن النــاس أحــرارُ  
 

ا وهي باحلقيقة باطل لكوهنا عرضة  لكون حرية الرأي يصغي إليها وينقاد هلا من يظنها حقًّ

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  قُّ ٱ�َۡ  ٱ�ََّبعَ َولَوِ ﴿ للتالعب وللتحليل والتحريم والتحريف بمجرد اهلو
َ
أ

َ�َٰ�ُٰت  �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡعرُِضوَن  ٱۡ� َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

َ
ۚ بَۡل �  ﴾٧١َوَمن �ِيِهنَّ

ثم إن هؤالء الذين تبنوا هذه الفكرة وجعلوها هلم عقيدة وطريقة هم الذين  .]٧١املؤمنون:[

واحلديد وسخروهم يف مصاحلهم كالعبيد فهم يسلبون الناس سلطوا عىل استعباد الناس بالنار 

 حريتهم باسم احلرية.
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هلذا جيب مقاطعة اجلرائد التي تقوم بنرش آرائهم العتبارها جرثومة فساد ومن أسباب 

 خراب البالد وضالل العباد.

ليها إن جناية التحرير التي يتطلع إليها كل الناس الذكر واألنثى والكبري والصغري يرتتب ع

فتنة يف األرض وفساد كبري إذ اجلناية عىل الدين أشد من اجلناية عىل األنفس والفتنة يف الدين 

أشد من القتل، وإن احلرية التي يلهج اإلباحيون بتحبريها هي منرصفة إىل التحلل عن الفرائض 

ا، ويعتقدون أن هذه من ال كامالت والفضائل وإباحة ارتكاب منكرات األخالق والرذائل جهارً

األوروبية، ويقول أحدهم: إن لكل هؤالء الذين عودونا عىل التحرر شكر اإلنسانية أمجع، فهم 

غالبًا ال يصلون وال يصومون وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق قد رضوا 

 ام،بأن يعيشوا عيشة البهائم ليس عليهم أمر وال هني وال صالة وال صيام وال حالل وال حر

ِينَ وَ ﴿ ُ�ُل  ٱ�َّ
ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
نَۡ�ٰمُ َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

َ
َُّهۡم  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�  .]١٢حممد: [ ﴾١٢َمۡثٗوى ل

ا يف أخالقهم، فدخل عليهم بسببه من  وهلذه األسباب أصبح سوء الطباع وفساد األوضاع ساريً

ا وال النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق والعقائد واأل عامل حتى صاروا ال يعرفون معروفً

ا وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق. وكم جر هذا االعتقاد إىل سقوط  ينكرون منكرً

الفرائض والفضائل والتخلق بمنكرات األخالق والرذائل، ألن الرشائع الدينية هي التي هتذب 

كل من هرب عن التقيد بعبودية األخالق وتطيب األعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، و

 الرمحن فإنه ال بد أن يسرتقه الشيطان عىل حد ما قيل:
ــه لقــوا ل ــرق الــذي خُ ــوا مــن ال  هرب

 

 فبُلـــوا بـــرق الكفـــر والشـــيطانِ  
 

إن من رشط صحة حرية الرأي أن ال يتجاوز هبا حدود احلق والعدل، سواء كان فيام يتعامل 

ا ظاملًا؛ ألن به يف نفسه مع أهله وماله وعياله، أو  فيام يتعامل به مع سائر الناس، وإال كان متعديً

احلرية الفكرية عند بعضهم هي أن جتهر بشتم عقيدة األمم واالستخفاف بدينها أو كتاهبا املقدس 

ا ال تفهم احلرية وال تؤمن هبا.  فإن مل تفعل كنت جامدً
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نكرات ما تشتهي غري واحلرية الشخصية عند بعضهم هي أن تفعل ما تشاء وترتكب من امل

 مبال بالناس.

إن العلامء والعقالء يعرفون الفرق بني احلرية الصحيحة وبني احلرية التي هي الفوضوية يف 

 األخالق واآلداب والرذائل.

ا يف كل يشء وأنه يسوغ له أن يترصف كيف يشاء ويفعل  ا ال يستطيع أن يكون حرًّ فإن أحدً

كام يريد بحجة احلرية الشخصية، وبذلك تسقط حرمة احلدود  ما يشاء وخيرج إىل الطريق عريانًا

والترشيع واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويصبح الناس كاحليوانات يف سبيل أهوائهم 

وشهواهتم، فالنصار الذين سنوا للناس حرية الرأي أصبحوا وهم يقاسون منها األنكاد 

م هذه الفكرة فصالوا هبا عىل خرق األنظمة واألكدار والرشور واألرضار، حيث اعتنق سفهاؤه

 والقوانني واألشياء املحرمة يف عرفهم بدعو حرية الرأي.

إنه جيب أن نعرف الفرق بني احلرية الصحيحة وبني الفوىض، وأن احلرية الصحيحة هي 

الترصف يف حدود حقك املباح لك بحيث ال تطغى عىل حق اآلخرين، وال خترج عن سنة العدل 

، حتى فيام خيص اإلنسان يف نفسه وأهله وماله. والفوىض هي طغيانك عىل حق والعرف

ا عن سنن نظام العدل واآلداب كأن حيرق ماله أو يقسمه بني  اآلخرين أو الترصف بام يعد خارجً

 الناس ولو بطريق الصدقة والتبذير.

عضهم أن من ذلك وأراد ب ملسو هيلع هللا ىلصوقد أراد بعض الصحابة أن يتصدق بامله كله فمنعه النبي 

ا جياهد هبا يف سبيل اهللا فنهاهم عن ذلك وقال:  أمسكوا «يبيع عقاره ويشرتي بثمنه خيالً وسالحً

وأعتق رجل عند موته ستة أعبد ومل يكن له مال غريهم  ،!*"»علي�م أموال�م وال تفسدوها

ا ملسو هيلع هللا ىلصفأقرع النبي   .!+"بينهم فأعتق اثنني واسرتق أربعة وقال فيه قوالً شديدً

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن عمران بن احلصني. )٢(
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سالم يرضب عىل يد السفيه الذي ال حيسن حفظ ماله وال تثمريه، وحيجر عليه يف ورشع اإل

من تردى جبالً فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الترصف حلظ نفسه. والنبي 

ا فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، ومن قتل  فيها خادًلا �ً�ا بها، ومن حتىس سمًّ
رواه البخاري  .»حديدته يف يده يتوجأ بها يف بطنه يف نار جهنم خادًلا �ً�ا فيهانفسه حبديدة ف

 ومسلم من حديث أيب هريرة.

ال يقال: إن هذا ترصف منه يف نفسه واإلنسان حر يف ترصفه فإن الرشع يعترب نفس هذا 

ساد ترصفه، كنفوس الناس التي جيب محايتها بالتحفظ عىل حياهتا وخيشى أن يتأسى به غريه يف ف

ا للناس عن سوء فعله.  وهلذا رشع عدم الصالة عىل جنازة من قتل نفسه ردعً

فاحلرية ال تكون صحيحة إال يف حالة حدود احلق والعدل فام خرج عن ذلك فهو جور 

 وفوىض وحرية جمنونة واجلنون فنون.

ت ولضامن احلرية الصحيحة وعقد نظامها واحرتامها نزلت الرشائع والديانات وسن

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ القوانني واألنظمة ورشعت احلدود والتعزيرات لتقليل جرائم العدوان َوَمن  ٱ�َّ
ِ َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ُ َوَمن يُِهِن ... ﴿ وحدود اهللا حمرماته .]١الطالق: [ ﴾ۥَ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ َ�َما  ٱ�َّ

ۡكرِ�ٍ  ۥَ�ُ  م وقد رضب رسول اهللا ومن ال يكرم نفسه ال يك ﴾ِمن مُّ مثالً يبني فيه احلد  ملسو هيلع هللا ىلصرَ

 الفاصل بني احلرية الصحيحة والفوىض اهلمجية.
والواقع فيها  -أي اذلي يأمر باخل� و�ن� عن الرش -مثل القائم يق حدود اهللا «فقال: 

أي -و�عضهم يف أسفلها  -أي يف السطح-كمثل قوم استهموا يف سفينة فاكن بعضهم يف أعالها 
ا  -نيف اخل

ً
و�ن اذلين يف أسفلها إذا أرادوا أخذ املاء مروا ىلع من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا خرق

فإن أخذوا ىلع أيديهم ومنعوهم �وا و�وا مجيًعا و�ن تر�وهم وما أرادوا «قال:  .»نأخذ منه املاء

 .!*"»هلكوا وهلكوا مجيًعا

 أخرجه البخاري من حديث النعامن بن بشري. )١(
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رضهم ويرض غريهم رشع منعهم بالقوة فهؤالء ملا أرادوا أن يستعملوا حريتهم يف سبيل ما ي

 إبقاء هلم وللسفينة ومن فيها ولكون املحسن رشيك للميسء يف املأثم واملغرم.

إن الرشيعة اإلسالمية املبنية عىل جلب املصالح ودفع املضار متنع املضار، متنع القامر يف 

ا كام متنع رشب اخلمر وبيع ها، وكام متنع بيوت البغاء األندية وتعاقب املقامرين إذا اجتمعوا رسًّ

الرسي ولو كانت الفاحشة تفعل بحيث ال يراها الناس، كام جيب منع العدوان عىل أي أحد من 

الناس يف نفسه وماله، فكل من جياهر بمخالفة أمر اهللا وارتكاب حمارم اهللا فإن الرشيعة تعاقبه يف 

عة مبنية عىل محاية الدين واألنفس الدنيا بام يسمى احلد أو التعزير قبل عقاب اآلخرة، والرشي

. فقال: يا رسول »انرص أخاك ظالًما أو مظلوًما«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواألموال والعقول واألعراض. والنبي 

ا فكيف أنرصه ظاملًا؟ قال:   .!*"»حتجزه عن الظلم فذلك نرصك إياه«اهللا أنرصه مظلومً

يتعرض لذم الدين والطعن  فاالعتداء عىل عقيدة املسلمني أو آداب دينهم باسم احلرية بأن

فيه بام يستدعي صد الناس عنه والفتنة فيه، فهذا ال شك أنه أشد من االعتداء عىل األنفس 

واألموال إذ الفتنة يف الدين أشد من القتل، فليس من شأن احلرية أن تسعى بتسميم عقول الناس 

 الناس بالقسط أن يردوا كل وإفساد فطرهم وأدياهنم؛ هلذا أوجب اهللا عىل املؤمنني القائمني عىل

من شذ يف أخالقه وترصفاته بدعو احلرية، أن يردوه إىل حظرية احلق ويلزموه بالوقوف عىل 

حدود الرشع والعدل واألنظمة والقوانني إذ القيام بذلك أمانة يف أعناق العلامء واألمراء 

ِينَ ﴿ والناصحني املصلحني. يقول اهللا تعاىل: ْ �ِ  َوٱ�َّ ۚ �نَّ َ�َٰهُدوا َ يَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا لََمَع  ٱ�َّ
  .]٦٩العنكبوت: [ ﴾٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 مجاد األوىل ٢٤حرر يف 

 هـ.١٣٩٦سنة 

* * * 

 أخرجه البخاري من حديث أنس. )١(

 

                          





 
 

)٦( 

 رسالة اخلليج يف منع االختالط

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 ىل األمراء وإىل الوزراء وإىل العقالء املفكرين من املسلمني:إ

سالم اهللا ورمحته عليهم أمجعني، وأسأل اهللا يل وهلم التوفيق للتمسك بالدين وطاعة رب 

 العاملني، وأن يعيذنا وإياهم من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني.

 أما بعد:

وعباده املؤمنني، وقد أوجب اهللا علينا بنص القرآن أن نتعاون فإن الدين النصيحة هللا ولدينه 

عىل الرب والتقو، وأن نتناهى عن اإلثم والعدوان، وإن دين اإلسالم هو دين كامل ورشع 

رشيف شامل، مبني عىل جلب املصالح ودرء املفاسد، فال حيرم شيئًا من املحرمات، إال ألنه ضار 

ا، ومدار سياسة اإلسالم عىل ستة أمور، أحدها: حفظ الدين، بفاعله وبالناس مبارشة، أو تسببً 

والثاين: حفظ األنفس، والثالث: حفظ األموال، والرابع: حفظ األنساب، واخلامس: حفظ 

 العقول، والسادس: حفظ األعراض: أي حفظ الفروج.

داء ومن أجل حفظ األعراض، حرم اهللا الزنا وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم إب

زينة املرأة املسلمة لغري زوجها وحمارمها، وهنى عن اخللوة هبا وعن سفرها بغري حمرم، وعن النظر 

إليها بشهوة، كل هذه األمور حرمها لكوهنا تفيض إىل الفاحشة الكرب، والوسائل هلا أحكام 

ى األعراض و ى محِ سد الطرق املقاصد، ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، فالرشع احلكيم محَ

ِ تِۡلَك ُحُدوُد ﴿ التي تفيض إىل السفه والفساد واإلخالل بنظام النكاح احلالل وقال: فََ�  ٱ�َّ
ِ َ�ۡعَتُدوَهاۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ  وحدود اهللا حمرماته. .]٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٢٩ ٱل�َّ

املرابطني دون ثغر دينهم ووطنهم،  ن يكونوا بمثابةإن األمراء والعلامء والوزراء جيب أ

حيمونه عن اإلحلاد وترسب دخول الفساد عىل العباد، العتبار أهنم متكاتفون متكافلون يف جلب 
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املصالح ودفع املضار، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 

 ويطيعون اهللا ورسوله.

اجبهم وتكاسلوا عن محاية دينهم ووطنهم وتركوا اخلمور جتلب إىل فمتى قرص هؤالء بو

بلدهم واحلوانيت تفتح لبيعها، وتركوا بلدهم معطنًا ملراتع الفسوق، فلم يأخذوا عىل أيدي 

سفهائهم يف منعهم عام يرضهم، فإنه بذلك يتحقق خراب البالد وفساد العباد، وخاصة النساء 

ألعراض ويصابون بفتنة يف األرض وفساد كبري؛ ألن بقاء واألوالد، فتسود الفوىض وهتك ا

ٓ ﴿ األمم ببقاء أخالقهم، فإذا ذهبت أخالقهم ذهبوا. يقول اهللا تعاىل: ن �ُّۡهلَِك قَۡرَ�ًة  �َذا
َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
أ

ْ �ِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها  َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها َ�َفَسُقوا
َ
ۡرَ�َٰها تَۡدِمٗ��  ٱۡلَقۡوُل أ واملراد  .]١٦اإلرساء: [ ﴾١٦فََدمَّ

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ... ﴿ باهلالك هنا هو هالك األخالق؛ ألنه أرض من هالك األبدان،
َ
 .﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

إن العقالء ال ينبغي هلم أن يغرتوا بكثرة األصوات يف طلب ما هو حمض الرضر عليهم يف 

ات مع قيام الدليل والربهان عىل أخالقهم، فإن كثرة األصوات ليست بحجة يف إباحة املحرم

تُِطۡع  �ن﴿ البطالن، وألن كثرة األصوات تنشأ غالبًا عن اهلو واحلب لليشء. واهللا تعاىل يقول:
ۡ�َ�َ َمن ِ� 

َ
�ِض أ

َ
ِۚ يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ٱۡ� نَّ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ٱ�َّ  ﴾١١٦�ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن  ٱلظَّ

وأكثر الناس يف هذا الزمان يفضلون التحلل عن عقل الدين وأخالقه وآدابه  .]١١٦نعام: األ[

وحالله وحرامه، وحيبون أن يعيشوا يف الدنيا عيشة البهائم، ليس عليهم أمر وال هني وال صالة 

 وال صيام وال حالل وال حرام.
ض الصالة والصيام، واعتربوا بالبلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم وترك أهلها فرائ

واستباحوا اجلهر بمنكرات األخالق والعصيان، ورصفوا جل عقوهلم وجل أعامهلم وجل 

اهتاممهم للعمل يف دنياهم، واتباع شهوات بطوهنم وفروجهم، وتركوا فرائض رهبم، ونسوا أمر 

آخرهتم، فانظروا كيف حاهلم وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق 

ا وال وا لعقائد واألعامل، حتى صاروا بمثابة البهائم، يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون صيامً

ا، وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق؟ قد  ا وال ينكرون منكرً صالة، وال يعرفون معروفً
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رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض فذهبت منهم الديانة وفشت من بينهم اخليانة، واسترشت 

ساد، فاعتربوا بسوء حاهلم وفساد أعامهلم، فإن خري الناس من وعظ بغريه، وقد الفوىض والف

َمَثل القائم يف حدود «لكم مثالً فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرضب النبي 

 -اذلين ينكرون املنكرات و�سعون يف إزاتلها، و�أخذون بأيدي سفهائهم عن مواقعتها -اهللا 
 -أي يف السطح-املنكرات، كمثل قوم ر�بوا يف سفينة فصار بعضهم يف أعالها وَمَثل الواقع يف 

ا يتناولون منه ماء  -أي يف اخلن-و�عضهم يف أسفلها 
ً
فأراد اذلين يف أسفلها أن �رقوا خرق

فإن أخذوا ىلع أيديهم ومنعوهم �وا و�وا مجيًعا، و�ن تر�وهم وما «قال:  ،»ابلحر من عندهم

 .!*"»كوا مجيًعايصنعون هلكوا وهل

ثَلٌ مطابق للواقع، فإن إنكار املنكرات نجاة للمنكرين والفاعلني والناس أمجعني؛  وهذا مَ

ألن إنكارها هو مما يقلل فشوها وانتشارها، وإذا خفيت املعصية مل ترض إال صاحبها. أما 

ا يسبب السكوت عن إنكار املنكرات، فإنه مدعاة إىل الغرق فيها، لكون السكوت عنها هو مم

واهللا تلأمرنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصفشوها وانتشارها، واملحسن رشيك للميسء، إذا مل ينهه؛ وهلذا قال النبي 

أي تلزمونه به -باملعروف وتلنهون عن املنكر، وتلأخذن ىلع يد السفيه وتلأطرنه ىلع احلق أطًرا 
 .!+"»أو يلوش�ن اهللا أن يبعث علي�م عذابًا من عنده -إلزاًما

ط بني الشباب والشابات، واحتكاك بعضهم ببعض جنبًا إىل جنب، وإن هذا االختال

وجريان احلديث واملزاح من بينهم، ثم املصاحبة واخللوة كام تقتضيه املجالسة واملؤانسة، فإن هذا 

 يف غايته وسوء عاقبته؛ ألنه يعد من أقو العمل ضار يف ذاته ومؤد إىل الفاحشة الكرب

اق من إغوائهن بنصب حبائل املكر األسباب والوسائل إلفساد الب نات املصونات ومتكن الفسّ

 واخلداع هلن.

 احلديث أخرجه البخاري من حديث النعامن بن بشري.أصل   )١(

 أخرجه اإلمام أمحد والرتمذي من حديث حذيفة بن اليامن. )٢(
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اق هم الذين حيرصون أشد احلرص عىل مثل هذا االختالط لينالوا أغراضهم  والفسّ

ويشبعوا شهواهتم من التمتع بالنظر إىل البنات املصونات عنهم طول احلياة، والصيانة نعم العون 

 العصمة أال تقدر، وما من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع. عىل العفاف واحلصانة، فإن من

إىل متى نغش أنفسنا أو نغش بناتنا وأهل ملتنا، ونتعامى عام يرتتب عىل هذا االختالط من 

فساد اآلداب ومساوئ األخالق، فالنظرة هي نظرة يف مبدئها لكنها تكون خطرة يف القلب، ثم 

نظرة أورثت صاحبها حرسة، وهي حتسب من  تكون خطوة بالقدم، ثم تكون خطيئة، وكم

العينان تزنيان وزناهما انلظر والقلب يتم� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمقدمات الزنا ملا يف البخاري، أن النبي 

وهلذا أمر اهللا املؤمنني، بأن يغضوا من أبصارهم  ؛»و�شت� والفرج يصدق ذلك أو ي�ذبه

يغضضن من أبصارهن وحيفظن وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم، وكام أمر املؤمنات بأن 

فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها، وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن. وكام أمر اهللا نساء 

 نبيه ونساء املؤمنني بأن يدنني عليهن من جالبيبهن وأن ال يتربجن تربج اجلاهلية األوىل.

 أهيا اإلخوان املسلمون:

سالمية والعادات العربية إىل اتباع تقليد النصار إن حتويل النساء املسلامت عن اآلداب اإل

يف أخالقهم وزهيم وعاداهتم إنه مبدأ لقطع الرابطة اإلسالمية واألخالق الدينية، وتقويض 

 لدعائم الرشف واحلياء والسرت وفتح لباب السفاح والفساد.

ا عىل عصيان النساء ألمر اهللا يف إبداء زينتهن لألجانب يف هذا املقام،  فليس رضره مقصورً

وجرأهتن يف اختالطهن باألغيار وما ينجم عنه من فنون األرضار عىل الدين والرشف والعرض 

فحسب، بل إن رضره يتعد بطريق العدو والتقليد األعمى من طور إىل طور ومن بلد إىل بلد 

ق تتعادل إذا مل يوجد من يعارضه، بمنعه من القائمني عىل الناس باإلصالح والعدل؛ ألن األخال

 ملسو هيلع هللا ىلصوالطباع تتناقل كام هو املعروف من انتشار البدع واألخالق السيئة، وهلذا مدح النبي 

ويف  ،»طو� للغر�اء اذلين يصلحون إذا فسد انلاس«املتمسكني بدينهم عند فساد الناس، فقال: 

وهم قوم صاحلون قليل يف قوم سوء كثري. والرجل الصالح  »يصلحون ما أفسد انلاس«رواية 
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ا من أهل بلده، وإن أكثر ما جيني عىل الناس بالرش ويوقعهم يف فعل  يصلح اهللا به أهله وكثريً

املنكر، هو تقليد بعضهم لبعض، لكون الناس يف تقليدهم للغري يسهل يف نفوسهم فعل ما يسوء 

 فعله وال قدوة يف الرش، فقد قيل: ال تستوحش طرق اإلسالم من قلة السالكني، وال تغرت بكثرة

ۡ�َ�ُ ﴿ اهلالكني التاركني ألخالق الدين، فإن اهللا تعاىل يقول:
َ
َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاِس َوَمآ أ

  .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣
إن حتويل النساء املسلامت عن أخالقهن الدينية إنه يقع بتأثري روح أخالق أجنبية غايتها 

 َوَلن﴿ باع األوروبيات وتقليدهن يف عاداهتن،حتويل املسلامت عن دينهن ومجيل أخالقهن إىل ات
ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َوَ�  ٱۡ�َُهودُ تَۡرَ�ٰ َعنَك  ِ َح�َّ  ﴾ٱلُۡهَدىٰ ُهَو  ٱ�َّ

فتقليد املسلمني لغري املسلمني يف مثل هذا االختالط هو مدعاة إىل فتنة يف األرض  .]١٢٠البقرة:[

 كبري، ولن خيفى رضره عىل من له مسكة من عقل أو دين، ولكن اهلو يعمي ويعم. وفساد
ون منه الويالت عىل إثر  كُ وحتى النصار عىل كفرهم أصبحوا وهم يعانون الشقاء ويشْ

الويالت، من جراء إفساده ألخالق البنني والبنات وسائر البيوت والعائالت، فهم يتمنون 

 م يف صيانة عائلتهم كحالة املسلمني.اخلروج منه وأن تكون حالته

وإن العرب املسلمني يف تقليدهم لغريهم فيه شبه الطفل الصغري مع الرجل األمحق الفاجر، 

حيسب الطفل أن كل ما يفعله هذا األمحق أنه مفيد له، فإذا رآه يرشب الدخان رشبه، أو رآه 

يف دينها ومداركها، حتسب أن كل يرشب اخلمر رشبه، وهكذا األمة اجلاهلة بمصاحلها والضعيفة 

ما يفعله النصار أنه مفيد هلا فتقلدها عىل غري بصرية من أمرها، العتقادها أنه حمض التمدن 

والتجدد، وجهلت أن رؤساء األمم أصبحوا وهم قلقون من هذا االختالط وما ينجم عنه من 

لزواج، ملا يشاهده من سوء فنون املضار وفساد األخالق إىل حالة أن بعض رؤسائهم امتنع عن ا

الطباع وفساد األوضاع، ويقول: كيف أتزوج امرأة يأخذ بيدها خدهنا من الشباب إىل الصحراء 

ه عنها؟! وقال آخر: إين  واملغارات فتبقى عنده اليومني والثالثة وال أقدر عىل إنقاذها منه وال صدّ

 أغبط املسلمني عىل أشياء أمهها عندي صوهنم لنسائهم.
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ل ما قلنا فإنه يعد من الرباهني التي ال جمال للجدل يف صحتها لو كان للمسلمني إن ك

ا، أي  رؤساء عقالء يأخذون بأيدي سفهائهم عن إقرار مثل هذا فيأطروهنم عىل احلق أطرً

ا، فيدبرون أمر بلدهم بحسن رأهيم ورعايتهم، ويتعاونون عىل جلب ما ينفعهم  يلزموهنم به إلزامً

 ولكنهم ولألسف أصبحوا فوىض ال رساة هلم.ودفع ما يرضهم 

د األمور بأهل الرأي ما صلحوا  هتُ
 

ــــادُ   ــــاألرشار تنق ــــوا فب ــــإن تول  ف
 

 ال يصلح الناس فـوىض ال رساة هلـم
 

ــــــاهلم ســــــادوا  هّ  وال رساة إذا جُ
 

وقد قال احلكامء: صنفان من الناس إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر 

 واألمراء. الناس: العلامء

يا معرش املسلمني العرب، إين نذير لكم من رش قد اقرتب، إنكم عىل ملة إسالمية ليست 

هيودية وال نرصانية، دينها املحافظة عىل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق 

 والرذائل، وقد بعث نبيكم ليتمم لكم مكارم األخالق.

وليس من خلق أهل اإلسالم يف يشء، بل  وإن هذا االختالط يعد من مساوئ األخالق،

وال من خلق العرب يف جاهليتهم، فإن العرب عىل رشكهم يتهالكون يف حفظ أحساهبم 

وأنساهبم وصيانة نسائهم، فهم أباة العار ومحاة احلرم، حتى إن الزنا يعد قليالً عندهم كام قالت 

تزين احلرة يا رسول اهللا؟هند:  ا لوقوع ا ،!*"أَوَ لزنا من احلرائر، وإنام يعرف من أخالق استبعادً

ُٰموَن َ�َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ اإلماء، َل  ٱلّنَِسآءِ قَ�َّ ُ بَِما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض  ٱ�َّ فمتى  .]٣٤النساء: [ ﴾َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

زالت قوامة الرجل ورقابته عىل موليته وأمنت غريته ساءت طباعها وفسدت أوضاعها ووقعت 

 فيام يكره فعله.
أ بدعة االختالط إنام نشأت من النصار األوروبيني، وكان يف رشيعتهم حتريم الزنا إن مبد

ودواعيه، لكنهم من أجل غلوهم يف نسائهم اخرتعوا بدعة االختالط بني الشباب والشابات، 

 أخرجه أبو يعىل من حديث عائشة. )١(
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متشيًا مع شهوة نسائهم ليزيلوا هبا احلياء واحلشمة والنفرة بني اجلنسني، ثم اسرتسلوا معهن يف 

نطاق يف االنطالق يف مساوئ األخالق، فأعطوا املرأة كامل حريتها تترصف يف نفسها توسيع ال

كيف شاءت ليس لزوجها وال ألبيها عليها من سلطان، فلها أن تعارش من شاءت من األخدان 

وعىل إثر هذا جر القانون يف عرفهم بإباحة الزنا واللواط، وصار كاليشء العادي الذي ال 

 حالة أهنم صاروا يمدحون املرأة املجربة، أي التي تأيت بولد أو ولدين من غري تعاب به املرأة إىل

زوج، فهذه هي كامل احلرية التي ينوه بمدحها النصار، وهي تفرق شمل أهل البيت وتلطخهم 

 بالتهمة ملخالفتها لرشف الصيانة اإلسالمية اجلامعة بني الكامل واجلامل.

تالط وغايته وسوء عاقبته، وأن الدعاة إليه يريدون أن وبحسب العاقل أن يعرف مبدأ االخ

تكون نساؤهم وبناهتم وأهل بلدهم كحالة املرأة الغربية، فإن مل يريدوا ذلك، فإن التقليد واالتباع 

ا، والدفع للمنكرات قبل وقوعها أيرس من رفعها بعد وقوعها،  ا ال اختيارً يصريهن إليه اضطرارً

 ك برؤيته.وحسبك من رش سامعه فام بال

أما دخول هذا االختالط عىل بعض بلدان العرب املسلمني، فإن سببه معروف وأصله 

ضعف الدين، فإنه ملا كثر اختالط العرب املسلمني بالنصار األوروبيني وكثر احتكاكهم هبم 

وتعلموا يف مدارسهم وشاهدوا ما شاهدوه من اختالط نسائهم برجاهلم، تأثروا بكثرة املشاهدة 

زال هبا اإلحساس عنهم؛ ألن رؤية املنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب نور حتى 

التمييز واإلنكار؛ ألن املنكرات متى كثر عىل القلوب ورودها، وتكرر يف العني شهودها ذهبت 

وحشتها من القلوب شيئًا فشيئًا، إىل أن يراها الناس فال يرون أهنا منكرات، وال يمر بفكر 

، وذلك سبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار عىل حد ما قيل: إذا كثر أحدهم أهن ا معاصٍ

 اإلمساس قل اإلحساس.

وهلذا السبب أخذوا يقتبسون من أخالق النصار تدرجييًّا لضعف الوازع الديني يف 

نفوسهم؛ هلذه األسباب أخذت بعض البلدان العربية تنادي بعملية االختالط يف اجلامعات 

ا  لكثرة األصوات، وترتب عىل أثره من التوسع يف املفاسد واملنكرات وهتك األعراض إتباعً
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يستعيذ باهللا من  ملسو هيلع هللا ىلصوحدوث الشقاق والنفاق وسوء األخالق ما ال خيفى عىل أحد، وكان النبي 

قوله: إن القائمني عىل عملية  املنارمنكرات األخالق واألقوال واألعامل، ونقل عن صاحب 

ط يف مرص هم املنحلون عن دين اإلسالم وآدابه وأخالقه، والذين يودون لو املطالبة باالختال

مرق مجيع املسلمني منه، وحيبون أن يعيشوا يف الدنيا عيشة البهائم، ليس عليهم أمر وال هني وال 

 صالة وال صيام وال حالل وال حرام.

يعة والفواحش وساعد عىل هذا كثرة ما يشاهدونه من عرض األفالم اخلليعة والصور الشن

الفظيعة التي تعبث بالعقول وتوقع يف الفضول والتي هي بمثابة الدروس تطبع يف نفوس النساء 

والشباب حمبة العشق وامليل إىل الفجور، بحيث جتعل القلب اخليلّ شجيًّا تساوره اهلموم 

اهللا راحة  والغموم، ويبتىل بطول التفكري الذي من لوازمه السهر وحرمان لذة النوم الذي جعله

 ورمحة للناس ومن أسباب الصحة ألجسامهم.

ك الكيد وحبائل الصيد للقلوب الضعيفة من الشباب والنساء الاليت  َ فهي بمثابة رشَ

يف تكرسهن ورسعة ميوهلن بالقوارير؛ ألن رؤية ما فيها من الصور  ملسو هيلع هللا ىلصوصفهن رسول اهللا 

حلان املطربة هو مما يعلم باحلس املتحركة املضطربة، وسامع ما فيها من أصوات الغناء واأل

واملشاهدة أنه يغري النفوس وهييجها عىل االندفاع إىل ما يشاهدونه فيها من تعاشق وتعانق 

وجماراة ومباراة، حتى يضعف اإليامن وحتى يصري حمبًّا للفسوق والعصيان، فيغرق يف حضيض 

وعفافهم وآداهبم وتقطع  الذل واهلوان، فهي من األعامل الضارة التي تفسد عليهم عقائدهم

 روابط الزوجية فيام بينهم وتدنيهم من اإلباحة املطلقة.

ون منها الويالت عىل إثر الويالت، من جراء ما  كُ ومل يزل حكامء اإلسالم ورؤساء األنام يشْ

أفسدت عليهم من أخالق البنني والبنات وسائر بيوت العائالت، تفسد منهم األديان وتدعو إىل 

وإهنا واهللا مل توجد يف بيتي ومل أشاهدها بعيني وإنام بلغني من رضرها ما يبلغ العذراء يف االفتتان، 

خدرها، فمتى كان القائم ببث أفالمها ممن ال حظ هلم يف األخالق والدين، وحيبون أن تشيع 

الفواحش بني املسلمني فإهنا حينئذ يرتتب عليها فتنة يف األرض وفساد كبري، واحلاصل أهنا من 
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يستعيذ منها، ومع االبتالء هبا، فإنني  ملسو هيلع هللا ىلصمنكرات األخالق ومن مضالت الفتن التي كان النبي 

أنصح املراقبني عليها يف عرض ما جيمل وينفع من األخالق الفاضلة واألعامل العالية، وأن 

يتجنبوا عرض منكرات األخالق الساقطة واألعامل السافلة، كام يوجبه الدين والرشف 

 ن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش، وإذا مل تستحي فاصنع ما شئت.واألمانة، فإ

واحلاصل أنه جيب عىل احلكومة نصب رقابة عدلية هلا حظ من األخالق الدينية، متنع نرش 

الفواحش املوحشة، ومتنع نرش ما يقبح منظره ويسوء خريه صيانة لكرامة الناس واتقاء فتنتهم 

 واستبقاء حسن سمعتهم.

ق الرساح لكتاب اجلرائد واملجالت املاجنة اخلليعة، الذين يقودون األمة إىل ومثله إطال

لُونَُ�ۡم َخَباٗ� ﴿ مهاوي اجلهالة، ويبثون بينهم عوامل الفساد والسفاهة، فهم كام قال تعاىل:
ۡ
َ� يَ�

ْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  وا ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصدُ  ٱۡ�َۡغَضآءُ َودُّ
َ
ۡ�َ�ُ ِمۡن أ

َ
 .]١١٨آل عمران: [ ﴾ورُُهۡم أ

فهم يف حلن قوهلم حيبون انتشار الفوىض الالدينية واألخالق البهيمية، لكون أحدهم يفضل 

اإلباحة املطلقة عىل كل ما يقيد الشهوة من عقل وأدب ودين. فجناية التحرير الذي يتطلع إليها 

، لكون العامة بام طبعوا عليه من الصغري والكبري يرتتب عليها فتنة يف األرض وفساد كبري

السذاجة وعدم الرسوخ يف العلم واملعرفة قد يغرتون بام يقول هؤالء وحيسبونه هينًا وهو عند اهللا 

عظيم؛ ألن من أويت قدرة عىل صف الكالم قدر أن يغش به العوام وضعفة القول واألفهام، 

 ٱۡلفِۡتَنةَ َ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿ فيهم القرآن، واملنافقون يف هذا الزمان هم رش من املنافقني الذين نزل
ُٰعوَن لَُهمۡ  فهم حيبون أن تشيع الفواحش يف بلدهم، وقد وصفهم  .]٤٧التوبة: [ ﴾َو�ِيُ�ۡم َس�َّ

 بأهنم الدعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم قذفوه فيها. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ا قلوب كثري من ثم إنه يف هذا الزمان انترشت العقيدة الشيوعية الالدينية، حيث تسمم هب

الشباب يف هذا الزمان، وجعلوها طريقة هلم وعقيدة، ومن عقائدها: وجوب االشرتاك بني 

الناس يف األبضاع واألموال، وجيعلون النساء بمثابة السوائب الاليت ال حيق لشخص أن خيتص 

إىل نيل  بواحدة منهن دون الثاين ال زوج وال غريه، ويتمنون تنفيذ هذا االعتقاد ليتوصلوا به
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أغراضهم وإشباع شهواهتم، لوال معارضة املصلحني القائمني يف الناس باإلصالح والعدل ملنع 

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ هذه الفكرة التي ال تبقي شيئًا من الدين وال من األخالق وال من األموال،  ٱ�َّ
�ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس 

َ
  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

واحلاصل أن هذا االختالط الذي ننصح بمنعه وعدم إقراره أنه يفيض بأهله إىل رش غاية 

وأسوأ حالة، فال ينبغي أن نغرت بمن ساء فهمه وزل قدمه يف الغرق يف إثمه، فإنه ال قدوة يف الرش، 

ف الفساق هبن وإغوائهن، والفساق  فإن غشيان النساء هلذه اجلامعات من أقو الوسائل لتعرّ

الذين حيرصون عىل هذا االجتامع بالنساء، فال ينبغي أن نغش أنفسنا ونتعامى عام يرتتب عليه  هم

 من فساد األخالق واآلداب.

تدخل البنت العذراء املصونة املحصنة هذا املجتمع املختلط وهي يف غاية من النزاهة 

ة، فتقعد مقعد املرأة الربزة، بحيث تكون يف متناول كل ساقط وفا سق، فيوجه السفهاء والعفّ

والفسقة إليها أنظارهم وأفكارهم، ويسرتسلون معها يف حديث اهلزل والغزل، ويعملون هلا 

وسائل اإلغراء واإلغواء، ال سيام إذا كانت ذا حسب ومجال، فال تلبث قليال حتى تلقي عن 

ة وتنحل منها رابطة العصمة، ثم مت يل إىل نفسها جلباب احلياء واحلشمة وتزول عنها العفّ

الفاحشة املحرمة؛ ألهنا ناقصة عقل ودين، ومشبهة عقوهلن بالقوارير، والشباب قطعة من 

 اجلنون، ومن العصمة أن ال تقدر واملعصوم من عصمه اهللا، ومتى كثر اإلمساس قل اإلحساس.

واملسؤولون عن هذا أمام اهللا والناس هم األمراء والزعامء، الذين جيب عليهم منع طريقة 

ا، اختال ط اجلنسني اتقاء الفتنة. وقد قرر العلامء بأن املجموع الذي يتضمن املحظور يكون حمظورً

وأن الوسائل هلا أحكام املقاصد وأن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، ومن وقع يف 

الشبهات وقع يف احلرام فألجله جيب النهي واالنتهاء عن مثل هذا؛ ألنه جير إىل فنون من املضار 

ا.امل  تنوعة متى اعتادها النساء أصبحن ال يرين هبا بأسً

إن أكرب أمر خترسه املسلمة اخلفرة يف هذا االختالط هو خرساهنا للحياء الذي هو بمثابة 

السياج لصيانتها وعصمتها، فاحلياء حيسبه بعض الناس هينًا وهو عند اهللا عظيم، ويف البخاري، 
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ألن احلياء ينحرص يف فعل ما  .»احلياء خ� لكه«وقال:  .»احلياء من اإليمان«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

جيملها ويزينها، واجتناب ما يدنسها ويشينها، واحلياء مقرون به البهاء واجلالل واجلامل، كام أن 

عدم احلياء من لوازمه ذهاب البهاء واجلامل واجلالل، تر املرأة امللقية جللباب احلياء يف صورة 

 ري أهي رجل أو امرأة.قبيحة وقحة مرتجلة ال تد

وإذا أردت أن تعرف خسارة فقد احلياء فانظر إىل بعض البلدان التي هجر نساؤها احلياء 

وجتافني عن التخلق به واعتقدن أن اإلنسان حيوان، تر فيهم العجب من فساد األخالق 

ايل واآلداب ونكوص الطباع وفساد األوضاع، واإلخالد إىل سفاسف الرشور والفجور، فال تب

بام فعلت أو فعل هبا، شبه احليوان، فال تستحيي من اهللا وال من خلقه، وال ترغب يف أن يبقى هلا 

 .!*"»إذا لم �ستيح فاصنع ما شئت«: ملسو هيلع هللا ىلصرشف أو ذكر مجيل تذكر به، وهذا معنى قول النبي 

وإن قلنا: إن النساء يف حاجة إىل العلم واألدب واإلصالح وتعلم سائر العلوم والفنون 

لرجال، فهدا صحيح والعلم النافع مطلوب ومرغوب فيه يف حق الرجال والنساء، لكن من كا

إال من  ملسو هيلع هللا ىلصمن علم ال ينفع، وال يستعيذ الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم ما يكون جهالً، وقد استعاذ النبي 

الرش، وهذا العلم النافع يمكن حتصيلها له وحدها ويف بلدها، بمراجعة الكتب والفنون وسائر 

سؤال العلامء عن املشكالت، ألن هذا هو طريق حصول العلم للرجال والنساء، املؤلفات وب

فالراسخون يف العلم واملتوسعون فيه إنام يتوصلون إىل ما حتصلوا عليه هبذه الطريقة، فلامذا ترتك 

ال �ل المرأة تؤمن «املرأة هذا؟ ثم حترص وحيرص أهلها عىل السفر الذي حرمه الشارع، بقوله: 

ا السفر  »يلوم اآلخر أن �سافر يوًما ويللة إال مع ذي �رمباهللا وا رواه البخاري ومسلم، خصوصً

ض فيه إىل األخطار واألرضار، ثم إىل االفتتان هبا، الناشئ عن اخللوة هبا  البعيد الذي تتعرّ

ا بام يسمونه  واختالطهن بالرجال يف املالهي واملجتمعات وسائر األحوال واألوقات، تقليدً

 املرأة عن رق أهلها وزوجها. حترير

 أخرجه البخاري من حديث أيب مسعود. )١(
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فباهللا قل يل: ماذا ينفع العائلة املسلمة من سفر ابنتهم إىل مدرسة نرصانية، ترتبى بأخالقهم 

ومساوئ آداهبم؟! وإن أكرب ما تستفيده هي اللغة األجنبية التي ال يمكن أن ختاطب هبا أمها وال 

ذا رجعت إىل أهلها رجعت إليهم بغري أباها وال أخواهتا، أو تتعلم أحلان الغناء والرقص، وإ

األخالق واآلداب التي يعرفوهنا منها فرت أهلها كأهنم عامل غري العامل الذي نشأت فيه، وحتمل 

يف نفسها الكرب واالزدراء واالحتقار ألهلها، فتعيب عليهم يف كل ما يزاولونه من معيشتهم 

والتنافر بينها وبينهم يف كل يشء،  وأخالقهم وآداهبم وعوائدهم، فتثور العداوة والبغضاء

وغايتها أهنا تبغض أهلها وأقارهبا وتبغض كل ما أحبوا وألفوا، ويبغضوهنا، أفال يكون سفرها 

ا ألوارص العائلة وبذر شقاق ونفاق بني أفراد  للتعلم عىل هذه احلالة شقاء وضاللة وقطعً

ستكون أبعد وأبعد عن أهلها، أومل يكن عائلتها؟! وما تستفيده من الدرهيامت يف مرتباهتا، فإهنا 

األوفق واألليق هلذه البنت وألهلها أن تتعلم مبادئ العلوم الرشيفة عند أهلها ويف مدارس بلدها 

وأهل ملتها لتستعني بالبيئة واملجتمع عىل حتسني تربيتها لتكون يف بيت زوجها وأهلها صاحلة 

 جفاء، فتكون مثاالً صاحلًا ألخواهتا وأقارهبا، مصلحة، تعاملهم باحلفاء والوفاء، بدون نفرة وال

قادرة عىل إدارة شؤون بيتها وكاليد الكريمة لزوجها والصدر الرحيب جلرياهنا وأقارهبا، فتعيش 

ا ودينًا، ألن اإلصالح  سيدة بيت وسيدة عشرية وال يوفق هلذا إال خيار النساء عقالً وأدبً

 واآلداب الدينية.الصحيح هو إصالح النشء برتبية األخالق 

هنى القرآن هنيًا رصحيًا عن إبداء النساء زينتهن لغري أزواجهن وحمارمهن، ومن املعلوم أن 

املرأة يف حالة هذا االختالط ستظهر حماسنها ومفاتن جسمها، فتبدي يدهيا إىل قريب العضد وهبا 

ورقبتها  أسورة الذهب وساعة الذهب، وتبدي رجليها إىل نصف الساق وتكشف عن رأسها

وقالئدها وحلق األذنني، ولن تذهب إىل هذا املجتمع إال بعد تكلفها بتجميل نفسها من 

األصباغ واألدهان العطرية لعلمها أن الشباب سينظرون إليها، فهل يشتبه عىل عاقل بعد هذا 

م حتريم إبداء هذه الزينة مع الرجال األجانب؟ إذ ال حمل للرتدد يف حتريم هذا العمل، وحتري

التعاون عليه، وحتريم املساعدة ألهله، بل ويف حتريم إقرارهم عليه والسكوت عن اإلنكار 
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عليهم، وال حاجة إىل تطويل الكالم يف مفاسده الكثرية وما يئول إليه، فإهنا بدهية بطريق العقل 

يستحبون واالختبار، واملفتونون بالتقليد يعلمون من مضاره املتولدة عنه أكثر مما ذكرنا، لكنهم 

،َسبِيَل ... ﴿ العمى عىل اهلد ْ ْ َسبِيَل  ٱلرُّۡشدِ �ن يََرۡوا  ٱۡلَ�ِّ َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا
فهم يفضلون ترك هذه اآلداب اإلسالمية واألخالق العربية  .]١٤٦األعراف: [ ﴾َ�تَِّخُذوهُ 

ا.وهيزؤون بمن يفعلها وبمن خيالف رأهيم يف تركها من كل م  ا يسمونه متدنًا وجتديدً
 عمي القلوب عروا عـن كـل فائـدة

 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

إن الغرية عىل املحارم تعد من شيم ذي الفضائل واملكارم، فالغيور مهاب ومن ال غرية فيه 

مهان، والغرية الواقعة يف حملها هي بمثابة السالح لوقاية حياة الشخص ومحاية أهله؛ ألن الغرية 

املمدوحة هي كراهة القبائح وبغضها والنفرة منها ومن أهلها، وكلام اشتد حفظ اإلنسان لصيانة 

 نفسه وأهله قويت غريته واشتدت شكيمته، بحيث ال ختلو بواديه األراجيل.

وكلام كثرت مالبسته للقبائح وخاصة الزنا وتوابعه، فإهنا تنطفئ من قلبه حرارة الغرية، فال 

القبيح ال من نفسه وال من أهله، بل ربام يلطف فعل الفاحشة ويزينها لغريه، يستنكر معها فعل 

ا، كام ثبت بذلك  كام يفعل الديوث الذي يقر السوء يف أهله وهلذا صارت اجلنة عليه حرامً

هو الذي يقر أهله عىل عمل  والديوث ،!*"»ال يدخل اجلنة ديوث«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، أن النبي 

 نفسه وأخالقه، فإنه يسهل عليه اهلوان.السوء؛ ألن من هين يف 

فالفاسدة أخالقهم وبيوهتم حيبون أن تفسد أخالق الناس وبيوهتم لينطفئ بذلك عارهم 

وخيتفي ذهلم وصغارهم، فمثل هؤالء حيبون أن تشيع الفواحش يف بلدهم، والغرية من الدين 

اك حدود اهللا وحمرماته، وملّا قال ومن ال غرية له ال دين له؛ ألن من لوازم عدم الغرية الرضا بانته

: يا رسول اهللا، أرأيت لو وجد أحدنا عىل امرأته رجالً، ماذا يصنع؟ إن قتله ملسو هيلع هللا ىلصرجل للنبي 

ا أنا لو وجدته لرضبته بالسيف غري مصفح،  قتلتموه، وإن تركه ذهب، فقال سعد بن عبادة: أمّ

 أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه. )١(
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ا  فمدح ،!*"»واهللا أغ� م�أما تعجبون من غ�ة سعد وأنا أغ� منه «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  سعدً

 عىل غريته الواقعة يف حملها.

إن الرجل العاقل واملفكر احلازم، جيب عليه أن يراقب العواقب، وأن يقابل بني املصالح 

ا من  واملفاسد، فإن هلذه القضية ما بعدها، إذ املنكرات يقود بعضها إىل بعض وتكون اآلخرة رشًّ

بإباحة االختالط يف مثل هذه القضية، فإنه يقودهم إىل املطالبة بإباحة األوىل، فعند نجاح القائلني 

ف كيف شاءت ليس لزوجها وال ألبيها  الرقص، ثم املطالبة بإعطاء املرأة كامل حريتها تترصّ

 عليها من سلطان، كفعل املرأة األوروبية، وكأن هذا هو هدفهم األكرب وبعمله يعملون.

رص عىل حصول العلم والتعلم من كل الرجال والنساء، مع إن عذر دعاة االختالط هو احل

َوَمن ﴿ اختصار مرصف النفقة يف سبيله، وهذا سهل ميرس وليس بعذر يبيح أكل امليتة للمضطر،
َ َ�تَِّق  ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ فاحلكومة القائمة باملصارف عىل كافة شؤون  .]٤[الطالق:  ﴾٤�ُۡ�ٗ

 ها اجلامعات، فإهنا لن تعجز عن النفقة يف حالة انفصال كل جنس عن اآلخر.املعارف ومن
وأما القول بدعو احلرص منهم عىل حصول العلم كام يزعمون، فإن االختالط يعد من 

أسباب موانع العلم، وتعويق حصوله، إذ هو ضار باملتعلمني واملتعلامت، لكونه يغري الشباب 

لذة ويرصفهم عن فهم العلم وتعلمه؛ ألن من طبيعة النفوس أهنا والشابات بالفتنة ويولعهم بال

متى أخذت بمبادئ األمور املستلذة من النظرة واملحادثة، فإهنا تسرتسل بأفكارها ويشتد شغفها 

هبا وتتدرج بشتى الوسائل ونصب احلبائل إىل أن تصل إىل غايتها منها وتكون قبل وصول الغاية 

مٍّ وبلبال وشغل فكر  وبال، هتيم به داعية الشهوة بدافع من التأثر العصبي الناشئ عن يف هَ

املشاهدة واملحادثة، حتى يضيع الكثري من وقته ودروسه يف شغل قلبه بالتفكري وحتى يضيع 

السعي يف كسبه ومعيشة أهله، وقد يذهب ماله وعقاره يف سبيل متابعته لشهوته مع ما يصاب به 

 شئ عن عداوة األغيار.من توقع األنكاد واألكدار النا

 أخرجه البخاري من حديث سعد بن عبادة. )١(

 

                          



 ٢١٣  ) رسالة اخلليج يف منع االختالط٦(

وقد ال يكتفي بشغفه بواحدة فقط، بل يتنقل يف مراتع الفسوق من واحدة إىل أخر حتى 

ينرصف كل االنرصاف عن زوجته الرشعية التي كان حيبها قبل معارشته لغريها، فيكتفي 

 خيفى باملسافحة واختاذ األخدان عن زوجته احلالل مع فساده لغريها، ويف هذا من املضار ما ال

عىل أحد. وإن فاعله حيرم من السعادة الزوجية التي مالكها قناعة كل واحد منهام بصاحبه، 

وكذلك املرأة إذا اعتادت ذلك فإهنا تنبو بنظرها عن زوجها، وتلتحق بالشاردات عن أهلهن، 

 ويف هذا من الشقاء واجلناية عىل النفس والنسل واألهل وخراب البيوت وحرمان السعادة ما ال

لعن اذلواق� من الرجال «خيفى عىل عاقل ولكن اهلو يعمي ويصم. وقد روي يف احلديث 

 .!*"»واذلواقات من النساء

أهيا العقالء، اعتربوا وفكروا واعلموا أن املسلمني ما نكبوا يف جمتمعهم وأخالقهم إال بعدما 

دينية الصحيحة املبنية عىل نكبوا يف نظام عائلتهم وفساد تربيتهم لنسائهم وأبنائهم الرتبية ال

 التحيل بالفضائل والتخيل عن منكرات األخالق والرذائل.

وبسبب إمهاهلم حلسن تربيتهم وفساد تعليمهم ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، 

وأخذوا يتناسون التعاليم اإلسالمية واألخالق العربية؛ ألنه إذا ساء التعليم ساء العمل، وإذا 

ُ َوَمن يُرِدِ ﴿ ة،ساء العمل ساءت النتيج ِ ِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
ُ
ِينَ اۚ أ  ٱ�َّ

ُ لَۡم يُرِدِ  ن ُ�طَ  ٱ�َّ
َ
ۡ�َياقُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ�  ّهِرَ أ  ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرةِ ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ�  ٱ�ُّ

  .]٤١املائدة:[
لكم، قصدت هبا نفعكم ودفع ما يرضكم، وإين أرجو أن تقع منكم  فهذه حمض نصيحتي

بموقع القبول والتنفيذ واإلصالح والتعديل وإال فستذكرون ما أقول لكم واهللا خليفتي عليكم، 

 وأستودع اهللا دينكم وأمانتكم، وأستغفر اهللا يل ولكم. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

* * * 

 .»إن اهللا ال �ب اذلواق� وال اذلواقات«طرباين يف األوسط من حديث أبو موسى األشعري بلفظ: أخرجه ال )١(

 

                          





 
 

)٧( 

 للمرأة املسلمةاألخالق احلميدة 

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات 

ا عبده ورسوله.  الشياطني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

 أما بعد:

َها﴿ فقد قال اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� ٱ�َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
فأمر  .]٦التحريم: [ ﴾َءاَمُنواْ قُٓواْ أ

اهللا عباده بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من عذاب النار، فوقاية النفس من النار حتصل بأداء ما 

افرتض اهللا وترك ما حرم اهللا، كام أن وقاية األهل من النار حتصل بأمرهم باخلري وهنيهم عن 

بأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر، فام نحل رجل أهله وأوالده أفضل من أن الرش، حتصل 

 ،ا حسنًا هيذهبم به عىل الصالح والتقى، ويردعهم به عن السفه والفساد والرد ينحلهم أدبً

فالرجل راع عىل أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية عىل بيت زوجها وبناهتا ومسؤولة عن 

لك احلديث، فمتى كان الرجل راعيًا عىل أهله وعياله، فإن من واجبه أن رعيتها، كام ثبت بذ

يرعاهم باملحافظة عىل الفرائض والفضائل وينهاهم عن منكرات األخالق والرذائل ويأخذ 

بأيدي أوالده إىل الصالة يف املسجد معه، ليرتبوا عىل حمبة الصالة بمداومتهم عليها ومزاولتهم 

يشء شاب عىل حبه، وألنه بأخذ يد الولد إليها وجماهدته عليها يعود لفعلها، فإن من شب عىل 

حبها ملكة راسخة يف قلبه حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه وتصلح له أمر دنياه وآخرته، ألهنا أم 

 الفضائل والناهية عن منكرات األخالق والرذائل.
ولة عن رعيتها، فإن من بيت زوجها وعىل بناهتا ومسؤ وكذلك املرأة، بام أهنا راعية عىل

واجبها أن تريب بناهتا عىل احلياء والسرت والصيانة والنهي عن التكشف واخلالعة وعىل األمر 
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بالطهارة وبالصالة يف وقتها، فإن الصالة تقيم اعوجاجها وتصلح فسادها وتذكرها باهللا الكريم 

 األكرب، وتصدها عن الفحشاء واملنكر.

تفاوتني وال يزالون خمتلفني، فمنهم املسلم ومنهم الكافر، ومنهم إن اهللا سبحانه خلق الناس م

الرب ومنهم الفاجر، ومنهم الصالح ومنهم الفاسق، فمتى ترك الفاجر يتظاهر بكفره وإحلاده، 

والفاسق يتظاهر بفسقه وفساده بمرأ من الناس ومسمع، فإن هذا واهللا غاية الفساد للمجتمع، 

تتناقل، وإنام ينترش الرش غالبًا بسبب فشوه ثم االقتداء من بعض  فإن األخالق تتعاد والطباع

الناس لبعض فيه؛ ألن رؤية املنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب نور التمييز واإلنكار، 

ألن املنكرات متى كثر عىل القلوب ورودها وتكرر يف العني شهودها ذهبت عظتها من القلوب 

، وذلك  شيئًا فشيئًا، حتى يراها الناس فال يرون أهنا منكرات، وال يمر بفكر أحدهم أهنا معاصٍ

بسبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار عىل حد ما قيل: إذا كثر اإلمساس قل اإلحساس، 

 وغايتها أن يغرق الناس يف الفساد عىل سبيل العدو والتقليد األعمى من بعضهم لبعض.

 األسواق بصورة خليعة كاشفة الرأس والرقبة من ذلك أن املرأة متى تركت متيش يف

والصدر، تبدي يدهيا إىل العضد أو اإلبط ورجليها إىل نصف الساق بمرأ من الناس ومسمع، 

بدون أن تنهى ومتنع، فإنه بتكرار النظر إىل هذا املنكر تزول وحشته عن القلوب حتى يكون من 

 ه الكبار.املعروف املألوف، يشب عىل فعله الصغار وهيرم علي

هلذا جيب عىل النساء املسلامت هتذيب أنفسهن ومترين بناهتن عىل اللباس السابغ الساتر، 

من «بأنه:  ملسو هيلع هللا ىلصحتى تشب إحداهن عىل حمبته ومن شب عىل يشء شاب عىل حبه، وقد أخرب النبي 

ا كث�ًا
ً
ا يف األ وصدق !*"»يعش من�م فس�ى اختالف ا كثريً خالق اهللا ورسوله، فقد رأينا اختالفً

ا يف العقائد واألعامل. ا كثريً  واختالفً

من هذا االختالف أننا مكثنا زمانًا طويال ونحن نر النساء يتمتعن بحالة مرضية وأخالق 

كريمة زكية، رأيناهن حتى الصغار منهن يرفلن يف حلل ساترة وثياب واسعة سابغة تغطي هبا 

 أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية. )١(

 

                          



 ٢١٩  ) األخالق احلميدة للمرأة املسلمة٧(

ا أنه من مجيع جسمها وتغطي باخلامر الساتر مجيع رأسها ورقبت ا جازمً ها وقالئدها، تعتقد اعتقادً

واجب دينها وأنه رشط لصحة صالهتا، وأن إسباغ السرت عليها هو عنوان رشفها وفضلها 

وعالمة جمدها وظرفها، فلو رأين من تبدي يدهيا إىل املرفقني أو اإلبط ورجليها إىل نصف الساق 

هنا بالرضب، فضالً عن السب، وحلسبنها ومتيش حارسة الرأس والوجه والرقبة بغري مخار البتدر

ساقطة رشف ومروءة وعديمة خلق ودين، ليست من نساء املسلمني، ألهنا لبسة منكرة يمجها 

العقل فضالً عن الدين، وحتى النصار عىل كفرهم بدأوا يرتاجعون عن هذا اللباس الضيق 

ون فضلها يف جمالهتم القصري ويدعون نساءهم إىل استعامل الثياب الواسعة السابغة وينرش

وجرائدهم، ويصوروهنا يف السينامت ويرغبون نساءهم يف استعامهلا، وأهنا من أسباب الصحة 

ا للحوامل، وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني.  للجسم وخصوصً

ويف هذا الزمان، ملّا كثر اختالط النساء املسلامت بالنساء املتفرنجات من نرصانيات 

ين هلن وال خلق، طفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة املزرية القبيحة، لبسة العري وعربيات ال د

 والعار ولبسة الذل والصغار ولبسة املتشبهات بنساء الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وأخذت هذه اللبسة ترسي يف بيوت األرس والعوائل الفاضلة، يتحىل هبا الكبار ويرتبى 

دو والتقليد األعمى، والرؤساء وأرباب البيوت ساكتون وامجون عليها الصغار، عىل سبيل الع

ال يريدون أن يغريوا شيئًا من هذه األزياء، من كل ما تشتهيه النساء، وساعد عىل ذلك كثرة ما 

ا  يشاهدونه من عرض األفالم اخلليعة التي هي من الفتن التي تعرض عىل القلوب كاحلصري عودً

ا، فتعمي نور القلب وتط ا.عودً ا واملنكر معروفً  فئ نور بصريته، بحيث ير املعروف منكرً

فيا معرش النساء املسلامت: إن اهللا سبحانه رشفكن باإلسالم، وفضلكن به عىل سائر نساء 

نَ لباس  مْ زَ األنام، متى قمتن بالعمل به عىل التامم، وإن املرأة بدينها وأخالقها، ال بزهيا ومجاهلا، الْ

الظرف والفضيلة، لباس احلياء والسرت، وهو اللباس الواسع السابغ،  الرشف واحلشمة، لباس

لباس اجلالل واجلامل، لباس احلياء والوقار، لباس احلرائر التقيّات األطهار، وال ينجرف بكن 
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اهلو والتقليد األعمى إىل مشاهبة نساء الكفار، وال تنخدعن بالدعاة إىل النار، الذين يبغونكم 

 عون هلم، وحيسنون لكم ما يسوء فعله يف حقكم.الفتنة وفيكم سام

بأهنن الكاسيات  ملسو هيلع هللا ىلصفحذار، حذار أن تكن من نساء أهل النار الاليت وصفهن رسول اهللا 

فللمسلمة دينها وسرتها  -يعني رحيها -العاريات املائالت املميالت، ال جيدن عرف اجلنة

ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ﴿ وللكافرة خالعتها وكفرها، َمةٞ مُّ
َ
ۡعَجَبۡتُ�مۡ  َوَ�

َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ  .]٢٢١البقرة: [ ﴾ّمِن مُّ

 اآلية.
َها﴿ إن يف كتاب اهللا ألعظم مزدجر عن عمل كل منكر، يقول اهللا تعاىل: ُّ�

َ
� قُل  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ 
َ
ۚ َ�ٰلَِك  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ّ�ِ ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ�  يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
أ

فأمر اهللا نساء نبيه ونساء املؤمنني بأن يدنني عليهن من جالبيبهن،  .]٥٩األحزاب: [ ﴾يُۡؤَذۡ�نَ 

واجللباب يشبه الرداء أو العباءة تغطي به مجيع جسمها إال ما تبرص به الطريق من فتح عينها 

يحرتمن، وهذا نص قاطع يف وجوب سرت ونحوه، وهو من شأن احلرائر، بحيث يعرفن بالتسرت ف

:ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن  َوقُل﴿ املرأة احلرة مجيع جسمها حتى وجهها. ويف اآلية األخر
ۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ  بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها

َ
�  ٰ َ�َ 

ا من  .]٣١النور: [ ﴾ُجُيو�ِِهنَّ  فأمر اهللا نبيه بأن يبلغ نساءه والنساء املؤمنات بام جيب عليهن رشعً

آداب اللباس والتسرت، بأن يغضضن من أبصارهن عن النظر إىل الرجال األجانب، لكون النظر 

ا من سهام إبليس وما نظرة إال وللشيطان فيها مطمع.  سهامً مسمومً
َوَ�ۡحَفۡظَن ﴿ مقدمات الزنا، سواء يف ذلك الرجل أو املرأة، وهلذا قال بعده:وهو معدود من 

العينان تزنيان وزناهما انلظر، والقلب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف البخاري أن النبي  .]٣١النور: [ ﴾فُُروَجُهنَّ 

 .!*"»ال تلجوا ىلع املغيبات«: ملسو هيلع هللا ىلصوملّا قال النبي  ،»يتم� و�شت� والفرج يصدق ذلك أو ي�ذبه

 رواه أمحد والرتمذي من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 

                          



 ٢٢١  ) األخالق احلميدة للمرأة املسلمة٧(

 ؛!*"»احلمو املوت«رجل من األنصار: يا رسول اهللا؟ أرأيت احلمو؟ يعني أقارب الزوج، قال:  قال

َوَ� ُ�ۡبِديَن ﴿ ، ثم قال:ألنه ما خال رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان، كام ثبت بذلك احلديث
ٰ جُ  ۡو زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ

َ
ۖ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ أ ُيو�ِِهنَّ

 حتى ذكر املحارم. .]٣١النور: [ ﴾نَّ َءابَآ�ِهِ 
فنهى اهللا النساء املؤمنات عن إبداء زينتهن للرجال األجانب إال املحارم، فهل يشتبه بعد 

شباب األجانب واخللوة هبا أو سفرها هذا إبداء حتريم الزينة مع ما هو رش منها من االختالط بال

ألقىص البقاع وحدها، ال حمل للرتدد يف حتريم هذا العمل، وحتريم التعاون عليه واملساعدة ألهله 

 وال يف حتريم إقراره وعدم إنكاره.

ٰ ﴿ ثم قال: ۖ َوَ� ُ�ۡبِديَن  َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ ُجُيو�ِِهنَّ
ۡو َءابَآ�ِهِ 

َ
، واخلامر هو ما يوضع عىل الرأس ويدار عىل الرقبة والصدر، ﴾نَّ زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ أ

ومن رشطه أن يسرت ما حتته، ويتأكد ذلك يف الصالة، بحيث جيب عىل املرأة املسلمة أن تسرت مجيع 

ا الوجه والكفني حتى ولو كانت يف غرفة مظلمة أو يف الليل، فاهللا أحق جسمها يف الصالة، ما عد

أي  -ال يقبل اهللا صالة حائض«: ملسو هيلع هللا ىلصأن يستحيا منه، وهذا رشط لصحة الصالة، لقول النبي 

اخلامر الشفاف الرقيق الذي ال يسرت ما حتته، فإن وجوده كعدمه، فال  أما ،!+"»إال خبمار -بالغ

ٰ ُجُيو�ِِهنَّ ﴿ اهللا نساء األنصار، ملّا نزل قوله:تصح الصالة معه، ويرحم   ﴾َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ

نَ إىل مروط ثخينة فشققنها عىل رؤوسهن فخرجن وهن ال يعرفهن أحد من  .]٣١النور:[ دْ مَ عَ

 صحيحه.التسرت، ذكر معناه البخاري يف 
يب الظريف، يأمر اهللا نساء نبيه فهذا واهللا اخلطاب اللطيف والتهذ ،!,":ويف اآلية األخر

يف بيوهتن؛ ألن أرشف حالة املرأة أن تكون قاعدة يف قعر بيتها  ونساء املؤمنني بالتبع بأن يقرن

 .»إيا�م وادلخول ىلع النساء«متفق عليه من حديث عقبة بن عامر بلفظ:  )١(

 واه أمحد وأبو داود وابن ماجه واللفظ أليب داود من حديث عائشة.ر )٢(

 .٣٤-٣٣سورة األحزاب:  )٣(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٢٢

مالزمة ملهنتها من خياطتها أو نشازهتا أو كتابتها وقراءهتا أو خدمة بيتها وعياهلا ال يكثر خروجها 

 واطالعها.

 ملسو هيلع هللا ىلصا فضيلة وكثرة الدخول واخلروج رذيلة، وقد حكم النبي ألن ثقل القدم من املرأة يف بيته

بني عيل وفاطمة، أن عىل فاطمة خدمة داخل البيت وعىل عيلّ جلب ما حتتاجه خارج البيت، وقد 

وصف اهللا نساء اجلنة بام تتصف به احلرائر العفائف يف الدنيا، فوصفهن بالبيض املكنون 

 ووصفهن باملقصورات يف اخليام.

فنهى عن تربج اجلاهلية األوىل، وهو ما يفعله النساء يف هذا الزمان يف بعض  ،!*":ثم قال

البلدان من كون املرأة تظهر جسمها، فتبدي يدهيا إىل العضد أو اإلبط ورجليها إىل نصف الساق، 

ومتيش حارسة الرأس والوجه والرقبة بغري مخار وتلبس عند الناس الثوب الضيق القصري الذي 

ا يف نساء املسلمني، بل وال يميز أعضاء  جسمها، فهذا هو تربج اجلاهلية األوىل، ومل يكن معروفً

ا من زي نساء النصار والعجم، وملّا قال رجل  يف نساء العرب عىل رشكهم، وإنام كان معروفً

للحسن: إين أر نساء العجم بادية صدورهن ووجوههن، فامذا أفعل؟ فقال له احلسن: ارصف 

 برصك عنهن.

هذا الزمان، ملّا ضعف من بعض النساء اإليامن زدن يف اخلالعة والتربج عىل تكشف  ويف

العجم والنصار وعىل تربج اجلاهلية األوىل، وكلام ضعف دين املرأة وفسد خلقها أوغلت يف 

التربج وأخالق التفرنج؛ ألهنا ناقصة عقل ودين ومشبهة عقوهلن بالقوارير، وقد ابتيل هبذا 

الذي يفتخر أحدهم بخالعة زوجته وتربجها يف األسواق بزهيا املزري ال يثنيها  الشباب الطائش

وجل وال يلوهيا خجل، وربام ذهب هبا إىل أصدقائه من األغيار ليمتعهم بالنظر إليها ونظرها 

إليهم ويربط الصداقة بينها وبينهم فيوقعها يف الفتنة واالفتتان هبا، وهذا غاية يف سقوط املروءة 

 احلياء والغرية ال يصدر مثله إال من شخص مهني عديم املروءة والدين.وذهاب 

ـــه ـــوان علي ـــهل اهل ـــن يس ـــن هي  وم
 

ــــــالم  ــــــت إي ــــــرح بمي ــــــا جل  م
 

 .٣٣سورة األحزاب:  )١(

 

                          



 ٢٢٣  ) األخالق احلميدة للمرأة املسلمة٧(

إن السرت والصيانة مها من أعظم العون عىل العفاف واحلصانة، فإن من العصمة أال تقدر، 

من األفالم اخلليعة التي  وقد أبد النصار ببغيهم احلسد للمسلمني عىل سرتهم لنسائهم فبثوا

تغزو الناس يف عقر دورهم من كل ما يدعو النساء إىل االفتتان ويضعف منهن اإليامن، وقد قيل: 

 حسبك من رش سامعه، فام بالك برؤيته.

ــــا ــــاظرين إىل النس ــــال الن  إن الرج
 

 مثـــل الســـباع تطـــوف بـــاللحامن 
 

 إن مل تصــن تلــك اللحــوم أســودها
 

 نأكلـــت بـــال عـــوض وال أثـــام 
 

قِۡمَن ... ﴿ ثم قال:
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ ِطۡعَن  ٱلزَّ

َ
َ َوأ ُ إِ�ََّما يُِر�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس َعنُ�ُم 
َ
  .]٣٣األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

من الصالة، أي يأتني هبا يف وقتها مقومة معدلة فأمر اهللا نساء نبيه ونساء املؤمنني بأن يق

بخشوع وخضوع يف السجود والركوع؛ ألن لب الصالة اخلشوع يف الركوع والسجود، وألن 

الصالة من آ كد العبادات وهي من أكرب ما يستعان هبا عىل حسن تربية البنني والبنات؛ ألهنا 

تكف عن منكرات األخالق والرذائل، عمود الديانة ورأس األمانة، هتدي إىل فعل الفضائل و

ب إليه بطاعته، وال إسالم وال دين ملن ترك الصالة، فكل امرأة  تنبت يف القلب حمبة الرب والتقرّ

يدعوها زوجها إىل الصالة فتعصيه وال تطيعه وترص عىل ترك الصالة، فإنه جيب عليه فراقها، 

  .]١٠املمتحنة: [ ﴾ٱۡلَكَوافِرِ  ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم َوَ� ﴿ العتبار أن ترك الصالة كفر، واهللا تعاىل يقول:
ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َوٱۡذُكۡرنَ ﴿ ويقول:   .]٣٤األحزاب: [ ﴾ٱۡ�ِۡكَمةِ وَ  ٱ�َّ

فهذه اآلية وما قبلها وردت مورد اخلصوص ألزواج النبي، ومعناها العموم لسائر 

 القرآن هو بعموم لفظه ال بخصوص سببه كسائر نظائره.املؤمنات، ألن االعتبار يف 

وهذه اآلية تعترب من أقو الدالئل عىل تعلم املرأة ألحكام الكتاب والسنة وسائر العلوم 

الرشعية، إذ هي كالرجل يف ذلك، وألن العلم الصحيح النافع يكسبها مجيل األخالق واآلداب 

ُ يَۡرفَِع ﴿ ويرقيها إىل الرشف والكامل ِينَ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم وَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 ﴾َدَرَ�ٰٖت  ٱۡلعِۡلمَ أ

  .]١١املجادلة: [

 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٢٤

ولفظه  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما يذكر عن هني النساء عن الكتابة، فإن احلديث مكذوب عىل رسول اهللا 

ال �سكنوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلموهن «: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: قال رسول اهللا 

فهذا حديث ال يصح وقد حقق العلامء بطالنه، وأنه مكذوب عىل رسول  .!*"»ورة انلوراملغزل وس

اهللا، فسقط االحتجاج به، وقول احلق: هو أن املرأة كالرجل يف تعلم الكتابة والقراءة واملطالعة يف 

كتب الدين واألخالق وقوانني الصحة وتدبري املنزل وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون من 

لعقائد الصحيحة والتفاسري والسري والتاريخ وكتب احلديث والفقه، كل هذا حسن يف حقها ا

خترج به عن حضيض جهلها وال جيادل يف حسنه عاقل مع التزام احلشمة والصيانة، وعدم 

 االختالط بالرجال األجانب.

فمنهن وقد كان لنساء الصحابة والتابعني من هذا العلم احلظ األوفر والنصيب األكرب، 

ثات ومنهن الفقيهات، وللعلامء مؤلفات يف أخبار علوم النساء ال يمكن حرصها يف هذا  دِّ املُحَ

املخترص، وحتى املصاحف ذات اخلط اجلميل يف الشام والعراق تقع غالبًا بخط النساء، وكثري 

 منهن يوصفن بالنبوغ والبالغة غري املتكلفة، ونحن نشري إىل طرف يسري منها.

ن عائشة أم املؤمنني كان الصحابة يسألوهنا من وراء حجاب عام يشكل عليهم من من ذلك أ

األحاديث وتفسري اآليات، وعن األحكام وأمور احلالل واحلرام، وكانت تستدرك عىل 

ا من القضايا وهي معدودة من حفاظ الصحابة الذين أكثروا من األحاديث عن  الصحابة كثريً

اس وابن عمر وأنس ابن مالك وأبو هريرة وجابر بن عبد اهللا وهم سبعة: ابن عب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ا حتى حيفظ عن رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلصوأبو سعيد اخلدري وعائشة، ريض اهللا عنهم، وال يكون مكثرً

فوق ألف حديث، وهي كذلك، وقد اشتهرت بالبالغة والنبوغ واحلفظ، فمن بالغتها ما رواه 

يه، عن عائشة ورواه أبو أسامة عن هشام بن عن جعفر بن عون، عن أب تارخيهابن عساكر يف 

عروة، عن أبيه، عن عائشة، أهنا قالت: إنه ملّا ألقى الدين بجرانه وألقى بركه ورست أوتاده 

 أخرجه احلاكم والطرباين يف األوسط. )١(
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ا، اختار اهللا لنبيّه ما عنده، فلام قبض اهللا نبيه  ا ومن كل فرقة أرساالً وأشتاتً ودخل الناس فيه أفواجً

حبائله، فظن رجال أن قد حتققت أطامعهم والت حني  نصب الشيطان رواقه ومد طنبه ونصب

ا فجمع حاشيته ورفع قطريه فرد  ا ومشمرً يق بني أظهرهم، فقام حارسً الذي يرجون وإين والصدّ

نرش اإلسالم عىل غره ومل شعثه بطيه، وأقام أوده بثقافه، فوقذ النفاق بوطأته وانتاش الدين 

ؤوس عىل كواهلها وحقن الدماء يف أهبها أتته منيته فنعشه، فلام أراح احلق عىل أهله وقرر الر

ت  فسد ثلمته بنظريه يف الرمحة وشقيقه يف السرية واملعدلة، ذاك ابن اخلطاب هللا أُمٌّ حفلت له ودرّ

عليه، لقد أوحدت به فقبح الكفر ورشد الرشك وبعج األرض فقاءت أكلها ولفظت خبيثها 

ورع فيها وودعها كام صحبها فأروين ماذا تريبون ترؤمه ويصد عنها وتتصد له ويأباها، ثم 

وأي يومي أيب تنقمون، أيوم إقامته إذ عدل فيكم، أم يوم ظعنه عنكم وقد نظم لكم أمركم، أقول 

 قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم. انتهـى.

فهذه نبذة يسرية، تدل الناظر عىل سعة علم نساء الصحابة وما وفقن له من الفصاحة 

مع حسن سبك الكالم املتضمن جلميل البالغة والبيان، وأن هلن العناية التامة بتعلم  واإلصابة،

 العلوم النافعة وتعليمها مع العمل هبا.

وقد ظهر أثر بركة علمهن عىل أخالقهن وحسن آداهبن، ألنه متى صلح العلم والتعلم 

النتيجة، ألن من  صلح العمل، وإذا فسد العلم والتعلم ساء العمل، وإذا ساء العمل ساءت

من علم ال ينفع وال يستعيذ إال من الرش، فمن العلم  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم ما يكون جهال، وقد استعاذ النبي 

الذي ال ينفع والذي هو داخل يف ضمن اجلهل تعلم املرأة للرقص والغناء والتمثيليات السمجة 

ء علمها وفساد عملها التي هي غاية يف الكذب، وتصوير رسم احليوانات احلية، ثم يندفع هبا سو

إىل السفر للتعلم وحدها، فتخرج من بيت أهلها متهتكة متربجة، تغشى دور الفجور وحمالت 

الفسوق ومسارح اللهو واللعب واخلمور والسينامت، مع تركها للفرائض والواجبات من 

 الصلوات، ألن هذا هو منتهى تعلم البنني والبنات يف هذا الزمان.
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الصحيح هو إصالح النشء برتبية األخالق واآلداب الدينية بام جيعل  إن األصل يف التعلم

املرأة صاحلة مصلحة، ثم تعلم العلوم النافعة؛ ألن الغرض من تعليم البنات هو تربية أنفسهن 

وهتذيب أخالقهن عىل املحافظة عىل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق والرذائل، 

ين واألخالق واخلري وفيهن أتم االستعداد لالستامع واالتباع لو وهن أقبل الناس لتعليم الد

 وفقن للمعلمني واملعلامت املرشدين الصاحلني، الذين هيدون باحلق وبه يعدلون.

إن يف تعليم اإلسالم ما يضمن السعادة والراحة للبنات ولسائر البيوت والعائالت، ألن 

لة التواضع يف املأكل واللباس، وينهى عن دين اإلسالم يعلمهن فضيلة السرت والعفاف وفضي

ا عن الرضوريات، ويأمر باالقتصاد يف النكاح وينهى  املغاالة فيام يسمى الكامليات، مما يعد خارجً

إذا خطب إيل�م من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه، إال تفعلوا «عن املغاالة يف املهور، ويقول: 

باالقتصاد يف النفقة بحسن التدبري، وينهى عن  رويأم ،!*"»ت�ن فتنة يف األرض وفساد كب�

اإلرساف والتبذير، حتى ولو كان عىل هنر جار، ويأمر بالتودد إىل األرحام واجلريان، وحسن 

معارشة الناس باإلحسان وبإفشاء السالم وطيب الكالم، وينهى عن إطالق اللسان باللعن 

الرش، فمتى كانت بذيئة اللسان تعلم ذلك والسب، العتبار أن األم مدرسة ألوالدها يف اخلري و

أوالدها منها وصاروا يتقاذفون باللعن فيام بينهم، ثم تعليمهن النظافة يف اجلسم والثياب واملنزل 

 والعيال، وإن النظافة من اإليامن، ومن أسباب الصحة لألبدان.

حالة املرأة أن  والناس يعرفون ظرف املرأة بنظافة جسمها ونظافة بيتها وعياهلا، وإن أرشف

تكون قاعدة يف عقر بيتها مالزمة ملهنتها من خياطتها أو مغزهلا أو خدمة بيتها وعياهلا، ال يكثر 

خروجها واطالعها؛ ألن بقاء املرأة يف بيتها فضيلة وكثرة دخوهلا وخروجها رذيلة، ويأمرها 

تكلفه ما يشق  برعاية حقوق زوجها، وحسن صحبته ومعارشته ولزوم طاعته باملعروف، وأال

عليه من متطلباته بالكامليات التي قد ال يستطيع احلصول عليها إال بمشقة، وأال تأذن يف دخول 

 بيته ملن يكره دخوله من رجل أو امرأة، وأال ختلو مع رجل ليس بمحرم هلا.

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(

 

                          



 ٢٢٧  ) األخالق احلميدة للمرأة املسلمة٧(

فهذه هي التعاليم اإلسالمية واألخالق الدينية التي جتعل املرأة صاحلة مصلحة يف بيتها 

ئتها وحسن تربيتها ألوالدها وبناهتا وجتعلها سعيدة يف حياهتا وبعد وفاهتا، وال يوفق للعمل وبي

ا ودينًا.  هبذه املزايا الفاضلة والوصايا النافعة إال خيار النساء علامً وعقالً وأدبً

وإنام نكب املسلمون وأصيبوا بالنقص من فساد األخالق واألعامل كله من أجل إمهاهلم 

 ة أوالدهم وبناهتم الرتبية الدينية النافعة التي جتعل املرأة سيدة بيت وسيدة عشرية.حلسن تربي

إن دعاة التفرنج وعشاق التربج الذين أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج 

الرشائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غري سبيل املؤمنني يظنون من رأهيم القصري وعزمهم 

ضارة والتمدن والرقي والتقدم أنه يف تشييد القصور ومعاقرة اخلمور وجماراة احلقري أن احل

النصار يف احلرية واخلالعة والسفور، قد رضهبم من اجلهل رسادق ومن الغباوة أطباق وغرهم 

 باهللا الغرور.

تاهللا لقد سلكوا شعاب الضاللة وسقطوا يف هوات املذلة ورضوا بأخالق املذمة، التي 

ها ودهلم عليها رصيح اجلهل وسفالة األخالق وجمالسة الفساق، فإن داموا عىل ما هم ساقهم إلي

ا لنبال املثالب  عليه ومل يعدلوا سريهتم ومل يرجعوا إىل طاعة رهبم صاروا مثاال للمعايب ورشقً

وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني الذين رشفوا عليهم 

 م بالدين وطاعة رب العاملني فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون.بتمسكه

نسأل اهللا سبحانه أن هيدينا ألحسن األخالق، ال هيدي ألحسنها إال هو وأن يرصف عنا 

سيئها، ال يرصف عنا سيئها إال هو، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات 

 نا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.الشياطني، وصىل اهللا عىل نبي

 مجاد األوىل ٢١حرر يف 

 هـ. ١٣٩٤عام 

* * * 
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 هناية املرأة الغربية

 بداية املرأة العربية

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

لقد أفادت التجارب املشهود هلا بعني االعتبار والصحة أن خروج املرأة من بيتها هو عنوان 

ضياع العيال وانقطاع وشائج األلفة واملحبة بينها وبني زوجها مع فساد أخالقها. خراب البيت و

وقد أخذ عقالء النصار يشكون الويالت عىل إثر الويالت من جراء فساد أخالق البنني 

والبنات، وذلك أن البنت الغربية متى بلغت ست عرشة سنة أو ثامين عرشة سنة خرجت من بيت 

ها حني تقبلها األعامل ثم تتفق مع شاب يشاكلها وتعتزل معه يعمالن أهلها، وقد خيرجها أهل

ويأكالن، ومتكث البنت بالسنة والسنتني ال تسأل عن أهلها وال يسألون عنها وال ترغب يف 

الزواج الرشعي فإن تزوجت فإهنا ال ترغب يف أن حتبل، لكون احلبل يعوقها عن الكسب، كام أن 

 ء تكفل العيال واملطالبة بمؤنتهم ومؤنة أمهم.الرجل ال يرغب أن حيمل أعبا

ا عن  وأكثرهم يتمتع باملرأة عن طريق الزنا، وأخذوا يتحاشون عن النكاح الرشعي تباعدً

مسؤولية نفقة العيال لعلم أحدهم أن ولده ليس له بولد وأن ابنته ليست له ببنت لكون وشائج 

رغبون يف اقتناء الكالب يتسلون هبا عن تربية القرابة متقطعة فيام بينهم، وعىل إثر هذا صاروا ي

األوالد ولنسائهم معها مآرب أخر. وعىل إثر هذا انرصف الشباب والشابات عن التعلم يف 

املدارس للصنائع وغريها التي عليها مدار قوهتم ورقيهم وثروهتم حتى قل ماهلم وانقرض 

 نسلهم وتعطلت صنائعهم.

ملدنية واحلرية التي يفتخر هبا الغرب، حتى صاروا ال يعدون فهذه احلالة املزرية هي هناية ا

الزنا جريمة لكونه بزعمهم من كامل احلرية التي تتمتع هبا املرأة، إال إذا زنى هبا مكرهة أو زنى هبا 

عىل فراش الزوج، مع العلم أن الزنا حمرم يف رشيعتهم، وال نقول: إهنم كلهم هبذه الصفة، وإنام 

األمر الغالب عىل أخالقهم والعادة السائدة من بينهم، وإال فقد يوجد بيوت  نقول: إن هذا هو
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يلتزم أهلها العفاف واحلشمة والقيام بخدمة املنزل وحسن الرتبية ورعاية حق الزوج واحرتامه، 

ا، وال يزال عقالؤهم وكتاهبم والكاتبات املفكرات من نسائهم  لكن مثل هذا قليل عندهم جدًّ

 وتوجيه املذام عىل سوء تربية نسائهم وفساد أخالقهن.ينحون باملالم 

إن املرأة لن تبلغ كامهلا احلقيقي إال بالرتبية اإلسالمية التي تطبع يف قلبها ملكة حمبة الفرائض 

 والفضائل والتنزه عن منكرات األخالق والرذائل.

ا وإن من عوائدهم السيئة السائدة فيام بينهم كون الرجل إذا خطب امرأة سوا ء أكان صادقً

ا، فإنه يامرس التجربة معها، وال نقول: يف يشء دون يشء بل يف كل يشء.  يف رغبته أو خمادعً

فيخلو هبا حتى يف بيت أهلها وهم ينظرون إليهام، وتسري معه مصاحبة له وتنام معه كفعل الرجل 

 مع زوجته عىل حد سواء.

حسن أخالقه وقد يذكر هلا أن حسابه يف ثم يظهر وسائل اإلغراء فيومهها بغناه ثم يظهر هلا 

البنك يبلغ كذا وكذا عىل سبيل اخلداع. وال يزال دأبه معها السنة والسنتني عىل سبيل التجربة 

وباسم أهنا خطيبته، حتى إذا التاط قلبها بحبه وسال لعاهبا عىل حصول ما يعدها ويمنيها به، 

الثانية كام فعل مع األوىل من تنقله يف  انرصف عنها وفارقها لتعلقه بأخر غريها فيفعل مع

ا من تبعاته ومسئوليته.  اللذات وتنوع املشتهيات ولعدم رغبته يف الزواج الرشعي هتربً

* * * 

اء ون عىل النسَ امُ ال قوَّ  الرجَ

إن قضية املرأة بمقتىض دخوهلا مع الزوج بالنكاح الرشعي تعترب بأهنا قد دخلت يف العقد 

 التزام رئاسة الزوج عليها بدون هضم وال ضيم وال إسقاط هلا عن كرامتها برضاها واختيارها عىل

ا يف كتابه احلكيم فقال تعاىل: ا ﴿ وال عن إنسانيتها، وقد سمى اهللا الزوج سيدً ۡلَفَيا َسّيَِدَها َ�َ
َ
َو�

ال عىل كام سامها اهللا الصاحبة باجلنب، وقد أثبت اهللا سبحانه القوامة للرج .]٢٥[يوسف:  ﴾ٱۡ�َاِب 

 



 ٢٣٣  ) هناية املرأة الغربية، بداية  املرأة العربية٨(

ُٰموَن َ�َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ النساء فقال: َل  ٱلّنَِسآءِ قَ�َّ ُ بَِما فَضَّ ْ ِمۡن  ٱ�َّ نَفُقوا
َ
ٓ أ ٰ َ�ۡعٖض َو�َِما َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
َل ﴿ وهذه القوامة وهذه السيادة هي املعنية بقوله: .]٣٤[النساء:  ﴾أ ُ بَِما فَضَّ ٰ  ٱ�َّ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ ﴿ من كون الرجل أقدر من املرأة عىل احلامية والرعاية والكسب، ﴾َ�ۡعٖض 
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
 ﴾َو�َِمآ أ

ِيَولَُهنَّ ِمۡثُل ﴿ أي بام بذل هلا من املهر والنفقة عليها وهي املشار إليها بقوله: ِ  ٱ�َّ  ٱلَۡمۡعُروِف� َعلَۡيِهنَّ ب
إذ ليس الذكر كاألنثى. فبعض العلامء قال: إنه من أجل  .]٢٢٨ة: [البقر ﴾َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ 

ضعفها ونقص رأهيا يف ترصفها كام هو الغالب عىل أكثر طبائع النساء، وال ينفي هذا وجود بعض 

النساء الذكيات العاقالت الاليت هلن حظ من القوة والكياسة وحسن الترصف والسياسة، فكم من 

والعقل والذكاء والفطنة والقدرة عىل الكسب، وهذه تعد من النادر  امرأة تفضل زوجها يف العلم

الذي ال يبنى عليه قاعدة ألن النادر ال حكم له، وإنام االعتبار باألغلب والعادة السائدة من طبائع 

النساء، والنساء طوال القرون الطويلة واىل حد اآلن مهام بلغت إحداهن من الذكاء والفطنة فإهنن 

رفن شدة حاجتهن إىل الرجال يف الرعاية واحلامية والقيام بالكفالة والكفاية حتى إن يعتقدن ويع

النساء يف بعض األمم يعطني الرجل املهور ويشاطرنه النفقة ليكن حتت رئاسته ورعايته، للعلم 

بشدة حاجتهن إليه وكون رعاية الرجل باملرأة عىل قدر حظوهتا عنده وميله إليها، وقد قيل: 

وتدعى األيم واألرملة بحيث حتيط هبا الكآبة واملسكنة، فاملرأة التي  »امرأة بال زوج مسكينة«

يأخذها احلرص عىل العمل للكسب أو عىل العلم والتعليم إىل أن تفني زهرة شباهبا بدون زوج وال 

أوالد، فإهنا يف الغالب تندم يف آخر عمرها أشد الندم وتبدي احلرسة واألسف عىل ما فات من 

 رها بدون زوج يؤنسها وبدون نسل يرثها، وتذكر به بعد موهتا.ده
هلذا يعد من الشطح والشطط وقوع هذا اجلدال والصخب من أنصار املرأة بالباطل حيث 

يطالبوهنا باخلروج من بيتها للعمل وحيسنون هلا ذلك مع معرفة كل عاقل بام ينجم عن هذا 

ا حقوق زوجها وتربية عياهلا وإصالح شؤون بيتها، الشيوع من األرضار واملفاسد الكبار وإمهاهل

فهم يرضوهنا من حيث يريدون نفعها، ويريدون جعلها بمثابة األنعام السائبة التي ترسح وترتع 

 حيث شاءت كحالة املرأة الغربية عىل حد سواء. نريد حياهتا ويريدون موهتا.
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 أبتغـــي إصـــالح ســـعد بجهـــدي
 

 وهــي تســعى جهــدها يف فســادي 
 

ا تنبه أهل أوروبا إىل إصالح شؤوهنم االجتامعية وترقية معيشتهم املدنية وعرفوا فساد ومل

تربية نسائهم وفساد تعلمهن وأن األدواء االجتامعية واألمراض املدنية، قد ظهر أثرها بشدة عىل 

حضارهتم، وصارت هتددهـم بفساد أحواهلم وقلة ماهلم وانقراض نسلهم وعياهلم وتقويض 

ئعهم وأعامهلم، وقد ظهر أثر ذلك جليًّا يف الغرب بحيث دخل عليهم هذا الضعف دعائم صنا

وقلة النسل تدرجييًّا، فلام عرف ذلك بعض كتاهبم وبعض الكاتبات الذكيات من النساء أخذوا 

يرصخون بفضل دين اإلسالم ويتمنون الرجوع إىل تعاليمه وتربية نسائهم عليه، ودونك الشاهد 

احلق ما شهدت به األعداء، ونحن نسوق بعض أقواهلم لالتعاظ هبا وأخذ املشاهد للواقع و

 االعتبار منها وخري الناس من وعظ بغريه.

قال العالمة اإلنجليزي (سامويل ساميلس) وهو من أركان النهضة اإلنجليزية: إن النظام 

مة لبناء احلياة املنزلية الذي يقيض بتشغيل املرأة يف املعامل، مهام نشأ عنه من الثروة فإن نتيجته هاد

ألنه هياجم هيكل املنزل ويقوض أركان األرسة ويمزق الروابط االجتامعية ويسلب الزوجة من 

زوجها واألوالد من أقارهبم، وصار بنوع خاص ال نتيجة له إال تسفيل أخالق املرأة، إذ وظيفة 

وتربية أوالدها واالقتصاد يف  املرأة احلقيقية هي القيام بالواجبات املنزلية، مثل ترتيب مسكنها

 وسائل معيشتها مع القيام باحتياجاهتم البيتية.

ولكن املعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت املنازل غري املنازل، 

وأضحت األوالد تشب عىل عدم الرتبية وتلقى يف زوايا اإلمهال، وانطفأت املحبة الزوجية 

لظريفة واملحبة اللطيفة، وصارت زميلته يف العمل واملشاق، وخرجت املرأة عن كوهنا الزوجة ا

وصارت معرضة للتأثريات التي متحو غالبًا التواضع الفكري والتوادد الزوجي واألخالق التي 

 .!*"ةعليها مدار حفظ الفضيل

 .٦٣٩٠٨دائرة املعارف فريد وجدي  )١(

 

                          



 ٢٣٥  ) هناية املرأة الغربية، بداية  املرأة العربية٨(

ونرشت جريدة (الغوس ويكيل ركورد) نقال عن جريدة (لندن ثروت) قائلة: إن البالء كل 

وج املرأة من بيتها إىل التامس أعامل الرجال، وعىل أثرها يكثر الشاردات عن أهلهن البالء يف خر

ا عىل املجتمع، فإن مزامحة املرأة  واللقطاء من األوالد غري الرشعيني فيصبحون كالًّ وعالة وعارً

ا للرجال ستحل بنا الدمار. أمل تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس عىل الرجل وعليه م

 .!*"ليس عليها؟

ونرشت الكاتبة الشهرية (مس أين رود) يف جريدة (اإلسرتن ميل): ألن يشتغل بناتنا يف 

البيوت خري وأخف بالء من اشتغاهلن يف املعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق 

تتنعم املرأة بأرغد حياهتا إىل األبد. أال ليت بالدنا كبالد املسلمني فيها احلشمة والعفاف والطهارة 

عيش، تعمل كام يعمل أوالد البيت وال متس األعراض بسوء، نعم إنه لعار عىل بالد اإلنكليز أن 

جتعل بناهتا مثال للرذائل بكثرة خمالطة الرجال، فام بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل بام 

 .!+"للرجال سالمة لرشفها يوافق فطرهتا الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعامل الرجال

ونرشت الكاتبة الشهرية (الالدي كوك) بجريدة (اإليكوما) وهذا نص املقالة: إن االختالط 

يألفه الرجال وقد طمعت املرأة فيه بام خيالف فطرهتا، وعىل قدر كثرة االختالط يكون كثرة أوالد 

رتكها وشأهنا تتقلب عىل مضجع الزنا، وهنا البالء العظيم عىل املرأة فالرجل الذي علقت منه ي

الفاقة والعناء وتذوق مرارة الذل واملهانة واالضطهاد من احلمل وثقله والوحم ودواره، أما آن 

 لنا أن نبحث عام خيفف إذا مل نقل عام يزيل هذه املصائب العائدة بالعار عىل املدنية الغربية؟

تكام باشتغاهلن يف املعامل ومصريهن يا أهيا الوالدان، ال يغرنكام بعض درهيامت تكسبها بنا

 إىل ما ذكرنا.

علموهن االبتعاد عن الرجال. أخربوهن بالكيد الكامن هلن باملرصاد. لقد دلنا اإلحصاء 

عىل أن البالء الناتج من محل الزنا أنه يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختالط النساء بالرجال، أمل تروا 

 من جملة املنار. ٤م ٤٨١ص  )١(

 .٤من جملة املنار  ٤٨١يف مقالة عنواهنا الرجال والنساء صنرشت  )٢(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٣٦

ت يف املعامل واخلادمات يف البيوت، ولوال األطباء الذين أن أكثر أمهات أوالد الزنا هن املشتغال

يعطون األدوية إلسقاط احلمل لرأينا أضعاف ما نر اآلن. لقد أدت بنا هذه احلالة إىل حد من 

الدناءة مل يكن تصورها يف اإلمكان حتى أصبح رجال مقاطعات بالدنا ال يقبلون املرأة زوجة 

 .!*". انتهىةرشعية، وهذا غاية اهلبوط باملدني

وإنام سقنا هذه املقاالت التي هي بمثابة الشهادات إلقناع الشباب والشابات املفتونني بتقليد 

أوروبا يف عاداهتا وفساد أخالقها والسري عىل منهاج أعامهلا يف التساهل يف الفسق كدأب 

 املتفرنجني يف التسليم لألمم القوية والتقليد هلا.

يف منع االختالط: إن هذا االختالط جيب منعه وعدم إقراره ألنه  وقد قلنا يف رسالة اخلليج

يفيض بأهله إىل أرش غاية وأسوأ حالة فال ينبغي أن نغرت بمن ساء فهمه وزل قدمه يف الغرق يف 

 إثمه، فإنه ال قدوة يف الرش، فإن غشيان النساء هلذه اجلامعات واألعامل واملعامل من أقو

وإغوائهن، والفساق هم حيرصون عىل هذا االجتامع بالنساء فال  الوسائل لتعرف الفساق هبن

 ينبغي أن نغش أنفسنا، ونتعامى عام يرتتب عليه من فساد األخالق واآلداب.

تدخل البنت العذراء املصونة املحصنة هذا املجتمع املختلط وهي يف غاية من النزاهة والعفة 

يف متناول كل ساقط وفاسق فيوجه السفهاء واحلياء فتقعد مقعد املرأة الربزة، بحيث تكون 

والفسقة إليها أنظارهم وأفكارهم ويسرتسلون معها يف حديث اهلزل والغزل ويعملون هلا 

وسائل اإلغراء واإلغواء ال سيام إذا كانت ذا حسب ومجال فال تلبث قليالً حتى تلقي عن نفسها 

بطة العصمة، ثم متيل إىل الفاحشة جلباب احلياء واحلشمة، وتزول عنها العفة وتنحل منها را

املحرمة ألهنا ناقصة عقل ودين ومشبهة عقوهلن بالقوارير والشباب قطعة من اجلنون. ومن 

 العصمة أال تقدر واملعصوم من عصمه اهللا. ومتى كثر اإلمساس قل اإلحساس.

ــا ــت هل ــا فقل ــدتك جمنونً ــت عه  قال
 

 إن الشـــباب جنـــون بـــرؤه الكـــرب 
 

 من املجلد الرابع من جملة املنار. ٤٨٢ص  )١(

 

                          



 ٢٣٧  ) هناية املرأة الغربية، بداية  املرأة العربية٨(

أمام اهللا والناس هم األمراء والزعامء الذين جيب عليهم منع اختالط  واملسؤولون عن هذا

ا. وأن  اجلنسني اتقاء الفتنة، وقد قرر العلامء أن املجموع الذي يتضمن املحظور يكون حمظورً

الوسائل هلا أحكام املقاصد وأن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح. ومن وقع يف الشبهات 

جيب النهي واالنتهاء عن مثل هذا ألنه جير إىل فنون من املضار املتنوعة وقع يف احلرام. فألجله 

ا وزال هبا عنهن األدب واحلشمة والعفة والدين.  متى اعتادها النساء أصبحن ال يرون هبا بأسً

إن أكرب أمر خترسه املسلمة اخلفرة يف هذا االختالط هو خرساهنا للحياء الذي هو بمثابة 

 البخاريتها. فاحلياء حيسبه بعض الناس هينًا وهو عند اهللا عظيم. ويف السياج لصيانتها وعصم

ألن احلياء ينحرص يف فعل ما  »احلياء خ� لكه«وقال:  »احلياء من اإليمان«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

جيملها ويزينها واجتناب ما يدنسها ويشينها، واحلياء مقرون به البهاء واجلالل واجلامل كام أن 

وازمه ذهاب البهاء واجلامل واجلالل، تر املرأة امللقية جللباب احلياء يف صورة عدم احلياء من ل

 قبيحة وقحة مرتجلة ال تدري أهي رجل أو امرأة وقد قيل:

 فـــــال واهللا مـــــا يف العـــــيش خـــــري
 

ـــــاء  ـــــب احلي ـــــدنيا إذا ذه  وال ال
 

ـــري ـــتحيا بخ ـــا اس ـــرء م ـــيش امل  يع
 

 ويبقـــى العـــود مـــا بقـــي اللحـــاء 
 

  وحسن لكنه يف النساء أحسن.إن احلياء كله خري

وإذا أردت أن تعرف خسارة فقد احلياء فانظر إىل بعض البلدان التي هجر نساؤها احلياء 

وجتافني عن التخلق به، واعتقدن أن اإلنسان حيوان تر فيهن العجب من فساد األخالق 

ال تبايل بام واآلداب ونكوس الطباع وفساد األوضاع واإلخالد إىل سفاسف الرشور والفجور ف

فعلت أو فعل هبا، شبه احليوان، فال تستحيي من اهللا وال من خلقه وال ترغب يف أن يبقى هلا 

إذا لم �ستح «: ملسو هيلع هللا ىلصرشف أو ذكر مجيل تذكر به يف حياهتا أو بعد وفاهتا، وهذا معنى قول النبي 

 .!*"»فاصنع ما شئت

 أخرجه أبو داود من حديث أيب مسعود. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٣٨

اجهن أو حمارمهن، ومن املعلوم أن هنى القرآن هنيًا رصحيًا عن إبداء النساء زينتهن لغري أزو

املرأة يف حالة هذا االختالط ستظهر حماسنها ومفاتن جسمها فتبدي يدهيا إىل قريب العضد وهبا 

أسورة الذهب وساعة الذهب وتبدي رجليها إىل نصف الساق وتكشف عن رأسها ورقبتها 

تجميل نفسها من األصباغ وقالئدها وحلق اآلذان، ولن تذهب إىل هذا املجتمع إال بعد تكلفها ب

واألدهان العطرية، لعلمها أن الشباب سينظرون إليها، فهل يشتبه عىل عاقل بعد هذا حتريم إبداء 

هذه الزينة مع الرجال األجانب، إذ ال حمل للرتدد يف حتريم هذا العمل وحتريم التعاون عليه 

ت عن اإلنكار عليهم، وال حاجة وحتريم املساعدة ألهله، بل وال يف حتريم إقرارهم عليه والسكو

 إىل تطويل الكالم يف مفاسده وما يؤول إليه فإهنا بدهية بطريق العقل واالختبار.

واملفتونون بالتقليد يعلمون من مضاره املتولدة عنه أكثر مما ذكرنا لكنهم يستحبون العمى 

بَِها �﴿ عىل اهلد ْ ْ ُ�َّ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنوا ْ َسبِيَل �ن يََرۡوا  ﴾َ� َ�تَِّخُذوُه َسبِيٗ�  ٱلرُّۡشدِ ن يََرۡوا

فهم يفضلون ترك هذه اآلداب اإلسالمية واألخالق العربية وهيزؤون بمن  .]١٤٦األعراف: [

ا...  يفعلها وبمن خيالف رأهيم يف تركها من كل ما يسمونه متدنًا وجتديدً
ا عـن كـل فائـدة وْ رَ ي القلوب عَ مْ  عُ

 

  تقليـــــداألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا 
 

إن الغرية عىل املحارم تعد من شيم ذوي الفضائل واملكارم، فالغيور مهاب ومن ال غرية فيه 

مهان، والغرية الواقعة يف حملها هي بمثابة السالح لوقاية حياة الشخص ومحاية أهله، وكلام اشتد 

 ديه األراجيل.حفظ اإلنسان لصيانة نفسه وأهله قويت غريته واشتدت شكيمته بحيث ال ختلو بوا

وكلام كثرت مالبسته للقبائح وخاصة الزنا وتوابعه فإهنا تنطفئ من قلبه حرارة الغرية فال 

يستنكر معها فعل القبيح، ال من نفسه وال من أهله، بل ربام يلطف فعل الفاحشة ويزينها لغريه 

ا كام  ثبت بذلك كام يفعل الديوث الذي يقر السوء يف أهله، وهلذا صارت اجلنة عليه حرامً

والديوث هو الذي يقر أهله عىل عمل  !*"»ال يدخل اجلنة ديوث«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي 

 عليه اهلوان. السوء؛ ألن من هين يف نفسه وأخالقه فإنه يسهل

 أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه. )١(

 

                          



 ٢٣٩  ) هناية املرأة الغربية، بداية  املرأة العربية٨(

فالفاسدة أخالقهم وبيوهتم حيبون أن تفسد أخالق الناس وبيوهتم لينطفئ بذلك عارهم 

حيبون أن تشيع الفواحش يف بلدهم. والغرية من الدين  وخيتفي ذهلم وصغارهم، فمثل هؤالء

 ومن ال غرية له ال دين له ألن من لوازم عدم الغرية الرضاء بانتهاك حدود اهللا وحمرماته.

إن الرجل العاقل واملفكر احلازم جيب عليه أن يراقب العواقب وأن يقابل بني املصالح 

ا واملفاسد، فإن هلذه القضية ما بعدها إذ املنك رات يقود بعضها إىل بعض وحتى تكون اآلخرة رشًّ

من األوىل، فعند نجاح القائلني بإباحة االختالط فإنه يقودهم إىل املطالبة بإباحة الرقص ثم 

املطالبة بإعطاء املرأة كامل حريتها تترصف بنفسها كيف شاءت ليس لزوجها وال ألبيها عليها من 

 ذا هو هدفهم األكرب وبعمله يعملون.سلطان كفعل املرأة األوروبية، وكأن ه

أهيا العقالء اعتربوا وفكروا واعلموا أن املسلمني إنام نكبوا يف جمتمعهم وأخالقهم بعدما 

نكبوا يف نظام عائلتهم وفساد تربيتهم لنسائهم وأبنائهم الرتبية الدينية الصحيحة املبنية عىل 

 ئل.التحيل بالفضائل والتخيل عن منكرات األخالق والرذا

وبسبب إمهاهلم حلسن تربيتهم وفساد تعليمهم ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم. 

وأخذوا يتناسون التعاليم اإلسالمية واألخالق العربية ألنه إذا ساء التعليم ساء العمل وإذا ساء 

ُ َوَمن يُرِدِ ﴿ العمل ساءت النتيجة ِ ِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
ُ
ۚ أ ِينَ ا لَۡم  ٱ�َّ

ُ يُرِدِ  ن ُ�طَ  ٱ�َّ
َ
ۡ�َياقُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ�  ّهِرَ أ   .]٤١املائدة: [ ﴾٤١َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرةِ ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ�  ٱ�ُّ

فهذه حمض نصيحتي لكم قصدت هبا نفعكم ودفع ما يرضكم واهللا خليفتي عليكم 

 انتكم وأستغفر اهللا يل ولكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وأستودع اهللا دينكم وأم

 مجاد اآلخرة ٤حرر يف 

 هـ.١٣٩٦سنة 

* * * 

 





 
 

)٩( 

 احلكم اإلقناعي

 التلقيح الصناعي يف إبطال

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 م.احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظي

 أما بعد:

: ربيع األول عام ٢٣٢فقد عرض عيل مقالة أصدرهتا جملة العريب بالكويت يف عددها رقم 

م وهي صادرة من فضيلة الدكتور الشيخ يوسف ١٩٧٨هـ املوافق شهر مارس ١٣٩٨

 القرضاوي كرد منه عىل الدكتور حسان حتحوت.

أن جيامع الرجل الغريب  تتضمن استفتاء علامء فقه الرشيعة عىل عملية شتل اجلنني وهو

امرأته التي هي غري صاحلة للحمل ثم ينقل ماءه منها إىل امرأة ذات زوج بطريقة فنية فينمو إىل 

هناية وضعه، ويكون اجلنني ابنًا هلذا الرجل الغريب الذي لقح به منيه وابنًا لزوجته. أما األم التي 

شه فإهنام يعتربان أجنبيني منه وتنقطع محلت به وولدته وكذا زوجها الذي ولد اجلنني عىل فرا

صلته بينهام فال يرثهام وال يرثانه، وتكون أمه احلقيقية هي التي أتت باملني وزوجها أي صاحب 

 املني هو أبوه احلقيقي، ويطلب رأي الفقه الرشعي يف موضوعه.

 ]رأي الشيخ يوسف القرضاوي بشأن شتل اجلنني، والرد عليه[

ه ويف مقدمة مقالته ببطالن التلقيح الصناعي، وهو  رضاويفأجاب الشيخ يوسف الق يف ردّ

أن يؤخذ مني الرجل الغريب ويوضع يف فرج املرأة ذات الزوج قائالً: إن هذا حرام بطريق اليقني 

لكونه يلتقي مع الزنا يف اجتاه واحد، حيث إنه يؤدي إىل اختالط األنساب. ثم استطرق يف كالمه 

م عنها من املساوئ واإلجرام، مما عملية الشتل فأنحى علي نجُ ها باملالم، وتوجيه املذام، وبنيّ ما يَ

ب هبا رشع اإلسالم بكالم استقىص فيه غاية الغرض  يقتيض إحلاقها باألمر احلرام، وكونه ال يُرحِّ
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 واملرام، مما يوافق أحكام رشع اإلسالم.

فق للحكمة وفصل فلو اقترص عىل حده ومل يتجاوزه إىل ضده، لقلنا: قرطس فأصا وُ ب وَ

اخلطاب. قال: والذي أر أن الفقه اإلسالمي ال يرحب هبذا األمر املبتدع وال يرىض عن فعله 

 وآثاره.

لكنه تصد هلدم ما بناه وحمو حماسن ما كتبت يداه، فعاد إىل إصدار حكم منه يف القضية 

ة الذين وجه إليهم اخلطاب، يتضمن جواز هذه العملية العتبار أنه أحد فقهاء الرشيعة اإلسالمي

فعقد للحكم فصالً سامه: (ضوابط وأحكام) فعاد إىل القول بإباحته بعد جزمه بتحريمه من كون 

اجلنني متى نشأَ من هذه النطفة فإنه يكون ابنًا للرجل الذي أخذ منه قطرة املني وتكون زوجته 

ه الت ي محلت به وولدته فإهنا ليست له بأم فال التي مل حتمل ومل تلد هي أم اجلنني احلقيقية، أما أمُّ

يرثها وال ترثه بزعمه، وكذلك زوجها الذي ولد الغالم عىل فراشه فإنه ليس أبا للجنني بزعمه 

 ورشط لعملية الشتل:

 أن يكون مع امرأة ذات زوج. −

 وأن يكون بإذن زوجها ورضاه. −

 .وأن تستربئ حالة التلقيح أي تعتد عن زوجها للعلم برباءة رمحها −

ثم أخذ خيلط وخيبط يف األحكام، وأمور احلالل واحلرام، بدون بينة وال برهان، بل بكالم يعد 

ه العقول، ويناقض النصوص واألصول، قد أبطل به رصيح حكمه بعد إحكامه  من الفضول، متجّ

نَ�ٰثٗ  ٱلَِّ� كَ ﴿ وعاد إىل نقضه بعد إبرامه فكان
َ
ٍ� أ   .]٩٢[النحل: ﴾اَ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

ا وحيث فتح الشيخ باب هذه الفتنة فإنه سيأيت  وبام أن الباطل شجون يستدعي بعضه بعضً

من يبني عىل حكمه فيقول بجواز عملية التلقيح مع األبكار العذار، ومع الثيبات اخلليات من 

ا فيتسع اخلرق عىل الراقع.  األزواج لكون احلكم يف اجلميع واحدً

 رد عليه أتكلم يف بطالن التلقيح بنوعيه:وإنني بمقتىض ال

 نوع التلقيح بمني الرجل الغريب بال واسطة. −
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 ونوع الشتل. −

فكال األمرين يف البطالن سيان، إذ األمر فيهام يدور عىل نقل مني رجل غريب يف رحم امرأة 

هو غريبة منه ليست بزوجته والتي من واجبها أن تصون نفسها عن اختالط ماء الغري هبا، إذ 

 نظري الزنا ونفس التلقيح الصناعي بال فرق.

ا غري منشور آلثرنا غلق بابه عىل خبيئة خطئه واضطرابه، ومل  فلو بقي األمر فيها مستورً

نتعرض لنرش هذا الرش وأسبابه، لكن القضية صارت منشورة وحكمه فيها مشهور حتى صارت 

ضوع حقيقته، ويف غرابة احلكم حديث اجلمهور يف جمالسهم ومدارسهم فأخذوا خيوضون يف مو

 بإباحته.

ل إليهم من رهبم وما رشعه هلم نبيّهم يف موضوع  هلذا وجب علينا حتامً أن نبنيّ للناس ما نُزِّ

هذه القضية نفسها فإن رشيعة اإلسالم كفيلة بحل املشاكل كلها، واهللا سبحانه قد أوجب عىل 

 العلامء البيان وحرم عليهم الكتامن.

وسف يف تفصيل ما حكم به مع فرض وقوعه فقال: (ضوابط وأحكام) إن من قال الشيخ ي

 الرشوط أن تكون احلاضنة أي التي يوضع فيها التلقيح:

 : ذات زوج.أوالً 

 : أن يكون هذا الفعل برىض الزوج.وثانيًا

: جيب أن تستويف املرأة احلاضنة العدة من زوجها خشية أن يكون قد علق برمحها بويضة ثالثًا

ا الختالط األنساب.ملق  حة، فال بد أن تضمن براءة رمحها منعً

ا : نفقة املرأة احلاضنة وعالجها ورعايتها طوال مدة احلمل والنفاس عىل أب الطفل، رابعً

ض عام  أي امللقح للبويضة، أو عىل وليه من بعده، ألهنا غذت اجلنني من دمها، فال بد أن تعوّ

ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ  �ن﴿ فقدته ثم استدل بقوله تعاىل: ْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ نفُِقوا
َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
 ﴾ُ�نَّ أ

  .]٦الطالق: [

 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٤٦

ا : مجيع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت من هنا من باب قياس األوىل أي للمرأة خامسً

 األجنبية صاحبة املني.

اجلنني. انتهى أما زوج املرأة احلاضنة، أي زوج التي محلت وولدت فليس له أي عالقة ب

 كالم الشيخ يوسف.

: إن هذا التقرير الصادر منه هو رصيح يف احلكم منه لصحة عملية الشتل مع العلم وأقول

قتد به وينتهي أكثر الناس إىل رأيه، ويف هذا الرأي من التغرير املخالف لتقريره السابق  أنه عامل يُ

.  ما ال خيفى عىل أحدٍ

 األمر والواقع. وحكمه هبذا هو حكم باطل يف نفس

 ال وافق احلكـم املحـل وال هـو اســ
 

 !*"روط فكـان ذا بطـالنــتوىف الش 
 

إن األصل الفاسد ال يقاس عليه، إذ القياس عىل الفاسد فاسد، وهذا احلكم إنام نشأ من 

عدم تفكري وحسن تدبري فهو خطرات من وساوس فكرته ليس له أصل يستند إليه وال نظري 

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصالف للحق واحلقيقة والنبي يقاس عليه، وهو خم

 ويصيب. وحاصله: أنه رأي منه، وليس برواية، والرأي خيطئ !+"»رد

إن الشيخ يوسف أشار يف مقدمة مقالته أن الدكتور حسان حتحوت تساهل يف إباحة الشتل 

شيخ يوسف يف نفس ما عاب به حسان حتحوت نظرة منه إىل رمحة املرأة الفاقدة لألوالد، وقد وقع ال

ا بتحريمه، وكأنه خرج منه خمرج املسانعة واملصانعة  من القول بإباحة هذا الفعل، الذي جزم سابقً

وللقوم الذين حيبون أن تشيع مثل هذه الفاحشة بني الناس، فأحب أن يتقدم بالقول  ،هلذه املرأة

 كرب وأنكر منها، وأظن أنه مل يسبق إىل القول بإباحتها أحد.بإباحتها تنشيطًا هلم عىل اإلتيان بام هو أ

 وما أرسع ما نيس هذا اإلنسان، وأين قوله:

 .١/٣٨انظر (توضيح املقاصد يف رشح قصيدة ابن القيم) للشيخ أمحد بن عيسى  )١(

 حديث عائشة. متفق عليه من )٢(
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م التبني، وانتساب اإلنسان إىل غري أبيه فأجدر به أن حيرم التلقيح  إذا كان اإلسالم قد حرّ

 املذكور ألنه يلتقي مع الزنا يف اجتاه واحد ويفيض إىل اختالط األنساب.

الذي نطق به هو احلجة لنا عليه، وال نقبل نقضه بام خيالفه، ومتى كان هذا قوله يف فهذا 

التلقيح الصناعي وأنه حرام بيقني فإن الشتل مثله إذ التلقيح الصناعي هو نقل مني الرجل 

 الغريب إىل املرأة ذات الزوج بال واسطة.

ة لألوالد ولن يتغري هذا املني عن أما الشتل فإنه ينقل إليها بواسطة مروره عىل املرأة الفاقد

حالته بمروره عليها، وما ذكروه من تلقيح البويضة فإنه سيكون من رحم املرأة املنقول املني إليها 

لَۡم يَُك ُ�ۡطَفٗة ﴿ فينتهي ويستقر برمحها، ومني الرجل هو األصل يف إجياد اجلنني، يقول اهللا تعاىل:
َ
�

ٖ ُ�ۡمَ�ٰ  ّ�ِ ٰى �َ  ُ�مَّ  ٣٧ّمِن مَّ ومثله كل فحل، فقد ثبت  .]٣٨-٣٧القيامة: [ ﴾٣٨َن َعلََقٗة فََخلََق فََسوَّ

بمقتىض التجربة يف البهائم وخاصة البقر أهنا حتمل بمجرد نقل مني الثور إىل فرجها، بدون 

 مروره عىل يشء آخر.
ناعي، فمتى علم ذلك فإن التلقيح بالشتل يثبت له من العلل واملساوئ ما ثبت للتلقيح الص

إذ حقيقته نقل مني رجل غريب إىل رحم امرأة ليست له زوجة، والتي من واجبها صيانة رمحها 

عن مشاركة األغيار، فيرتتب عليه اختالط نسب أجنبي بنسب أهيل إذ هذا املقصود األكرب يف 

 حتريم الزنا، وانتساب الرجل إىل غري أبيه وأمه، وهو واقع يف التلقيح بنوعيه.

مع هبذا اليشء قبل اليوم، ولكن الناس متى بعدوا عن الدين فإهنم يتوسعون يف وما كنا نس

البدع والزور وأعامل الرشور والفجور ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئًا. ومتى كان 

هذا التلقيح زنا فكيف يطلب فيه إذن الزوج به ورضاه عنه، فإنه متى ريض به وأذن فيه فإنه 

السوء عىل أهله، وتعترب امرأته زانية، ألنه متى ذكر العلامء يف حكمة حتريم الزنا أنه ديوث، يقر 

منع الختالط األنساب، فاملقصود األكرب يف وسيلة اختالط األنساب هو نقل مني رجل غريب 

إىل رحم امرأة ليست له بزوجة بأي طريقة، أو بأي صفة يصل فيها املني إىل غايته من رحم هذه 

فيتخلق منه إنسان يلتحق بنسب املرأة األجنبية ونسب زوجها وهو رجل أجنبي عنهام، املرأة 
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فيرتتب عليه اختالط نسب أجنبي بنسب أهيل، إذ هذا املقصود األكرب يف حتريم الزنا، وهو حقيقة 

 التلقيح بنوعيه يف إيصال مني الرجل الغريب إىل امرأة ذات زوج. إن هذا ليشء عجاب.

* * * 

 قه اإلسالمي يف موضوع القضيةالف حكـم

إن الرشيعة اإلسالمية بأحكامها كفيلة بحل مشاكل العامل؛ ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع 

بعد أزمان. فلو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن 

قب، ودراسة عميقة الغوص إىل استنباط احلكم من مظانه حيتاج إىل علم واسع، وفكر ثا

متخصصة يف معرفة العلوم والفنون، فال يقع بني الناس مشكلة ذات أمهية من مشكالت العرص 

ومعضالت الدهر إال ويف الرشيعة اإلسالمية طريق حلها، وبيان اهلد من الضالل فيها. كام أنه 

 بطالهنا. ال يأيت صاحب باطل بحجة باطلة إال ويف الرشيعة اإلسالمية ما يدحضها ويبني

والرشيعة مبنية عىل حفظ الدين واألنفس واألموال واألعراض أي األنساب والعقول التي 

حرم اخلمر من أجل حفظها ومحايتها، ذلك بأن دين اإلسالم قد نظم حياة الناس أحسن نظام 

 باحلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان.

فمنهم من قال: إنه يلتحق بأبيه وقد اختلف العلامء فيام يثبت به حلوق نسب الولد بأبيه 

بمجرد العقد الصحيح بأمه، فمتى أمكن دخوله باملرأة التي عقد عليها فإنه يلتحق به الولد الذي 

لم دخوله هبا أو مل يعلم؛ احتياطًا حلفظ الفراش والنسب، وهذا هو  محلت به وولدته سواء عُ

حة إحلاقه مُيض ستة أشهر فأكثر من ظاهر مذهب احلنابلة، واملالكية، والشافعية، واشرتطوا لص

عقده هبا. ومنهم من قال: ال يلتحق به نسبه إال بعد الدخول املحقق بزوجته أم ولده، وهذا هو 

اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القيم، وهو الصحيح املعمول به. فبعد حتقق 

ا صيانة للفراش الدخول هبا فإن كل محل حتبل به فإنه حيكم به ألبيه حكامً   احتياطيًّا جازمً
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والنسب، حتى لو فرض أهنا محلت به زنا أو بطريق الغصب، أو وطء الشبهة، فإنه حيكم به ألبيه 

الذي هو زوج أمه، وال ينظر إىل ما خيالفه، ويفهم منه التحاقه بطريق التلقيح بنوعيه، أي التلقيح 

التي محلت به وولدته، فال يتغري هذا احلكم  الصناعي والشتيل. فيكون الولد ألبيه أي زوج أمه

عن أصله لكون األحكام مبنية عىل الظاهر، واهللا يتوىل احلكم يف الرسائر إذ ليس كل الناس 

 خرجوا من أصالب آبائهم.

هبذا احلكم يف مثل هذه القضية عند فرض وقوعها فال حكم ألحد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حكم رسول اهللا 

 هنر معقل. بعد حكمه ومتى جاء سيل اهللا بطل

ويعني  »الودل للفراش وللعاهر احلجر«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة أن النبي  البخاري ومسلمففي 

بالعاهر الزاين، ويعني بالفراش الزوجة التي يف عصمة الزوج فإن محلت هبذا الغالم فإنه حيكم به 

 لزوجها املذكور حرصا عىل رعاية حفظ النسب ومحاية حرمة النكاح الرشعي.

ا هو جار عىل ألسنة العرب لكونه يفرتشها عند إرادة قضاء حاجته منها. وتسمية امل رأة فراشً

 كام قيل:

ــــا يقلنــــي  إذا رمتهــــا كانــــت فراشً
 

 وعنــد الفــراغ منهــا خــادم يتملــق 
 

ا يف قوله: وهذا احلديث أي  .]٢٢٣البقرة: [ ﴾َحۡرٞث لَُّ�مۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ كام أن اهللا سامها حرثً

هو نص يف احلكم يف هذه القضية وهو قاعدة عامة كلية من  »وللعاهر احلجر الودل للفراش«قوله: 

ا. فهو يوجب قطع  ا وعدمً قواعد الرشع، حيفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بالنسب جوازً

النزاع ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع يف مثل هذه القضية، فمتى محلت امرأة ذات زوج 

ل، أو الزنا، أو الغصب، أو الوطء بالشبهة فإن محلها يعترب للزوج بالتلقيح الصناعي، أو الشت

 ولزوجته التي محلت به ووضعته، وال عالقة للغاصب أو الزاين أو املأخوذ منه املني فيه.
وهذا احلديث يفرسه ما ذكر بسببه، فقد رو البخاري أنه تنازع سعد بن أيب وقاص وعبد 

زمعة، فقال سعد: إنه ابن أخي عتبة عهد إيل أن ابن وليدة يف ولد جارية  ملسو هيلع هللا ىلصبن زمعة عند النبي 

زمعة مني فاقبضه فقبضته، فقال عبد بن زمعة: إنه أخي وابن وليدة أيب، ولد عىل فراش أيب. 
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هو لك يا عبد بن زمعة، الودل للفراش وللعاهر احلجر، واحتجيب منه يا «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

ع العلم أنه أخو سودة ألبيها يف ظاهر احلكم. وقد أدرجه ملا رأ قرب شبهه بعتبة م .!*"»سودة

ا للحكم يف  البخاري يف باب اتقاء الشبهات من صحيحه، فلم يكن وطء عتبة هلذه املرأة مغريً

 الولد.

إن األصل الباطل يتفرع عنه فنون من الباطل، وإن التلقيح بالشتل هو نفس التلقيح 

و نقل مني الرجل الغريب إىل املرأة ذات الزوج بال الصناعي، ما عدا أن التلقيح الصناعي ه

 واسطة فينشأ عنه الولد.

أما التلقيح بطريق الشتل فإنه يكون بواسطة امرأة الرجل الغريب التي هي غري صاحلة 

للحمل، فيمر عليها وينقل منها إىل املرأة ذات الزوج الصاحلة للحمل، ومرور هذه النطفة هبا ال 

فها، وال ينبغي أن يقاس عىل شتل الشجر بعد نموه وكربه فينقل إىل مكان يغري شيئًا من أوصا

آخر فإن هذا يشء وذاك يشء آخر، مع العلم أنه مل يثبت التاريخ وجوده، وإنام ثبت وجود 

التلقيح الصناعي عن طريق احليوان، حيث يلقح البقر يف الثور بطريقة فنية بحيث يوضع املني يف 

 لج يف فرج البقرة فتلقح.يشء شبه األنبوب، ويو

وليس ما يصلح للحيوان يعترب صاحلًا لبني اإلنسان. وهذه النطفة تنتقل من طور إىل طور 

َ�ٰتُِ�ۡم ﴿ ومن حال إىل حال، فهي شبه البذر لإلنسان، يقول اهللا سبحانه: مَّ
ُ
َ�ۡلُُقُ�ۡم ِ� ُ�ُطوِن أ

َها﴿ ويقول سبحانه: .]٦الزمر: [ ﴾َخۡلٗقا ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡلٖق ِ� ُظلَُ�ٰٖت ثََ�ٰثٖ  ُّ�
َ
� إِن ُكنُتۡم ِ�  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

َلََّقٖة  ٱۡ�َۡعثِ َرۡ�ٖب ّمَِن  ۡضَغةٖ �ُّ فَإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ ِمۡن َعَلَقةٖ ُ�مَّ ِمن مُّ
َ لَُ�ۡمۚ َونُِقرُّ ِ�  ُبَّ�ِ  وََ�ۡ�ِ ُ�َلََّقةٖ ّ�ِ

َ
َسّ�ٗ  َما �ََشآُء إَِ�ٰٓ  رَۡحامِ ٱۡ� َجٖل مُّ

َ
  .]٥احلج: [ ﴾أ

ُ�مع خلُق «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث ابن مسعود أن النبي  الصحيحنيوهذا معنى ما يف 

أي أر�ع� يوًما، والعلقة -أحد�م يف بطن أمه أر�ع� يوًما نطفة، ثم ي�ون علقة مثل ذلك 

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
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ثم يرسل اهللا إيله امللك فينفخ فيه  -أي قطعة حلم-ثم ي�ون مضغة مثل ذلك  -قطرة دم
 أي يف الشهر اخلامس. »الروح

وهذا الشتل إما أن يكون يف حالة كونه نطفة، أو يف حالة كونه علقة، أو يف حالة كونه 

لد هذا الغالم عىل  مضغة، فإنه حيكم بأنه لألم التي محلت به وولدته وزوجها هو أبوه الذي وُ

 .»الودل للفراش«فراشه حلديث: 

ليس «: ملسو هيلع هللا ىلصويعترب التلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظامل، أي ال حقَّ ملدعيه لقول النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من حديث رواه أبو داود وأهل السنن أن رجلني اختصام عند النبي  .»لعرٍق ظالٍم حق

لألرض لصاحبها  ملسو هيلع هللا ىلصيف أرض غرس أحدمها فيها نخالً واألرض لآلخر، فقىض رسول اهللا 

 .»رق ظالم حقليس لع«وقال: 

ا فقال: فكل ما حتمل به  .]٢٢٣البقرة: [ ﴾َحۡرٞث لَُّ�مۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿ وقد سمى اهللا املرأة حرثً

املرأة ذات الزوج بأي طريقة فإنه ينسب إىل زوجها لكونه نامء حرثه وقد ولد عىل فراشه وألن 

 نكاحه هلا هو مما يزيد يف نمو الولد يف بطنها.
حٍّ عند باب فسطاط فقال: عىل ر ملسو هيلع هللا ىلصوقد مر النبي  ِ . فقالوا: »لعله ير�د أن يلمَّ بها؟«جل وجمُ

لقد هممت أن ألعنه لعًنا يدخل معه يف قربه، كيف يطؤها و� ال حتل هل و�يف «نعم. فقال: 

 .!*"»يورثه وهو ال �ل هل؟

 ثم هنى أن يسقي الرجل ماءه زرع غريه.

ة أو علقة أي قطعة دم، أو مضغة وهو : أنه لو نقل بطريق الشتل وهو نطفوخالصة البحث

قطعة حلم، فنام يف بطن املرأة ذات الزوج حتى نُفخ فيه الروح وحتى أمتت مدة محلها به فوضعته، 

ا هلا ولزوجها لعموم حديث   .»الودل للفراش«فإنه يكون ولدً

وهي قاعدة شاملة حتى لو طابت نفس األم التي محلت به، وطابت نفس األب بجعله 

ا ال جتوز هبته، وملا يرتتب عىل  للمرأة التي مل حتمل ومل تلد ولزوجها، فإنه ال جيوز ذلك لكونه حرًّ

 أخرجه مسلم من حديث أيب الدرداء. )١(
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هذا الترصف من قطع صلته بنسب أبيه، وقطع صلته بأمه التي قاست الشدة واملشقة حيث محلته 

ا، فيقطع نسبه هبا وجيعلها أجنبية عنه، وهو من باب قطع ما أمر اهللا به ا ووضعته كرهً أن  كرهً

من انتسب إىل «يوصل. ثم يلحق بأب أجنبي ليس بأب له فينسب إىل غري أبيه. ويف احلديث: 

 .!*"»غ� أبيه فاجلنة عليه حرام

: أنه ال شبهة مع فراش، أي ال حكم ألي وطء وقع من الزنا، أو الشبهة، ومن قواعد الفقه

فإن الولد للزوج الذي ولد عىل أو اإلكراه، أو الشتل، أو التلقيح الصناعي. فمهام كان من ذلك 

 فراشه، واألم احلقيقية هي أمه التي محلت به ووضعته.

وقد ذكر الفقهاء صورة يف نقل املني، وهي ما لو استلطفت امرأة ذات زوج بمني رجل 

غريب، أو برداء فيه مني فحملت من ذلك، فهذا القول قد سيق مساق التوسع يف تقرير ما ال 

متى ظهر للهواء فإنه يفسد بذلك ويبطل حقيقته، فال حجة لدعو املرأة  يقع، وإال فإن املني

 املحتجة به.

وشفانا من كف هذه الفتنة التي أكثر الناس من اخلوض يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كفانا رسول اهللا 

 .»الودل للفراش«موضوعها فقال: 

 و واقع فيه.وحرم التبني وهو واقع فيه بكل حاالته، كام حرم انتساب الرجل إىل غري أبيه، وه

ج يف أذهان الناس أن العلم أثبت أن هذا املني الذي ينقل بطريق الشتل  إن حاكم القضية يروّ

أنه جنني، وهو تدليس منه عىل األذهان، وتلبيس عىل ضعفة العقول واألفهام، وإال فإن موضوع 

ا، وإنام يسمى منيًّا احلكم والكالم هو يف املني الذي يلقح به اإلنسان بويضة املرأة فال يسمى جنينً 

�َ�ٰنُ فَۡلَينُظرِ ﴿ كام قال سبحانه: آءٖ َدافِٖق  ُخلِقَ  ٥ِممَّ ُخلَِق  ٱۡ�ِ  وقال: .]٦-٥الطارق: [ ﴾٦ِمن مَّ

َ�َۡسُب ﴿
َ
�َ�ٰنُ  � ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى  ٱۡ�ِ

َ
ٖ ُ�ۡمَ�ٰ  ٣٦أ ّ�ِ لَۡم يَُك ُ�ۡطَفٗة ّمِن مَّ

َ
َ�َن َعلََقٗة فََخلََق  ُ�مَّ  ٣٧�

وَۡجۡ�ِ ِمۡنُه  فََجَعَل  ٣٨ٰى فََسوَّ  َكرَ  ٱلزَّ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
  .]٣٩-٣٦القيامة: [ ﴾٣٩ ٱۡ�

 أخرجه أبو يعىل من حديث سعد. )١(
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َلََّقةٖ وََ�ۡ�ِ ﴿ ثم إنه يف حالة كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة قد تقذفه الرحم كام قال سبحانه: ُّ�
 فال يكون جنينًا حتى ينفخ فيه الروح. .]٥احلج: [ ﴾ُ�َلََّقةٖ 

(واجلنني) هو الولد يف البطن، سمي جنينًا الستجنانه، أي استتاره يف قال يف القاموس: 

الرحم. أما كون املني يصري جنينًا بإذن اهللا فهذا مما تعرفه العجائز فضالً عن العلم، ومل تأت هذه 

املرأة بجنني حي تنقله ثم تدسه يف فرج املرأة ذات الزوج، وقبل ميض األطوار الثالثة يعترب 

ا ميتة فهي له.كحكم امليت   حتى ينفخ فيه الروح فيكون إنسانًا حيًّا. ومن أحيا أرضً

ومثله تسمية احلامل حاضنة، فإن هذا من باب قلب احلقائق، فإنه ال حضانة إال للطفل 

الصغري متى خرج إىل الوجود حيًّا، وما دام يف بطن أمه فإنه يسمى محالً، وأمه حامالً، وال يقال: 

 حاضنة. واهللا أعلم.

 هـ١٣٩٨رجب سنة  ١٠حرر يف 

* * * 

 





 
 

)١٠( 

 فصل اخلطاب يف ذبائح

 أهل الكتاب

 





 
 

 مقدمة الرسالة

ا يف غريها، لكنها  إن يف هذه الرسالة من دقائق الفقه وحقائقه ما عسى أال جتده موضحً

حتتاج إىل علم واسع، ودراسة عميقة، وحترر عن تقييدات فقهاء املذاهب، وها هي معروضة 

ة بني يديك، وليس املخرب كاملعاين، ولن يقدح يف صحتها وصالحيتها خمالفتها عليك، وموضوع

ملا عليه أئمة املذاهب والفقهاء، فإن هؤالء األئمة أنفسهم ينهون أشد النهي عن تقليدهم، 

ويأمرون بأخذ الدالئل من أصل منبعها الصايف، أي: الكتاب والسنة اللذين جعلهام اهللا بمثابة 

قطعان عن الناس النزاع، ويعيدان اخلالف إىل مواقع اإلمجاع. وكل اعرتاض ال احلكم العدل، ي

يبنى عىل هذين األصلني فإنه يعترب بطريق الرشع أنه ممنوع غري مسموع؛ ألن من استبان له احلق، 

 مل يكن له أن يدعه لقول أحد من اخللق كام قيل:

ــامع ــه س ــق يف وج ــول احل ــنْ يلَ ق  أب
 

 رقُ ـي ويشـرـودعه فنور احلق يس 
 

ــــا فينســــى نفــــاره  سيؤنســــه رفقً
 

 ي القيــد املوثــق مطلــقـكــام نســ 
 

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

* * * 

 





 
 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 وأشهد أن احلمد هللا، ونستعني باهللا، ونصيل ونسلم عىل رسول اهللا، وأشهد أن ال إله إال اهللا

ا رسول اهللا.  حممدً

 أما بعد:

احلالل بّ� واحلرام «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث النعامن بن بشري أن النبي  الصحيحنيفقد ثبت يف 

مور مشتبهات ال يعلمهن كث� من انلاس، فمن اتىق الشبهات فقد استربأ دلينه 
ُ
بّ�، و�ينهما أ

يرىع حول احل� يوشك أن يقع فيه، أال وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، اكلرايع 
 احلديث. »و�ن للك ملك ح�، أال و�ن ح� اهللا �ارمه...

يف هذا احلديث أن الناس يف حياهتم تعرض هلم أنواع من املشاكل  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي 

واملشتبهات ال يدري أكثر الناس عنها أهي من احلرام أو من احلالل، ومن الواجب عىل العامة 

هذه املشاكل واملشتبهات أن يسألوا عنها من يثقون بعلمه وتقواه، ليكشف هلم عند وقوع 

مشكلها، إذ العامي ال جيب عليه أن يتقيد بمذهبه، وإنام جيب عليه أن يسأل من يثق به؛ لقول اهللا 

ۡهَل  َٔ فَۡ� ... ﴿ سبحانه:
َ
ُ�رِ ٱوَ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ  .]٤٤-٤٣النحل: [ ﴾لزُّ

 والعامي ال مذهب له، ومن قلّد فيها عاملًا قام ساملًا.
وقد دل احلديث عل أن أكثر الناس ال يعرفون حقيقة احلكم الرشعي يف كثري من 

املتشاهبات، ومل يقل كل الناس، بل يوجد أناس وهم قلّة وهم الراسخون يف العلم واملعرفة، 

ذه املتشاهبات بحيث يوجهون إليها أنظارهم وأفكارهم، ويستنبطون فيعرفون حكم الرشع يف ه

احلكم فيها من كتاب رهبم وسنة نبيهم، فيلحقون النظري بنظريه، فيزيلون عنها ما غشيها من 

 الشك واإلشكال وجيعلوهنا جلية للعيان.
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لكنه متى تصد للخوض يف هذه املشكلة أحد العوام، بدون معرفة وال حكمة، وبدون 

صرية من كتاب ربه وسنة نبيّه، فإنام يفسد أكثر مما يصلح، ويكون خوضه يف موضوعها من ب

م عىل الناس ما أحل اهللا هلم، فيلحق احلالل باحلرام، وجيعل  املضار واملفاسد الكبار، بحيث حيرّ

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿ الناس يشكون يف مأكلهم؛ يقول اهللا تعاىل:
َ
ْ لَِما تَِصُف � َ�َٰذا  ٱۡلَكِذَب َ�ُقولُوا

 َ�َ ْ وا َۡفَ�ُ ِ َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ ِينَ إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ وَن َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�ۡفَ�ُ َ� ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ
  .]١١٦النحل: [ ﴾١١٦

ثم إن العلامء أنفسهم تتفاوت أنظارهم يف بعض هذه املتشاهبات، فمنهم من يُلحقها باحلرام 

بهة دليل يدعيه، ومنهم من يُلحقها باحلالل، لكون العلامء يتفاوتون يف األفهام، ويف الغوص بش

عىل فقه املعاين واألحكام، أعظم من تفاوهتم يف العقول واألجسام، فاملجتهد املصيب منهم له 

اللهم إين أعوذ بك من معضلة أجران، واملخطئ له أجر واحد، وكان عمر بن اخلطاب يقول: 

 يعني عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام. .!*"هلا أبو احلسنليس 

فمن هذه املشتبهات ما وقع السؤال عنه يف هذا الزمان وما كثر فيه اخلوض بني الناس من 

ع كيفية ذبحهم احليوان والدجاج، وهل  كثرة القيل والقال، وذلك يف ذبائح أهل الكتاب، وتنوّ

بحل مشاكل العامل ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع هو حالل أم حرام؟ ونحن عىل دين كفيل 

بعد أزمان، فال تقع مشكلة ذات أمهية من مشكالت العرص إال ويف الرشيعة اإلسالمية طريق 

وهُ إَِ� ﴿ حلها، وبيان اهلد من الضالل فيها ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم َلَعلَِمُه  ٱۡ�  ٱ�َّ

 َ لكون دين اإلسالم هو دين البرشية كلها، مسلمهم وكافرهم  .]٨٣النساء: [ ﴾ِمۡنُهمۡ  ۥۡسَت�بُِطونَهُ �

َها  قُۡل ﴿ وهيودهم ونرصانيهم، يقول اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

ٓ ﴿ ويقول: .]١٥٨األعراف: [ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ كَ  َوَما
َ
فرشيعة  .]٢٨سبأ: [ ﴾آفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�أ

 اإلسالم كفيلة بحل مشاكل العامل كلها، ما وقع يف هذا الزمان وما سيقع بعد أزمان.

 أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن سعيد بن املسيب. )١(
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ل يف كتابه ما حرم عىل الناس فقال: َم ﴿ واهللا سبحانه قد فصّ ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ َوقَۡد فَصَّ
 ُحّرَِمۡت ﴿ وتفصيل املحرمات يعرف من قوله: .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  مۡ ٱۡضُطرِۡر�ُ َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما 

مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ َعلَۡيُ�ُم  هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�ُۡم  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ِ َوَما ّدِيَةُ وَ  ٱلَۡمۡوقُوَذةُ وَ  ٱلُۡمۡنَخنَِقةُ وَ  ۦبِهِ  ٱ�َّ  ٱلُۡمَ�َ

َ�َل  ٱ�َِّطيَحةُ وَ 
َ
ٓ أ ُبعُ َوَما ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  ٱلسَّ وإنام خصّ  .]٣املائدة: [ ﴾ٱ�ُُّصبِ إِ�َّ َما َذكَّ

املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع، مع العلم أهنا من أقسام امليتة، إذا مل تُذك 

ا وهبا حياة مستقرة، لكون بعض العرب يف اجلاهلية يأكلوهنا وهي ميتة، ويقولون: كيف نأكل م

قتلناه وال نأكل ما قتل اهللا؟! فحرم سبحانه أكل هذه األنواع بعد موهتا إال ما ذكي منها أي وبه 

ۡيُتمۡ ﴿ حياة مستقرة. فقوله: رفهم وعاداهتم يف  ﴾إِ�َّ َما َذكَّ هو خطاب جلميع البرش عىل حسب عُ

لقوم واملريء، تذكيتهم لذبائحهم، إذ ليس عندنا ما يدل عىل قرص التذكية وحرصها يف قطع احل

، إال أهنا جرت العادة بذلك يف اإلسالم وزمن اجلاهلية، لكون هذه الكيفية  حسبام رشطه الفقهاءُ

أرسع وأسهل إلزهاق روح احليوان، لكون احللقوم واملريء مها جمر النفس والطعام 

ا والرشاب، وألن هذه الكيفية هي أبقى وأسلم للجلد الذي له قيمة يف زماهنم، حتى كانو

يسلخون جلود امليتة وينتفعون هبا، ودباغها طهورها. أما ذكاة املنخنقة واملرتدية والنطيحة وما 

أكل السبع، فيكفي يف تذكيتها وإباحة أكلها أن يذكيها وهبا رمق من احلياة، فرو ابن جرير عن 

فت بعينها، أو رضبت بذنبها أو رجلها فقد حلَّ أكلها  .احلسن أنه قال: إذا طرَ
إِ�َّ ﴿ ح أهل الكتاب عىل أي صفة يفعلونه، وكذا ذبائحهم كلها تندرج يف عموم قوله:فذب

ۡيُتمۡ  ِينَ َوَطَعاُم ﴿ ، وقوله:﴾َما َذكَّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
وكل ذبيحة أو ذبائح  .]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ال كيفية ذبحها، فإهنا من حيوان أو دجاج جتلب إىل الناس وهي جمهولة، ال يعلم من ذبحها، و

ا  البخاريتندرج يف عموم احلديث الذي رواه  عن عائشة: أهنم قالوا: يا رسول اهللا، إن قومً

سّموا اهللا أنتم «حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم، ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟ فقال: 

 سلمني ال غريهم.فكأنه هبذا ير أن التسمية عىل الذبح واجبة عىل امل ،»و�وا
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لقد رأينا بعض كتّاب املقاالت يسخرون من بعض العلامء، حينام يسألون عن هذه املشكلة، 

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ فيجيبون برصيح هذه اآلية، وهي قوله سبحانه: ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
، ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ُ َر فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسخِ ﴿ ،»سّموا اهللا أنتم و�وا«وبحديث:  وأن هذا  .]٧٩التوبة: [ ﴾ِمۡنُهمۡ  ٱ�َّ

هو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، وما خرج عن موضوع هذا اجلواب فإنه تكلف 

وكثرة كالم بدون جدو وال فائدة. وما يشعرين أن إطالق القرآن إلباحة ذبائح أهل الكتاب 

االبتالء بكثرة اختالط املسلمني هبم وشدة بدون قيد وال رشط أنه رمحة من اهللا لعباده، لعموم 

حاجتهم إىل ذبائحهم يف كل زمان ومكان، فأباح أكل ذبائحهم مع علمه بام كانوا يفعلونه من 

 ملسو هيلع هللا ىلصصفة الذبح، وما سكت القرآن عن حتريمه فهو احلالل، ملا رو أبو ثعلبة اخلشني أن النبي 

حدوًدا فال تعتدوها، وحّرم أشياء فال  إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها، وحدَّ «قال: 

فذبائح الكفار هي مما  .!*"»تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة ل�م غ� �سيان فال تبحثوا عنها

 سكت القرآن عن حتريمها رمحة للناس غري نسيان فكانت حالالً.
 إن هذه املشكلة تليدة األصل، وليست وليدة هذا العرص، ولقد طرق موضوع الكالم فيها

كثري من العلامء قبلنا، ومنهم أئمة املذاهب األربعة، فمنهم املتشدد، ومنهم املعتدل املتسامح، 

وأسمح املذاهب يف هذه املسألة هو مذهب املالكية، فقد ذكروا يف املدونة أنه سئل مالك عام ذبحوه 

 وقد علم ما يفعلونه.للكنيسة أو غريها، فقال: أكره ذلك وال أحرم. وقال: إن اهللا أباح لنا ذبائحهم 

ِحلَّ لَُ�ُم ﴿ وقال القايض ابن العريب املالكي يف كتابه أحكام القرآن عىل قوله تعاىل:
ُ
أ

ّيَِ�ُٰتۖ  ِينَ َوَطَعاُم  ٱلطَّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
قال: وسئلت عن النرصاين يفتل  .]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

معه منها؟ فقلت: نعم. كلوا منها، فإهنا طعام عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل جيوز أن نأكل 

ا،  أحبارهم ورهباهنم وإن مل تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن اهللا سبحانه أباح لنا طعامهم مطلقً

 وليس كل ما حيرم يف ذكاتنا حيرم أكله يف ذكاهتم.

 حديث حسن رواه الدارقطني وغريه. )١(
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ة، يتبني له أن أظهر األقوال وأعدهلا هو  وكل من تأمل األدلة بإخالص نيّة، وصالح طويّ

وه من طعامهم،  قول الذين يبيحون أكل طعامهم املباح أكله عندنا، بخالف حلم اخلنزير، وإن عدُّ

فإنه حمرم عليهم يف رشيعة التوراة، فال تأكله اليهود، وإنام تأكله النصار، بناء عىل فتو أحد 

 القسيسني، وهو باحلقيقة حمرم عليهم، وليس من طعامهم.

* * * 

ارى ألدياهنمهل تغيري اليهود والن  صَ

 ؟مقتضٍ لتغيري احلكم يف إباحة ذبائحهم

لقد رأينا يف بعض املقاالت عن بعض الكتّاب يقول: هل بقي اآلن أحد عىل كتابه من اليهود 

والنصار؟ فإن وجد، فهل حيل للمسلم أن يأكل ذبيحته كيفام ذبحها؟ إذ إنه من املعروف أن 

عت، وأصبح بعضها ال يو افق الطريقة الرشعية للذبح؛ من إراقة الدم، وقطع طرق الذبح قد تنوّ

 الودجني، وتوجيه الذبيحة إىل القبلة، وغري ذلك من القواعد الرشعية املنصوص عليها.

وا وبدلوا دينهم،  وأقول: إن بعض الناس يعرتض عىل هذه اإلباحة املطلقة، بحجة أهنم غريّ

م الرشعية، فإن اهللا سبحانه أحل ذبائح أهل وهذا القول إنام نشأ عن اجلهل، وعدم العلم باألحكا

الكتاب عىل احلال التي كانوا عليها من التنزيل ومما فعلوه من التغيري والتبديل، حيث يكذبون 

افرتقت ايلهود ىلع إحدى وسبع� فرقة «بالقرآن وبالرسول، وهم شعوب شتى كام يف احلديث: 

طلق سبحانه إباحة طعامهم، أي ذبائحهم، مع فأ ،!*"»وتفّرقت انلصارى ىلع اثن� وسبع� فرقة

ون لدينهم ورشيعتهم، وهذا التغيري والتبديل واقع منهم زمن الرسول، وزمن  علمه بأهنم مغريّ

نزول القرآن، فال معنى لالحتجاج به. وكون الرجل كتابيًّا يعرف من عقيدته بنفسه ال من أصل 

نهم يف نصار بني تغلب بالشام، ومعلوم أهنم نسبه. وهذه املشكلة قد وقعت للصحابة ريض اهللا ع

 أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(
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من العرب وقد تنرصوا، وقد أمجع الصحابة عىل إحلاقهم بالنصار يف إباحة أكل ذبائحهم، وحل 

نكاح نسائهم، ما عدا عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه فقد قال يف معارضته: إنه ليس معهم من 

م صاروا نصار، فالتحق هبم مجيع أعامل فقالوا: حسبنا أهن .!*"النرصانية سو رشب اخلمر

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ النصار وعاداهتم. فقوله سبحانه: ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
يدل  .]٥[املائدة:  ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

بمقتضاه وفحواه عىل اإلباحة املطلقة األصلية، أي فيجوز األكل من حلومهم ودجاجهم كيفام 

وها، وعىل أي صفة كانت، بال قيد وال رشط، ويستثنى من ذلك ما حرمه الرشع عىل املسلمني  ذكّ

 كاخلنزير.
وملا كانت التذكية املعتادة يف الغالب لصغار احليوانات املقدور عليها هي الذبح الذي من 

رشطه قطع احللقوم واملريء والودجني، كثر التعبري به، فجعله الفقهاءُ هو األصل، وظنوه 

ا بالذات ملعنى فيه ، فعلل بعضهم مرشوعية الذبح أنه خيرج الدم من البدن، لكن الرشع مقصودً

، أي الشارد، أو  اإلسالمي أباح أكل بعض احليوان بدون التذكية املعتادة، فمن ذلك البعري النادّ

التيس الشارد، فريميه صاحبه بسهم أو رصاصة، بحيث تقع يف أي موضع من جسده، فيموت، 

احلديث الذي رواه أمحد والشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا فيأكله صاحبه، كام ثبت بذلك 

يف سفر، فندّ بعري من إبل القوم ومل يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهللا 

إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به «: ملسو هيلع هللا ىلصفحبسه، فقال رسول اهللا 

عىل جواز أكل ما رمي بالسهم أو الرصاص، فجرح يف أي وما استدل به مجهور السلف  ،»هكذا

موضع من جسده، ومنها صيد املعراض متى خرق بحده، فقتل، فيأكله صاحبه، ومثله صيد 

الصقر والشاهني، متى صاد حبار وغريها، فقتلها، فوجدها صاحبه ميتة فيأكلها بدون تذكية 

ِحلَّ لَُ�ُم  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ هلا، ومثله صيد الكلب. وقد أنزل اهللا فيه:
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
ّيَِ�ُٰت َماَذآ أ  ٱلطَّ

ا َعلََّمُ�ُم  ٱۡ�ََوارِحِ َوَما َعلَّۡمُتم ّمَِن  ۖ ُمَ�ِّبَِ� ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ ُ ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا ْ ِممَّ َفُ�ُوا

 افعي يف األم عن عبيدة السلامين.أخرجه الش )١(

 

                          



 ٢٦٥  ) فصل اخلطاب يف ذبائح أهل الكتاب١٠(

ْ وَ  ِ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا ه نزلت يف الكلب املعلَّم يرسله صاحبه إىل الصيد، وهذ .]٤املائدة: [ ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

فيصيد ظبيًا أو أرنبًا فيقتلها، ويأيت صاحبه إىل هذا الصيد فيجده ميتًا، فيأكله بدون التذكية 

املعتادة، أفال نجعل ما ذبحه أهل الكتاب بمثابة ما ذبحته الصقور والكالب، بحيث نأكله وال 

القتل باحلجر احلاد، كام أجاز أكل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، وقد أجاز النبي  نسأل عن التذكية، إذ الكل مباح من

 .!*"»ما أنهر ادلم وذكر اسم اهللا عليه فلك«صيد املعراض إذا خزق بطرفه، وقال: 
م  ملسو هيلع هللا ىلصوكل من تأمل نصوص الرشيعة وقصودها، يتبني له بطريق اجللية أن رسول اهللا  ال حيرّ

م تعذيب احليوان بالوقذ، أو بإحراقه، عىل الناس إال ما فيه رضر عليهم أو عىل احليوا ن، كام حرّ

ب� من يح فهو كميتته«أو قطع يشء منه وهو حي، وقال: 
ُ
إن اهللا كتب «وقال:  ،!+"»ما أ

اإلحسان ىلع لك يشء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و�ذا ذحبتم فأحسنوا اذلحبة، ويلحّد أحد�م 
 .!,"»شفرته، ول�ح ذبيحته

يقة الكهرباء أسهل عىل احليوان، فإن الرشع ال حيرمه متى أهنر الدم، فمتى كان الذبح بطر

ولكل وقت حالة تناسبه، فإذا تيرس الذبح بسكني حاد مل يعدل عنها إىل غريها إال يف حالة كون 

السكني ال تغني يف اليشء الكثري، وإذا تيرس يف الذبح اهنار الدم، فإنه يكون أسهل للحيوان، 

ا له.  وأقل إيالمً

وألهل الكتاب عادات يف صفة ذبحهم ال يلزم أن توافق عادات املسلمني يف ذبحهم؛ ألن 

 اهللا سبحانه أباح ذبائحهم بدون قيد وال رشط، وقد علم ما هم يفعلون.

* * * 

 

 متفق عليه من حديث رافع بن خديج. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث متيم الداري. )٢(

 رواه مسلم عن أيب يعىل شداد بن أوس. )٣(
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 !*"أهل الكتابفتوى صاحب املنار يف ذبائح 

وجزئياهتا يتعلق بروح قال: إن املسألة ليست من املسائل التعبّدية، وإنه ال يشء من فروعها 

الدين وجوهره؛ إال حتريم اإلهالل بالذبيحة لغري اهللا تعاىل؛ ألن هذا من عبادة الوثنيني، وشعائر 

املرشكني، فحرم أن نشايعهم عليه أو نشاركهم فيه. وملا كان أهل الكتاب قد ابتدعوا، ورست 

النرصانية، وأراد اهللا تعاىل أن  إليهم عادات كثرية من الوثنيني الذين دخلوا يف دينهم، ال سيام

نجاملهم، وال نعاملهم معاملة املرشكني استثنى طعامهم فأباحه لنا بال رشط وال قيد، كام أباح لنا 

ح فيها بقوله: ج منهم، مع علمه بام هم عليه من نزعات الرشك التي رصّ َوتََ�َٰ�ٰ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ التزوّ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  م  .]١٨يونس: [ ﴾١٨ َ�مَّ ج باملرشكات بالنص الرصيح، ومل حيرّ م علينا التزوّ عىل أنه حرّ

م ما أهل به لغري اهللا، فأمر الزواج أهم من أمر  علينا طعام املرشكني بالنص الرصيح، بل حرّ

ج بالكتابية.  الطعام يف نفسه، والنص فيه عام قطعي يف املرشكني، وهو مل يمنع من التزوّ
ب ورد مورد االستثناء من املحرمات املذكورة بالتفصيل وألجل كون حل طعام أهل الكتا

ح بعض أئمة السلف بأن النرصاين إذا ذبح لكنيسته، فإن ذبيحته تؤكل، مع  يف سورة املائدة رصّ

اإلمجاع عىل أن املسلم إذا ذبح وذكر اسم النبي أو الكعبة، فإن ذبيحته ال تؤكل، وتر هذا يف 

ما نقلناه يف املنار عنه وعن غريه كاف يف هذا الباب. وقد رأيت تفسري اإلمام ابن جرير الطربي، و

 -يف التفسري من هذا اجلزء النسبة بيننا وبني أهل الكتاب، وما ورد فيهم وما أرشدنا إليه

 من جماملتهم وحماسنتهم. -سبحانه

فهذه هي احلكمة يف حل طعامهم، ال كوهنم يذبحون عىل وجه خمصوص أو يطبخون بكيفية 

ة، ولو كان جيوز لنا أن نقيّد نصوص الكتاب املطلقة بمثل هذا التقييد، لكان جيب علينا خمصوص

 .٣٥٣ص  -املجلد األول -فتاو الشيخ حممد رشيد رضا )١(
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أن ننظر يف كل حكم فنقول: إن إحالله أو حتريمه بام إذا كان عىل الكيفية التي كانت يف ذلك 

ل يف مجيع عاداهتم وأحواهلم؛ ألهنم خوطبوا  العرص، فنقيّد بام كان عليه أهل العرص األوّ

كام وهم عىل ذلك. وهذا حرج عظيم، وحتكم مل يقل به أحد، بل قال أهل األصول: حكم باألح

املطلق جيري عىل إطالقه، ومن ثم نقول: إنه ال وجه للبحث عن عدد الذين أقيمت هبم اجلمعة 

يل فيه عند الترشيع، واحلكم بأن ذلك  أو صالة العيد، وال عن كيفية املسجد أو املصىل الذي صُ

 الصالة.رشط لصحة 

ثم إن املشاغبني املامرين ال يقنعهم يشء، فأنت تر أن فتو األستاذ اإلمام مل تكن يف حل 

وا الذبيحة موقوذة، وأكثروا من  املوقوذة من أهل الكتاب، وال كان السؤال عن ذلك. وقد سمّ

ا للرشع؛  ا قال قوالً خمالفً لعلمهم أن اللغو، وال غرض هلم من ذلك إال إهيام العامة بأن فالنً

ا أخطأ  العوام ال يفهمون الدالئل، وال يميزون بني احلق والباطل، وإنام يفهمون باإلمجال أن فالنً

فيخوضون يف عرضه. وهذه هي لذة الذين حيبّون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا؛ ولذلك مل 

وفقه الرشيعة وأرسارها، يورد الذين كتبوا يف هذه املسألة شيئًا من كالمنا املؤيد بالكتاب والسنة، 

واملأثور عن سلفها، ال بالتسليم وال باإلنكار، فذرهم يف خوضهم، واشتغاهلم بالسفاسف، 

ورصفهم قلوب املسلمني عن كل نابغ فيهم، ساع يف إقالتهم من عرتهتم، وإنجائهم من هلكتهم، 

ع إىل احلق من تراه حتى يبلغ انتقام اهللا تعاىل هبم منهم، حيث خذ بام صفا، ودع ما كدر، واد

ا له واهللا املوفق. انتهى كالمه.  مستعدًّ

وأقول: إن بعض الناس قد أجلبوا وأرجفوا عىل الناس بتشنيع ذبح أهل الكتاب للحيوان 

والدجاج، وحتريم أكل ذبائحهم، فكانوا يصفون ذبحهم بأوصاف متنوعة، كلها ال تعتمد عىل يشء 

 .!*"»بئس مطّية الرجل زعموا«قالوا أو زعموا، ويف احلديث:  من اليقني والصحة، وإنام هي من قبيل:

فيصفون احليوان بالصعق، أي برضهبم له حتى يموت. ويصفون الدجاج بإلقائه يف املاء 

املحرق حتى يموت، وقد يبالغ يف التنفري من له غرض خاص فيه كبعض التجار، حياولون 

 ام أمحد وأبو داود عن حذيفة.رواه البخاري يف األدب املفرد عن ابن مسعود، ورواه اإلم )١(
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س من أكل اللحم احلرام، ليرصف الناس إىل تأسيس مصنع لذبح الدجاج وبيعه، فرتاه حيذر النا

 اإلقبال عىل عمله. وكم داع للخري وهو يدعو إىل نفسه.

لوا إىل  لوا وتوصّ وإن هذه املؤسسات لذبح احليوان والدجاج يف البلدان األوروبية قد حتصّ

آالت كهربائية، ترحيهم وتريح احليوان والدجاج معهم بحيث حيصدون هبا ألف دجاجة يف طرفة 

برص. وزعموا أن أصغر مصنع عندهم ينتج يف الساعة الواحدة ألفي دجاجة مذبوحة ومنظفة 

ومغلفة، ولو أرادوا الذبح باأليدي ملا استطاعوا يف الساعة الواحدة تنظيم عرش دجاجات؛ ألهنم 

بزعمهم يعيشون اآلن يف زمان الرسعة. ولقد سافر أحد األشخاص من اململكة العربية 

مشاهدته لعملية ذبحهم للحيوان والدجاج، فمنعوه من االتصال بعملهم،  السعودية لقصد

لزعمهم أن السفارات من سائر الدول اإلسالمية هي التي تتوىل الكشف واإلرشاف عىل العمل، 

ومعاينة الذبح، وليس ألحد غريهم غرض وال مصلحة يف التدخل يف معاينة الذبح وكيفيته، 

ادات بصحة ذبحهم، ويكتبون عىل كل مغلف دجاجة: (ذبح وكانوا حيملون من السفارات شه

 عىل الطريقة اإلسالمية).

وعىل كل حال فإنه متى أباح اهللا لنا ذبائح أهل الكتاب بدون قيد وال رشط، فإنه يباح لنا أن 

نأكلها بأي طريقة ذبحوها، فال ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفيته، حتى لو فرض 

عىل األمر املكروه، أو احلرام، فإننا غري آثمني بأكله، لدخوله يف اخلطأ الداخل أن تذكيته وقعت 

نَا﴿ حتت العفو
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  .!*"»قد فعلت«قال اهللا تعاىل:  .]٢٨٦البقرة: [ ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

ئال عام ذبحه أهل  الكتاب لكنائسهم، وذكر ابن جرير عن أيب الدرداء وابن زيد: أهنام سُ

فأفتيا بأكله. قال ابن زيد: أحل اهللا طعامهم ومل يستثن شيئًا. وسئل أبو الدرداء عن كبش ذبح 

ا، إنام هم أهل لكنيسة يقال هلا: (جرجس) فأهدوا لنا منه، أفنأكله؟ فقال أبو الدرداء:  اللهم عفوً

ن عباس مثله. وملا أهدت ، فأمر بأكله. ورو ابن جرير وغريه عن ابكتاب، وطعامهم حل لنا

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. )١(

 

                          



 ٢٦٩  ) فصل اخلطاب يف ذبائح أهل الكتاب١٠(

تلك الشاة التي دست فيها السم فأكلها النبي وأصحابه ومل يسأل عن  ملسو هيلع هللا ىلصاملرأة اليهودية النبي 

 كيفية ذبحها.

وحدثني أحد األمراء الفضالء، قال: شهدت جزر البقر يف سويرسا ومعي مجاعة من 

فيوقفون الثور الذي قدم  أصحايب، قال: فكانوا يأتون بالثريان، فوصفها بالعظمة يف جسامتها،

للذبح، فيأيت الرجل بمقرعة من حديد فيرضبه عىل قمة رأسه فيسقط مغشيًّا عليه فيعاجله الرجل 

بذبحه مع نحره كذبحنا له عىل حد سواء.. وهذه الرضبة ال يقصدون هبا قتله، وإنام يقصدون هبا 

 سكونه عن قوة احلركة والنفار مع بقاء حياته.

صفون هذا الفعل بالصعق وبالوقذ، كام يصفون الدجاج بأهنم يلقونه يف وصار املرجفون ي

، وكل هذه األقوال ال ترتكز عىل دليل وال عىل صحة من اليقني، كيف  املاء املحرق وهو حيّ

وصاحب املقالة الذي بالغ يف التنفري عن الدجاج، فوصف عملهم يف معملهم، وأهنم قد وضعوا 

ا يسيل من الدجاج بعد ذبحه. وكام أن هلم بركة تتلقى سوائل الدجا ج، مما يدل عىل أن هناك دمً

التاريخ القديم يثبت عملية األطباء القدامى متى أرادوا أن يعملوا عملية جراحية قاسية، أو قص 

عظم، أو برت عضو، وأحبوا أن يغيب شعور اجلريح عن التأمل، أخذوا يرضبونه بمقارع احلديد 

عنهم، ثم يعملون عملهم يف التجريح والتقطيع، وهي نفس ما  عىل رأسه حتى يغيب شعوره

 يفعلونه يف رضهبم رأس الثور حتى يسقط مغشيًّا عليه كامليت.

إذا أرسلت لكبك فاذكر اسم اهللا عليه، فإن أمسك «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عدي بن حاتم أن النبي 

دت مع لكبك لكًبا غ�ه عليك فأدر�ته حيًّا فاذحبه، و�ن أدر�ته قد قتل ولم يأ�ل فلكه، و�ن وج
وقد قتل فال تأ�ل، فإنك ال تدري أيهما قتله. و�ن رميت سهمك فاذكر اسم اهللا، فإن اغب 

 .»عنك يوًما فلم جتد به غ� أثر سهمك، فلك إن شئت، و�ن وجدته غر�ًقا يف املاء فال تأ�ل

 متفق عليه.

إذا أصبت «فقال: عن صيد املعراض،  ملسو هيلع هللا ىلصورو البخاري عن عدي قال: سألت رسول اهللا 

 .»حبده فلك، و�ن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فال تأ�ل
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يف التوسع يف إباحة ما قتله الكلب، وما  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه األحاديث دليل عىل سامحة رسول اهللا 

ِحلَّ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ قتله الصقر من كل ما ال يقدر عىل تذكيته، لقوله سبحانه:
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
ٓ أ َماَذا

ّيَِ�ُٰت لَُ�ُم  ا َعلََّمُ�ُم  ٱۡ�ََوارِحِ َوَما َعلَّۡمُتم ّمَِن  ٱلطَّ ۖ ُمَ�ِّبَِ� ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ ِممَّ ُ آ  ٱ�َّ ْ ِممَّ فَُ�ُوا
ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم وَ 

َ
ْ أ ِ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا أفال نجعل ما قتله اإلنسان بحدِّ  .]٤املائدة: [ ﴾َعَلۡيهِ  ٱ�َّ

الصقور والكالب بمثابة ما قتله أهل الكتاب، فنأكله وال نسأل عنه العتبار  املعراض وما قتلته

الكل حالالً من اهللا؛ ألنه ال يكون حتريم ليشء إال بخرب رصيح يدل عليه، من كتاب اهللا، وسنة 

َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما ﴿ رسوله؛ ألن اهللا تعاىل يقول: ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ  ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ َوقَۡد فَصَّ

عن أيب  صحيحهفليس بعد تفصيل اهللا تأويل. وقد رو البزار واحلاكم يف  .]١١٩األنعام: [

ا، قال:  ما أحّل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حّرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو «الدرداء مرفوعً

ا  َوَما﴿ثم تال  ،»عفو، فاقبلوا من اهللا اعفيته، فإن اهللا لم ي�ن يلنىس شيًئا  ﴾٦٤َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ

ا.. ويدل له ما رو الدارقطني عن أيب ثعلبة . ]٦٤مريم: [ وقد اشتهر هذا احلديث عن سلامن أيضً

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحّد حدوًدا فال تعتدوها، وحّرم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاخلشني أن النبي 

فكل ما  ،!*"»ن فال تبحثوا عنهاأشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة ل�م من غ� �سيا

 سكت القرآن والسنة عن بيان حتريمه فهو حالل من اهللا لعباده.
* * * 

 اللحوم والدجاج املستورد من البلدان الشيوعية

لقد قلنا: إنه متى جلب لنا يشء من اللحوم والدجاج من إحد البلدان املجهولة، فإنه 

ا عىل أصل اإلباحة، ولدخوهلا يف عموم جيوز لنا أن نسمي اهللا، ثم نأكلها وال نس أل عنها، اعتامدً

 رواه البخاري. »سّموا اهللا أنتم و�وا«حديث: 

 أخرجه الدارقطني من حديث أيب ثعلبة اخلشني. )١(
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وجاء عمر بن اخلطاب ومعه عمرو بن العاص إىل حوض فيه ماء وعنده صاحبه، فقال 

يا صاحب احلوض، هل ترد عىل مائك الكالب والسباع؟ فقال عمر: يا صاحب عمرو: 

عمر املاء عىل حالة  فأبقى !*".نحن نرد عىل الكالب والسباع وترد علينا احلوض، ال ختربنا،

 الطهور كحالته السابقة.

وإن الشيوعيني من أهل الصني غالبهم كفار بوذيون، وقد اختلط هبم كثري من شتى األمم، 

ففيهم هيود ونصار، وجموس وصابئون ومرشكون، وفيهم من املسلمني عدد كثري حتى قيل: إن 

 واهللا أعلم. ،!+"وستني مليونًالمني فيهم يبلغون مخسني مليونًا، وقيل: مخسة املس

وقد فتح املسلمون بلدان فارس والروم، وهي خمتلطة من شتى األمم، فكانوا يأكلون 

ابني.  حلومهم وال يسألون عن كيفية ذبحها، وال عمن ذبحها، ومل ينصبوا مراقبني عىل القصّ

عليهم لقب املرشكني، لكون القرآن عندما يذكر أهل األديان يذكر فهؤالء الشيوعيون ال يطلق 

ا غري صنف سائر الكفار، كقوله سبحانه: ِينَ  إِنَّ ﴿ املرشكني صنفً ْ وَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا َهاُدواْ  ٱ�َّ
ِٰ� وَ  ِينَ وَ  ٱلَۡمُجوَس وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ وَ  �َ  ِٔ ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
  .]١٧احلج: [ ﴾أ

 كوا عىل سائر األمم والعطف يقتيض املغايرة.فعطف الذين أرش

ثم إن لقب الشيوعية هي اسم لنحلة االشرتاكية العلمية، أي التي ال دين هلا، افرتضها 

ا، وأكثرهم هلا كارهون. فهي تشمل مجيع من بالصني من مسلم  ا وقرسً عليهم زعامؤهم قهرً

نام يتعلق الكالم يف التحريم بام انتحلوه وكافر. فال يتعلق هبا يشء من حتريم الذبائح أو حلها، وإ

 من الكفر باهللا.

* * * 

 أخرجه مالك من حديث عمر بن اخلطاب. )١(

مليون مسلم  ٦٥هـ. أن عدد املسلمني بالصني ١٣٩٩حمرم  ٢٥بتاريخ  ٤٢٥نرشت جملة املجتمع يف عددها  )٢(

 مهم وشخصيتهم.حيافظون عىل إسال
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 حكم ذبائح الكفار واملرشكني

إن هذه املسألة مبنية عىل حتريم ما ذبحه الكافر واملرشك ألكله، أو اإلكرام به، وهل حيل 

 للمسلم أكله أو ال؟

فر أو املرشك، حتى ولو فعند العلامء وأئمة املذاهب األربعة: أنه ال جيوز أكل ما ذكاه الكا

ا إلحباط عمله، فيكون كمن مل يسمّ اهللا عليه.  ى اهللا عىل تذكيته، العتبار أن تسميته حابطة تبعً سمّ

 فعدم إباحة ما ذكاه املرشك هو أمر قد راج بني الصحابة.

ا، واهللا سبحانه قد  ا صحيحً ومعلوم أن قول الصحايب من رشط قبوله كونه ال خيالف نصًّ

مات يف أوجب الر د عند التنازع إىل كتابه وسنة رسوله، ال إىل قول أحد غريمها، وحرص املحرّ

القرآن، وخاصة يف آية املائدة التي هي من آخر القرآن نزوالً، وفيها حتريم امليتة، والدم املسفوح، 

ىل النصب، وحلم اخلنزير، وما أُهل به لغري اهللا، وحتريم ما مل يذكر اسم اهللا عليه، وحتريم ما ذبح ع

 ومل يذكر حتريم ما ذبحه الكافر واملرشك، وما كان ربك نسيًّا.

موه من ذبيحة املرشك  وعىل كل حال فإنني مع الصحابة، ومن أتباع الصحابة يف حتريم ما حرّ

الوثني. كام اشتهر ذلك عنهم. فمتى علمت ذلك تبني لك أن لفظ الرشك واملرشكني ال يتناول 

وال بالقرآن النازل عليه، ومل يدخلوا يف دينه؛ ألن الرشك املطلق يف  ملسو هيلع هللا ىلصنا حممد مجيع الذين كفروا بنبي

 القرآن ينرصف إىل املرشكني الوثنيني؛ كمرشكي العرب من أهل احلجاز ونجد وأمثاهلم.

وحيث مل يثبت حتريم ذبائح الكفار ال يف الكتاب وال يف السنة؛ فإننا نقترص عىل حتريم ذبائح 

 متشيًا مع الصحابة، وال نعديه إىل غريهم من حتريم ذبائح سائر الكافرين؛ لعدم املرشكني الوثنيني

 ما يدل عىل ذلك.

وما يقال يف بلدان الصني من وقوع االختالط فيه بني سائر األمم واألديان، فكذا يقال مثله 

ا جيب امل صري إليه، ال يف بلدان الروس واألملان واليابان وأمثاهلم، فلم نجد لتحريم ذبائحهم نصًّ

 يف القرآن وال يف السنة.
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وإنني بمقتىض التتبع للدالئل من الكتاب والسنة مل أجد لتحريم ما ذبحه الكافر أصالً 

مات يف القرآن هي ما نص اهللا عليها بقوله: ْ ﴿ يعتمد عليه، وإن املحرّ ا ُذكَِر  فَُ�ُوا ِ  ٱۡسمُ ِممَّ  ٱ�َّ
ا ُذكَِر  َوَما ١١٨ۡؤِمنَِ� مُ  ۦَ�ٰتِهِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم � ُ�لُواْ ِممَّ

ۡ
�َّ تَأ

َ
ِ  ٱۡسمُ لَُ�ۡم � َل  ٱ�َّ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ

َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  ا َحرَّ ۡهَوآ�ِِهم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� إِنَّ َر�ََّك  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ لَُ�م مَّ
َ
ُِضلُّوَن بِأ إَِ�ۡهِ� �نَّ َكثِٗ�� �َّ

 ِ ۡعلَُم ب
َ
ْ  ١١٩َن ٱلُۡمۡعَتِديُهَو أ ثۡمِ َ�ِٰهَر  َوَذُروا ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َوَ�اِطَنهُ  ٱۡ�ِ ۡ�مَ يَۡ�ِسُبوَن  ٱ�َّ َسُيۡجَزۡوَن بَِما  ٱۡ�ِ

ا لَۡم يُۡذَكرِ  َوَ�  ١٢٠َ�نُواْ َ�ۡقَ�ِفُوَن  ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ  ٱۡسمُ تَأ   .]١٢١-١١٨األنعام:[ ﴾لَفِۡسقٞ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  ٱ�َّ

مات التي أشار إليها بقوله:وهذه ا َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما ﴿ ملحرّ ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ َوقَۡد فَصَّ
مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ َعلَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ يعني بذلك قوله: .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطِرۡرُ�مۡ  ُم  ٱ�َّ َوَ�ۡ

هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ 
ُ
ِ َوَمآ أ ّدِيَةُ وَ  ٱلَۡمۡوقُوَذةُ وَ  َخنَِقةُ ٱلُۡمنۡ وَ  ۦبِهِ  ٱ�َّ َ�َل  ٱ�َِّطيَحةُ وَ  ٱلُۡمَ�َ

َ
ُبعُ َوَمآ أ إِ�َّ  ٱلسَّ

ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  موا  .]٣املائدة: [ ﴾ٱ�ُُّصبِ َما َذكَّ وهي من آخر القرآن نزوالً فأحلوا حالهلا وحرّ

 حرامها، ومل يذكر فيها حتريم ما ذبحه الكافر.
ۡيُتمۡ إِ�َّ ﴿ فقوله: يعود إىل املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع،  ﴾ َما َذكَّ

فكلها متى أدركها صاحبها وهبا حياة مستقرة وذبحها فإهنا حالل، فإن فاتت عليه، وماتت قبل 

أن يدركها، فهي حرام، كتحريم امليتة حتف أنفها، فال تبيحها التذكية. وهذه اآلية توافق آية 

ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ  قُل﴿ ة األنعام، وهي قوله تعاىل:سور ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ٓ أ ن  ۥٓ �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�ٖر فَإِنَّهُ 
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۥيَُ�وَن َمۡيَتًة أ

ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ رِۡجٌس أ  ﴾ۦبِهِ  ٱ�َّ

وهي نص يف حرص التحريم فيام ذكر، فتحريم ما عداه حيتاج إىل دليل. فالدم  .]١٤٥األنعام:[

احلرام هو الدم املسفوح، بخالف ما يوجد يف خالل اللحم، فإنه حالل. ومثلها آية النحل، وهي 

ْ ﴿ قوله تعاىل: ا َرزََقُ�ُم  فَُ�ُوا ُ ِممَّ ْ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا وَ  ٱ�َّ ِ نِۡعَمَت  ٱۡشُكُروا إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  ٱ�َّ
َم َعلَۡيُ�ُم  إِ�ََّما ١١٤ مَ وَ  ٱلَۡمۡيَتةَ َحرَّ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�َۡم  ٱ�َّ

ُ
ِ َوَمآ أ َ�ۡ�َ بَاٖغ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن  ۦۖ بِهِ  ٱ�َّ

َ َوَ� َ�دٖ فَإِنَّ    .]١١٥-١١٤النحل: [ ﴾١١٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ
ما  ت القرآن.فهذه حمرّ
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مت أكل حلوم  مت السنة كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري، وحرّ وقد حرّ

 احلمر األهلية؛ فإهنا رجس. ويف أكلها اخلالف املشهور بني الصحابة ومن بعدهم.

وقد اتفق الفقهاء عىل مرشوعية ذكر اسم اهللا تعاىل عىل الذبيحة، ولكن اختلفوا: هل هي 

الذبيحة، أو هي مستحبة، أي ليست برشط حلل الذبيحة؟ فقول اجلمهور واجبة، ورشط حلل 

 ومنهم اإلمام أبو حنيفة ومالك وأمحد: أن التسمية رشط يف حل أكلها؛ واستدلوا بقوله تعاىل:

ا لَۡم يُۡذَكِر  َوَ� ﴿ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ  ٱۡسمُ تَأ   .]١٢١األنعام: [ ﴾لَفِۡسقٞ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  ٱ�َّ

ا فإهنا مباحة األكل.فإن ترك ا مل حتل، وكانت كامليتة، وإن تركت سهوً  ت التسمية عمدً

وذهب اإلمام الشافعي وأصحابه إىل أن التسمية مستحبة، وليست بواجبة، وإن تركها 

ا أو ساهيًا أكلت. وليس يف أكلها حرج. وهي رواية عن اإلمام أمحد ومالك. واحتجوا  عامدً

  قُل﴿ بقوله تعاىل:
َ
ٓ أ ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ �َّ ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ

ُ
ۡو َدٗما  ۥٓ ِجُد ِ� َمآ أ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ 
َ
ۡسُفوًحا أ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۥمَّ

ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ رِۡجٌس أ   .]١٤٥األنعام: [ ﴾ۦبِهِ  ٱ�َّ

وك التسمية. وقالوا: إن اهللا أحل لنا طعام أهل فهذه هي املحرمات، ومل يدخل فيها مرت

ون عىل ذبحهم. وقالوا: إن معنى ا لَۡم  َوَ� ﴿ الكتاب، واملعروف عنهم أهنم ال يسمّ ْ ِممَّ ُ�لُوا
ۡ
تَأ

ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكرِ  بح لغري اهللا، فهذه توجيهات اإلمام ﴾لَفِۡسقٞ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  ٱ�َّ ، أي ال تأكلوا مما ذُ

ا لَۡم  َوَ� ﴿ ومن قال بقوله. ورو سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله: الشافعي، ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
تَأ

ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكرِ   يعني امليتة. .]١٢١األنعام: [ ﴾لَِفۡسقٞ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  ٱ�َّ
فمتى تأملنا نصوص القرآن والسنة؛ نجدها متوافقة عىل حتريم ما أُهل به لغري اهللا، وعىل ما 

يذكر اسم اهللا عليه. ويف التسمية اخلالف املشهور كام ذكرنا، وكذا حتريم امليتة، والدم املسفوح،  مل

 وحلم اخلنزير.

أما حتريم ذبح الكافر متى ذبح للبيع، أو ذبح إلرادة األكل، فإننا مل نجد لتحريمها أصالً يف 

قوهلم بتحريم ذبيحة املرشك القرآن والسنة، سو ما شاع عىل ألسنة الصحابة ريض اهللا عنهم من 

 



 ٢٧٥  ) فصل اخلطاب يف ذبائح أهل الكتاب١٠(

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ الوثني، واستنبط بعض العلامء حتريمها من قوله: ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

قالوا: فتخصيص إباحة ذبائح أهل الكتاب مما يدل عىل حتريم ذبائح غريهم من سائر  .]٥املائدة: [

 معنى لالحتجاج بمفهومه. الكفار. وليس هذا بدليل جيب األخذ به، فال
َُّهمۡ ﴿ فلو كان كذلك لقلنا يف قوله: أي أن ذبائحنا وطعامنا  .]٥املائدة: [ ﴾َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

 حل ألهل الكتاب، وحرام عىل غريهم، ومل يقل بذلك أحد فيام نعلمه.
ئح سائر وإننا متى بحثنا يف القرآن فإننا نجد فيه رصيح اجلواب وفصل اخلطاب يف إباحة ذبا

نَۡ�ٰمَ ﴿ الكفار من كل ما ذبحوه لألكل أو البيع. يقول اهللا تعاىل:
َ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ  َوٱۡ� َخلََقَها

ُ�لُوَن 
ۡ
نَۡ�ٰمِ لَُ�ۡم ِ�  �نَّ ﴿ وقال: .]٥النحل: [ ﴾٥َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

َ
ا ِ�  ٱۡ� ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ لَِعۡ�َٗةۖ �

ُ�لُوَن ُ�ُطونَِها َولَُ�ۡم �ِ 
ۡ
  .]٢١املؤمنون: [ ﴾٢١يَها َمَ�ٰفُِع َكثَِ�ةٞ َوِمۡنَها تَأ

نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ ﴿ وقال سبحانه:
َ
فاحلمولة ما حيمل عليه ويتبلغ  .]١٤٢األنعام: [ ﴾َ�ُولَٗة َوفَۡرٗشا ٱۡ�

 به من بلد إىل بلد، والفرش هو ما يفرش ويؤكل.
ورشب لبنها هو عام جلميع الناس  وهذا اخلطاب املتضمن إلباحة أكل حلوم األنعام

مسلمهم وكافرهم، ومل يقل أحد من العلامء والفقهاء واملفرسين: إن هذه إباحة خمتصة باملسلمني 

ار، كام قال  دون الكافرين؛ ألن هذه من أمور الدنيا املشرتكة بني املسلمني والكفار واملتقني والفجّ

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ سبحانه: ّيَِ�ِٰت َوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ِّ وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ�  ۞َولََقۡد َكرَّ  ٱلطَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِٖ� ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ فلم يبح سبحانه جلميع بني آدم  .]٧٠اإلرساء: [ ﴾٧٠َوفَضَّ

واخلريات إال وهو التنعم بالطيبات يف الدنيا من أكل اللحم ورشب اللبن وأكل سائر الفواكه 

 ملتزم اإلباحة ملا يرتتب عليه من الذبح للحيوان، ال فرق يف ذلك بني املسلمني والكفار.
وال ينبغي أن ننخدع بنقل فقهاء املذاهب بقوهلم بتحريم ما ذبحه الكفار مع قوهلم بإباحة أكل 

لفقهاء وأئمة املذاهب حلم احليوان يف حق كل مسلم وكافر. وإنام استفاض القول هبذا بسبب تقليد ا

 من بعضهم لبعض وهم ينهون عن تقليدهم؛ ألنه قد خفي عليهم ما عسى أن يظهر لغريهم.
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وقد ذكر العالمة ابن القيم رمحه اهللا خمالفة الفقهاء السنن الصحيحة الرصحية فيام يزيد عىل 

ربعة يف سبع عرشة ثامنني مسألة، كام خالف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أئمة املذاهب األ

 مسألة مشهورة ومل ينكر عليه يف ذلك أحد.

 والكالم هنا هو يف ذبح الكافر للحيوان إلرادة األكل أو البيع وأنه جائز وحالل بال شك..

* * * 
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ـل  فصْ

ويظهر أن القول بتحريم ذبائح املرشكني اشتهر بني الصحابة؛ ملبالغتهم يف حتريم الرشك، 

 اهللا، فكانوا ال يقربون األكل من ذبائح املرشكني؛ لكوهنا مظنة لذلك. والتنفري عن الذبح لغري

وحيتمل أهنم قالوا ذلك يف سبيل دعوهتم إىل دين اإلسالم، حيث إهنم اشتد بغضهم للرشك 

واملرشكني، وهم بنو العم والعشرية، فأرادوا هجرهم بعدم إجابة دعوهتم، وحتريم ذبائحهم، 

نكسار والذل، مما يرجى أن حيدو هبم إىل االلتجاء باعتناق فيحدث هلم بذلك يشء من اال

اإلسالم واعتقاده، وألن من سياسة دين اإلسالم التشديد يف معاملة مرشكي العرب، حتى ال 

يبقى يف اجلزيرة منهم أحد إال ويدخل يف اإلسالم. وخفف يف معاملة أهل الكتاب استاملة هلم إىل 

ا لَۡم يُۡذَكرِ  َوَ� ﴿ . وإال فإن اهللا سبحانه قال:دين اإلسالم، وبيان سامحته معهم ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
 ٱۡسمُ تَأ

 ِ سواء فرسناه بمرتوك التسمية، أو امليتة، أو بام ذبح لغري  .]١٢١األنعام: [ ﴾لَفِۡسقٞ  ۥَعلَۡيهِ �نَّهُ  ٱ�َّ

ا  َوَما﴿ اهللا من األصنام والقبور، ثم قال: ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
�َّ تَأ

َ
ِ  ٱۡسمُ ُذكَِر َلُ�ۡم � َل  ٱ�َّ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ

َم َعلَۡيُ�مۡ  ا َحرَّ   .]١١٩األنعام: [ ﴾لَُ�م مَّ
وإن سبب إباحة الذبيحة بالتذكية؛ هو البعد عن مشاهبة املرشكني يف أكلهم امليتة من 

ألنواع املنخنقة، واملوقوذة، واملرتدية، والنطيحة، وأكيلة السبع، حيث كانوا يستبيحون أكل هذه ا

 بعد موهتا، ويقولون: كيف نأكل ما قتلنا وال نأكل ما قتل اهللا؟

وإن سبب وجوب التسمية عىل الذبح والصيد هو إبعاد املسلمني عن مشاهبة املرشكني، أو 

مشاركتهم يف الذبح لغري اهللا، وإهالهلم بالذبح ألصنامهم واملقبورين منهم. وكانوا يرفعون 

امهم، فأحب القرآن أن يطهرهم من كل ما كانوا عليه من أدران أصواهتم باإلهالل هبا ألصن

الرشك الذي هو شائع ومنترش بينهم. وقد اعتادوا النطق عند الذبح بذكر أصنامهم، كالالت 

والعز ومناة وهبل، وأصنام متعددة ومتنوعة، فهم غارقون يف حمبتها، وتقديم القرابني هلا. وملا 
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وكان هلم صنم يعبدونه يسمونه عم  .»ما فعل عم أ�س؟«قال هلم: ف ملسو هيلع هللا ىلصقدم وفد خوالن عىل النبي 

أنس. فقالوا: أبدلنا اهللا به ما جئت به. وقد بقيت منا بقايا من شيوخ كبار وعجائز متمسكني به، 

أي  -فقالوا: لقد أنستنا »وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟«وإننا منه يف رش وفتنة. فقال رسول اهللا: 

ة، فجمعنا ما قدرنا عليه من املال حتى اشرتينا مائة ثور، فنحرناها سنة حتى  -أجدبنا مّ كنا نأكل الرّ

 .!*"كلها قربانًا لعم أنس، وتركنا السباع ترتادها، وترتدد عليها، ونحن واهللا أحوج إليها من السباع

ر اجلاهلية وهلذا أكثر اهللا سبحانه من حتريم ما أُهل به لغري اهللا، وقد بقي يف الناس بقايا من أث

األوىل، وعادات الرشك واملرشكني، وذلك يف ذبحهم حني يستجدون سكنى بيت، فيذبحون عىل 

ون اهللا عليها، فهي مما أُهل به لغري اهللا، حرام أكلها. ومثله: ما  عتبته ذبيحة أو ذبائح للجن ال يسمّ

الذبح لغري اهللا. وقد لعن  ذبح للزار يف سبيل رضائه؟ فهي مما أُهل به لغري اهللا. ومن الرشك باهللا:

 من ذبح لغري اهللا. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

: أن بلدان الشيوعية، كسائر بلدان الكفار الذين ال يدينون بدين اإلسالم. وحاصل األمر

م  ا رصحيًا حيرمها، كام حرّ وحيث مل نجد لذبحهم وذبائحهم التي تذبح لألكل أو البيع نصًّ

ويف  .]١٠املمتحنة: [ ﴾ٱۡلَكَوافِرِ َوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿ له:سبحانه نكاح املرشكني واملرشكات يف قو

ۡعَجَبۡتُ�مۡ  ٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ تَنِكُحواْ  َوَ� ﴿ قوله:
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ

َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤِمنَّ  ﴾َح�َّ

 لكل يشء حكمه.وحتريم نكاح املرشكات ال يستلزم حتريم ذبائحهم، و .]٢٢١البقرة: [
وقد فتح الصحابة بلدان الروم وفارس، وهي تغص من شتى األمم الكافرة، فكانوا يأكلون 

ارين ليميزوا بني  ذبائحهم، وجبنهم، ويدهنون بدهنهم، ومل يثبت عنهم نصب مراقبني عىل اجلزّ

 ذبيحة أهل الكتاب وذبيحة غريهم، لكون األصل يف الذبائح املجهولة اإلباحة.

 :!+"بعد كتابتي ملا ذكر رأيت يف تفسري املنار الترصيح هبذه املسألة قائال ثم إنني

 ذكره العالمة ابن القيم يف (زاد املعاد) يف فصل وفود العرب. )١(

 .١٨٥ص  -املجلد السادس -تفسري املنار )٢(
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ِينَ َوَطَعاُم ﴿ أخذ اجلمهور من مفهوم قوله تعاىل: وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
 .]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ا منهم بمفهوم اللقب، كام حيتج  -أي ذبائحهم -أن طعام الوثنيني بعض ال حيل للمسلمني، أخذً

م طعام الوثنيني، وال طعام مرشكي العرب  الشافعية به، واجلمهور ال حيتجون به. والقرآن مل حيرّ

م ما أهل به لغري اهللا من ذبائحهم. م نكاح نسائهم، بل حرّ ا، كام حرّ  مطلقً
وإن الصابئني واملجوس ال يطلق عليهم لقب املرشكني؛ ألن القرآن عندما يذكر أهل 

ا، واليهود والنصار والصابئني واملجوس أصنافًا األديان يعد املرشك ني والذين أرشكوا صنفً

 أخر، يعطف أحدها عىل اآلخر، والعطف يقتيض املغايرة.

: تبني لك أن العلامء مل جيمعوا عىل أن لفظ املرشكني يتناول مجيع الذين كفروا إذا علمت هذا

ن لالجتهاد جماالً يف جعل لفظ املرشكني يف بنبينا وبالقرآن النازل عليه، ومل يدخلوا يف دينه؛ وأ

ا عن دين اإلسالم.  ا، وال خروجً ا بوثنيي العرب، فال يكون استحالل ذبائحهم كفرً القرآن خاصًّ

قال: ولسنا نقول هبذا بنظريات اجتهادية من عند أنفسنا، وإنام نقوله بام غفلوا عنه من كتاب اهللا، 

ا من العلامء من لظنهم أن أئمتهم من الفقهاء قد أحاطو ، وخفي عليهم أن كثريً ا بكل يشء علامً

أمثاهلم قد خالفوهم يف كثري من املسائل، ومن فوقهم من الصحابة والتابعني، واألصل هو 

اإلباحة يف األشياء، حتى يرد األمر بالنهي عنها، فيجب رد األمر إىل الكتاب العزيز، وإىل السنة 

 املطهرة. انتهى كالمه.

بعض العلامء قد خالفوا أئمة املذاهب يف كثري من املسائل، يشري هبذا إىل شيخ فقوله: إن 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وأنه قد خالف األئمة األربعة يف سبع عرشة مسألة معروفة مشتهرة، 

ولو طالت به احلياة الستظهر يف خالفهم ما هو أكثر منها. ومثله العالمة ابن القيم رمحه اهللا فقد 

ا من السنن الصحيحة الرصحية ملخالفتها  إعالم املوقعنير يف كتابه ذك أن الفقهاء قد ردوا كثريً

ملذهبهم، وما عليه فقهاؤهم، وقد قيل: كم ترك أول آلخر، وسبحان من ال راد ألمره، وال 

 معقب حلكمه.
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زم يف حتريم ما ثم إن هذه املسألة تعطي العامل العاقل شيئًا من التأين والرتيث عن املبالغة باجل

 مل حيط بعلمه، وتنهى عن الغلو واإلفراط يف التحريم بدون دليل.

وأكثر الذين يبالغون يف التشنيع والتشديد يف التحريم ملثل هذا الدجاج، هم يرونه من باب 

ه عن أكله، وإن تعففوا عنه يف خاصة  الورع عن أكل اللحم احلرام، ويف الغالب لن يستطيعوا التنزّ

ه عنه يف عامة أهلهـم وعياهلم، ومن يأكل هذا اللحم وهو يعتقد أنفسهم ، فلن يستطيعوا التنزّ

 إباحة حله، خري ممن يأكله وهو يعتقد حتريمه.

وقد وقعت مناظرة بيني وبني أحد العلامء املشهورين بالفقه يف حلم هذا الدجاج، وكان هذا 

عىل ما بلغه يف صفة تذكيته، وبعد أن أوردت العامل يميل إىل كراهته، ويرجح القول بتحريمه، بناء 

عليه ما عسى أن حيرضين من الدالئل املقتضية إلباحته، رأيته كأنه اقتنع هبا، فقال قبل أن يقوم من 

املجلس: إين أقول بالتحريم، وإن الثالجة يف بيتي مملوءة من الدجاج املستورد من اخلارج. 

 وهكذا أكثر أحوال املتشددين.

هي أُم االخرتاعات، وإن غرق الناس يف هذه اللحوم قد أكثر من سؤاهلم عنها:  إن احلاجات

أهي حالل أم من احلرام؟ هلذا وجب علينا بيان حكمها بام ظهر لنا من دالئل السنة والكتاب 

 إلزالة ما غشيها من الشك واالرتياب. واهللا املوفق للصواب.

* * * 
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 األدهان واجلبن املستورد

لدان أه ن بُ  ل الكتاب وغريهممِ

إنه قد شاع بني الناس القول بتحريم األدهان النباتية وغريها، بحجة أنه يوجد فيها يشء من 

ا عن اجلبن املجلوب من بلداهنم، وأن فيه شيئًا من جبن اخلنزير،  دهن اخلنزير، كام أشاعوا أيضً

الطبيعية، ومتى علم فيهام فهذه األدهان وهذا اجلبن حمكوم بطهارهتا وإباحة أكلها كسائر األدهان 

يشء من دهن اخلنزير أو جبنه عن طريق اليقني فإنه جيب اجتناهبا، وال ينبغي أن يعتمد يف 

التحليل والتحريم قول العامة، إذ إن أكثر أقواهلم ال يعتمد عىل يشء من اليقني، لكن تعرف 

ا من دهن اخلنزير أو جبنه، وجب  نجاستها بالكتابة املرقومة عليها، فمتى كتب عليها أن هبا جزءً

 اجتناهبا.

الفتاو من املجلد الثاين من  ١٥٣وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف صفحة 

 . قال ما نصه:.القديمة

إن مسائل االجتهاد ال يسوغ فيها اإلنكار إال ببيان احلجة، وإيضاح املحجة، ال اإلنكار 

 امء أو األئمة، فإن هذا من فعل أهل اجلهل واألهواء.املستند إىل حمض التقليد إىل أحد العل

قال: وإذا تنازع اثنان يف حلوم أهل الكتاب، أحدمها يقول باإلباحة واآلخر يقول بالتحريم، 

 فإن القول هو قول من يدعي اإلباحة، إذ هي األصل.

أهل : الوجه التاسع أن يقال: ما زال املسلمون يف كل عرص ومرص يأكلون ذبائح قالثم 

 الكتاب، ومن يسكن معهم يف بالدهم، فمن أنكر ذلك قد خالف إمجاع املسلمني.

: وهذه الوجوه تثبت بيان رجحان القول بالتحليل، وأنه مقتىض الدليل، وأن مثل هذه قال

املسألة ونحوها من مسائل االجتهاد ال جيوز ملن متسك فيها بأحد القولني أن ينكر عىل اآلخر بغري 

 فإنه خالف إمجاع املسلمني.حجة ودليل، 
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فقد تنازع املسلمون يف جبن املجوس واملرشكني، فليس ملن رجح أحد القولني أن ينكر قول 

وا  اآلخر إال بحجة رشعية، وكذلك تنازعوا يف مرتوك التسمية، ويف ذبائح أهل الكتاب إذا سمّ

سائل االجتهادية. وقد قال عليها غري اهللا. وتنازعوا يف ذبح الكتايب للضحايا، ونحو ذلك من امل

ا لقائله، مل يكن له أن  بكل قول طائفة من أهل العلم املشهورين. فمن صار إىل قول منهم مقلّدً

ينكر عىل من خالفه، وال جيوز ألحد أن يرجح قوال عىل قول بغري دليل، وال يتعصب لقول عىل 

ا ملذهبه لزمه حل ربقة التقل يد عن عنقه، فال يرجح وال قول بغري حجة، بل إن من كان مقلدً

ب.  يزيف وال يصوّ

ومن كان عنده يشء من العلم والبيان فليقل به، وجيب أن يستمع ما يتبني أنه احلق، ويرد ما 

 األذهان كام فاوت بينهم يف قو تبني أنه الباطل.. واهللا سبحانه قد فاوت بني الناس يف قو

ه دون قول العلامء وحجتهم، فإنه من العوام األبدان، فمن مل يعرف إال قول عامل واحد، وحجت

 املقلّدين، ال من العلامء املجتهدين الذين يرجحون.. واهللا املوفق.. انتهى.

وعىل كل حال، فإن هذه املسألة ليست من أصول دين اإلسالم، وال من عقائده وقواعده، 

نها، ال سيام عىل قول من يقول: وإنام هي مسألة فرعية يقع اخلالف دائامً بني العلامء فيام هو أكرب م

 إن الذبح من العادات..

ص يف األحكام، وال االستهانة بأمور  واهللا يعلم أنني مل أختوض فيام قلت بمحض التخرّ

احلالل واحلرام، وإنام بنيت ما قلت عىل رصيح الدالئل من الكتاب والسنة، قارنًا كل قول 

ا بني صحيحه وعليله. وقد يظهر  ِ ذِي﴿ لقارئه ما عسى أن خيفى عىل قائله:بدليله، مميزً
 َوفَۡوَق ُ�ّ

 .]٧٦يوسف: [ ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ 
فأيام عامل تبني له من احلق خالف ما قلت بمقتىض الدالئل الواضحة من الكتاب والسنة، 

فإن من واجبه أن يبينه للناس وال يكتمه، فإن احلق فوق قول كل أحد، واحلق أحق أن يتبع، 

 ير بأن يستمع، وسبحان من ال رادّ ألمره وال معقب حلكمه، نعم املوىل ونعم النصري.والعلم جد
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مه اهللا، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا  ويف اخلتام، فإن احلالل ما أحله اهللا، واحلرام ما حرّ

لۡسِ  َوَ� ﴿ من اهللا عفوه، وامحدوه عىل عافيته، وال تغلوا يف دينكم
َ
ْ لَِما تَِصُف � نَُتُ�ُم َ�ُقولُوا

واْ َ�َ  ٱۡلَكِذَب  َۡفَ�ُ ِ َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَراٞم ّ�ِ ِينَ إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ وَن َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�ۡفَ�ُ  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ
  .]١١٦النحل: [ ﴾١١٦َ� ُ�ۡفلُِحوَن 

 واهللا أعلم.. وصىل اهللا عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم.

* * * 

د عىل  املعرتضني الرَّ

 احلمد هللا ثم الصالة والسالم عىل حممد رسول اهللا.

 أما بعد:

فصل اخلطاب فقد وصل إيلّ رسالة من باريس، يسأل صاحبها عن مسائل مما يتعلق برسالتنا 

 .يف إباحة ذبائح أهل الكتاب

قائال: إنني تلقيت رسالتك فصل اخلطاب يف إباحة ذبائح أهل الكتاب، فرأيت فيها يف 

وقد فتح الصحابة بلدان الروم وفارس وهي تغص بشتى األمم الكافرة، (قولك:  ٢٥ صفحة

 فسألتك عن مصدر هذه املعلومات. )فكانوا يأكلون ذبائحهم

: اعلم أخي أن من جهل شيئًا بادر بإنكاره وتكذيبه، وذلك ال يغنيه من احلق فأجبته قائال

 ينص احلديث إىل أهله كام قيل:شيئًا، وأن األمانة يف النقل توجب عىل الناقل أن 

ـــــــص احلـــــــديث إىل أهلـــــــه  ونُ
 

 فـــــــــإن الوثيقـــــــــة يف نصـــــــــه 
 

وأنا أحيلك يف ذلك إىل نقل الثقة الثبت العامل باملعقول واملنقول وبالتاريخ والسري، أعني 

شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية رمحه اهللا فقد قال يف املجلد الثاين من الفتاو الكرب يف مسألة 

، قال: إن مسائل االجتهاد ال يسوغ فيها اإلنكار إال ببيان احلجة ١٥٣ل الكتاب ص ذبائح أه
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وإيضاح املحجة، ال اإلنكار املستند إىل حمض التقليد إىل أحد العلامء أو أئمة املذاهب، فإن هذا 

من فعل أهل األهواء واجلهل. ثم قال: الوجه التاسع أن يقال: ما زال املسلمون يف كل عرص 

أكلون ذبائح أهل الكتاب، ومن يسكن معهم يف بالدهم. فمن أنكر ذلك فقد خالف ومرص ي

 إمجاع املسلمني. انتهى.

إنك لو أعطيت الرسالة حقها من التأمل والتدبر، لوجدت فيها رصيح ما ذكرنا. وقد كانت 

 بلدان النصار يف قديم الزمان وحديثه خمتلطة بشتى األمم الكافرة.

يف ذلك الزمان دكاكني تباع فيها اللحوم؟ فاجلواب: أن هذا سؤال  وأما قولك: وهل يوجد

واقع يف غري موقعه الصحيح، إذ من املعلوم أن أحوال الناس متجانسة، فام أشبه الليلة بالبارحة، 

فإن الدكاكني موجودة زمن الصحابة وقبلهم، وال يزال هلا ذكر يف الكتب والعلوم الرشعية، 

ل من قديم الزمان البيع فيها، كام قالوا: إن عمر بن اخلطاب حرق وتسمى احلوانيت، ومل يز

 احلوانيت التي يباع فيها اخلمر.

وليس من شأن علم الفقه واألصول أن يذكر ما تشتمل عليه احلوانيت من صغري وكبري، 

وجليل وحقري، حتى يذكر بيعها اللحم. إذ ال يتعلق بذكره حكم، فإن اللحم احلالل بيعه حالل. 

ان ابن عباس يعطي خادمه دراهم يوم عيد األضحى يشرتي هبا له حلامً ويقول له: إن سألك أحد وك

 عن هذا اللحم قل: هذه أُضحية ابن عباس. ذكرها ابن قدامة صاحب املغني يف كتاب األضاحي.

ثم قلت: وهل القايض ابن العريب رسول اهللا حتى يقبل كل ما أد إليه اجتهاده، إذ املجتهد 

 ويصيب. خيطئ

وأقول: إن شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن العريب وغريمها من سائر األئمة ليسوا 

بأرباب وال أنبياء، ولكنهم جمتهدون، يؤخذ من قوهلم ويرتك، ومع هذا فإهنم أعرف مني ومنك 

 باملعقول واملنقول، وأقرب إىل فهم النصوص واألصول، لكن العلامء املؤلفني عندما خيوضون يف

بحور العلوم الواسعة، ويتعرضون فيها للمشاكل الغامضة التي من شأهنا أن خيفى التحقيق فيها 

عىل بعض العلامء املشاهري فضال عن العامة، فهم يسوقون أقواهلم مساق االستئناس والتقوية 
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ا من دعو الشذوذ هبا، فهم حيتجون هبا عىل سبيل االعتضاد ال االعتامد، عمال بقوله  حذرً

ٓ ﴿ بحانه:س رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ�  َوَما
َ
ۡهَل  َٔ أ

َ
إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

ُ�رِ� وَ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ٤٣ ٓ إَِ�َۡك  ٱلزُّ نَزۡ�َا
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَّهُ  ٱّ�ِۡكرَ َوأ ُروَن ِ�ُبَّ�ِ  ﴾٤٤ۡم َ�َتَفكَّ

هال سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء اليع «يف صاحب الشجة:  ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  .]٤٤-٤٣النحل: [

 حي. ملسو هيلع هللا ىلصنبي وكان بعض الصحابة قد تصدوا لإلفتاء وال !*"»السؤال
، وذلك أن النبي  والذين أسلموا معه بمكة،  ملسو هيلع هللا ىلصوأنا أزيدك بحثًا مما عسى أن يزيدك علامً

ء املهاجرين وعلامؤهم، مكثوا بمكة عرش سنني وهم يأكلون من اللحوم مما يأكله وهم كربا

أنه هنى الصحابة عن أكل حلومهم، بل ثبت  ملسو هيلع هللا ىلصويذكيه أهل مكة عىل كفرهم، ومل يثبت عن النبي 

عنه يف حديث اهلجرة أنه ملا أتى أُم معبد يف خيمتها، وهي عىل دين قومها: الرشك، فكان أول ما 

فقالت: واهللا لو كان عندنا يشء من ذلك مل  .»هل عند�م من حلم أو لنب؟«ن قال: بدأها به أ

وكان القوم مسنتني (جمدبني) ذكره ابن هشام، وابن كثري. إنه مل يسأهلا  .!+"نحوجكم إىل القر

 عن اللحم إال ليأكله، مع علمه ببقاء جاهليتها.

وضوع الكالم عىل حتريم ذبائح ولقد رأيت يف فتاو بعض علامء هذا العرص، ملا طرق م

الشيوعيني، علل ذلك بأن اهللا سبحانه أباح ذبائح األنعام للمؤمنني وأهل الكتاب يتنعمون هبا يف 

حياهتم، بخالف الكافر الذي ينكر وجود الرب، وجيحد رساالته، فإن اهللا سبحانه مل يعطه احلق 

إذ ليس له احلق يف أن يزهق روح يف أن يذبح ويأكل من هذه احليوانات والدجاج املخلوقة، 

نٌ من اهللا يف إباحة أكله فال حيل ذبحه وذبيحته. ومن هنا نعلم أنه ال جيوز  حيوان، وليس عنده إذْ

للمسلمني أن يأكلوا هذا الدجاج واللحوم التي جتلب من عند الشيوعيني، فقد ذبحها قوم 

 ينكرون وجود اهللا عز وجل. انتهى.

 أخرجه أبو داود من حديث جابر. )١(

 انظر السرية البن هشام. )٢(
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قد حرص جواز الذبح للحيوان والطيور واالنتفاع  -عفا اهللا عنه -وأقول: إن هذا العامل

بأكله خلواص املسلمني وأهل الكتاب، بخالف الكفار. فإهنم بزعمه ال جيوز هلم أن يذبحوا، وال 

أن يأكلوا، ولو خلاصة أنفسهم أو بني جنسهم، وهذا خطأ فهم يغفر اهللا له. ومن كان هذا غاية 

م ملا ذبحه الكافر، فال غرو أن يرتاب والصبح مسفر، فإن احليوانات اعتقاده، وكونه علة التحري

والطيور وذبحها والتمتع بأكلها هي من أُمور الدنيا التي يشرتك فيها املسلم والكافر، والرب 

والفاجر؛ فإن اهللا سبحانه خلق البهائم كرامة ونعمة جلميع الناس، مسلمهم وكافرهم، كسائر 

ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء  ُ�ّٗ ﴿ اهللا تعاىل: الثمرات واخلريات، يقول ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
َم زِ�َنَة  ُقۡل ﴿ وقال: .]٢٠اإلرساء: [ ﴾٢٠َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا  ِ َمۡن َحرَّ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِِعَبادِه

َ
ّيَِ�ِٰت وَ  ۦأ  ٱلطَّ

ِ  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ِيَن َءاَمُنواْ ِ� ُقۡل ِ�َ ل ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ �َّ للمؤمنني  .]٣٢األعراف: [ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱ�ُّ

نَۡ�ٰمِ لَُ�ۡم ِ�  �نَّ ﴿ فال يشاركهم فيها غريهم. ثم قال سبحانه:
َ
ا ِ�  ٱۡ� ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ � ۖ َلِعۡ�َٗة

 ٞ ُ�لُوَن  ُ�ُطونَِها َولَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع َكثَِ�ة
ۡ
واخلطاب جلميع الناس،  .]٢١املؤمنون: [ ﴾٢١َوِمۡنَها تَأ

نَۡ�ٰمَ ﴿ فرصح القرآن بإباحة أكل هذا احليوان جلميع الناس عىل حد سواء. يقول اهللا تعاىل:
َ
 َوٱۡ�

ُ�لُوَن 
ۡ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها ِدۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ س واخلطاب جلميع النا .]٥النحل: [ ﴾٥َخلََقَها

 مسلمهم وكافرهم.
واهللا سبحانه مل يبح أكل حلوم األنعام جلميع الناس مسلمهم وكافرهم إال وهو مستلزم 

إلباحة ذبحه لكل مسلم وكافر، لكونه من التمتع بأمور الدنيا كاأللبان والثمرات وسائر أنواع 

مسلم وكافر، اخلريات. وكذا السمك، صيده وأكله، إذ صيده بمثابة تذكيته املباحة يف حق كل 

فال معنى الختصاص املؤمنني هبا دون غريهم، وال عربة بغفلة العلامء واألئمة عن مثل هذه 

املسألة، إذ كلهم جممعون عىل أن من استبان له احلق، فإنه جيب عليه اتباعه، وإن خالف مجيع 

 قال سبحانه:الناس، إذ ال يرتك حق النفراد قائله، كام أنه ال يقبل باطل لكثرة ناقله. وكام 

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ٰتِ َوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ ٰ  ٱلطَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ َوفَضَّ
ۡن َخَلۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�    .]٧٠اإلرساء: [ ﴾٧٠َكثِ�ٖ ّمِمَّ
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ت، وسائر اخلريات املخلوقة بطريق واللحم وإباحته هو من أطيب الطيبات، كاللبن والثمرا

 ٱۡرُزۡق وَ ﴿ االشرتاك بالتنعم هبا بني املسلمني والكفار. ويف دعوة إبراهيم عليه السالم حيث قال:
ۡهلَهُ 

َ
ِ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۥأ ِ َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم ب  .]١٢٦البقرة: [ ﴾َوَمن َ�َفرَ ﴿ فقال اهللا: ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

م ذبح أي فإنني  ا من الكتاب والسنة حيرّ أرزقه من الثمرات وأنواع الطيبات، فال نجد دليالً قاطعً

الكافر للحيوان والدجاج، وال حيرم أكل ما ذبحه الكفار، سو أقوال ال تقوم عليها احلجة، 

 كقول هذا املفتي ونحوه من أقوال الفقهاء املتقدمني التي يتناقلوهنا بينهم بدون دليل.
ا عند من ير أن واحلق فو ق قول كل أحد، وال حرام إال ما حرم اهللا ورسوله، خصوصً

الذبح من العادات ال من العبادات، إال إذا قصد به العبادة، كذبح األضحية، والنسك، والعقيقة، 

واملنذورة هللا. وإن قصد به الرشك، كالذبح للقرب أو الويل، أو اجلن، أو الزار، فإنه حرام ذبحه 

ونه مما أُهل به لغري اهللا. وقد هنى اهللا عباده عن أن يقولوا يف اليشء: هذا حرام بدون وأكله، لك

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿ يقني من التحريم، فقال سبحانه:
َ
َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا  ٱۡلَكِذَب َ�ُقولُواْ لَِما تَِصُف �

واْ َ�َ  َۡفَ�ُ ِ َحَرامٞ ّ�ِ ا ُذكَِر  َوَما﴿ قال:و .]١١٦النحل: [ ﴾ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
�َّ تَأ

َ
 ٱۡسمُ لَُ�ۡم �

 ِ َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  ٱ�َّ ا َحرَّ َل لَُ�م مَّ   .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطرِۡرُ�مۡ َعلَۡيهِ َوقَۡد فَصَّ
لها القرآن هي املذكورة يف قوله سبحانه: ْ ﴿ وهذه املحرمات التي فصّ ا َرزَقَ  فَُ�ُوا ُ ُ�ُم ِممَّ  ٱ�َّ

ْ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا وَ  ِ نِۡعَمَت  ٱۡشُكُروا َم َعلَۡيُ�ُم  إِ�ََّما ١١٤إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  ٱ�َّ مَ وَ  ٱلَۡمۡيَتةَ َحرَّ  ٱ�َّ
هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�َۡم 

ُ
ِ َوَمآ أ َ  َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فَإِنَّ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن  ۦۖ بِهِ  ٱ�َّ  ﴾١١٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

  .]١١٥-١١٤النحل: [
ِجُد ِ� َمآ  قُل﴿ فبدأها بقوله: ُ ِ ِ وهي أداة حرص، كأنه ال حرام غريها، كام حرص بقوله:

َ
ٓ أ َّ�

ٰ َطاِعٖ� َ�ۡطَعُمهُ  ًما َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
  ۥٓ أ

َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ  ۥۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ إِ�َّ

هِلَّ لَِغۡ�ِ 
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ رِۡجٌس أ   .]١٤٥األنعام: [ ﴾ۦبِهِ  ٱ�َّ

ثم عاد إىل بيان حتريم ذلك يف سورة املائدة التي هي من آخر القرآن نزوالً، فأحلوا حالهلا 

موا حرامها. قال: مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ َعلَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ وحرّ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ ُم َو�َۡ  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ِ َوَما  ۦبِهِ  ٱ�َّ
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ّدِيَةُ وَ  ٱلَۡمۡوقُوَذةُ وَ  ٱلُۡمۡنَخنَِقةُ وَ  َ�َل  ٱ�َِّطيَحةُ وَ  ٱلُۡمَ�َ
َ
ٓ أ ُبعُ َوَما ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  ٱلسَّ إِ�َّ َما َذكَّ

  .]٣املائدة: [ ﴾ٱ�ُُّصبِ 
 اآليات قبلها، إال أن فيها تقسيم أنواع امليتة، فهذا التحريم يف هذه اآلية هو نفس التحريم يف

وأن منها ما يموت حتف أنفه، ومنها ما يموت بسبب اخلنق باحلبل وغريه. ومنها ما يموت 

بمثقل، ويسمى بالوقيذ وهو املقتول باملعراض والدبوس وغري ذلك، فإن قتل بحده فخرق حل 

ا أكلته السباع، فكل هذه متى ماتت فقد أكله. ومنها املرتدية من جبل أو سطح عال، ومنها م

م أكلها، فإن أدركها صاحبها وهبا حياة مستقرة، كأن تومئ بطرفها أو  فاتت عىل صاحبها وحرّ

 ذنبها، فذكاها، حلّ أكلها.

وإنام حرمت هذه األنواع من أجل أن فيها تعذيب احليوان عند إرادة ذبحه لألكل، ويف 

لك يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و�ذا ذحبتم فأحسنوا  إن اهللا كتب اإلحسان ىلع«احلديث 

 رواه مسلم عن أيب يعىل شداد بن أوس. »اذلحبة، ويلحد أحا�م شفرته، ول�ح ذبيحته

لقد كان النبي الكريم، والرسول الرؤوف الرحيم، يراعي اإلحسان إىل احليوان برمحته يف 

ويلحد أحد�م شفرته، «يسرتيح، فقال: راحته عند ذبحه، برسعة إزهاق روحه، حتى يموت ف

وإن القصد هو إخراج روحه حتى ال حيس بالسلخ والطبخ. وإن الناس يف هذا  ،»ول�ح ذبيحته

الزمان، وخاصة يف بلدان النصار، قد أحدثوا للذبح عملية مرحية، يرون أهنا أرفق وأسهل 

ا، أو عرشة  ون ألفً آالف دجاجة عىل سلك للحيوان عند ذبحه، وخاصة الدجاج، فهم يصفّ

كهربائي، فيسلطون عليه تيار الكهرباء، فتموت كلها يف ملحة البرص. وهذه عملية غاية يف الراحة 

عند الذبح، وهو عمل مقصود للتذكية عندهم. لكن املسلمني ينكرون هذا الذبح هبذه الصفة، 

ما أنهر ادلم، وذكر اسم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحيث ال يرون عليه أثر الدم، فهم يلحقونه بامليتة. وألن النبي 

 .!*"عليهمتفق  »اهللا عليه، فلك، ليس السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة

 متفق عليه من حديث رافع بن خديج. )١(
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فالقتل بالظفر وبالسن هو تعذيب للحيوان، مضاد لراحته ورمحته عند ذبحه، ويظهر من 

حيل حلمها إال احلديث أن ذكر الدم جر جمر العادة عند الناس وكوهنا ال يمكن أن تؤكل و

بالتذكية املعتادة، التي من لوازمها خروج الدم وقطع احللقوم واملريء بآلة حادة. وقد أجاز 

ذبح املرأة لشاة بحجر ومل يسأل عن كيفية ذبحها. عىل أن خروج الدم ليس هو املبيح  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

ا عليها؛  ألكلها، فلو طعنها بفخذها أو يف بطنها، فظهر دمها، فامتت، مل حيل أكلها إذا كانت مقدورً

ألن هذه الصفة تعذيب للحيوان بغري حق. ويستثنى غري املقدور عليها كالبعري الناد، والتيس 

 الشارد، واملرتدية يف البئر، فإنه إذا طعنها يف أي موضع من جسدها أُبيح أكلها.

م، وقد ثبت بالكتاب وبالسنة جواز أكل نوع من احليوان بدون تذكية، وبدون خروج الد

وهو ما صاده الصقر، أو صاده الكلب املعلم، وذكر اسم اهللا عليه، فإنه يباح أكله، وإن مل جيرح، 

ۡمَسۡ�َن َعلَۡيُ�ۡم وَ ﴿ لقوله سبحانه:
َ
آ أ ْ فَُ�ُواْ ِممَّ ِ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .]٤املائدة: [ ﴾َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

، فوجدته قد قتل، ولم يأ�ل، فلك إن إذا أرسلت لكبك املعلم، وذكرت اسم اهللا عليه«قال: 

ل اخلطاب. وقد بسطت الكالم وذكرت أقوال العلامء يف مرتوك التسمية يف رسالة فص .!*"»شئته

 فلرياجع، حيث فرسها بعض العلامء بامليتة، وفرسها بعضهم باملذبوح لألصنام والقبور.
ا يف الرسالة ما قتلته الصقور والكالب، : أفال نجعل ما ذبحه أهل الكتاب بمثابة وقلت أيضً

بحيث نسمي اهللا عليه ونأكله، وال نسأل عنه، حتى ولو مل نجد عليه أثر الدم، لكون القتل 

بالكهرباء هو تذكية مقصودة لراحة احليوان والدجاج، بإزهاق روحه بسهولة، فيقول بعض 

ليس بصحيح، فإن الفقهاء: إن الدم متى بقي يف اجلسم ومل خيرج منه فإنه ينجس اللحم، فهذا 

م عىل  الدم متى بقي يف اجلسم فإن حكمه حكم اللحم طهارة ونجاسة، واهللا سبحانه إنام حرّ

 الناس الدم املسفوح، وقد ذكرنا إباحة ما صاده الصقر والكلب وإن مل جيرحا.

: أن الذبح بالكهرباء جائز، ويرتتب عليه صحة مقتضاها من إباحة أكلها. وقد واحلاصل

 الشاة املشوية، فأكلها وأصحابه، ومل يسأل عن كيفية تذكيتها. ملسو هيلع هللا ىلصدية إىل النبي أهدت اليهو

 عدي بن حاتم وعن أيب ثعلبة اخلشني.انظر نحوه (مسلم) كتاب الصيد والذبائح عن  )١(
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وقد جاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري، وأكل احلمر 

 اإلنسية، ويف اجلميع اخلالف املشهور عند األئمة.

كفار عىل جواز كيف يستدلون بحديث قوم حديثي عهد بجاهلية وهم مسلمون وليسوا ب

 ذبائح غري املسلمني؟

: أن هذا احلديث مشهور، وله دخل يف أُصول األحكام، وأمور احلالل واحلرام. فاجلواب

ا حديثو عهد  ا قالوا: يا رسول اهللا، إن قومً رواه البخاري ومسلم عن عائشة أُم املؤمنني: أن قومً

 .»سموا اهللا أنتم و�وا«أم ال؟ فقال: بجاهلية يأتوننا باللحم، ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه 

وهذا دليل قاطع عىل أن مجيع األشياء املجهولة يرجع فيها إىل أصل اإلباحة حتى يثبت دليل 

 التحريم.

وملا جاء عمر بن اخلطاب ومعه عمرو بن العاص إىل صاحب حوض فيه ماء فقال عمرو بن 

اع؟ فقال عمر بن اخلطاب: يا العاص: يا صاحب احلوض، هل يرد عىل حوضك الكالب والسب

ا عليها  صاحب احلوض، ال ختربنا. وكذا يقال يف املياه املتحجرة يف الطرق وكوهنا حمكومً

بالطهارة. وكذلك اللحوم والدجاج واألدهان واأللبان، وسائر ما جيلب من اخلارج، فكل هذه 

 .»أنتم و�واسموا اهللا «حمكوم بطهارهتا وإباحة أكلها، فهي داخلة يف عموم قوله: 

ومل يكلفنا اهللا وال رسوله البحث والتفتيش عام خفي علينا. وحيث يقول بعض الناس: إن يف 

بعض األدهان دهن خنزير، وإهنم يقتلون احليوان بالصعق، بأن يرضبه عىل رأسه حتى يموت، 

لذي وإهنم يقتلون الدجاج بإلقائه يف املاء املحرق وهو حي حتى يموت، فكل هذا من الدجل ا

 .!*"»بئس مطية الرجل زعموا«يتلقفه بعضهم عن بعض، عىل سبيل: قالوا وزعموا.. ويف احلديث: 

عىل رأسها بالدبوس، لغيبوبة  -وخاصة الثريان -والصحيح أهنم إنام يرضبون احليوان 

إحساسه عن قوة احلركة واالضطراب، ثم يذكونه بالسكني وهو حي سوي، وكذلك الدجاج 

 املاء احلار بعد قتله بالكهرباء، وهو أمر جائز بدون مالم، إذ ليس بجرح ميت إنام يلقون به يف

 رواه البخاري يف (األدب املفرد) عن ابن مسعود، ورواه اإلمام أمحد وأبو داود عن حذيفة. )١(
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 إيالم. أما الذين حيتجون بتحريم ما ذبحه الكفار فليس عندهم سو مفهوم قوله سبحانه:

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
وهذا مفهوم لقب، وال حيتج به عند  .]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َُّهمۡ ﴿ اجلمهور، ولو كان حجة لقلنا يف قوله سبحانه: إن ذبائح  :]٥املائدة: [ ﴾َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل

 املسلمني حالل عىل أهل الكتاب وحرام عىل غريهم، ومل يقل بذلك أحد، فبطل االحتجاج به.
تعذيب أما لو علمنا بطريق اليقني أهنم يلقونه يف املاء احلار وهو حي حتى يموت، فإن هذا 

له بغري حق، واهللا قد كتب اإلحسان عىل كل يشء، فهو عمل حرام، حتى عند النصار، فإهنم 

ا باحليوانات، ولدهيم مجعيات للرفق باحليوان، ويوقعون اجلزاءات والعقوبات عىل من  أشد رفقً

د يقع منه التعدي عىل احليوان. ومع هذا كله فإننا ال نتكلف البحث عام خفي علينا. فلو تص

شخص للسؤال عن كل ما يقدم إليه من اللحم، أو عام يشرتيه، فإنه يعجز ال حمالة عن الوقوف 

عىل اليقني فيه، يسأل عن ذابحه أهو كتايب أو مرشك؟ ثم يسأل: هل ذكر اسم اهللا عليه أم ال؟ ثم 

 يسأل: هل قطع منه احللقوم واملريء املرشوط لصحة تذكيته عند الفقهاء أم ال؟

. »هلك املتنطعون«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصذلك لعده الناس جمنونًا، لكونه غاية يف التكلف، والنبي فلو فعل 

ويكفي عن هذا كله يف إباحة أكله أن يقول: باسم اهللا. ثم يأكل، فإن التسمية تقتيض  .!*"قاهلا ثالثًا

 شاة مصلية، فأكل منها وأصحابه، ومل يسأل ملسو هيلع هللا ىلصتطهريه وإباحة أكله. وقد أهدت اليهودية للنبي 

عن كيفية ذبحها وال عن ذابحها، وقد قدمنا فيام سبق: أن الذبح هو من العادات وأمور احلياة التي 

يشرتك فيها الرب والفاجر، واملسلم والكافر، إال ما استثنى اهللا من كتابه ورسوله يف سنته من 

دية، وإنه ال يشء إن مسألة الذبح والذبائح ليست من املسائل التعب :املحرمات. وقد قال مفتي املنار

من فروعها يتعلق بروح الدين وجوهره إال حتريم الذبح لغري اهللا، ألن هذا من عادة الوثنيني، 

وشعائر املرشكني، فحرم اهللا علينا أن نشاركهم فيها، كام حرم علينا التزوج باملرشكات بالنص 

ْ  َوَ� ﴿ الرصيح يف قوله سبحانه: ٰ يُ  ٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ تَنِكُحوا َوَ� ﴿ وقال: .]٢٢١[البقرة:  ﴾ۡؤِمنَّ َح�َّ

 رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(
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ومل حيرم علينا ذبائح املرشكني بالنص الرصيح، بل حرم  .]١٠[املمتحنة:  ﴾ٱۡلَكَوافِرِ ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم 

 علينا ما أُهل به لغري اهللا. فأمر الزواج أهم من أمر الطعام، انتهى.
ا زعمه حديثًا، وهو قول ه يف املجوس: سنوا هبم سنة أهل ثم إن السائل أورد علينا خربً

 فتوح البلدانالكتاب، غري أال تأكلوا ذبائحهم، وال تنكحوا نساءهم، وزعم أنه رأ ذلك يف 

 .تاريخ ابن جريرللبالذري، ويف 

فأجبته بأن هذا النص املقتيض للتحليل والتحريم ال ينبغي أن يؤخذ من التاريخ، إذ إن 

القصص واألخبار، فيدخل التساهل يف النقل، ويدخل فيها التواريخ عىل اختالفها مبنية عىل 

 الكذب والزيادة والنقص كام قيل:

ـــا ـــلَّ م ـــوارخ ك ـــن الت ـــبلن م  ال تق
 

ـــان  ـــل بن ـــط ك ـــرواة وخ ـــع ال  مج
 

سنوا بهم سنة أهل «وقد حقق علامء احلديث عدم صحة هذا، وكونه مل يثبت فيه إال قوله: 

ديث منقطع. قال ابن حجر العسقالين يف قوله: غري يعني يف أخذ اجلزية منهم، وهو ح .»الكتاب

أال تأكلوا ذبائحهم وال تنكحوا نساءهم. قال: فهذه مدرجة وليست من أصل احلديث... 

والصحابة إنام حصل الكالم بينهم يف رضب اجلزية عىل املجوس، حيث قال بعضهم: إهنم 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن بن عوف أن رسول اهللا وثنيون يعبدون النار، فال جيوز أخذ اجلزية منهم، فشهد عبد 

 أخذ اجلزية من جموس هجر.

وأما حتريم ذبائحهم فلم يثبت حتريمها بنص صحيح، غري أن الصحابة ملّا هداهم اهللا إىل 

اإلسالم صاروا يبغضون املرشكني وذبائحهم، ويظنوهنا مما ذبح لغري اهللا، ويمتنعون عن أكل 

َما ﴿ طعامهم، ويتلون قوله:  .]٢٨التوبة: [ ﴾َ�َٞس  ُ�ونَ ٱلُۡمۡ�ِ إِ�َّ
وملا قدم أبو سفيان املدينة ملحاولة جتديد صلح احلديبية، فنزل عىل ابنته أُم حبيبة زوج 

فجلس عىل حصري فطوته من حتته، فقال هلا: أرغبت يب عن هذا احلصري؟ أم رغبت به  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي
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حسبت بدن  !*".وأنت مرشك نجس ملسو هيلع هللا ىلصعني؟ قالت: بل رغبت به عنك، إنه فراش رسول اهللا 

 قاد.املرشك وثيابه نجسة، واهللا سبحانه إنام عنى نجس االعت

ا كتحريم امليتة وحلم اخلنزير، ملا  ولو كان كل ما ذبحه الكفار إلرادة األكل أو البيع حرامً

سكت القرآن والسنة عن بيان ذلك، فإنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه مع العلم 

ملسلمني بسائر أمم الكافرين من وثنيني وشيوعيني وجموس وصابئني يف كل زمان بكثرة اختالط ا

ومكان، من قديم الزمان وحديثه. وما يشعرين أن سكوت القرآن والسنة عن حتريم ما ذبحه 

الكفار عىل اختالف مللهم، أنه رمحة من اهللا لعباده، لعموم البلو بكثرة اختالط املسلمني هبم، 

إن اهللا فرض «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصذبحهم وذبائحهم؛ ملا رو أبو ثعلبة اخلشني أن النبي  وشدة حاجتهم إىل

فرائض فال تضيعوها، وحد حدوًدا فال تعتدوها، وحّرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء 
 رواه الدارقطني بإسناد حسن. »رمحة ل�م غ� �سيان، فال تبحثوا عنها

ا. واهللا يقول:فكل ما سكت القرآن والسنة عن حتريمه فإن َل لَُ�م ﴿ ه حالل قطعً َوقَۡد فَصَّ
َم َعلَۡيُ�ۡم إِ�َّ َما  ا َحرَّ وحيث مل نجد تفصيل التحريم ملا  .]١١٩األنعام: [ ﴾إَِ�ۡهِ  ٱۡضُطِرۡرُ�مۡ مَّ

ا، فإن احلالل هو ما أحل اهللا  ذبحه الكفار يف الكتاب وال يف السنة علمنا حينئذ أنه مباح قطعً

م اهللا ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، أي حالل، فاقبلوا من اهللا ورسوله، واحلرا م ما حرّ

موا طيبات  عفوه، وامحدوه عىل عافيته، وال تغلوا يف دينكم، وال تقولوا عىل اهللا إال احلق، وال حترّ

عىل . وصىل اهللا عىل نبينا حممد و.ما أحل اهللا لكم. وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين.. واهللا أعلم

 آله وسلم.

 استدراك
ق فيه  ا لشيخ اإلسالم ابن تيمية حيقّ ثم إنني بعد فراغي من كتابة هذه الرسالة رأيت كالمً

ا للفائدة.  صحة ما قلنا يف إباحة ذبائح الكفار واملرشكني، فأحببت تعليقه هبذه احلاشية إمتامً

 أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة من حديث مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة. )١(
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 :٥٧٦من جمموعة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم ص  ٢١فقال يف ج 

سون ذبائح قومهم، وكذلك النبي فإن ال مل  ملسو هيلع هللا ىلصصحابة الذين أسلموا مل ينقل أهنم كانوا ينجِّ

ا ما ذبحه قومه يف دورهم مل يكن جيتنبه. ولو كان  بح لألصنام، أمّ نقل عنه أنه كان جيتنب إال ما ذُ يُ

ذين حتريم ذبائح املرشكني قد وقع يف صدر اإلسالم لكان يف ذلك من املشقة عىل النفر القليل ال

أسلموا ما ال قِبل هلم به، فإن عامة أهل البلد مرشكون، وهم ال يمكنهم أن يأكلوا ويرشبوا إال 

 ، لَّتهم وضعفهم وفقرهم. ثم األصل عدم التحريم حينئذٍ من طعامهم وخبزهم ويف أوانيهم، لقِ

 فمن ادعاه احتاج إىل دليل. انتهى.

 هـ. ١٤٠٠مجاد األوىل 

 



 
 

)١١( 

 بشأنالرد عىل املشتهري 

 اللحوم املستوردة

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 وبه نستعني... وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم.

ا وال رسالة إال وأتبعها سؤال العلامء عنها..  لقد جر مني عىل سبيل العادة أين ال أنرش كتابً

يرس اإلسالم يف جواز رمي اجلامر ألفت رسالة وأُطالبهم بأن يمعنوا النظر فيها... من ذلك أنني ملا 

 أتبعتها بسؤال علامء الرياض الكرام برسالة موجهة مني إليهم حاصلها: قبل الزوال

 أما بعد:

فإين أرفع لعامة العلامء األعالم ومصابيح الظالم التعريف عن تأليفي للمنسك اللطيف 

ا منه  اهللا احلرام يرس اإلسالم وبيان أشياء من مناسك حج بيتالذي سميته  أرسلت لكم عددً

ا باملسؤولية عنه لقول اهللا تعاىل: ۡهَل  َٔ فَۡ� ... ﴿ متبوعً
َ
ْ أ  ٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓوا

ُ�رِ وَ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ألين وإن كنت أر يف نفيس أين أصبت فيه مفاصل  .]٤٤-٤٣النحل: [ ﴾ٱلزُّ

ما ينفيه الرشع أو يأباه العقل ولكنني أعرف أين فرد من بني  اإلنصاف والعدل ومل أنزع إىل

اإلنسان الذي هو حمل للخطأ والنسيان، وأنتم من الفقه واإلتقان بمكان تعرفون النصوص وال 

ختفى عليكم القصود، وهذا املسؤول عنه بني أيديكم معروض والقول منكم بام يستحقه 

ه النظر بإمعان وتفكر، وذلك بأن يعيد دراسته مفروض، فعىل كل أخ خملص ناصح أن جييل في

ويعجم عود فراسته ليتضح له عىل اجللية معناه ويقف عىل حقيقة مغزاه، فإن تبني أين خلطت يف 

ا، وجب عليه أن يسددين من  ا وجرت عن احلق قصدً الدراية وأخطأت يف الرواية وجئت قوالً إدًّ

ن وجه ما خيفى عيل من الصواب؛ ألن احلق اهلفوة ويسندين من الكبوة، ويكشف يل بكتاب ع

أحق أن يتبع، والعلم جدير بأن يستمع. والقصد واحد والغاية متساوية، وكل عىل حسبه من 

أين مل أختوض فيام قلت  -وهو عند لسان كل قائل وقلبه -العلم بكتاب ربه وسنة نبيه. واهللا يعلم 
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الل واحلرام، وإنام بنيت أُصول ما قصدت بمحض التخرص يف األحكام، وال التقول يف أُمور احل

ا بني صحيحه وعليله.  عىل النصوص اجللية والرباهني القطعية، قارنًا كل قول بدليله، مميزً

* * * 

 مقال ينايف اإلنصاف يف جملة االعتصام

واملوجب لذلك هو أنني رأيت مقاالت عىل صفحات جملة االعتصام القاهرية طرحها 

هري حول موضوع (حكم اإلسالم يف الطيور واللحوم املستوردة) أمام الشيخ عبد اللطيف مشت

 مجيع املحققني من علامء املسلمني ليصل الناس إىل وجه الصواب.

وقد تناولني يف هذه املقاالت بكلامت تدل عىل اجلنف واجلفا، وتنايف اإلنصاف واحلفا. قد 

ا.  جعل فيها اجلد عبثًا، والترب خبثًا، والصحيح ضعيفً

 ن ذلك قوله:فم

ا من علامء املسلمني الذين جيهلون حقيقة احلال راحوا يوفقون بني نصوص الرشيعة  إن كثريً

وهذه اللحوم املستوردة كالشيخ حممد عبده ورشيد رضا والدكتور يوسف القرضاوي... وآخر 

قطر يف من قرأنا له الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية ب

وقد أباح فيها ذبائح الكفار وامللحدين مجلة  فصل اخلطاب يف إباحة ذبائح أهل الكتابرسالته 

بل هو يلغي اإلمجاع. ثم أحلق ذلك بقوله يف عدد آخر من املجلة: وعىل العلامء املتجاهلني ما 

ململكة جيري حوهلم أن يقرؤوا رسالة الشيخ عبد اهللا بن محيد رئيس جملس القضاء األعىل با

العربية السعودية والتي يرد فيها عىل املحلل ملا حرم اهللا املدعو عبد اهللا ابن زيد آل حممود بدولة 

 قطر، والذي خرج عىل اإلمجاع وعىل الكتاب والسنة.

 



 ٢٩٩  ) الرد عىل املشتهري بشأن اللحوم املستوردة١١(

وأقول: إن إشاعة هذه الشناعة التي هي حقيقة يف إشاعة الفاحشة الكرب عىل عامل معروف 

ِينَ  إِنَّ ﴿ رش من إشاعة فاحشة الزنا، واهللا يقول:بالدعوة إىل اهللا هي أشد وأ ن �َِشيَع  ٱ�َّ
َ
ُ�ِبُّوَن أ

ِينَ ِ�  ٱۡلَ�ِٰحَشةُ  ِ�ٞم ِ�  ٱ�َّ
َ
ۡ�َياَءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ   .]١٩النور: [ ﴾ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ

نني الذين والعلامء أعراضهم مسمومة، وعادة اهللا يف منتقصيهم معلومة. وقد مدح اهللا املؤم

ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ  ٱنَتَ�َ  َولََمنِ ﴿ إذا بغي عليهم هم ينترصون فقال:
ُ
فَأ

٤١﴾ ] :ومن صفة املؤمنني أهنم يكرهون أن يذلوا فإذا قدروا عفوا. .]٤١الشور 
ا عن ثم إن رميه هذا العامل بتحليل ما حرم اهللا يتناىف مع قوله: إن املو ضوع جيب أن يبحث بعيدً

 العنف وخشونة التعبري فأي عنف وأي خشونة أكرب من قوله يف هذا العامل أنه املحلل ملا حرم اهللا؟!

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن ﴿ فجوابنا يف كل ما ألصقه بنا أن نقول: ن �َّ
َ
ا يَُ�وُن َ�َآ أ مَّ

قد كان من عزمي أال أرد عىل أحد تكلم يف يشء من كتبي، ولكن ل .]١٦النور: [ ﴾١٦َعِظيٞم 

 املشتهري قد جاوز سيله الزبى، وأخذ هيرف بام ال يعرف، وال بد للمصدور من أن ينفث.
ــــة  عــــدايت هلــــم فضــــل عــــيل ومن

 

 فال أذهـب الـرمحن عنـي األعاديـا 
 

 هـــمُ بحثـــوا عـــن زلتـــي فاجتنبتهـــا
 

 وهــم نافســوين فاكتســبت املعاليــا 
 

 وز حدود األدب يف النقد واملناظرةجتا

ثم إنه قد أساء األدب يف النقد واملناظرة، يتناقض بني بناء وهدم، فحينًا تراه يقول: معاذ اهللا 

 أن نحلل أو نحرم دون يقني بسند من كتاب أو سنة، ومن إمجاع أو قياس صحيح، واهللا يقول:

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿
َ
واْ َ�َ  ِذَب ٱۡلكَ َ�ُقولُواْ لَِما تَِصُف � َۡفَ�ُ ِ َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَراٞم ّ�ِ  ﴾ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ

  .]١١٦النحل: [
 ثم هو يتناقض وجيزم بالتحريم قائالً:
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عىل العلامء املتجاهلني ما جيري حوهلم أن يقرؤوا رسالة ابن محيد، والتي يرد هبا عىل املحلل 

حممود بدولة قطر، والذي خرج عىل اإلمجاع وعىل الكتاب ملا حرم اهللا املدعو عبد اهللا بن زيد آل 

 والسنة.

: إن قول املشتهري هذا يدل عىل أنه يقول باجلزم بالتحريم، واالمتناع عن تناول هذه وأقول

 اللحوم. وهو يتناقض مع قوله: إنه باق عىل احلياد، ال يقول بالتحريم.

ل ملا حرم اهللا، وهو مل ينفرد هبذا القول : إنك وصفت الشيخ ابن حممود بأنه املحلثم يقال له

ى إىل رأهيم، مثل شيخ اإلسالم ابن  نتهَ  بقوهلم ويُ قتدَ عن غريه بل شاركه يف القول علامء أجالء يُ

تيمية، وابن العريب إمام املالكية، وحممد عبده، وحممد رشيد رضا صاحب املنار، ويوسف 

لامء الذين ملؤوا الدنيا من املؤلفات التي القرضاوي، وحممد نجيب املطيعي، فهؤالء هم الع

 تدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم، وكلهم يبيحون أكل اللحوم املستوردة من أهل الكتاب.

ــــائي فجئنــــي بمــــثلهم  أولئــــك آب
 

ــــا يــــا جريــــرُ املجــــامعُ    إذا مجعتْنَ
 

 ومن لوازم قول املشتهري أن هؤالء العلامء حيللون ما حرم اهللا.

: وسبق أن قررت أننا من أنصار التيسري عىل الناس وكم أفتينا بحلها ع آخرثم يقول يف موض

ا عىل قاعدة: جمهول األصل حالل. وذبائح الكتايب حالل.  اعتامدً

: إن الرجل يتقلب مع األهواء، وخيبط خبط العشواء، وهو من املقلدين الذين وأقول

التي  !*"أهل العلم وقد شبهوه باجلنيبة االنقياد، واملقلد ال يعد منيقيدون الرشيعة بقيود توهن 

 تقاد، وقد قيل يف ذلك:

 إذا العلم مل يفرج لك الشـك مل تـزل
 

 جنيبًــا كــام اســتتىل اجلنيبــة قائــد 
 

أما ما أشار إليه من رد العالمة الشيخ ابن محيد عيل فأهالً وسهالً فهو حبيبي يف األصل، 

له باإلجالل والتكريم. فهو وإن رد عيل أو رددت وزمييل يف الطلب، وأمحل له الود املكني وأُعام

 بة تُقاد.اجلَنِيبة: الدا )١(

 

                          



 ٣٠١  ) الرد عىل املشتهري بشأن اللحوم املستوردة١١(

عليه فام هو إال بمثابة حديث الفكاهة يف اآلداب جتري بني األحباب ويبقى الود ما بقي العتاب. 

ا من الناس يردون احلق  ا، فقد رأينا كثريً غري أنه ال خيفى عىل العقالء أنه ليس كل رد صوابً

ا، فال فخر بمجرد الرد وإنام الفخر بصواب النقد. بالباطل وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعً 

 بحيث يقال: قرطس فأصاب.

 فكــم مــن ملــيم مل يصــب بمالمــة
 

 ومتبـــع بالـــذنب لـــيس لـــه ذنـــب 
 

ثم إن الشيخ املشتهري قد أقام نفسه مقام إمام العلامء وحاكم احلكام، فقد أشار إىل أنه 

الحظات مجهور غفري يتساءلون، فهو يتلقى كل يوم عرشات األسئلة ويالحقه يف الدروس وامل

دُ الناس ويمنيهم بأنه سيأتيهم بفصل اخلطاب يف التحليل والتحريم.... وكالمه يدور عىل  عِ يَ

ا لك  حمور التحريم.. وقد استوفز لينادي الناس بالتحريم، فلو قال بالتحريم لقلنا له: ال سمعً

 وال طاعة، إذ ليس كل داع بأهل أن يصاخ له:

 حلكم الــرتىض حكومتــهمــا أنــت بــا
 

 ................................ 
 

ثم إن احلكم بتحريم مثل هذه اللحوم والدجاج عىل الناس مع قوة الشبهة فيها هي أعظم 

ا وأشد إثامً من القول بإباحتها. وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إنه لو تنازع اثنان  جرمً

ا: إهنا حرام، وقال اآلخر: إهنا حالل، فإن القول هو صحة من يف هذه اللحوم، فقال أحدمه

 يقول: إهنا حالل إذ األصل اإلباحة.

ثم إن قوله بأن الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود الذي حيلل ما حرم اهللا، والذي خرج عىل 

حرم اهللا، إذ  اإلمجاع وعىل الكتاب والسنة، فهو مل يثبت دليالً نقليًّا أو عقليًّا يؤكد بتحلييل ملا

الشبهة قوية، والقائلون بالتحليل هم أسعد الناس بالدليل إذ األصل اإلباحة، وال يوزن هبؤالء 

سائر ما ينقله عن الطالب والغوغاء أو عن رجل يف نجران، أو عن عيل صالح العود التونيس 

األجالء، ومنهم شيخ  املقيم بفرنسا، فإننا لو جعلنا هؤالء يف كفة امليزان، وجعلنا أولئك العلامء

ا بفضله، وأنه اإلمام املجتهد رأس مدرسة  اإلسالم ابن تيمية الذي حتدث عنه املشتهري معرتفً
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حترير العقول من اخلرافات والعامل الذي ال يشق له غبار، لو جعلنا هؤالء يف الكفة الثانية لثقل 

 ميزان هؤالء العلامء وخف ميزان أولئك الغوغاء.

 .!*"»بئس مطية الرجل زعموا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالء عىل قالوا وزعموا. والنبي إذ مبنى أمر هؤ

شهادة الشهود  فصل اخلطاب يف إباحة ذبائح أهل الكتابوقد أوردنا يف رسالتنا املسامة 

العدول املشاهدين جلزر البقر يف سويرسا وأعدهلم عندي الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع قايض 

ا ثم الشيخ عيل ب ا، ثم أمحد بن يوسف اجلابر ثم ثالثون قطر سابقً ن عبد اهللا الثاين حاكم قطر سابقً

رجالً من أتباع احلاكم. فكلهم شهدوا بام شاهدوه من أهنم يأتون باألبقار والثريان ويذكرون من 

عظمتها وضخامة أجسامها فيوقفوهنا خمطومة ثم يقوم اجلزار فيرضب الثور بني قرنيه بدبوس 

ه، فيعاجلونه بالذبح وهو حي سوي، فعند ذلك قال هؤالء: نشهد بأن فيسقط مغشيًّا علي

القائلني: إهنم يقتلون احليوان بالصعق أو بالرضب، أهنم كاذبون يف أقواهلم. هلذا اطمأن مجيع 

أهل البالد عىل إباحة ما يأكلونه من اللحوم والدجاج ومل خيالطهم شك يف صحة ذلك، فمن أراد 

 و حر يف ترصفه وال حق له أن حيرمها عىل غريه.أن حيرمها عىل نفسه فه

كام أن األمر الثابت يف قتلهم للدجاج أهنم يصفون األُلوف عىل سلك معلقة بأرجلها، ثم 

ا يف ملحة برص، ثم يقذفون هبا بعد ذبحها يف املاء  يسلطون عليها التيار الكهربائي فتذبح مجيعً

العمل هبذه الصفة هو قتل مقصود إلباحة أكل احلار. هذا هو األمر الصحيح يف ذبحها، وهذا 

حلمها عندهم، فمتى كانوا يفعلون ذلك ويعتادون أكله فإنه حالل لنا بنص القرآن يف قوله 

ِينَ َوَطَعاُم ﴿ سبحانه: وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
وإن مل خيرج منه الدم، وال ينبغي  .]٥املائدة: [ ﴾ِحّلٞ لَُّ�مۡ  ٱۡلِكَ�َٰب أ

ا به؛ إذ العلف يستحيل يف حواصل الطري وكروش األنعام، وما من لنا أن ننقب عام يعلفوهن

إنسان إال وبطنه جموف عىل الغائط والبول والدم، وجسمه مع ذلك طاهر. أما لو علمنا بطريق 

اليقني أهنم يرضبون البقر بالدبابيس حتى متوت، ويلقون الدجاج يف املاء احلار وهو حي فإن هذا 

 أخرجه أبو داود من حديث أيب مسعود. )١(
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ا باحليوان تعذيب له بغري حق ويوجب حت ريمه كاملنخنقة واملوقوذة. والنصار هم أشد رفقً

 وجيعلون اجلزاء عىل من ييسء إليه. ومع هذا فإن اهللا سبحانه مل يكلفنا البحث عام خفي علينا.
 ثم أين هذا اإلمجاع الذي يذكر املشتهـري أن الشيخ ابن حممود خرقه؟

 هاشبهة اإلمجاع وردّ 

الف فيام يتعلق باألحكام وأُمور احلالل واحلرام، وليس معنى إنه ما من إمجاع إال وفيه خ

اإلمجاع أنه اإلحاطة بجميع أقوال العلامء يف مشارق األرض ومغارهبا، فإن هذا من األمر املتعذر 

 وال يمكن إدراكه.

أما اإلمجاع عند الفقهاء فإنه عبارة عن إمجاع أئمة املذاهب األربعة، فيجمعون عىل قول أو 

ا وقد يكون الصحيح يف خالفه. وقد عرض شيخ اإلسالم عىل فعل، فق د يكون إمجاعهم صحيحً

علامء املسلمني سبع عرشة مسألة خرق فيها اإلمجاع ومل يعنفه فيها أحد من العلامء، بل رجع 

الكثري من علامء املذاهب إىل العمل ببعض اختياراته التي خرق هبا اإلمجاع؛ من ذلك أن أئمة 

ا بائنًا ال املذاهب األرب عة أمجعوا عىل أن الطالق بالثالث متى وقع بلفظ واحد فإنه يصري طالقً

حتل ملطلقها إال بعد نكاح زوج غريه، وجر العمل هبذا زمنًا طويالً يف أكثر املحاكم الرشعية 

اإلسالمية. ثم إنه ترجح هلم بعدُ صحةُ قول شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث أفتى بجعله عن 

ا من خالفة عمر. واحدة وأنه  هو اإلمجاع زمن الصحابة وأيب بكر وصدرً

 ويقول شيخ اإلسالم: إنه ال يزال يوجد من يفتي به من العلامء عن واحدة يف كل زمان.

ويف النهاية استقر عمل الناس عىل احلكم به يف سائر املحاكم الرشعية وسائر البلدان العربية 

 ما عدا اململكة السعودية.

خيرق اإلمجاع، فليس هو بسد حائل دون العامل املتحرر عن التقليد متى خرق ثم إن احلق 

 هذا اإلمجاع بنص ودليل؛ إذ احلق حيكم عىل اإلمجاع واإلمجاع ال حيكم عىل احلق.
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يْ   وقــل للعيــون الرمــد إيــاكِ أن تــرَ
 

 سنا الشمس واستغيشِ ظالم اللياليـا 
 

ــا ــا وخله ــب عليه ــامح وال تعت  وس
 

ــ  ــرتْ حقًّ ــإن أنك ــاف ــل ذا لي ــل خ  ا فق
 

ومل يوجب اهللا الرد عند التنازع إىل اإلمجاع لكونه غري كفيل بحل املشاكل، وإنام أوجب عند 

وهُ إَِ� ﴿ التنازع الرد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، فقال: ٖء فَُردُّ ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ
 ِ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب   .]٥٩النساء: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

ثم قال املشتهري: إن الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود قد أباح يف رسالته ذبائح الكفار 

 وامللحدين مجلة.

 حكم ذبيحة الكافر

: لقد قلت هبذا وال أعتذر، فاميل أراكم عنها معرضني؟! فواهللا ألرمني هبا بني وأقول

لة املسائل التي غفل عنها العلامء املتقدمون وتبعهم عىل غفلتهم أكتافكم، وهذه املسألة من مج

 عنها علامء هذا العرص.

وإن احلالل هو ما أحله اهللا ورسوله، واحلرام هو ما حرمه اهللا ورسوله، وما سكت عنه فهو 

 عفو. ومل يثبت عندنا يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله حتريم ذبائح الكفار.

القرآن والسنة عن حتريمها هو رمحة من اهللا لعباده مع عظم البلو وما يشعرين أن سكوت 

 بكثرة اختالط املسلمني بسائر أمم الكافرين.

وقد قال أحد العلامء يف حمارضة له: إن الكافر ال حيق له أن يذبح وال أن يأكل. وهي غلطة 

ك فيها املسلم والكافر ساحمه اهللا عليها، فإن الذبح وأكل املذبوح هو من أُمور الدنيا التي يشرت

ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآِء َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء  ُ�ّٗ ﴿ والرب والفاجر، يقول اهللا تعاىل: ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
  .]٢٠اإلرساء: [ ﴾٢٠َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا 
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ضحية فالذبح هو من العادات ال من العبادات إال إذا قصد به العبادة كذبح النسك واأل

والعقيقة واملنذورة هللا. أما إذا قصد به الرشك كالذبح للصنم أو للجن أو للقرب أو الزار فإنه رشك 

 حرام ذبحه وأكله وبيعه.

أما إذا كان الذبح لألكل أو البيع فإنه من العادات وأمور الدنيا التي يشرتك فيها مجيع الناس 

ر ورشب األلبان وسائر ما يتنعم به الناس برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم، أشبه بأكل الثام

نَۡ�ٰمَ ﴿ من أُمور الدنيا، يقول اهللا تعاىل:
َ
ُ�لُوَن  َوٱۡ�

ۡ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ َخلََقَها

واخلطاب جلميع الناس، وهذا االمتنان هبا عام جلميعهم، ومل يبح األكل إال  .]٥النحل: [ ﴾٥

نَۡ�ٰمِ َلُ�ۡم ِ�  �نَّ ﴿ ة الذبح من مسلم وكافر، نظريه قوله تعاىل:وهو مستلزم إلباح
َ
لَِعۡ�َٗةۖ  ٱۡ�

ُ�لُوَن 
ۡ
ٞ َوِمۡنَها تَأ ا ِ� ُ�ُطونَِها َولَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع َكثَِ�ة ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ  .]٢١املؤمنون: [ ﴾٢١�

نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ ﴿ واخلطاب جلميع الناس، وقال:
َ
فاحلمولة هو ما  .]١٤٢األنعام: [ ﴾َوفَۡرٗشا َ�ُولَةٗ  ٱۡ�

 حيمل عليه، والفرش هو ما يؤكل.
وهذا واضح جيل ال جمال للشك فيه، غري أن الشبهة التي علقت بالناس هو أن الصحابة ملا 

 كانوا يف جاهليتهم يذبحون لألصنام بكثرة ويذبحون عىل قبور موتاهم حتى يقول أحد الشعراء:

 اعقر بــــهوإذا مــــررت بقــــربه فــــ
 

 كــوم اهلجــان وكــل طــرف ســابح 
 

فلام كانت هذه األعامل الرشكية سائدة بني الصحابة زمن اجلاهلية، فبعد أن أسلموا اشتد 

مَ هلم ذبحٌ من أحد املرشكني تورعوا عنه لظنهم أنه مما  دِّ بغضهم للرشك واملرشكني، فكانوا كلام قُ

 الكفار.أهل به لغري اهللا، هذا هو أصل تعففهم عن ذبائح 

 ال دليل عىل حتريم ما ذبحه الكفار
 والصحيح أنه ليس عندنا دليل واضح من القرآن والسنة يدل عىل حتريم ما ذبحه الكفار.

وأصحابه يف مكة ثالث عرشة سنة وهم يأكلون مما ذبحه أهل مكة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقام النبي 

 رشكهم.
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ومل  !*"»عند�م من حلم أو لنب؟هل «ملا أتى عىل أُم معبد، قال هلا:  ملسو هيلع هللا ىلصويف سفر هجرته 

ت عنه حرف واحد يف حتريم ما يسأل عن اللحم إال ليأكله، وبقي يف دار هجرته باملدينة، ومل يثب

 يذبحه املرشكون.

وهنا شبهة قد احتج هبا بعض أهل العلم علينا، وهو حديث عن عبد الرمحن ابن عوف: 

. ويزعم أنه وجد »وال تأ�لوا ذباحئهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غ� أن ال تنكحوا �ساءهم«

غري أال تنكحوا نساءهم أن قوله: فتح الباري للبالذري. وحقق ابن حجر يف  فتوح البلدانهذا يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص. أهنا مدرجة يف احلديث من بعض الرواة، وليست من كالم الرسول وال تأكلوا ذبائحهم

قائالً: إن الوارد:  اعدة قتال الكفارقوحقق ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالته 

ا رواه عن أبيه عن عبد الرمحن بن سنوا هبم سنة أهل الكتاب . وهذا احلديث منقطع فإن جعفرً

 عوف، وأبوه مل يدرك عبد الرمحن بن عوف، وإنام تكلموا هبا يف اجلزية ال يف غريها.

 فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

من املجلد الثاين من الفتاو  ٥٣ابن تيمية يف صفحة ويف اخلتام فقد قال شيخ اإلسالم 

 القديمة ما نصه:

إن مسائل االجتهاد ال يسوغ فيها اإلنكار إال ببيان احلجة وإيضاح املحجة، ال اإلنكار 

املستند إىل حمض التقليد إىل أحد العلامء أو األئمة، فإن هذا من فعل أهل اجلهل واألهواء. ثم 

يقال: ما زال املسلمون يف كل عرص ومرص يأكلون ذبائح أهل الكتاب، قال: الوجه التاسع أن 

 ومن يسكن معهم يف بالدهم، فمن أنكر فقد خالف إمجاع املسلمني.

 أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة. )١(
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وهذه الوجوه تثبت بيان رجحان القول بالتحليل، وأنه مقتىض الدليل، وأن مثل هذه  :قال

بأحد القولني أن ينكر عىل اآلخر بغري املسألة ونحوها من مسائل االجتهاد ال جيوز ملن متسك فيها 

 حجة ودليل... فإنه خالف إمجاع املسلمني.

 

 فهذا حاصل ما اهتدينا لرده... واهللا ويل التوفيق.

* * * 

 





 
 

)١٢( 

 حكمة الرب يف خلق القمر

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

ه باإليامن وفضله بالعلم عىل احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان ومجله بالعقل ورشف

سائر احليوان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له شهادة مربأَة من الرشك والشكوك 

ا عبده ورسوله سيد األنام.  واألوهام، وأشهد أن حممدً

 أما بعد:

ِي ُهوَ ﴿ فقد قال اهللا تعاىل: ۡمَس َجَعَل  ٱ�َّ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُمواْ  ۥَرهُ نُوٗر� َوقَدَّ  ٱۡلَقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشَّ
نِ�َ َعَدَد  ُ َما َخلََق  ٱۡ�َِساَبۚ وَ  ٱلّسِ ِ  ٱ�َّ  ب

� َ�ٰلَِك إِ�َّ ّقِ ُل  ٱۡ�َ  ﴾٥لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َ�ٰتِ ُ�َفّصِ
  .]٥يونس: [

فأخرب اهللا سبحانه أنه جعل الشمس ضياء تيضء للناس من طلوعها إىل غروهبا، ويرتتب 

يائها املصالح العديدة واحلكم املفيدة: من صحة األبدان وغرائس األشجار ونضج عىل انتشار ض

الثامر وتسخني البحار وإجراء األهنار وسائر ما يرتتب عليها من املنافع الكبار ورفع املضار. تشع 

بضيائها عىل أقوام كل النهار ثم تغرب عنهم وتطلع عىل آخرين غريهم، بسري متقن، مسخرة له 

وزه وال تقرص عنه، وطريق سريها يف الصيف غري طريقه يف الشتاء الختالف الفصول من ال تتجا

ِ ُصۡنَع ﴿ صيف إىل شتاء ثم خريف وربيع ِيٓ  ٱ�َّ ءٍ  ٱ�َّ ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
  .]٨٨النمل: [ ﴾�

ا ييضء للناس يف ليلهم ويف سريهم وسمرهم،  ﴾نُوٗر� ٱۡلَقَمرَ وَ ﴿ ثم قال: أي جعل القمر نورً

ون بنوره ما يعرض هلم، وقدره منازل، فهو يبدو حني يستهل كاخليط الدقيق، ثم يتزايد ويبرص

جرمه ونوره بانتقاله من منزلة إىل منزلة حتى ينتهي إىل حالة إبداره أي كامله ومتامه، ويف حالة 

ا لزيادة القمر إىل أن ينتصف الشهر ، فعند تزايده من طلوعه إىل إبداره. والبحر يمد بالزيادة تبعً

 ذلك يأْخذ املد غايته ويبلغ من االضطراب والطفور هنايته، فيعظم هيجانه وتشتد أمواجه.
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فإذا نقص القمر بعد منتصف الشهر بدأ النقص يف مد البحر بحسبه، وهذه من احلقائق التي 

ُ َ�َتَباَرَك ﴿ هي بتقدير اخلالق ۡحَسُن  ٱ�َّ
َ
  .]١٤املؤمنون: [ ﴾١٤ ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ أ

مر ثامنٍ وعرشون منزلة، ينزل كل ليلة منها منزلة غري منزلته األوىل، سميت بأَسامء وللق

النجوم املجاورة هلا وهي: الرشطان، والبطني، والثريا، والدبران، واهلقعة، واهلنعة، والذراع، 

والنثرة، والطرف، واجلبهة، والزبرة، والرصفة، والعواء، والسامك األعزل، والغفر، والزبانا، 

اإلكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد األخبية، و

وسعد السعود، والفرغ املقدم، والفرغ املؤخر، والرشا، ثم خيتفي غالبًا ليلة أو ليلتني وتسمى 

 الرسار واملحاق.

َمَنازَِل ِ�َۡعلَُمواْ  ۥَرهُ َوقَدَّ ﴿ رتب اهللا القمر عىل هذه املنازل ملصلحة الناس وهي ما عناه بقوله:
نِ�َ َعَدَد  وبعد املنزلة عن املنزلة مسافة بعيدة ال يعلم قدر مساحتها  .]٥يونس: [ ﴾ٱۡ�َِساَب وَ  ٱلّسِ

 وال بعد مسافتها إال اهللا عز وجل.
أضف إىل ذلك أن اهلالل إذا استهل ثم أبدر فإنه يستهل ويبدر عىل الدنيا أي املعمورة كلها 

احد، وإذا غاب فإنه يغيب عن الدنيا كلها، باستثناء كون بعض البلدان يرونه أول يوم يف وقت و

وآخرون ال يرونه، فإن هذا يرجع إىل مراقبته وتفاوت األبصار يف رؤيته. وقد قيل: إنه يرجع إىل 

ا؛ فإن اهللا بحكمته نصب الشهر يف السامء بقدرته لعموم  اختالف املطالع، وهو قول ضعيف جدًّ

عته جلميع الناس بحيث جيري حساهبم عىل دخوله وخروجه، وليس كالشمس تطلع عىل قوم منف

وتغيب عن آخرين؛ هلذا صار من العسري معرفة احلساب بالشهر الشميس بخالف الشهر اهلاليل؛ 

فإنه ميرس لكل أحد بحيث يعرفون كل شهر باسمه من ابتداء دخوله إىل خروجه، يشرتك يف 

امي، والكاتب واألمي، واحلرضي والبدوي، حتى إهنم ليعرفون كم مىض من معرفته العامل والع

دِ  دَ م وأشهر احلج وشهر الصوم وأشهر عِ الشهر بمعرفة منزلة القمر، وبذلك تعرف األشهر احلُرُ

 النساء وغري ذلك من األحكام التي رتبها اهللا عىل الشهر اهلاليل.
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 لُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ يقول اهللا تعاىل:
َ
 .]١٨٩البقرة: [ ﴾ٱۡ�َجِّ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  هِلَّةِ� ٱۡ�

ا الشتهاره، وكان سبب  سمي اهلالل هالالً الستهالل األصوات برؤيته، كام سمي الشهر شهرً

نزول هذه اآلية عىل ما رواه أبو نعيم عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم أو ابن غنيمة 

ا كاخليط ثم يزيد حتى يعظم  ملسو هيلع هللا ىلصسأال رسول اهللا وقاال: يا رسول اهللا، ما بال اهلالل يبدو دقيقً

لُونََك  َٔ ۞�َۡ� ﴿ فيستوي ويستدير، ثم ال يزال ينقص ويدق حتى يعود كام كان؟ فنزلت هذه اآلية
هِلَّةِ� َعِن 

َ
اهلالل إىل فعدل هبم سبحانه عن اإلجابة عن جرم  ﴾ٱۡ�َجِّ قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ٱۡ�

اإلخبار بحكمته، ففيه اإلخبار بالصفات عن الذات، كأنه قال: عليكم أن تسألوا عن احلكمة 

واملصلحة التي خلق اهللا اهلالل هلا بدون أن تتكلفوا البحث والكشف عن ماهية اهلالل، ومل يأْمر 

اجحة ومرضته اهللا بيشءٍ إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ومل ينه عن يشء إال ومفسدته ر

واضحة. هلذا رأينا الناس يف هذا الزمان ويف هذه األيام ملا اشتغلوا بالبحث عن ماهية القمر 

وحتدثوا بوصول هؤالء إليه، أحدث هلم هذا اخلرب شيئًا من القلق واالضطراب يف األفكار 

وأهنا تقيض والعقائد والفتنة يف الدين، وطاشت بذلك أحالم األكثرين لظنهم أهنا هزيمة للدين 

بتكذيب نصوص القرآن املبني ونصوص األحاديث الثابتة عن رسول اهللا الصادق األمني، إىل 

غري ذلك مما يتلقونه من مفرتيات امللحدين. وكان من واجب املسلم عند سامع هذا اهلذيان هو 

وقد مدح اهللا يف التثبت واالطمئنان وعدم تزعزع اإليامن، العتقاد أهنم مل يأْتوا بام يناقض القرآن. 

 كتابه أهل االستقامة والثبات، واهللا حيب البرص الناقد عند ورود الشبهات.
وأكثر الناس ينقدح الشك يف قلبه بأول عارض من شبهة لعدم رزانته واستقامته وعدم 

 علمه ومعرفته بأَحكام الرب وقدرته.

القضاء والقدر ليمتحن وما يشعرين أن تسلط هؤالء عىل الصعود إىل القمر أنه جر بطريق 

يف حتويل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا به من يثبت عىل إيامنه ودينه، ممن ينقلب عىل عقبيه، كام جرت الفتنة زمن النبي 

ْ َعلَۡيَها ٱلَِّ� َما َولَّٮُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم ﴿ القبلة، فقال السفهاء من الناس: ا  .]١٤٢البقرة: [ ﴾َ�نُوا إذً

عليها وهي باطلة، فهلك يف هذه الفتنة من هلك، وكذلك  صالهتم السابقة فاسدة وكيف أقروا
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، حيث ملسو هيلع هللا ىلصهزيمتهم يوم أحد حني قالوا: لو كانوا عىل احلق ما هزموا. وكذلك الفتنة بموت النبي

 قالوا: لو كان رسوالً مل يمت، فارتدت العرب من أجل فشو هذا اخلرب.
بني القلوب وبني رؤية األمر  غري أن هذه الفتن بمثابة الغيم الذي خييم عىل القلوب وحيول

 عىل حقيقته، ورسعان ما ينجيل هذا الغيم وينقشع ألن احلق أبلج والباطل رجرج.

ـــــــــــــا ـــــــــــــات فإِهن  هللا در احلادث
 

 صــدأ اجلبــان وصــيقل األحــرار 
 

فهذا اخلرب يف وصول هؤالء إىل القمر حاصله خرب شخص عن فعل نفسه، بام يقتيض مدحه 

ا، فضجت بخربه األصوات وجتاوبت به ونجاحه يف مهمة عمله سواء أ ا أو كاذبً كان صادقً

 اإلذاعات حتى صار كاخلرب اليقني يف نفوس األكثرين.

ونحن بكالمنا هذا ال ننفي وصوهلم إليه وال نثبته إذ ليس من األمر املستحيل وقوعه عند 

ستبعاد لليشء ال توفر األسباب التي تؤهلهم إىل وصوله وإنام غايته أننا نستبعد إمكانيته، واال

ينفي وقوعه بالكلية، كام أن عدم العلم باليشء ليس علامً بعدمه، وكل يشءٍ مرهون بيقينه، ومن 

لَ شيئًا ومل حيط بعلمه ومل يقبله عقله فإنه يرسع بتكذيبه وذلك ال يغنيه  هِ طبيعة اإلنسان أنه إذا جَ

خاطبون مع أهل املغرب وأن من من احلق شيئًا، فلو حتدث متحدث قبل اليوم أن أهل املرشق يت

يف بلدان أوروبا يتكلم مع من يف نجد أو احلجاز بحيث يكلم أحدمها صاحبه بصوت جيل غري 

خفي وبينهام اجلبال الشاهقة والبحار الواسعة والسحب املضطربة واألهوية املتقصفة كل هذه مل 

بل وقوعه وقبل وقوف تعد حائلة دون سامع أحدمها خلطاب اآلخر. فلو حتدث متحدث بذلك ق

مكانيته، ولن تسعَ عقوهلم قبوله.  مجيع الناس عىل حقيقته ملا صدق به أحد، الستبعادهم إلِ

فنحن ال نكابر يف إنكار ما أدركه هؤالء من علم الكون وما اكتشفوه من األرسار واآليات، 

لة حتت حدود وما سيكتشفونه فيام هو آتٍ من كل ما يؤهلهم إىل الوصول إىل الغايات الداخ

 مقدرهتم.

فقد رأ الناس ما صنعوه من الطائرات اهلوائية من جتارية وحربية حيث حتلق يف األجواء 

حتى تتجاوز حميط اهلواء، وغواصاهتم البحرية تغوص يف قعر البحار بحيث يعلوها بمن فيها 
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ار واملنافع املاء واألمواج، ويتخاطبون من أصقاع البقاع، وحسبك ما يف الكهرباء من األرس

الكبار، كل هذه من احلقائق التي ال جمال للشك فيها، خلق اهللا موادها يوم خلق الساموات 

واألرض وأودعها يف مظاهنا إىل وقت حاجة الناس هلا، واملكتشفون يعرتفون بأَن ما خفي عليهم 

من جهلهم ما  من أرسار الكون أكثر مما يعرفون، وأهنم كلام أوغلوا يف الكشف عن يشءٍ تبني هلم

 مل يكونوا حيتسبون، وما أحسن ما قيل:

ـــــــــــدهر ـــــــــــي ال ـــــــــــام أَدبن  كل
 

 أَراين نقـــــــــــــــص عقـــــــــــــــيل 
 

ـــــــــــــــامً  ـــــــــــــــام ازددت عل  وكل
 

ــــــــــــيل  ــــــــــــامً بجه  !*"زادين عل
 

اآللة  -أي لغرض الوصول إىل القمر  -إذا ثبت هذا فإن من مجلة ما صنعوه هلذا الغرض 

ق من سهم الرامي حيث زعموا أهنا تقطع يف املسامة عندهم باملركبة الفضائية، وهي بزعمهم أسب

ا ( كم) وقد مكثوا يف  ٤٠٫٠٠٠الساعة الواحدة مسافة من العلو تقدر بأربعني ألف كيلو مرتً

ا وليايل قيل أربعة أيام بلياليها يف حالة الصعود، وكانوا قبل ذلك بعرش سنني  صعودهم أيامً

حاولة الوصول إىل ما حتصلوا عليه إىل يقومون ويقعدون وجيرون التجارب عىل إثر التجارب مل

 أن نجحوا يف مهمة عملهم بزعمهم.

والقمر هو أدنى األجرام العلوية مما ييل األرض، فهو ييضء عىل أهل األرض من جهته التي 

تيل األَرض، كام قيل من أنه ييضء عىل أهل السامء من جهته التي تيل السامء، واهللا أعلم، يقول 

ۡمَس �ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل  َقَمرَ ٱلۡ وََجَعَل ﴿ اهللا: اٗجا  ٱلشَّ   .]١٦النوح: [ ﴾١٦ِ�َ
والقمر هو مستقل يف فلكه بنفسه غري مغروز يف السامء حسبام يتومهه بعض الناس، وإِنام بينه 

ن زالتا إن  وبني السامء فضاء أمسكه الرب بقدرته الذي يمسك الساموات واألرض أن تزوال وإلِ

 من بعده.أمسكهام من أحد 

 البيتان لإلمام الشافعي. )١(
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فمتى كان األمر هبذه الصفة وأن القمر هو أدنى األجرام العلوية مما ييل األرض، وليس 

عندنا ما يقتيض أن العلم به والوصول إليه أنه من علم الغيب الذي ال حييط به أحد، وقد 

ا  استخدموا هذا املركب الفضائي الذي يسبق سهم الرامي والذي مكث يف الصعود إليه أيامً

ا لن نستبعد وصوهلم إليه بعد استعامهلم هلذه األسباب التي تؤهلهم من وصوهلم إىل وليا يل، فإذً

 مقصدهم، وقد ذكر اهللا األسباب وذكر النجـاح فيها يف أربـع آيـات متـواليـات فقال:

� َعن ذِي  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ْ َعلَۡيُ�م ّمِۡنُه ذِۡكًرا  ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ تۡلُوا
َ
نَّا َ�ُ  اإِنَّ  ٨٣قُۡل َس� �ِض ِ�  ۥَمكَّ

َ
 ٱۡ�

ءٖ َسبَٗبا  ۡ�َ ِ
ۡ�َبعَ  ٨٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمن ُ�ّ

َ
ۡ�َبَع ﴿ ويف اآلية الثالثة: .]٨٥-٨٣الكهف: [ ﴾٨٥َسبًَبا  فَ�

َ
ُ�مَّ �

ۡ�َبَع َسبًَبا  ُ�مَّ ﴿ ويف اآلية الرابعة: .]٨٩الكهف: [ ﴾٨٩َسبًَبا 
َ
فذكر اهللا عن ذي  .]٩٢الكهف: [ ﴾٩٢�

 من اتباعه لألسباب والوسائل التي متكن هبا من السيادة عىل مجيع األرض وأهلها، قال القرنني

نَّا َ�ُ  إِنَّا﴿ ابن عباس: �ِض ِ�  ۥَمكَّ
َ
ءٖ َسبَٗبا  ٱۡ� ۡ�َ ِ

 أي من كل يشءٍ علامً . ﴾٨٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمن ُ�ّ
ل به إىل غريه، فاإلسالم دين يتسبب به إىل ما يريد؛ ألَن السبب يف اللغة هو كل يشءٍ يتوص .!*"

 العلم والعقل والفكر واحلكمة، يأْمر باستخدام األَسباب واالحتفال هبا، كام قيل:
ــام ــعيف وإن ــبب الض ــت بالس ــا أن  م

 

ـــباب  ـــوة األس ـــور بق ـــح األم  نج
 

ومن طبيعة النفوس التطلع إىل كل مستور عنها من كل ما تظنه يف متناوهلا، أو أنه مما 

 لها حتى ولو كان عندها ما يغنيها ويكفيها، كام قيل:ستدركه بوسائل عم

ــرزه ــني حت ــنفس يشء ح ــبع ال ش  ال يُ
 

ــــر  ــــريه وط ــــا يف غ ــــزال هل  وال ي
 

 وال تــــزال وإن كانــــت هلــــا ســــعة
 

ــ  ــا إىل الش ــرـهل ــه نظ ــر ب  يء مل تظف
 

فإن قيل: من أين لكم أن القمر أدنى األجرام العلوية، وأنه مستقل يف فلكه، وأن بينه وبني 

ِي َ�َباَركَ ﴿ امء فضاء، واهللا يقول:الس َمآءِ َجَعَل ِ�  ٱ�َّ نِٗ��  ٱلسَّ بُُروٗجا وََجَعَل �ِيَها ِسَ�ٰٗجا َوَ�َمٗر� مُّ
  .]٦١الفرقان: [ ﴾٦١

 أخرجه ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس. )١(
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نَزَل ِمَن ﴿ : أن السامء تطلق يف القرآن ويراد هبا ما عال وارتفع ومنه قوله:فاجلواب
َ
َمآءِ َوأ  ٱلسَّ

ۡخَرَج بِهِ 
َ
ومعلوم أَن املطر إنام ينزل من  .]٣٢إبراهيم: [ ﴾رِۡزٗقا لَُّ�مۡ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

ُ َ�ََب ﴿ السحاب ال من السامء، وقال: ۡصلَُها ثَابِٞت  ٱ�َّ
َ
َمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبٍة أ

َمآءِ َوفَرُۡ�َها ِ�  نخلة. وتطلق ويراد هبا الساموات وهذه الشجرة هي ال .]٢٤إبراهيم: [ ﴾٢٤ ٱلسَّ

ا وهي  ا وجعل فيها رساجً ا أي نجومً العىل وهي السقف املرفوع. فاهللا جعل يف السامء بروجً

ا، وليست الشمس والقمر والنجوم كلها يف فلك واحد وإنام هي  ا منريً الشمس، وجعل فيها قمرً

 رة اهللا وحكمته.متباينة املنازل، فكل واحد منها يسري يف فلكه املرسوم له بقد
وقد اتفق أرباب اهليئة من املتقدمني وكذلك علامء الفلك من املتأخرين عىل أن القمر هو 

ا، أدركوا ذلك بوسائل  أدنى األجرام العلوية مما ييل األرض، وأن بينه وبني السامء فضاء واسعً

فصار عندهم علمهم الدقيقة وبكشوفهم ومراصدهم التي تقرب هلم البعيد وترسمه عىل صفته، 

بمثابة العلم اليقيني الذي يدرك باملشاهدة واحلس حتى مل خيتلف فيه اثنان منهم، وألجل 

رجحان ظنهم يف أن وصوله يف استطاعتهم عملوا عملهم يف الصعود إليه، سواء قلنا: إهنم 

ا وصلوا أو فشلوا، وال يلزم أن نقول يف كل ما نقلوه لنا: إنه باطل ال حقيقة له إال إذا ك ان مصادمً

لنص رصيح من الكتاب والسنة، فقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن 

ا للحق؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  اجلوزي يستدلون من أقوال أهل اهليئة ما يرونه موافقً

كاهتا، فاحلس ال إن علم اهليئة الذي هو أعظم علومهم الرياضية العقلية هو العلم باألفالك وحر

ير إال حركة األجسام املعينة، فري الشمس تتحرك والقمر يتحرك والكواكب تتحرك، هذا 

الذي يعلم باحلس، وأما كون بعض األفالك فوق بعض فقد علموه بكسوف األعىل األسفل، 

 فلام رأوا القمر يكسف سائر األفالك استدلوا بذلك عىل أنه حتت اجلميع. قال: فالعلم بقدر

 حركاهتا وكسوف بعضها البعض ونحو ذلك مداره عىل األرصاد. انتهى.

وقد نقل ابن القيم يف مفتاح دار السعادة عن أرباب اهليئة يف شأن الشمس والقمر والنجوم 

ا وستني مرة، وأن  ما حاصله، قال: اتفق أرباب اهليئة عىل أن الشمس بقدر األرض مائة مرة ونيفً
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ها بقدر األرض، وهبذا يعرف ارتفاعها وبعدها. وقال: أنت تر الكواكب التي نراها أصغر

الكوكب كأنه ال يسري وهو من أول جزء من طلوعه إىل متام طلوعه يكون فلكه قد قطع بقدر 

 مسافة األرض مائة مرة وذلك بقدر حلظة واحد. انتهى.

 ا قيل:فالعلم هبذا مشهور عند املتقدمني كام أن أرباب الفلك حيققونه اآلن، وهلذ

ــه ــنجم تستصــغر األَبصــار رؤيت  وال
 

 !*"والذنب للطرف ال للنجم يف الصـغر 
 

ا:  ا "وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضً إن ما علم باحلساب وطريق الفلك علامً صحيحً

فإنه ال ينايف ما جاء به السمع أي الكتاب والسنة، كام أن العلوم السمعية الصحيحة ال تنايف 

ا ، وقد أشكل عىل كثري من الناس حيث يرون أن ما يقال: إنه معلوم بالعقل إنه معقوالً صحيحً

خمالف ملا يقال: إنه معلوم بالسمع، وأوجب ذلك أن كذبت طائفة بام مل حتط بعلمه، حتى آل 

األمر بقوم أن تكلموا يف معارضة الفالسفة يف األفالك بكالم ليس معهم فيه حجة ال من رشع 

ا باألدلة الرشعية، وصار وال من عقل، وظنوا  أن ذلك من نرص الرشيعة، وكان ما أنكروه معلومً

ما فعلوه هو مما جرأ امللحدين عىل الطعن يف الدين وعلامئه. فهؤالء ال احلق نرصوا وال الباطل 

 كرسوا. انتهى كالمه رمحه اهللا.

ضة األبدان) إذا ثبت هذا فإن لفظ العلوم الرياضية يستعمل يف ثالثة أنواع: أحدها (ريا

باحلركة وامليش، والثاين (رياضة النفوس) باألخالق احلسنة املعتدلة واآلداب املحمودة، والثالث 

 (رياضة األذهان) بمعرفة دقيق العلم والبحث عن األمور الغامضة وهذا هو املراد هنا.

نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ وأما استدالل بعض الناس بقوله تعاىل: �ِس وَ  ٱۡ�ِ ن تَنُفُذواْ  ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱإِِن  ٱۡ�ِ
َ
أ

ۡ�َطارِ 
َ
َ�َٰ�ٰتِ ِمۡن أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ْۚ فَ  ٱۡ� ويزعمون أن  .]٣٣الرمحن: [ ﴾٣٣َ� تَنُفُذوَن إِ�َّ �ُِسۡلَ�ٰٖن  ٱنُفُذوا

السلطان املذكور يف هذه اآلية هو (العلم) وأهنم وصلوا به إىل السامء، فهذا االستدالل باطل 

ا وال يمت للمعنى امل راد من اآلية بصلة ال بطريق املنطوق وال املفهوم، وإنام حقيقته حتريف قطعً

 البيت أليب العالء املعري. )١(
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للكلم عن مواضعه، فإن النفوذ يف اللغة هو جواز اليشء عن اليشء واخللوص منه، يقال: نفذ 

السهم الرمية إذا خرقها وخرج من اجلانب اآلخر، ويقال: نفذ الرجل القوم إذا مشى وسطهم، 

 اله يف القاموس.ونفذهم جازهم وختلفهم، ق
هلا ليلة اإلرساء حينام جتاوزها من سامء إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفنفوذ أقطار الساموات هو مثل نفوذ النبي 

سامء يف صحبة جربيل عليه السالم، يستأْذن له جربيل عند كل سامء فيقولون له: من أنت؟ 

فيقول: نعم. فيقول: أنا جربيل. فيقولون: من معك؟ فيقول: معي حممد، فيقولون: أَأُرسل إليه؟ 

فيقولون: مرحبًا به، فنعم املجيء جاء. ثم يصعد إىل السامء الثانية ثم الثالثة حتى انتهى إىل 

السابعة، فهذا هو حقيقة النفوذ ألقطار الساموات حقيقة، وأما معنى صعود هؤالء فإنه بمثابة 

ا بزعمهم إىل سطح صعود الطائرة عىل السواء، وهم مل يصلوا يف صعودهم إىل السامء وإنام وصلو

َمَكُرواْ  َوقَدۡ ﴿ القمر، والقمر يشء والسامء يشء آخر، وما أشده من بأس وأعظمه من مكر
ِ َمۡكرَُهۡم وَِعنَد  وَل ِمۡنُه  ٱ�َّ َباُل َمۡكرُُهۡم �ن َ�َن َمۡكُرُهۡم لَِ�ُ وللمفرسين  .]٤٦إبراهيم: [ ﴾٤٦ ٱۡ�ِ

واقع عىل اجلن واإلنس يف حالة الدنيا، وذلك حينام أن هذا اخلطاب  أحدمهايف اآلية معنيان: 

يكور بالشمس، وخيسف بالقمر، وتنزل املالئكة من السامء، فيفزع اجلن إىل اإلنس وحياولون 

أنه خطاب هلم يف اآلخرة وذلك  والقول الثاينالفرار واهلرب من هذا الفزع، والت حني مفر. 

نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ هلم: حني يأمر اهللا بحرش عصاة اجلن واإلنس ويقال �ِس وَ  ٱۡ�ِ ن  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ إِِن  ٱۡ�ِ
َ
أ

ۡ�َطارِ 
َ
َ�َٰ�ٰتِ تَنُفُذواْ ِمۡن أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ْۚ فَ  ٱۡ� وهذا  .]٣٣الرمحن: [ ﴾٣٣َ� تَنُفُذوَن إِ�َّ �ُِسۡلَ�ٰٖن  ٱنُفُذوا

َما ُشَواٞظ ّمِن نَّارٖ َعلَۡيكُ  يُۡرَسُل ﴿ القول هو أقرب للصواب، يدل له اآلية التي بعده وهي قوله:
اِن  فإن إرسال النار إنام يقع يف اآلخرة، والسلطان قيل:  .]٣٥الرمحن: [ ﴾٣٥َوُ�َاٞس فََ� تَنَتِ�َ

نَّا﴿ العذر، وقيل: البينة، وقيل: احلجة، وقد أخرب اهللا عن اجلن أهنم قالوا:
َ
َمآءَ لََمۡسَنا  َو�  ٱلسَّ

فهؤالء اجلن صعدوا إىل السامء فلمسوها  .]٨اجلن: [ ﴾٨ِديٗدا وَُشُهٗبا فَوََجۡدَ�َٰها ُملَِئۡت َحرَٗسا شَ 

ا وشهبًا. ا شديدً  لكنهم مل ينفذوا من أقطارها ألهنم وجدوها ملئت حرسً
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ا من  وقد حاول الصعود إىل السامء قبل هؤالء أناس كام روي عن أيب إسحاق: أن جبارً

اج إبراهيم يف ربه، أنه قال: ال أنتهي حتى أعلم اجلبابرة قيل: إنه النمرود بن كنعان وهو الذي ح

من يف الساموات، فعمد إىل فراخ نسور فأمر أن تطعم اللحم حتى إذا اشتدت وعضلت أي 

ا يف رأسها حلم شديد محرته، وأن  غلظت فأمر أن يتخذ تابوت يسع رجلني وأن جيعل فيه عصً

النسور وجلس هو وصاحب له يف  يستوثق من أرجل النسور وتشد إىل قوائم التابوت، ثم جوع

التابوت، وأثار النسور فلام رأت اللحم طلبته من فوقها فجعلت ترفع التابوت بقوهتا وبشدة 

 .هنمتها إىل اللحم حتى بلغت به ما شاء اهللا، فقال اجلبار لصاحبه: افتح الباب فانظر ما تر

لتابوت ما شاء اهللا أن تصعد فقال: أر اجلبال كأهنا ذباب، فقال: أغلق الباب، ثم صعدت با

ا،  فقال اجلبار لصاحبه: افتح الباب فانظر ما تر، فقال: ما أر إال السامء وما تزداد منا إال بعدً

فقال: نكس العصا. فنكسها من حتت فانقضت النسور بالنزول تطلب اللحم من أسفل حتى 

صعوده إىل السامء وهي انتهى، فهذا حياول املحال من  .وقع التابوت بمن فيه عىل األرض

 السقف املرفوع والسقف املحفوظ.

َمآءَ  وََجَعۡلَنا﴿ كام قال اهللا تعاىل: ۖ َوُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِها ُمۡعرُِضوَن  ٱلسَّ ُۡفوٗظا  ﴾٣٢َسۡقٗفا �َّ

 أي حمفوظًا باملالئكة التي حترسها. .]٣٢األنبياء:[
ا يزيد املؤمن إيامنًا ويقينًا يف معرفة واملقصود أن هذا اخلرب يف وصول هؤالء إىل القمر هو مم

 هذا النظام الساموي القائم بقدرة اهللا وحكمته وعموم منفعته جلميع خلقه.

فأنت تر هذا القمر امليضء بنوره الساطع مع هذا البعد الشاسع والفضاء الواسع، حتى إنه 

االرتفاع اهلائل الذي ال ليحسبه الرائي وقت إبداره كرساج وهاج يف بيت أحدهم مع ارتفاع ذاته 

ا وليايل وهو يصعد بالرسعة  خيطر ببال أكثر الناس، والذي مكث هذا املركب الفضائي أيامً

ا من الكيلومرتات ( كم)  ٤٠٫٠٠٠الزائدة التي قدروا رسعته يف الساعة الواحدة بأربعني ألفً

ن نوره مقتبس من وهل هذا البعد الشاسع مع دنو نوره الساطع إال آية باهرة سواء قلنا: إ

 الشمس أو من ذاته بنفسه، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.
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، كام رو الرتمذي من حديث أيب ملسو هيلع هللا ىلصوأمر آخر وهو إظهاره املعجزة التي أخرب هبا النبي 

واملقادير املذكورة يف مثل  »ب� السماء إىل األرض مسافة مخسمائة اعم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة أن النبي 

بيب األقدام ومسري اجلامل باألثقال، وهذه املسافة الساحقة التي قطعوها هذا احلديث حتمل عىل د

هي من األرض إىل القمر ال غري، ومن املحتمل أن يكون من القمر إىل السامء أبعد من هذا، 

يف بعد مسافة ما بني السامء واألرض، فدعو  ملسو هيلع هللا ىلصوبذلك تتضح املعجزة التي أخرب هبا النبي 

من آيات اهللا ال يدان ألحد بوصوله جوابه: نعم إن القمر آية من آيات بعض الناس أن القمر آية 

اهللا ال يستطيع أحد تغيريه عن صفته التي خلقه اهللا عليها، وال أن خيلقوا مثل خلقه، وكونه آية ال 

َحابِ وَ ﴿ يمنع من وصوله، كام أن السحاب آية من آيات اهللا كام قال تعاىل: رِ  ٱلسَّ َ�ۡ�َ  ٱلُۡمَسخَّ
�ِض وَ  َمآءِ ٱلسَّ 

َ
ا من خلق  .]١٦٤البقرة: [ ﴾ٱۡ� وقد مكث أكثر الناس زمانًا وهم ال يظنون أن أحدً

اهللا يصل إىل منتهى السحاب من أجل أنه آية من آيات اهللا إىل أن حدثت الطائرات اجلوية التي 

 خترتق السحاب حتى ترتفع عنه ويمطر املطر من حتتها.
نْ خ لق هذا القمر وأودعه هذا النور الساطع مع البعد الشاسع غري فقل هلؤالء املرتابني: مَ

اهللا عز وجل؟ ومن وضعه هبذا املوضع العايل الالئق به غري اهللا عز وجل؟ ومن أمسكه بقدرته 

بدون عمد نراها غري اهللا عز وجل؟ ومن جعله يتنقل من حالة الصغر إىل حالة الكرب ومن منزلة 

من جعله ييضء عىل مجيع الناس يف مشارق األَرض ومغارهبا غري إىل منزلة غري اهللا عز وجل؟ و

ِ َخۡلُق  َ�َٰذا﴿ اهللا عز وجل؟ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِينَ فَأ ٰلُِمونَ بَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل  ٱل�َّ

بِٖ�  َُّهُم  َوَءايَةٞ ﴿ يقول اهللا: .]١١لقامن: [ ﴾١١مُّ ُۡل ل ۡظلُِموَن  َهارَ ٱ�َّ �َۡسَلُخ ِمۡنُه  ٱ�َّ  ٣٧فَإَِذا ُهم مُّ
ۡمُس  ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  َوٱلشَّ ََّها ٰ َ�َد  َوٱۡلَقَمرَ  ٣٨ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ِۡري لُِمۡسَتَقّرٖ ل ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ قَدَّ

ۡمُس  َ�  ٣٩ ٱۡلَقِديمِ  ٱۡلُعرُۡجونِ كَ  ن تُۡدرَِك  ٱلشَّ
َ
ٓ أ ُۡل َ� وَ  ٱۡلَقَمرَ يَ�َبِ� لََها � َسابُِق  ٱ�َّ ٞ ِ�  ٱ�ََّهارِ َوُ�ّ

  .]٤٠-٣٧يس: [ ﴾٤٠فَلَٖك �َۡسَبُحوَن 
ِ� َخۡلِق  إِنَّ ﴿ وقد دعا اهللا عباده إىل النظر واالعتبار يف خملوقاته ليزدادوا بذلك إيامنًا ويقينًا

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱۡختَِ�ِٰف وَ  ٱۡ�   ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ْوِ� �َ�ٰٖت ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡ� َ يَۡذُكُروَن  ٱ�َّ قَِ�ٰٗما  ٱ�َّ
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ُروَن ِ� َخۡلِق  ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ�َٰ�ٰتِ َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ�  ٱۡ�

ْ  قُلِ ﴿ .]١٩١-١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩١ ٱ�َّارِ ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب  َ�َٰ�ٰتِ َماَذا ِ�  ٱنُظُروا  ٱلسَّ
�ِض� وَ 

َ
نعم إهنا ال تغني  .]١٠١يونس: [ ﴾١٠١َعن قَۡوٖ� �َّ يُۡؤِمُنوَن  ٱ�ُُّذرُ وَ  ٱ�َ�ُٰت َوَما ُ�ۡغِ�  ٱۡ�

اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون، فاآليات والعرب والتفكر املعترب إنام تستفيد به النفوس اخلرية 

حلق واملتوجهة إىل طلبه واتباعه، أما النفوس الرشيرة كالطبيعيني الذين ينسبون املستعدة لقبول ا

كل يشءٍ للطبيعة وينسبون آيات اهللا وخملوقاته يف أرضه وسامواته إىل الطبيعة ويسميهم العلامء 

ا ا وعنادً ا وإال جحودً ا واستكبارً ْ وََجحَ ﴿ عبّاد الطبيعة فإِن اآليات والعرب ال تزيدهم إِال نفورً  ُدوا
ٓ بَِها وَ  ۚ� فَ  ٱۡستَۡيَقَنۡتَها نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ

َ
  .]١٤النمل: [ ﴾١٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱنُظرۡ أ

* * * 

 حكمة صالة الكسوف

ومما يلحق هبذا الكالم وجيب التنبيه عليه للخاص والعام ما ينسب إىل بعض سفهاء 

نهم يف صالة الكسوف الثابتة مرشوعيتها بالدالئل القطعية من األحالم وضعفاء األديان من طع

 دين اإلسالم.

وذلك أن صالة الكسوف هي نوع من الصلوات، وهي من آكد نوافل العبادات، رشعت 

اجلامعة هلا وأمجع العلامء عىل مرشوعيتها عىل اختالف بينهم هل تصىل مجاعة أو فراد. وقد 

رشوعيتها فهو كافر ألن مسنونيتها معلومة بالدالئل القطعية مجاعة فمن أنكر م ملسو هيلع هللا ىلصصالها النبي 

 من دين اإلسالم.

حني مات ابنه إبراهيم فقال الناس: انخسفت  ملسو هيلع هللا ىلصانخسفت الشمس عىل عهد رسول اهللا 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال «: ملسو هيلع هللا ىلصالشمس ملوت إبراهيم، فقال رسول اهللا 

 .!*"»أيتم ذلك فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما ب�مينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا ر

 متفق عليه من حديث جابر. )١(

 

                          



 ٣٢٣  ) حكمة الرب يف خلق القمر١٢(

فهذه الصالة يستحب فعلها عند وجود سببها، كام تصىل صالة العيدين عند وجود سببهام 

وكام تصىل صالة االستسقاء لطلب السقيا، وكام تصىل صالة االستخارة لطلب خري األمرين؛ 

َوَمآ ﴿ يف وال اقتضاء عقيل، قال اهللا:ألن العبادة هي ما أمر به الشارع حكامً من غري اطراد عر
ْ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َءاتَٮُٰ�ُم    .]٧احلرش: [ ﴾ٱنَتُهوا

فالذي أمر بصالة الكسوف عند وجود سببها هو الذي أمرنا أن نصيل الفجر عند طلوع 

ز وجل، إال أن هاتني فريضة الفجر، وأمرنا أن نصيل املغرب بعد أن تغرب الشمس إذ الكل هللا ع

ْ  فَإِنِ ﴿ وتلك نافلة، وقد استنبط العلامء مرشوعيتها من قوله تعاىل: وا ِينَ فَ  ٱۡسَتۡكَ�ُ ِعنَد َرّ�َِك  ٱ�َّ
ِ  ۥ�َُسّبُِحوَن َ�ُ  ۡلِ ب   .]٣٨فصلت: [ ﴾٣٨ُموَن۩  َٔ َوُهۡم َ� �َۡ�  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ

الفلكيون وغريهم يرون أن السبب يف إن الناس يعرفون سبب كسوف الشمس والقمر، ف

كسوف الشمس هو توسط القمر بني األرض والشمس، وأن خسوف القمر هو حيلولة األرض 

بني القمر والشمس؛ ألن الكسوف للقمر عبارة عن ذهاب ضوئه وفلكه دون فلك الشمس، 

إىل أن واألرض كرة فإذا وقع القمر يف ظل األرض انقطع عنه نور الشمس كسحابة متر حتته 

وقد  ،!*"واخلسوفيتجاوزها من اجلانب اآلخر، فهذا ملخص كالم الفلكيني يف سبب الكسوف 

 عمموا التعليم بذلك يف سائر املدارس العربية.

فمعرفة الناس هلذا السبب أضعف يف نفوسهم شيئًا من حكمته وحكمة التخويف به والصالة 

، وذلك أن اهللا سبحانه حيب من عباده أن له، والسبب يشء وامتثال األمر عند وجوده يشء آخر

يكونوا منتبهني دائامً لعبادته والعمل للقائه واخلوف من عقابه، ال سيام عند رؤية ما يذكرهم 

بالساعة وأهوال القيامة من كسوف وخسوف، حتى ال تستويل الغفلة واللهو عليهم فيؤخذوا عىل 

ۡعرُِضوَن لِلنَّا ٱۡ�َ�ََب ﴿ غرة وغفلة، يقول اهللا تعاىل: �ِيِهم ّمِن  َما ١ِس ِحَساُ�ُهۡم وَُهۡم ِ� َ�ۡفلَٖة مُّ
ۡ
يَأ

َۡدٍث إِ�َّ  ّ�ِِهم �ُّ   .]٣-١ األنبياء:[ ﴾قُلُو�ُُهمۡ  َ�هَِيةٗ  ٢وَُهۡم يَۡلَعُبوَن  ٱۡسَتَمُعوهُ ذِۡكرٖ ّمِن رَّ

ولون بجواز معرفة وقت الكسوف قبل وقوعه لكونه مما يدرك املحققون من العلامء يقولون هبذا السبب ويق )١(

 باحلساب كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم وابن القيم وابن حزم وغريهم وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره.

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٢٤

اَعةَ ٱلَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّ ... ﴿ فالكسوف يذكر بقيام الساعة وأهوال اآلخرة:  ﴾١٧قَرِ�ٞب  سَّ

 :فالكسوف األكرب للشمس والقمر يأيت عىل قرب ما نشاهده من الكسوف يف  .]١٨-١٧[الشور

الدنيا؛ ألن أول ما يبدأ به من أهوال الساعة هو خسوف الشمس والقمر، ثم تتناثر النجوم؛ ألن 

ِ�َۡجزَِي ﴿ ينقلهم إىل دار أخراهللا سبحانه إذا تم قضاؤه بفناء الدنيا وأراد أن خييل الناس عنها وأن 
ِينَ  ْ َوَ�ۡجزَِي  ٱ�َّ ْ بَِما َعِملُوا ـُٔوا ٰٓ�َ

َ
ِينَ أ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ۡحَسُنوا
َ
فعند ذلك خيسف  .]٣١[النجم:  ﴾٣١ ٱۡ�ُۡسَ� أ

بالشمس والقمر ويزيل النجوم، فتتناثر شبه من يريد هدم بيته فيزيل عنه سائر األنوار 

زيل املراوح واملكيفات وسائر ما ينقل من التجميالت ثم يدك والتجميالت، فيفك املصابيح وي

ۡمُس وَُ�َِع  ٨ ٱۡلَقَمرُ وََخَسَف  ٧ ٱۡ�ََ�ُ بَرَِق  فَإَِذا﴿ أعاله عىل أسفله، يقول اهللا تعاىل:  ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ
�َ�ٰنُ  َ�ُقوُل  ٩ ۡ�َن  ٱۡ�ِ

َ
ِ  ١١َ�َّ َ� َوَزَر  ١٠ ٱلَۡمَفرُّ يَۡوَم�ٍِذ � ْ  ١٢ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ َك يَۡوَم�ٍِذ إَِ�ٰ َرّ� �َ�ٰنُ  يُنَبَُّؤا  ٱۡ�ِ

َر  خَّ
َ
َم َوأ عىل االستعداد هلذا األمر عند ذكره  ملسو هيلع هللا ىلصهلذا حث النبي  .]١٣-٧[القيامة:  ﴾١٣يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ

وقبل وقوعه وذلك بفعل الصالة املرشوعة له التي هي من آكد التطوعات، كام أمر بالصدقات 

بادروا باألعمال سبًعا، هل تنتظرون إال فقرًا منسًيا، أو غً� مطغًيا، أو « :ريات وقالوأفعال اخل

 .!*"»هرًما مفنًدا، أو موتًا �هزًا، أو ادلجال فرش اغئب ينتظر، أو الساعة فالساعة أد� وأمر
نا نسأل اهللا أن يعمنا بعفوه، وأن يسبغ علينا واسع فضله، وأن يستعملنا يف طاعته، وأن يعين

 عىل ذكره وشكره وحسن عبادته، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

هجرية. وصىل اهللا عىل نبينا  ١٣٨٩حرر يف اليوم الثاين عرش من شهر مجاد اآلخرة عام 

 حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

* * * 

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(

 

                          



 
 

)١٣( 

 ملسو هيلع هللا ىلصمنع تصوير شخصية الرسول 

 وكالمه وحركاته

 





 
 

 

ِ الرَّ   ِن الرَِّحيمِ مْحَ � ا�َّ

احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة من قال: ريب اهللا ثم استقام 

ا نبيه ورسوله سيد األنام، اللهم صل عىل نبيك ورسولك حممد وعىل آله  وأشهد أن حممدً

 وأصحابه الربرة الكرام.

 أما بعد:

ُ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ فقد قال اهللا تعاىل: نُفِسِهۡم َ�ۡتُلواْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
إِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦَعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ   ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
  .]١٦٤آل عمران: [

َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما ﴿ متن عىل عباده املؤمنني ببعثة هذا النبي الكريمفأخرب اهللا سبحانه بأنه ا
 ِ فبرص الناس من العمى  .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

ا يزكي به أخالقهم وي طهر وأنقذهم من اجلاهلية، ويتلو عليهم آياته القرآنية ويفرسها هلم تفسريً

أعراقهم، فزكى أخالقهم بالفرائض والفضائل وطهرها عن الرشك ومنكرات األخالق 

والرذائل؛ ألن الرشائع الدينية هي التي تزكي النفوس وتطهرها وتنرش يف العاملني فخرها، وقد 

أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، أي أن العرب قبل 

عثة حممد عليه الصالة والسالم كانوا يف رش وشقاء وضاللة عمياء يقتل بعضهم اإلسالم وقبل ب

ا ويسبي بعضهم نساء بعض، يقتلون أوالدهم خشية الفقر ويئدون بناهتم خشية العار،  بعضً

ا وأبينهم ضالالً، وكانوا مضطهدين  ا وأجوعهم بطونًا وأعراهم ظهورً فكانوا أشقى الناس عيشً

ادهم الغرباء يف أرضهم وأذهلم األجانب يف عقر دارهم، مل يستقلوا بني كرس وقيرص، قد س

 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٢٨

ا إال باإلسالم وبعد بعثة حممد عليه الصالة والسالم، ومل ختشع هلم األمم وختشى  استقالالً تامًّ

 صولتهم إال بعد اإلسالم وبعد بعثة حممد عليه الصالة والسالم.
روح العزة والقوة والنظام، فأنشأ العرب  فاإلسالم والعمل بالقرآن هو الذي نفخ يف العرب

نشأة مستأنفة خرجوا بعدها من جزيرهتم والقرآن بأيدهيم يفتحون به ويسودون ويدعون إىل 

اتباع أوامره واجتناب نواهيه، فهو السبب األعظم الذي به هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ 

وب اخلاص والعام حتى دخلوا يف دين اهللا كلها من املجد والرقي فرسعان ما دخلت حمبته يف قل

ا طائعني خمتارين، فانتقلوا هبداية القرآن وبدعوة حممد عليه الصالة والسالم من الفرقة  أفواجً

واالختالف إىل الوحدة واالئتالف، ومن اجلفاء والغلظة واألمية إىل العلم واحلضارة واملدنية، 

ا سمحة ومن القساوة والشدة إىل اللني والرمحة، واس تبدلوا بأرواحهم اجلافية اجلاهلية أرواحً

 جديدة دينية صريهتم إىل ما صاروا إليه من عز ومنعة وجمد وعلم وعرفان.

ُ  وََعدَ ﴿ وقد أنجز هلم اهللا ما وعدهم به يف القرآن يف قوله: ِينَ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ٰتِ  �ِض  لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ� ِيِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ٱۡرتََ�ٰ 
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ وصدق  .]٥٥[النور:  ﴾ا ٔٗ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

ا هم ملوك األمصار بعد أن كانوا عالة يف القر والقفار، وقد قال أمري اهللا وعده ونرص عبده فكانو

 .!*"إن اهللا قد أعزكم باإلسالم ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم اهللاملؤمنني عمر بن اخلطاب: 
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ٱۡ�َۡومَ ﴿ وأنزل اهللا يف يوم عرفة:

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

  .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ رَِضيُت لَُ�ُم وَ 
إن املحبة الصحيحة الصادقة للرسول عليه الصالة والسالم توجب اتباعه فيام أمر وتصديقه 

فيام أخرب واجتناب ما عنه هنى وزجر وأال يعبد اهللا إال بام رشع، وملا ادعى أناس حمبة اهللا ورسوله 

َ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  ۡل قُ ﴿ أنزل اهللا عليهم آية املحبة ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ  .]٣١آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

 أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن طارق بن شهاب. )١(

 

                          



 ٣٢٩  وكالمه وحركاته ملسو هيلع هللا ىلص) منع تصوير شخصية الرسول ١٣(

فدعو حمبة الرسول مع خمالفة أمره تعترب حمبة كاذبة باحلس والوجدان وبالسنة والقرآن، ومن 

 ادعى ما ليس فيه ففضحته شواهد االمتحان.
ـــه ا ألطعت ـــك صـــادقً ـــو كـــان حب  ل

 

ــــب  ــــن حي ــــب مل ــــع إن املح  مطي
 

فمحبة الرسول مع انتهاك حرمته بتنقصه واستهانة كرامته بالتمثيل بشخصيته أو صوته أو 

حركته تعترب حمبة كاذبة؛ ألن قبح اجلفاء ينايف احلفاء وألن املحبة الطبيعية ال تغني عن املحبة 

نرصه كان حيب الرسول أشد احلب وحيميه وي ملسو هيلع هللا ىلصالدينية شيئًا، فهذا أبو طالب عم رسول اهللا 

ويعرتف برسالته ولكنه ملا مل يتبع رسول اهللا عىل دينه ومل يطعه يف أمره فصار يف ضحضاح من نار 

ألستغفرن لك ما لم «: ملسو هيلع هللا ىلصيغيل منها دماغه؛ ألن من بطأ به عمله مل يرسع به نسبه، وملا قال النبي 

ِ وَ  َما﴿ أنزل اهللا تعاىل: !*"»أنه عنك ِينَ َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ َءاَمنُ  ٱ�َّ ن �َۡسَتۡغفُِروا
َ
ْ أ ٓوا

ْوِ� قُۡرَ�ٰ 
ُ
كتب اهللا رمحته للذين يتبعون رسول اهللا يف أمره وجيتنبون هنيه  وقد .]١١٣التوبة: [ ﴾أ

ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ۡؤتُونَ ... ﴿ فقال تعاىل: ۡ�ُتُبَها لِ�َّ
َ
� فََسأ ٖء َكٰوةَ  َورَۡ�َِ� َوِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ ِينَ وَ  ٱلزَّ ُهم  ٱ�َّ

ِينَ  ١٥٦يُۡؤِمُنوَن  َ�ٰتَِنا� َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ٱ�َّ

ِ�يلِ وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِ  ٱۡ�ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ّيَِ�ٰتِ لَُهُم  َوُ�ِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ

�َِث  ۡغَ�َٰل َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  ٱلَِّ�  ٱۡ� وهُ  ۦَءاَمُنواْ بِهِ  ٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ وََعزَّ

ْ وَ  َبُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  ٱ�َّ نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
ۡ أ َها  قُۡل  ١٥٧ ُمۡفلُِحونَ ٱل ُّ�

َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ٱ�َّ

  .]١٥٨-١٥٦األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا
إن بعض الناس يف هذا الزمان يتسمون باإلسالم ويدعون حمبة الرسول عليه الصالة 

ته والسالم لكنهم يعملون عمل من يبغض الرسول ويعملون عملهم يف إسقاط عظمته وحرم

وكرامته من القلوب، من ذلك ما سمعناه يف هذه األيام من اخلرب امليسء لكل مؤمن غيور وذلك 

وحياته  ملسو هيلع هللا ىلصمن إعالن بعض الرشكات السينامئية عن عزمها عىل إنتاج فيلم سينامئي عن النبي 

 سيب عن أبيه.متفق عليه من حديث سعيد بن امل )١(
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ا  وتعاليمه، وكان منشأ هذه الفكرة ومبدأ هذه العزيمة هو من القوم الذين اختذوا دينهم هزوً

ولعبًا وغرهتم احلياة الدنيا، فهم حياولون التكسب بعرض صورة الرسول وحياته يف السينام وال 

يبالون بام يرتتب عليها من فساد أخالق الناظرين من سائر العاملني، وما يرتتب عليها من رضر 

 الدنيا والدين والتهجم عىل رسول رب العاملني.

الفتنة عىل الدين وعىل رسول رب العاملني؛ إذ  وهذا العمل هبذه الصفة يعترب من باب فتح

ليس كالكذب عىل غريه، وهذا الفيلم هو رصيح يف حمض الكذب عىل  ملسو هيلع هللا ىلصالكذب عىل رسول اهللا 

رسول اهللا، فإهنم مل يروا شخص رسول اهللا ومل يسمعوا كالمه ومل يروا حركاته وترصفاته، فكل ما 

 لدين طبق ما هنى عنه رسول رب العاملني.صوروه عنه من هذا القبيل فإنه كذب حمض مناف ل

واليهود والنصار واملرشكون الوثنيون حيرتمون اخلوض يف هذا املوضوع قداسة للرسول 

وكرامة ألمته، فال يذكر عن هؤالء أهنم مثلوا بصورته لكنهم متى بلغهم أن املسلمني أنفسهم قد 

عاليمه يف السينام فإن أعداء اإلسالم فتحوا هذا الباب وأخذوا يمثلون بصورة نبيهم وحركاته وت

حينئذ سيدخلون من هذا الباب ويستبيحون هتك هذا احلجاب فيزيدون بكل ما يشتهون والبادئ 

بالرش أظلم، وإال فكيف يسوغ للمسلمني أن يبدأوا بفتح هذا الباب ألقوام ال غرض هلم إال حمض 

كاته فيدخلوهنا يف ضمن األلعاب وأفعاله وصوته وحر ملسو هيلع هللا ىلصالتكسب بعرض صورة حياة رسول اهللا 

 السحرية التي تعبث بالعقول وتوقع يف الفضول ويزيدون عليها ما يشاؤون ويشتهون.

فدعو املخرتعني لتمثيل قصصه عليه الصالة والسالم يف تربير استباحة عملهم بأنه درس 

حيح أهنا وعظ ديني مؤثر فإنه باطل وتدليس وتلبيس عىل الناس، فليس األمر كذلك بل الص

ا. ا مما حيط قدره وعظمته يف نفوس الناس فليست بوعظ مؤثر أبدً ا مزريً  توضع وضعً

ومجهور املسلمني من العلامء والعوام يف سائر أنحاء العامل يعدون متثيل النبي حممد عليه 

ا بقدره وقداسته وكرامته، وكذا متثيل سائر األنبياء، وال عرب ة الصالة والسالم إهانة له ومزريً

ا بأقدارهم، فإن  بشذوذ بعض القائلني باجلواز لزعمهم أن متثيل األنبياء ليس بإهانة هلم وال مزريً

هؤالء يعتربون من األفراد القالئل الذين غلبت عليهم التقاليد األجنبية بكثرة عرض أفالمها 
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صاروا  عىل مناظرهم حتى أزالت عن عقوهلم التمييز بني احلق والباطل والنافع والضار وحتى

 يفضلون هذه العادات السيئة عىل اآلداب اإلسالمية.

إنه متى كان امللوك واألمراء وكبار العلامء من أهل الدين ال يسمحون ألحد أن يمثل 

بأشخاصهم وأصواهتم وحركاهتم ويعدون ذلك زراية وسخرية هبم وحطًّا من أقدارهم 

أحد من األنبياء والتمثيل بصوته ويعاقبون من فعله، فام بالك بتمثيل شخصية الرسول أو 

وحركته، أليس أحق أن حيرتم ويمنع منه ألنه حيط من قداسة قدره يف أنفس العوام وعىل طول 

الزمان يضعف اإليامن به فال يؤمنون إال بام يشاهدونه من صورته املكذوبة، لكون املمثلني إذا 

ا من األنبياء كإبراهيم ويوسف وحمم د عليهم الصالة والسالم عمدوا إىل أرادوا أن يمثلوا أحدً

رجل من جفاة األعراب وافر الشعر كث اللحية فأوقفوه ليأخذوا صورته، ثم خاطبوه بالرسالة 

قائلني: يا رسول اهللا ما قولك يف كذا وكذا فيقول: كذا وكذا، وال يزالون يرددون عرض هذا 

يبتهم من القلوب، والرسول التمثيل عىل مناظر الناس وأسامعهم حتى تزول بذلك عظمتهم وه

برش ميزه اهللا بالرسالة وألقى اهللا عليه اهليبة واجلالل واجلامل وأن كل من رآه هابه وكل من رآه 

ملا قدم النبي املدينة ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه عبد اهللا بن سالم: أحبه. كام قال 

يؤدي إىل إسقاط حرمته وكرامته، ل شخصيته تغيري يف حالته وعظمته وهيبته فتمثي .!*"كذاب

إن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفهي إىل املهانة أقرب منها إىل املهابة ألهنا كذب حمض يف مبناها ومعناها، والنبي 

رواه  .»كذبًا يلع ليس ككذب ىلع غ�ي، من كذب يلع متعمًدا فليتبوأ مقعده من انلار

 .!+"دالبخاري ومسلم وغريمها من رواية سعيد بن زي

 أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث عبداهللا بن سالم. )١(

ومثله القرآن الكريم فإنه نزل بلسان عريب مبني، فلو حاول أحد أن يغريه عن لغته لزالت بالغته وذهبت  )٢(

عظمته وتغريت أحكامه وحكمته وزال عن صفة كونه قرآنًا، ألن ترمجته بأي لغة من اللغات األجنبية 

وقعه يف التشويه والتشويش، وال يمكن ألحد أن يأيت يف الرتمجة بمثل لغته وبالغته، فال تسمى ترمجته قرآنًا ت

بإمجاع علامء اإلسالم، بل إهنا تبتعد كل البعد عن معاين القرآن. وكذا تصوير شخصية الرسول عليه الصالة 

 والسالم فإهنا تبعد عن صفته وعن جالله ومجيل خلقته.
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ا وال فدعو املنتج ني هلذا الفيلم بأن الرسول عليه السالم وأهل بيته لن يظهروا ال صوتً

، وال أن يتقيد به غريهم متى كان الباب  صورة فهذا قول منهم وال يلزم أن يتقيدوا به دائامً

ا، ومن العادة أن كل مرشوع يشتمل عىل أمر حمرم كهذا بحيث تشمئز  ا واملجال مفسوحً مفتوحً

تنكره قلوهبم فإهنم يلطفونه يف ابتدائه بام يستدعي قبوله وعدم النفرة منه منه نفوس الناس و

بأنواع من التلبيس والتدليس باحلق ثم يتدرج من سيئ إىل أسوأ حتى ينتهي إىل غايته يف الرش، 

ومالك األمر خوامته. وأما قوهلم بأنه صدر يف إباحته فتو من بعض العلامء فال يبعد وقوع هذه 

ا كل فتو تستحق القبول والعمل هبا، وما كل من أمسك الكتاب حكيم، وكم كلمة الفتو، وم

 قالت لصاحبها: دعني.

ــــدين إال امللــــوك  وهــــل أفســــد ال
 

ـــــــار ســـــــوء ورهباهنـــــــا   وأحب
 

وقد شبهوا زلة العامل بغرق السفينة يغرق بغرقها اخللق الكثري، وأكثر ما هيدم اإلسالم زلة 

أن الناس يف آخر الزمان  ملسو هيلع هللا ىلصوحكم األئمة املضلني، وأخرب النبي  العامل وجدال املنافق بالقرآن

تتجار هبم األهواء كام يتجار الكلب بصاحبه، ومن نوع هذه األهواء ما نحن بصدد الكالم 

 يف موضوعه والذي نستبعد وقوعه من العرب املسلمني يف نبيهم عليه أفضل الصالة والسالم

ِينَ فَ ﴿ ْ بِهِ  ٱ�َّ وُه وَ وَعَ  ۦَءاَمُنوا ُروُه َونََ�ُ ْ زَّ َبُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  ٱ�َّ نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ

  .]١٥٧األعراف: [ ﴾١٥٧
لقد أنكر مجيع علامء املسلمني هذا العمل وأيدوا بشاعته ووجوب منعه وهنوا عنه أشد 

ىل األخطار الدينية اجلسيمة التي النهي، وحذروا من التطرق من جهة هذا اجلرس الذي يفيض إ

تنجم عن هذا املرشوع قائلني: إننا نحن املسلمني متى تساهلنا بفتح هذا الباب لتصوير شخصية 

يف األفالم السينامئية فلن نستطيع سده بعد اليوم عىل غري املسلمني، وستعمل  ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسول اهللا 

الم سينامئية كثرية عن حياة الرسول، وإن الرشكات األجنبية عملها يف بالد العامل يف إنتاج أف

الرشكات السينامئية لن تقف يف أفالمها عند حدود التعظيم والتقديس لشخصية الرسول بل 

ا تتخريها من القصص  سوف تنتج عىل ذوقها وحسب رغباهتا التجارية وبدافع من اليهود أفالمً
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يف حياته  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم عىل النبي الكاذبة التي افرتاها اليهود واملرشكون وغريهم من أعداء 

ا للرشكات السينامئية يف إخراج أفالم  اخلاصة وحياته السياسية، وإن الدول األجنبية ال تسمح أبدً

ا منها ملشاعر املسلمني يف العامل وحفاظًا عىل حسن عالقاهتا  عن شخصية حممد رسول اهللا احرتامً

 مع الدول اإلسالمية.

هذا الباب بأنفسنا فإننا ال نستطيع بعد ذلك مطالبة الدول أما إذا فتحنا نحن املسلمني 

األجنبية بمنع الرشكات السينامئية يف بالدها من إخراج أفالم أخر، ويفتح الباب عىل مرصاعيه 

للمفرتيات واألكاذيب عىل الرسول، ويصبح اجلدل عقيامً حول صحة ذلك أو عدم صحته، وإن 

اهللا عن هذه املفرتيات واإلرسائيليات هي أن نسد نحن  الوسيلة الوحيدة حلامية كرامة رسول

ا للذريعة ونمتنع عن إخراج فيلم سينامئي عن شخصية النبي  ، ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني باب هذه الفتنة سدًّ

وإذا مل نفعل فسوف يؤدي فتح هذا الباب إىل كوارث وفتن عمياء، وعىل كل مسلم وخاصة 

 والنهي عن الرش، وإن مل تفعلوا تكن فتنة يف العلامء فرض الزم من قول احلق، واألمر باخلري

 األرض وفساد كبري.

نسأل اهللا اهلد والسداد ونعوذ باهللا من منكرات األخالق واألقوال واألفعال، وصىل اهللا 

ا.  عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثريً

 هـ.١٣٩٦شعبان سنة  ١٢حرر يف 

* * * 

 





 
 

)١٤( 

 جواز االقتطاف

 سجد واملقربةمن امل

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 احلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا، ونصيل ونسلم عىل رسول اهللا.

 أما بعد:

فإنه من املعروف املألوف عند كل إنسان ويف كل مكان، أن أحوال الناس يف البلدان تتطور 

 أثر النامء والقوة تتسع يف العمران، فيبدو من حال إىل حال، فتقو أحيانًا وتضعف أحيانًا، وعىل

هلا حاالت، ويتجدد هلا حاجات غري حاالهتم وحاجاهتم يف سالف األزمان؛ ألن اهللا سبحانه 

ا  يدبر أمر عباده فيبتليهم أحيانًا بالفقر ونقص األرزاق، واختالل األحوال وقلة املال، وأحيانً

مران، وكثرة السكان، عىل حسب ما يعرض هلم يبتليهم ببسط الرزق، وفيض املال واتساع الع

 من أسباب النمو والفناء والفقر والغناء، ولكل زمان دولة ورجال.

وقد كانت البلدان العربية املتجاورة، وهي املقاطعة الرشقية وبلدان اخلليج وعامن، كانت 

ل سيئة احلال، ومىض توصف هذه البلدان يف قديم الزمان بأهنا البلدان العابسة اليابسة قليلة املا

ا من األزمان يتمتع أهلها بشظف من العيش وقلة من املال، تشبه عيشتهم  اتصافها بذلك أحقابً

ا،  حالة الصحابة قبل أن يفتح يف زمنهم يشء من البلدان، وكانت موارد الثروة عندهم قليلة جدًّ

، وعمدة كسبهم من والعامل عاطلون، وقد يعمل أحدهم اليوم كله بشبع بطنه، وبأجرة زهيدة

غياصة البحر الستخراج اللؤلؤ وهو من أشق األعامل، وغالب كسبهم منه ال يزيد عىل قوت 

سنتهم، وقد يصيب منه بعضهم وخيطئ أكثرهم. هلذا جتد غالبيتهم موقرين من الديون، وعىل أثر 

شب وجريد هذا الضعف جتد مساكنهم متواضعة يف غاية من الرثاثة، مبنية بالطني ومسقفة باخل

النخل. أما قلة الغبطة وكساد القيمة يف العقارات يف هذه البلدان، فال تسأل عنه، فقد كانت يف 

غاية من السقوط واهلوان إىل حد النهاية من أجل كساد غلتها لتاليش أحوال الناس، وعدم 
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بايعوهنا الوجود للنقود، فكانوا يتبايعون البيوت بالعرشات من الرياالت والبيوت النفيسة يت

باملائة واملائتني من الرياالت، وما يباع بامئة ريال يف ذلك الزمان، فإنه يباع اآلن بام يعادل مائتي 

 ألف وثالثامئة ألف ريال.

وهذا الضعف والكساد قد استمر هبم إىل هناية الستني والثالثامئة وألف هجرية، وعىل هذا 

بالقرب من بيته؛ هلذا جتد املقابر يف هذه  الضعف إذا مات أحدهم دفنوه بالقرب من البلد أو

القر متوزعة يف كل جهة، غري حمتازة يف مكان واحد، ويكون يف البلدة الصغرية عرش مقابر 

وعرشون مقربة؛ لرخص مساحة األرض يف نفوسهم، وضعف أملهم يف نفاستها، مع قرص 

قربة عن األحياء إىل حالة نظرهم عن وسائل الصحة، وعمل الوقاية الذي يتطلب منهم إبعاد امل

أن بعض البلدان جتد فيها املقربة متصلة بسوق البلد بدون حائل، والسوق هو موضع زمحة 

ا من أجل أن الناس يقفون فيه عىل سوقهم.  الناس واجتامعهم وبيعهم ورشائهم، وإنام سمي سوقً

عري واحلامر، لكون وكانت طرقهم جمانسة حلالة بيوهتم، ضيقة ملتوية عىل قدر ما جيوزها الب

وسائل النقل لألمحال واألثقال مقصورة عىل البعري واحلامر، فاستمر عملهم طيلة السنني عىل هذا 

 الصنيع، ال ينظرون إىل سعة طريق وال إىل إزالة وسائل التعويق.

ويف عام الستني بعد الثالثامئة وألف هجرية، املوافق لعام اثنني وأربعني وتسعامئة وألف 

ة، بدأت حركة نشاط هذه البلدان ببدء نجاح استنباط البرتول فيها، وهو كام يعرفه الناس ميالدي

بأنه عظيم الشأن واملوصوف بالذهب األسود يف لسان كل إنسان، فارتفع به ضعف هذه البلدان، 

وتوافد إليها العامل والصناع والسكان من كل مكان، فاتسع هبا العمران وبدأ هبا تنظيم الشوارع 

البنيان، وتوفرت هبا وسائل الراحة والرفاهية لكل إنسان، من إدخال املاء والكهرباء يف بيوت و

اخلاص والعام، وهذا يعد من الفتح لزهرة الدنيا وزينتها، وفيه ما فيه من املنافع واملضار، كام يف 

إن أخوف ما أخاف «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه عن النبي 

. »زهرة ادلنيا«. قيل: وما بركات األرض؟ قال: »ي�م ما �رج اهللا ل�م من بر�ت األرضعل

فقال له رجل: هل يأيت اخلري بالرش يا رسول اهللا؟ فصمت رسول اهللا حتى ظننت أنه سينزل 
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إنه ال يأيت اخل� إال «قال: أنا. قال:  »أين السائل؟«عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، ثم قال: 

و�ن هذا املال خرضة حلوة، و�ن ما ينبت الر�يع ما يقتل حبًطا أو يلم إال آ�لة اخلرض  باخل�،
أ�لت حىت إذا امتألت خارصتاها استقبلت الشمس، فاجرتت وثلطت و�الت ثم اعدت فأ�لت، 
و�ن هذا املال خرضة حلوة، من أخذه حبقه ووضعه يف حقه فنعم املعونة هو، و�ن أخذه بغ� 

 .»أ�ل وال �شبعحقه اكن اكذلي ي

عىل أمته مما خيرج اهللا هلم من بركات األرض وزينتها،  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث خاف النبي 

ا وخاف عىل أمته منه، فاملال خري إذا استعمل يف سبيل ما خلق ألجله، بأن أخذه  فسامه بركة وخريً

آخرته، فيكون  من حقه ورصفه يف حقه واستعان به عىل طاعة ربه ومتتع به إىل ما هو خري منه يف

يف حقه حسنات ورفع درجات يف اجلنات، فقد ذهب أهل الدثور باألجور ورفيع الدرجات، 

ا يف حق من يأخذه من غري حقه ويرصفه يف غري حقه ويمنع احلق الواجب هللا فيه، من  ويكون رشًّ

ا وإال فإنه خري وبركة وزينة ، يقول اهللا زكاة وصدقة وصلة، فالفعل السيئ فيه هو الذي جيعله رشًّ

َم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ تعاىل: ِ َمۡن َحرَّ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ وَ  ۦأ ِيَن َءاَمُنواْ  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�    .]٣٢األعراف: [ ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱ�ُّ
الذهب والفضة واملعادن اخلامدة والسيالة واجلواهر  فكل ما خلق اهللا يف الدنيا من صنوف

واحليوانات وأصناف الثمرات، وسائر الفواكه واخلريات، كل هذه خلقها اهللا كرامة ونعمة البن 

ْ ِمن ّرِۡزِق َرّ�ُِ�ۡم وَ ﴿ آدم، يتنعم هبا يف دنياه ويتمتع هبا إىل ما هو خري منها آلخرته، ْ ُ�ُوا  ٱۡشُكُروا
ْ فَ ﴿ .]١٥[سبأ:  ﴾ۥَ�ُ  ِ ِعنَد  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱۡ�ُبُدوهُ وَ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ ْ ﴿ .]١٧[العنكبوت:  ﴾ۥٓ َ�ُ  ٱۡشُكُروا ِمن  ُ�ُوا

ٰى َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡواْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهوَ 
عباده باألكل من طيبات ما رزقهم وحذرهم من الطغيان فيه، وهو جماوزة فأمر اهللا  .]٨١[طه:  ﴾٨١

احلد يف الكفر والفسوق والعصيان، بأن يستعينوا بنعم اهللا عىل معاصيه، أو يستعملوها يف سبيل ما 

يسخطه وال يرضيه، فكل ما تسمعونه يف القرآن أو يف احلديث، من ذم الدنيا أو ذم املال، فإنام يقصد 
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فعال الناس السيئة فيه؛ ألن أفعال الناس يف الدنيا تقع غالبًا عىل األمر املكروه أو األمر به ذم أ

 احلرام، من أكلهم الربا ورشهبم اخلمور وتوسعهم يف أعامل الفجور والرشور.
فالذم ينرصف إىل هذه األعامل ال إىل نفس املال. وحيث وجد هذا الثراءُ الطائل يف مكان، 

رموق مغناطيس النفوس، ومن رضورة وجوده يتطلب املراكب واآلالت التي فإنه املعشوق امل

حتمله وتسريه، لكون إبل العرب أصبحت ال تطيق محل ثروهتم، فاحتاجوا إىل جلب آالت 

احلديد من قطارات وسيارات وحفارات وتراكتورات وسائر اآلالت واألدوات، وكل سوق 

 فإنه جيلب إليه ما نفق فيه.

ت احلضارة الغربية هذه البلدان العربية، بعددها وعددها وحديدها هلذا السبب غز

ومراكبها املعدة حلمل األثقال والتي تشبه يف ضخامتها وعظمتها القصور، وهذه املراكب حتتاج 

بطبيعة احلال إىل طرق واسعة ومساحات فسيحة تالئمها، وتأمن االصطدام بام يسايرها من 

ا لس ريها، كام يأمن الناس من أرضارها، عىل أن الطرق الواسعة أمثاهلا ومن يلقاها معاكسً

أصبحت من رضوريات السكان ومن مصالح اخلاص والعام، كام أهنا من مفاخر البلدان، واهللا 

مجيل حيب اجلامل، وهذه األشياء التي عادت من رضوريات هذا الزمان ما كان الناس حيتاجون 

اجات هي أم االخرتاعات وإن الرضوريات تستدعي إن احل«إليها يف سالف األزمان، وقد قيل: 

. هلذا صار من مفاخر احلضارة واملدنية فتح الشوارع الواسعة املتخللة للبلد »التسهيالت

وخارجها لكون حكمة ختطيط الشوارع وصلبها واتساعها وتسهيل السري عليها، هي من لوازم 

الراشدين والصحابة املهديني احلظ احلضارة للسكان. ولقد كان لسلفنا الصالح من اخللفاء 

 الوافر والسبق الطائل إىل هذا الشأن، فقاموا بتنظيمه أتم قيام.

من ذلك أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ملّا عزم عىل ختطيط الكوفة وكان سببها عىل ما ذكر 

، فنحفت ، أن املسلمني ملّا فتحوا املدائن وسكنوها استومخوها١٨٩ص ٤ابن جرير يف التاريخ ج 

أجسامهم وتغريت ألواهنم وكربت بطوهنم وآذاهم الغبار والذباب، فكتب سعد بن أيب وقاص إىل 

إن العرب ال يصلح هلم املكان إال ما صلح للبعري والشاء، عمر خيربه بذلك، فكتب إليه عمر وقال: 
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ا ليس بيني وبينكم بحر وال جرس ا بحريًّ ة وسلامن بن زياد . فبعث سعد حذيففارتد هلم منزالً بريًّ

يرتادان للمسلمني منزال مناسبًا، فمرا عىل أرض الكوفة وهي حصباءُ يف رملة محراء فأعجبتهام 

وكتبا إىل سعد خيربانه بذلك، فسار إليها سعد بنفسه يف أول شهر املحرم سنة سبع عرشة من اهلجرة 

رجالً راميًا شديد الرمي فرمى فنظر إليها فأعجبته، فكان أول ما بدأ به تأسيس املسجد، وأمر سعد 

من املسجد إىل أربع اجلهات، وحيث سقط سهمه بنى الناس منازهلم، وأذن هلم سعد بأن يعمروا 

ا، وللطريق  ا، وللطريق الذي دون ذلك ثالثني ذراعً بيوهتم ويدعوا للطريق املنهج سعة أربعني ذراعً

ا، ولألزقة سبعة أذرع، والقطائع أي  ا، الصغري عرشين ذراعً األرايض التي جتعل بيوتًا ستني ذراعً

 نحو ذلك. البداية والنهايةوجعل املسجد مائتي ذراع. وذكر ابن كثري يف 

ا أرسل عمر بن اخلطاب عتبة بن غزوان لتخطيط  ١٥وقبل هذا بسنتني أي عام  هجريًّ

ل ختطيطها، البرصة، وأرسل معه عبد الرمحن بن أيب بكرة، وزياد بن أبيه، وأمره أن خيططها، فعم

ا ذات حجارة غليظة، فأجر التخطيط فيها عىل نحو ذلك، وكان أول من غرس  وكانت أرضً

 .معجم البلدانفيها النخل عبد الرمحن بن أيب بكرة ومل يسبقه إىل ذلك أحد، ذكره صاحب 

فهذا مرشوع عمل الصحابة يف تنظيم البلدان وختطيط الطرق قبل أن يوجد يف زمنهم يشء 

ات أو السيارات أو اآلالت الضخمة، كام يوجد يف هذا الزمان، لكنهم ينظرون برأي من القطار

احلزم وفعل أويل العزم إىل ما عسى أن يقع بعد ألف عام كنظرهم إىل وقت اآلن؛ لعلمهم أن 

 لإلسالم االعتناء التام بتنظيم البلدان وفتح الطرق الواسعة وتنظيفها، إىل حالة أن إماطة األذ

يق يعد من شعب اإليامن، كام ثبت ذلك يف احلديث الصحيح، واهللا مجيل حيب اجلامل، عن الطر

 طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. أي طرقكم.

هذا وإن تنظيم البلدان بالعدل وتنظيفها عن الظلم هو أكرب ما هيتم به اإلسالم ويويص به 

ا بخراب العمران ونفرة السكان؛ ألنه متى حصل اخلاص والعام، لكون الظلم والعدوان مؤذنً 

عىل الناس االعتداء يف أمواهلم بأخذها وعدم أداء ثمنها، فإهنم بذلك تضعف آماهلم وتنقبض 

أيدهيم عن السعي والكسب وجلب احلاجات والتوسع يف التجارات، لعدم الثقة وضعف األمل 
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قرار العمران ووفرة السكان ونفاق يف الوفاء بالعقد، فيكسد السوق من أجل ذلك؛ ألن است

أسواق البلدان إنام هو بالثقة واألمانة واالطمئنان، وعمل الوسائل يف تسهيل موارد الثروة 

والتجارة ومصادرها، واملسلم إذا دخل مع صاحبه يف عقد بيع ورشاء عرف أنه قد دخل معه يف 

عن حذيفة بن  الصحيح أهلها، كام يف عهد وأمانة، واهللا يأمر بالوفاء بالعقود وأداء األمانات إىل

أي  -لقد مىض عيل زمان ال أبايل أي الناس بايعت؛ إن كان مسلامً رد مايل إىل دينه اليامن أنه قال: 

ا أو نرصانيًّا رده إيل ساعيه -ثمن ما يشرتيه  أي السلطان عليه، وذلك لوجود  !*".وإن كان هيوديًّ

نة من البلد كسدت أسواقها وانتقضت دت الثقة واألماالثقة واألمانة وقوة الوازع، ومتى فق

أحواهلا وآذنت بخراهبا ولو بعد حني. وكتب رجل إىل عمر بن عبد العزيز يشكو إليه خراب بلده 

ويطلب منه ماالً يعمرها به، فكتب إليه: أما بعد، فقد كتبت إيل تذكر خراب بلدك وتطلب ماالً 

 ا بالعدل ونق طرقها من الظلم، فإنه عامرها، والسالم.تعمرها به، فإذا أتاك كتايب هذا فخطه

وأما عثامن بن عفان، فإنه ملّا أراد أن يوسع يف املسجد النبوي، حيث ضاق بالناس، فعزم عىل 

أخذ البيوت املجاورة له، حسب ما تبلغ من أثامهنا، فامتنع بعض الناس عن املوافقة عن بيع 

ا، بيوهتم، فألزمهم باملوافقة ووضع أثام هنا يف بيت املال، وأشهد عليها الصحابة، ثم هدمها كرهً

ومل ينكر عليه أحد من الصحابة، لكون املضار اجلزئية تغتفر يف جنب املصالح العمومية، وألن 

املدينة بام فيها من املساجد والطرق موضوعة لعموم الناس ال للخواص، فمتى شذ أحد عن 

م باملوافقة، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب املوافقة لفساد طبعه أو سوء طمعه ألز

 العتباره من املصالح املرسلة املالئمة ملقاصد الرشع وأحكامه.

بانتزاع الشقص املشفوع من يد مشرتيه بثمنه ملصلحة اجلار ودفع  ملسو هيلع هللا ىلصكام قىض رسول اهللا 

األنصار إىل  رضره، فام بالك بمصلحة عموم الناس ودفع الرضر عنهم. وملّا اشتكى رجل من

وقال: إن أليب لبابة نخلة يف حائطي، وإنه يدخل عيل وأنا غافل مع أهيل، وطلبتها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ق عليه من حديث حذيفة بن اليامن.متف )١(
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. قال: »بعه هذه انلخلة بنخلة مثلها«منه بالثمن وامتنع عني، فدعا رسول اهللا أبا لبابة، وقال: 

ة مثل �لته ما ت� اذهب فأخرج هل �ل«: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال، فقال رسول اهللا  »بنخلت�؟«ال. قال: 

 .!*"»حائطه، وارضب فوق ذلك جبدار فإنه ال رضر يف اإلسالم وال رضار

واحلاصل أن دين اإلسالم مبني عىل جب املصالح ودفع املضار، وأنه له النظر العايل يف هذا 

الشأن، ألنه ليس بحرج وال إغالل، وال عقبة كؤود دون اإلصالح والكامل، فال يمنع أهله من 

ارة وال التجول يف التجارة املباحة، ألن اإلسالم عدل اهللا يف أرضه، ورمحته لعباده، مل احلض

 يرشعه إال لسعادة البرش يف أمورهم الروحية واجلسدية واالجتامعية.

وإنام تضيع مصاحله وختتفي حماسنه بني اجلاحد واجلامد، وإال فإنه صالح لكل زمان ومكان، 

 .قد نظم حياة الناس أحسن نظام

ذلك بأهنا ملّا انترشت الفتوح اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية، مل 

يقرصوا نفوسهم عىل استلذاذ الرتف، ورخاء العيش وتزويق األبنية فحسب، بل عكفوا جادين 

عىل متهيد قواعد الدين وهدم قواعد امللحدين، وترقية العلوم اإلسالمية، ونرش اللغة العربية، 

وتعميم األحكام الرشعية، فاستنبطوا األحكام وبينوا للناس احلالل واحلرام، وكشفوا عن 

قلوهبم سجوف البدع والضالل واألوهام، فرقت حضارة اإلسالم رقيًّا عظيامً ال يامثل وال 

يضاهى وال يضام، فاختطوا املدن وأنشأوا املساجد ونرشوا العلوم واملعارف، وأزالوا املنكرات 

ئث، فأوجدوا حضارة نظرية مجعت بني الدين والدنيا، أسسوا قواعدها عىل الطاعة فدامت واخلبا

هلم بقوة االستطاعة، وغرسوا فيها األعامل البارة فأينعت هلم باألرزاق الدارة، أمدهم اهللا باملال 

ا.  والبنني وجعلهم أكثر أهل األرض نفريً

يف نفوسهم استحسان فتح هذه الطرق واملقصود أن الناس العام منهم واخلاص، قد استقر 

وتوسعتها، وقد عرفوا متام املعرفة عموم مصلحتها، وذاقوا حالوة منفعتها، وألجله استسلموا 

بان. )١(  أخرجه أبو داود يف املراسيل من حديث واسع بن حَ
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هلدم ما يعرض هلا من عقارات رفيعة أو وضيعة، يبقى النظر يف املواضع املحرتمة، مثل املسجد 

عاظم الناس الترصف فيها هبدمها، واملقربة متى صمد الطريق إليهام أو إىل أحدمها والتي يت

ا. وقد  ومسؤولية البيان وعدم الكتامن مطلوب من كل عامل، وال يذهب العلم حتى يكون مكتومً

قلنا: إن دين اإلسالم مبني عىل جلب املصالح ودفع املضار، وإنه صالح لكل زمان ومكان، وقد 

ونحن ال نذكر يف هذا املقام نظم حياة الناس أحسن نظام بطريق العدل واإلصالح واإلتقان، 

ا بدليله، حسب مبلغ علمنا، وال علم لنا إال ما علمنا ربنا، وقد خيفى علينا ما قد  شيئًا إال مرفقً

ِ ذِي﴿ يظهر لغرينا،
 .]٧٦يوسف: [ ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ  َوفَۡوَق ُ�ّ

* * * 

اجد  املسَ

 ِ� ﴿ ألهنا بيوت اهللا،املساجد هي أرشف بقاع األرض وأعظم حرمة من املقابر وغريها؛ 
ذَِن 

َ
ُ ُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡسُمُهۥأ �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ ٱ�َصالِ وَ  ٱۡلُغُدّوِ �ِيَها ب

ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  ِ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرة لَٰوةِ �قَاِم  ٱ�َّ َكٰوةِ �يَتآءِ  ٱلصَّ وَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ َ�َافُ  ٱلزَّ
بَۡ�ٰرُ وَ  ٱۡلُقلُوُب 

َ
َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ .]٣٧-٣٦النور: [ ﴾٣٧ ٱۡ� ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
ِ أ ن يُۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
أ

ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهمۡ  ٱۡسُمُهۥ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َ�َن لَُهۡم أ

ُ
ۡ�َياِ�  وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِهاۚٓ أ ِخۡزٞي َولَُهۡم  ٱ�ُّ

أحب ابلالد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم أن النبي  .]١١٤البقرة: [ ﴾١١٤َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرةِ ِ� 

فمتى حصل مندوحة عن املسجد كان من  ،!*" »إىل اهللا مساجدها، وأبغض ابلالد إىل اهللا أسواقها

صمد إليه الطريق حسب التخطيط اجلاري عىل  الواجب احرتامه باستبقائه عىل حالته، أما إذا

ف هبدمه جائز متى حتقق استبداله بغريه، كام جيوز يف بيوت الناس من األرامل  البلد، فإن الترصّ

واليتامى واألوقاف وغريهم، لكون املفاسد اجلزئية تغتفر يف ضمن املصالح العمومية، وألنه ال 

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )١(

 

                          



 ٣٤٥  ربة) جواز االقتطاف من املسجد واملق١٤(

وإنام يراد إبداله بمثله أو بام هو أصلح منه فيستفيد الناس يراد من هدمه إزالته، بإزالة التعبد فيه، 

 ا؛ بقاء املسجد وسعة الطريق، والكل هللا ويف سبيل مصالح عباد اهللا، وقد جر املصلحتني معً

 العمل هبذا من اخللفاء الراشدين والصحابة املهديني، ومل ينكره أحد منهم.
طاب خيربه أن بيت املال بالكوفة قد من ذلك أن سعد بن أيب وقاص كتب إىل عمر بن اخل

ا، وأن جيعل السوق هو املسجد،  نقب ورسق، فكتب إليه يأمره بأن هيدم املسجد وجيعله سوقً

ويكون بيت املال يف قبلته، فإنه ال يزال يف املسجد مصىل، وكتب إىل ابن مسعود بذلك، وكان 

ا وجعل وفع ،عامله عىل القضاء بالكوفة. ذكره ابن جرير يف التاريخ الً هدم املسجد وجعله سوقً

السوق هو املسجد، ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة، لكونه من الترصف احلسن املالئم ملقاصد 

الرشع وحماسنه، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن إبدال املسجد ملصلحة راجحة مثل أن 

لد، فهذا ونحوه جائز عند أمحد يبدل بخري منه أو يبنى بدله مسجد آخر أصلح منه ألهل الب

وغريه من العلامء، واحتج أمحد بأن عمر نقل مسجد الكوفة القديم إىل مكان آخر وصار املسجد 

ا للتامرين. قاله يف  وحيث جاز مثل هذا الترصف يف املسجد، فإن  .املسائل املاردانيةاألول سوقً

 نه.كل يشء دونه، وتكون املقابر أوىل باجلواز كام سيأيت بيا

* * * 

 املقـابر

قد تقدم الكالم عىل صفة عمل الناس يف املقابر يف غابر األزمان، وأهنم كانوا يدفنون 

موتاهم بالقرب من بيوهتم، حتى إنك لتجد يف القرية الصغرية عرش مقابر وعرشين مقربة 

ضها، متخللة جلهات البلد، هلذا كان من الرضوري عند ختطيط الشوارع أن يمر الطريق عىل بع

ويتحاشى حكام املسلمني الترصف فيها إال باالستناد إىل فتو عامل أو علامء يتقون هبا عذل 

ملّا  ملسو هيلع هللا ىلصالعوام، واإلنحاء باملالم، فقد ثبت يف صحيح اآلثار ويف السري واألخبار أن رسول اهللا 
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ا لرجلني م ا بركت فيه ناقته، وكان مربدً ن األنصار مها: هاجر إىل املدينة اختار اهللا ملسجده مكانً

. فقاال: ال نطلب ثمنه إال من اهللا، بل هنبه لك يا رسول »ثامنو� حبائط�م«سهل وسهيل، فقال: 

بالقبور فنبشت وبالنخل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمرشكني، فأمر رسول اهللا 

اوال  وهذا أمر ثابت ال جمال للشك يف صحته. .!*"شجر فقطعت ثم بناه مسجدً

يف نبش قبور  ملسو هيلع هللا ىلصكن قد يظن بعض من سمعه من العلامء أن هذا الترصف من النبي ل

املرشكني من هذا املكان أنه من أجل كوهنم مرشكني، كام يفهم من عبارة بعض الفقهاء، قال يف 

ا، كام فعل رسول اهللا، والصحيح  اإلقناع للحجاوي: وجيوز نبش قبور املرشكني وجعلها مسجدً

ته احلاجة وعموم املصلحة ال لكوهنم مرشكني، وألن القبور ال جتامع املسجد أن هذا النبش اقتض

زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والرسج، فاقتىض رشعه  ملسو هيلع هللا ىلصبحال، فقد لعن رسول اهللا 

ا، واملقتيض لذلك هو احلاجة،  تطهري هذه البقعة من هذه القبور بنبشها قبل متهيدها مسجدً

مل يتعرض لنبش قرب أحد من املرشكني من أجل جريمة  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  وعموم املصلحة، وإال

رشكه، كيف وهؤالء من مرشكي الفرتة وهلم حالة غري حالة من بلغته الدعوة، فهذا الترصف 

ا  يستدل به عىل جواز نبش القرب أو القبور للحاجة وعموم املصلحة حتى ولو كانت قبورً

 به يف قبور الشهداء الذين هم أرشف املقبورين. للمسلمني، وقد علم الصحابة ذلك وعملوا

من ذلك أن عني محزة التي يرشب منها أهل املدينة إنام أحدثها معاوية يف خالفته وأمر بنقل 

الشهداء من موضعها، فصاروا ينبشوهنم وهم رطاب مل ينتنوا حتى أصابت املسجات رجل 

ا (قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  من الطبعة  ١٤املجلد األول صفحة أحدهم فانبعثت دمً

 القديمة).

وقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة عىل جواز نبش القرب وحتويله إىل مكان غريه للحاجة، قال 

للحجاوي: وجيوز نبش امليت لغرض صحيح كتحسني كفنه، ولبقعة خري من بقعته،  اإلقناعيف 

 وإفراده عمن دفن معه. انتهـى.

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. )١(

 

                          



 ٣٤٧  ربة) جواز االقتطاف من املسجد واملق١٤(

كان أيب أول قتيل قتل يوم أحد، فدفن مع رجل، فلم تطب ل: عن جابر قا البخاريويف 

نفيس حتى أخرجته وجعلته يف قرب عىل حدة، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته 

 .غري أذنه

فقوهلم: إنه جيوز نبش امليت واملوتى لغرض صحيح يدل بمنطوقه عىل جواز نبشه عندما 

ا صح ا احلاجة إىل استقامة يعرض جلهة الطريق لكون هذا غرضً ا كام هو ظاهر املذهب، إذً يحً

الطريق الذي هو من مصلحة مجيع الناس أشد من احلاجة إىل ما ذكروا، والقول هبذا يتمشى عىل 

ا فإنه جيوز االنتفاع بالقرب  تقدير بقاء عظام امليت أو حلمه، أما إذا ذهبت عظامه وصارت ترابً

ا يف احلاجة وبدون حاجة، فبعض ره بامئة سنة، والصحيح عدم التقدير هبذا احلد،  مطلقً العلامء قدّ

لكون حالة امليت ختتلف باختالف حمل قربه، فبعض املقابر حصينة حارة، يبىل امليت هبا برسعة، 

 وبعض املقابر رملية يبقى امليت فيها مائة سنة، فكونه يبىل إنام يعرف باملشاهدة.

جيوز الترصف فيه حتى يبىل وتذهب عظامه، قلنا: نعم، فإن قيل: إن القرب وقف عىل امليت ال 

فهذا هو احلكم فيه عند عدم احلاجة إليه، لكن متى دعت احلاجة إىل أخذه لسعة الطريق أو توسيع 

ف فيه بدون  املسجد، جاز ذلك كام فعل الصحابة، كام قلنا: إن بيت املسلم حمرتم ال جيوز الترصّ

ية واألهلية، ومثله القرب فمتى دعت احلاجة إىل استعامل املقربة إذنه. وكذا املسجد واألوقاف اخلري

لسعة السوق أو الطريق أو لراحة األحياء وسالمة أرواحهم، والوقاية من اصطدام السيارات التي 

ا وعرفًا، كام خيرج  هي مراكب احلديد والتي ينجم عنها الرضر والبأس الشديد، فإن هذا جائز رشعً

بغري رضاه واختياره، لكون املضار اجلزئية تغتفر يف ضمن املصالح العمومية،  احلي عن بيته وهيدم

وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وكام جيوز هدم املسجد لتوسعة الطريق فهذا أوىل 

باجلواز، لكون حاجة احلي مقدمة عىل حاجة امليت، كام نص الفقهاء، فمن عنده خرقة حيتاج إليها 

وحي يسرت هبا عورته؛ تدفع إىل احلي، أما كون احلي يدفع له التعويض عن بيته ميت لتكفينه 

بخالف صاحب القرب فهذا ال يمنع من الفرق؛ إذ احلي حمتاج إىل بيت يسرت عورته وأهله، بخالف 

 صاحب القرب، فإنه ال حاجة له بثمن قربه، وإنام حاجته أن تسرت عظامه يف حمل يشبه القرب.
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ض لقبور كثرية، فهل األوىل يبقى الكالم في ام إذا كانت احلاجة أو الطريق يستدعي التعرّ

 نبشها ونقل العظام إىل مكان آخر، أو تسطيحها ويبقى امليت عىل حاله يف حمله؟

فاجلواب أنه من القواعد املقررة جواز ارتكاب أدنى الرضرين لدفع أعالمها، ومن املعلوم أن 

ا حلرمة امليت، أما  نبش القبور فيه يشء من البشاعة، بحيث تنفر منه طباع الناس ويعدونه هتكً

لقبور املرشكني فإنه قد أعده  ملسو هيلع هللا ىلصتسويتها واالنتفاع بسطحها، فإنه ألطف وأسرت، وأما نبش النبي 

ا فلزم تطهريه من قبورهم، وكذلك الصحابة يف قبور الشهداء يف إجراء عني محزة، فإهنم  مسجدً

قبور وهم رطاب مل ينتنوا، فلزم نبشهم ونقلهم إىل مكان آخر، وليس حفروا املجاري فوصلت إىل ال

ض للقبور، فإن استبقاء امليت عىل حاله يف حمله مع االنتفاع بسطح قربه ال  كذلك الطريق حينام يتعرّ

يرض بكرامته وال هيتك حرمته، وفيه اجلمع بني مصلحة احلي وامليت، وغاية ما يمنعه هو 

هنى رسول لنهي عن القعود عىل القرب والوطء عليه، كام رو مسلم قال: األحاديث الواردة يف ا

ا عن أيب مرثد الغنوي أن  .!*"أن جيصص القرب أو يقعد عليه أو يبنى عليه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ورو مسلم أيضً

ألن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة أن النبي ،»ال جتلسوا إىل القبور وال تصلوا إيلها«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 »مجرة فتحرق ثيابه وختلص إىل ج�ه خ� هل من أن �لس ىلع قرب مسلم�لس أحد�م ىلع 
رواه مسلم. فهذه األحاديث يف النهي عن اجللوس والوطء عىل القرب قد محل الفقهاء من احلنابلة 

والشافعية واألحناف هذا النهي عىل الكراهة، وهذا هو مقتىض تعبري احلنابلة يف كتبهم، قال يف 

 نحو ذلك. اإلقناع و املنتهىكره اجللوس والوطء عليه واالتكاء إليه. ويف وي :الروض املربع

نحو ذلك. وحكي اإلقناع و املنتهى وأرادوا به كراهة التنزيه. ويف  :املجموعقال النووي يف 

ا. ومتى كان النهي عن املجموع عن اإلمام مالك أنه قال: ال يكره الوطءُ عىل القرب، قاله يف  أيضً

طء للكراهة، فإن الكراهة تزول بأدنى حاجة، وألجله قلنا برتجيح تسوية قرب امليت اجللوس والو

واالنتفاع بسطح قربه مع بقاء امليت عىل حاله يف حمله، ورأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

ذكر هذه التسوية يف جواب سؤال عن مسجد فيه قرب، وهل جتوز الصالة فيه، فقال: ال جيوز دفن 

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(

 

                          



 ٣٤٩  ربة) جواز االقتطاف من املسجد واملق١٤(

ا، وإن ميت يف  مسجد، فإن كان املسجد قبل الدفن غري، إما بتسوية القرب وإما بنبشه إن كان جديدً

كان املسجد بني بعد القرب، فإما أن يزال املسجد، وإما أن تزال صورة القرب، فاملسجد الذي عىل 

 -الطبعة القديمة - الفتاوالقرب ال يصىل فيه فرض وال نفل. انتهى من املجلد الثاين من 

. فقد عرفت كيف ذكر تسوية القرب بإذهاب صورته ومل يبق ما يعارضه مما يمنعه سو ١٩٢ص

األحاديث الواردة بالنهـي عن الوطء عليه واجللوس عليه ونحو ذلك، وقد قلنا: إن النهـي فيها 

 للكراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة.

الناس بقربه من وطء وغريه، كام  ثم إنه مل يكن املراد من هذا النهي تأذي امليت بام يفعل

ا، إذ هو ميت، وما جلرح بميت  يتصوره بعض الناس، فإن امليت ال حيس بيشء من ذلك أبدً

إيالم، حتى لو أن رجالً حيًّا اضطجع باللحد وردم عليه باحلجارة، ثم سو الرتاب عليه كام 

قه، فام بالك بامليت. فنهـي يفعل بامليت، فإنه لن حيس بوطء قربه وال بدوسه لكثافة الرتاب فو

ال «رواه أبو داود. وقوله:  ،»كرس عظم امليت ككرسه حيًّا«عن الوطء عليه وقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اذكروا �اسن موتا�م «رواه البخاري، وقوله: » قد أفضوا إىل ما قدمواتسبوا األموات فإهنم 

رمة املسلم حيًّا وميتًا، وأن مراد النهي يف هذا احلكم هو بيان ح إنام ،!*"»و�فوا عن مساوئهم

 احرتام قربه عنوان احرتام شخصه، كام أن مهانته تدل عىل مهانته.

وهلذا نر العرب يف رشكهم ينحرون اجلزر عىل قرب من يعظمونه كام أن الشعراء يشيدون 

بمدح قرب من حيبونه، وكذلك اجلبابرة الظلمة حيرقون جثث من يبغضونه ويرمون باحلجارة قرب من 

يبغضونه، كام كانت العرب ترجم قرب أيب رغال، وكان قائد فيل احلبشة إىل مكة هلدم الكعبة. وملّا بلغ 

م ماله بني أوالده، عىل إثر مرض أصابه، دعاه  عمر بن اخلطاب أن غيالن بن سلمة طلق نساءه، وقسّ

ت مالك إين أر الشيطان نفخ يف صدرك أنك متوت من مرضك، فطلقت نساءك وقسمعمر فقال: 

 .!+"بني عيالك، فواهللا لرتاجعن نساءَك ولرتدن مالك أو آلمرن بقربك فريجم كام رجم قرب أيب رغال

 رواه أبو داود عن ابن عمر. )١(

 بن عمر.أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن عبد اهللا  )٢(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٠

واحلاصل أن امليت ال حيس بام يفعله احلي بقربه، ال من نعيم وال من عذاب أليم، لكونه ميتًا 

يم، وقد اتفق أهل قد انقطع عنه اإلحساس، وإنام حيس بام يصل إليه من اهللا من نعيم أو عذاب أل

السنة واجلامعة عىل أن الرجلني يدفنان يف القرب الواحد، فيكون عىل أحدمها روضة من رياض 

اجلنة، وعىل الثاين حفرة من حفر النار، بدون أن حيس أحدمها بعذاب اآلخر أو نعيمه. كام اتفقوا 

ا عىل أن الرجل لو احرتق حتى صار هباءً منبثًّا أو أكله سباع ال رب أو حيتان البحر، فإنه ال بد أيضً

اكن رجل �رسف «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  صحيحهأن يمتحن عن سؤال القرب، كام رو البخاري يف 

ىلع نفسه فلما حرضه املوت قال بلنيه: إذا أنا مت فأحرقو� ثم اسحقو� ثم ذروا نصيف يف ابلحر 
عذبه أحًدا، فلما مات فعل به بنوه ونصيف يف الرب، فوا� لنئ قدر اهللا يلع يلعذب� عذابًا ما ي

ذلك فأمر اهللا ابلحر فجمع ما فيه والرب فجمع ما فيه، و�ذا هو قائم ب� يدي اهللا عز وجل، فقال 
 .احلديث !*"»هل: ما محلك ىلع ما صنعت؟ فقال: �افتك يا رب

* * * 

ا لّق هبَ وح وما يتعَ  الـرُّ

والروح أو عىل الروح فقط، ورجحوا اختلف العلامء يف عذاب القرب، هل هو عىل اجلسم 

ا، ولسنا من الفكرة التي حيكيها بعض  كونه عىل اجلسم والروح وأن اجلسم يفنى حتى يصري ترابً

ن من أجسام املوتى، وأنشدوا يف ذلك:   أهل الكالم من قوهلم: إن تراب األرض متكوّ

ا بأخفـــــاف املطـــــي فـــــإنام  رويـــــدً
 

 تــداس جبــاه يف الثــر وخــدود 
 

الفكرة ال يوافقها العقل وال يصدقها النقل. والقول الصحيح هو أن الروح تبقى بعد  فإن هذه

 مفارقتها للبدن منعمة أو معذبة، فهي من األشياء التي ال يعرتهيا الفناء، وقد نظمها بعضهم فقال:

ـــــا ـــــاء يعمه ـــــم البق ـــــة حك  ثامني
 

ــز العــدم  ــاقون يف حي  مــن اخللــق والب
 

 أخرجه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(

 

                          



 ٣٥١  ربة) جواز االقتطاف من املسجد واملق١٤(

ــة ــار وجن  هــي العــرش والكــريس ن
 

 وعجب وأرواح كـذا اللـوح والقلـم 
 

يب� من ابن آدم لك «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحوأشار بالعجب إىل عجب الذنب كام يف 

وهو قدر الذرة. ومعنى يبىل، أي يذهب ويضمحل، وقد أخرب اهللا عن  .!*"»يشء إال عجب اذلنب

ها ما رو اإلمام أمحد عن الشهداء بأهنم أحياء عند رهبم يرزقون، وهذه حياة أرواح غيبية، يفرس

إنه لّما أصيب إخوان�م يوم أحد جعل اهللا أرواحهم يف «: ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس، قال: قال رسول اهللا 

أجواف ط� خرض ترد أنهار اجلنة وتأ�ل من ثمارها، وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش، 
األحياء يعلمون ما فلما وجدوا طيب مأ�لهم ومرش�هم وحسن مقيلهم قالوا: يا يلت إخواننا 

بلغهم عن�م، 
ُ
صنع اهللا بنا ئلال يزهدوا يف اجلهاد وال ينلكوا عن احلرب، فقال اهللا عز وجل أنا أ

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ وأنزل اهللا: ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ قُتِلُوا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَُقوَن  ٱ�َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ١٦٩أ

 ٓ ُ َءاتَٮُٰهُم  فَرِِحَ� بَِما ِ  ۦِمن َفۡضلِهِ  ٱ�َّ وَن ب ِينَ َو�َۡسَتۡبِ�ُ �َّ َخۡوٌف  ٱ�َّ
َ
لَۡم يَۡلَحُقواْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �

  .]١٧٠-١٦٩آل عمران: [ ﴾١٧٠َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
كل مؤمن بأن حديثًا فيه البشارة لمسند اإلمام أمحد وقد روينا يف  :التفسريقال ابن كثري يف 

روحه تكون يف اجلنة ترسح فيها وتأكل من ثامرها، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه 

ثالثة من األئمة األربعة أهل املذاهب املتبعة، فإن اإلمام أمحد رمحه اهللا رواه عن اإلمام حممد بن 

بيه كعب بن إدريس الشافعي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب، عن أ

�سمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حىت «: ملسو هيلع هللا ىلصمالك ريض اهللا عنهم قال: قال رسول اهللا 

ومعنى يعلق أي يأكل. وأشار إىل بقاء الروح ألهنا األصل يف  ،»يرجعه اهللا إىل جسده يوم يبعثه

إىل أن ينشئه  اإلنسان ال يف حياته وال بعد موته، أما البدن فإنه يذهب ويضمحل حتى يصري ترابًا

ا حني يبعثه. ا جديدً  اهللا خلقً

صىل باألنبياء، وهو إنام  ملسو هيلع هللا ىلصأما األرواح فإهنا تبقى كام ثبتت يف حديث اإلرساء أن النبي 

صىل بأرواحهم وإال فإن أجسامهم باألرض ما عدا عيسى عليه السالم. وكذلك املراجعة 

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )١(

 

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٢

ء إنام هي بينه وبني روح موسى، وبني موسى عليه السالم ليلة اإلرسا ملسو هيلع هللا ىلصاحلاصلة بني النبي 

ويلتحق هبذا ما ورد من عرض أعامل األحياء عىل األموات، وكوهنم يرسهم ما كان حسنًا 

ا، وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إين أعوذ بك أن أعمل عمال أخز به  ويسوؤهم ما كان قبيحً

عامل عىل األرواح ال وكان عمه، فهذا العرض ونحوه هو عرض األ ،!*"رواحةعند عبد اهللا بن 

أ�رثوا يلع من الصالة يوم اجلمعة، فإن «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعىل القبور، ومنه ما ورد يف الصحيح أن النبي 

ال تتخذوا قربي عيًدا وال بيوت�م قبوًرا، وصلوا يلع فإن «: وقال ،!+"»صالت�م معروضة يلع

قربه الرشيف ومن فمن يصيل ويسلم عىل رسول اهللا بحافة  .!,"»صالت�م تبلغ� أين كنتم

يصيل عليه يف أقىص بقاع األرض مها يف التبليغ سواء، اللهم صلِّ عىل حممد وعىل آل حممد كام 

 صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد.

ومن الدليل عىل بقاء األرواح وختاطب أرواح املوتى مع األحياء وإحساس كل منهام 

ألموات وير الرؤيا الصادقة ثم تأيت كفلق باآلخر ما يراه اإلنسان يف منامه من ختاطبه مع ا

ا من املوتى أو األحياء قد برشه بخرب أو أعطاه  ا حينام ير أن أحدً الصبح، هلذا يصبح مرسورً

ا، وهذه هي عاجل برش املؤمن، ويف احلديث أن النبي  ذهبت انلبوات ولم يبق «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصخريً

وهذه الرؤيا  .!-"»الصاحلة يراها الرجل أو تَُرى هل الرؤ�ا«. قالوا: ما املبرشات؟ قال: »إال املبرشات

الصادقة هي بمثابة األنموذج اللتقاء أرواح األحياء باألموات وإحساس كل منهام بصاحبه، وقد 

ُ ﴿ سمى اهللا النوم وفاة يف قوله: نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ُمۡت ِ� َمَناِمَهاۖ  ٱلَِّ� ِحَ� َمۡوتَِها وَ  ٱۡ�

ۡخَرىٰٓ َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت َقَ�ٰ َعلَۡيَها  ٱلَِّ� ِسُك َ�ُيمۡ 
ُ
َس�ًّ  ٱۡ� َجٖل مُّ

َ
  .]٤٢الزمر: [ ﴾إَِ�ٰٓ أ

 ذكره صاحب إحياء علوم الدين. )١(

 أخرجه أبو داود من حديث أوس بن أوس. )٢(

 أخرجه أبو داود من حديث أيب هريرة. )٣(

 أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث حذيفة بن أسيد. )٤(

 

                          



 ٣٥٣  ربة) جواز االقتطاف من املسجد واملق١٤(

وال ينبغي لنا أن نتكلف الزيادة عىل هذا فيام يتعلق بأرواح املوتى والتقائها بأرواح األحياء؛ ألن 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص القبور، فقد ثبت أن النبياألرواح بمثابة اخليل تتشام يف اهلو. أما مرشوعية السالم عىل

تزهد�م يف «ويف رواية:  !*".»كنت نهيت�م عن ز�ارة القبور فزوروها فإنها تذكر�م اآلخرة«

فرؤية القرب تذكر بساكنه، وإن كان قد اضمحل جسمه حتى صار ترابًا، فرسول اهللا قد زار  ،»ادلنيا

 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  :القيم رمحه اهللا يف اهلدي قبور أصحابه للدعاء واالستغفار هلم، قال العالمة ابن

إذا زار قبور أصحابه إنام يزورها للدعاء هلم والرتحم عليهم واالستغفار هلم، وأمرهم أن يقولوا: 

السالم علي�م أهل ادليار من املؤمن� واملسلم� و�نا إن شاء اهللا ب�م الحقون، �سأل اهللا نلا «
ل عند زيارهتا من جنس ما يفعل عند الصالة عليها. فقوله: وكان يقول ويفع !+".»ول�م العافية

هو دعاء هلم بالسالمة والعافية من العذاب؛  »السالم علي�م أهل ادليار من املؤمن� واملسلم�«

ألن السالم دعاء بالسالمة، نظريه قول املصيل يف التشهد: السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا 

 عباد اهللا الصاحلني، وهي تشمل كل عبد صالح حي أو ميت، والسالم وبركاته، السالم علينا وعىل

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ عىل رسول اهللا دعاء له، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ َسبَُقونَا ب ِيَن َءامَ  ٱۡ�ِ  .]١٠[احلرش:  ﴾١٠ُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
 واحلمد هللا رب العاملني

 حرر يف احلادي عرش من شوال

 هـ.١٣٩٣لعام 

 اإلمام أمحد من حديث عيل.أخرجه  )١(

 أخرجه مسلم من حديث سليامن بن بريدة عن أبيه. )٢(

 

                          





 
 

)١٥( 

قُ التبايع باحلرام  حمَ

 وسوء عاقبته

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبالعمل بطاعته تطيب احلياة وتفيض اخلريات وتنزل 

ا عبده  الربكات، وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة نرجو هبا النجاة والفوز باجلنات، وأشهد أن حممدً

 ورسوله صاحب اآليات واملعجزات.

 أما بعد:

ن، ومجَّله بالعقل ورشفه باإليامن، وأوجد له مجيع فإن اهللا سبحانه خلق اإلنسان وعلمه البيا

ْ ِمن ّرِۡزِق ﴿ ما حيتاجه من املآكل واملشارب املباحة عىل اختالف األنواع واأللوان. وقال: ُ�ُوا
ْ َرّ�ُِ�ۡم وَ  ْ �ِيهِ ﴿ وقال: .]١٥سبأ: [ ﴾ۥَ�ُ  ٱۡشُكُروا ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡوا  ﴾ُ�ُوا

فأمر اهللا عباده بأن يأكلوا من رزق رهبم ما يشتهونه من األكل احلالل واملرشوبات  .]٨١ه:ط[

 املباحة، وأال يطغوا فيه بأن يتناولوه من طريق احلرام.
فإنه لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، وال حيملنكم 

 فإن ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته.استبطاء الرزق عىل أن تطلبوه بام يسخط اهللا 

ِۚ  ودُ َوتِۡلَك ُحدُ ﴿ ويف القرآن املنزل: ِ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  ٱ�َّ  ﴾ۥَ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدوًدا «: وحدود اهللا حمرماته كام يف احلديث .]١الطالق:[

اكتسب املال من حلِّه وأد منه واجب حقه  فمن !*"»تهكوهافال تعتدوها وحرم أشياء فال تن

بارك له فيه وكان كالذي يأكل وال  فنعم املعونة هو وبورك فيه، ومن اكتسبه من غري حله مل يُ

يشبع، وهذا أمر حمسوس يشهد به الواقع امللموس، فإن الذين يكتسبون املال من الطرق املحرمة 

ا والقامر واملعاملة يف املرشوبات املحرمة، أو يتحايل عىل الناس كاخليانة والرسقة والرشوة والرب

 أخرجه البيهقي يف الكرب من حديث أيب الدرداء. )١(
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يف رشاء اليشء وال يؤدي إليهم ثمنه، أو يستأجر األجري فيستويف عمله وال يؤدي أجرته، فمن 

فعل ذلك فقد عىص ربه وأذل نفسه وتسبب يف نقص رزقه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، وكسبه 

بَد الذي يذهب جف ُ َ�ۡمَحُق ﴿ اءً ويرجع إىل الوراء...بمثابة الزَّ ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا  ﴾ٱلصَّ

  .]٢٧٦البقرة: [
 ملسو هيلع هللا ىلصفكل مال اكتُسب من ربا فهو حرام وعاقبته إىل قلته كام يف حديث ابن مسعود أن النبي 

إن اهللا قسم بين�م أخالق�م كما قسم بين�م أرزاق�م، و�ن اهللا يعطي ادلنيا من «قال: 

ب ومن ال �ب وال يعطي ادلين إال من �ب، فمن أعطاه اهللا ادلين فقد أحبه، فواذلي نفيس �
فه خلف 

ّ
بيده ال ي�سب عبد ماالً من حرام فيبارك هل فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو �ل

ظهره إال اكن زاده إىل انلار. إن اهللا ال يمحو السيئ بالسيئ ول�ن يمحو السيئ باحلسن... إن 
 رواه أمحد وغريه. .»بيث ال يمحو اخلبيثاخل

 ذكرى يف حتريم الربا ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

أحل اهللا البيع وحرم الربا، والبيع احلالل هو كل بيع ال غش فيه وال تدليس وال خيانة وال 

سئل: أي  ملسو هيلع هللا ىلصغرر وال ربا... فهذا البيع هبذه الصفة من أفضل الكسب، كام يف احلديث أن النبي 

 الكبري واألوسطرواه الطرباين يف  .»عمل الرجل بيده، و� بيع مربور«الكسب أفضل؟ فقال: 

 ورواته ثقات.

فعمل الرجل بيده لسائر احلرف املباحة كالزراعة والصناعة حمبوب عند اهللا، فإن اهللا حيب 

غ� ظلم وال من غرس غرًسا يف «املؤمن املحرتف ويبغض الفارغ البطال... ويف احلديث: 

و جيري له هذا األجر حتى ولو فه .!*"»اعتداء فإن هل أجًرا جار�ًا ما انتفع به أحد من خلق اهللا

 زال عن ملكه ببيع أو عطاء.

 أخرجه أمحد من حديث أيب الدرداء. )١(
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والربا املحرم أنواع: أشده وأرشه: ربا النسيئة، وهو الزيادة التي يأخذها الدائن من املدين 

بنوك أو من بعض التجار، ومتى حل الدين ومل جيد نظري تأجيل الدين، كمن يستدين النقود من ال

ا يف الثمن، عىل حد ما يقال يف اجلاهلية: إما أن تقيض وإما أن  وفاء مدوا يف األجل وزادوا ربحً

ا، وهذا هو ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم، ونزل  ترايب.. فريبو املال عىل املدين حتى يصري كثريً

وكله وشاهديه من بني األنام.يف الزجر عنه كثري من آيات ال  قرآن، ولعن رسول اهللا آكله ومُ

 وهذا الربا حمرم يف سائر الكتب وعند مجيع الرشائع، ويكفر مستحله عند مجيع علامء املسلمني.

ألن رضر هذا الربا يقوض بالتجارات ويوقع يف األزمات وهيدم بيوت األرس والعائالت.. 

ا من أهلها فام بقي فكم سلب من نعمة وكم جلب من نقمة،  ب من دار وكم أخىل دارً رّ وكم خَ

ار.  منهم ديّ

فاملتعاطي للربا يرسع إليه الفقر والفاقة، وحييق به البؤس واملسكنة، ويالزمه اهلم والغم 

ا لربه يف حياته وبعد وفاته.. يقول  ويندم حيث ال ينفعه الندم، وحسب املرايب يف الرش كونه حماربً

 ﴿ اهللا تعاىل:
َ
� َها َ�ٰٓ ِينَ �ُّ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا ْ َوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن  ٱ�َّ ا ۡؤِمنَِ�  ٱلّرَِ�وٰٓ فَإِن لَّۡم  ٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ

َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن 
ۡ
ِ َ�ۡفَعلُواْ فَأ   .]٢٧٩-٢٧٨البقرة: [ ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

..وقد وصف اهللا املرايب يف فساد ترصفاته باملجنون الذ َ�ٰلَِك ﴿ ي يتخبطه الشيطان من املسِّ
َما  �َُّهۡم قَالُٓواْ إِ�َّ

َ
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ بِ� َحلَّ  ٱلّرَِ�ٰوا

َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْ وََحرَّ وعدوا من هذا  .]٢٧٥البقرة: [ ﴾ٱلّرَِ�ٰوا

ا لكوهنام نفس ما هنى اهللا ع ا وسلعً ين عىل املعرس ولو ببيعه عروضً  نه.النوع قلب الدَّ
الزيادة، ومنه ما  مع !*"الطعام بالطعاموهو بيع النقود بالنقود أو  ،: ربا الفضلوالنوع الثاين

ا بامئة وعرشة آالف مؤجلة إىل سنة. وقد  يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة نقدً

رجالً عىل خيرب ملسو هيلع هللا ىلص واألصل فيه ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري قال: استعمل النبي  )١(

فقال: ال يا رسول اهللا، إنا  »أ�لُّ تمر خيرب هكذا؟«ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهللا  -أي نوع طيب-بتمر جنيب  فجاءه

. أي: اشرت »ال تفعل بع اجلمع بادلراهم ثم ابتع«ملسو هيلع هللا ىلص: لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والثالثة. فقال رسول 

 بالدراهم جنيبًا.
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ا يتعامل به حرمه اهللا عىل لسان نبيه لكونه يقود إىل ربا النسيئة الذي هو ربا اجلاهلية، وهو م

الناس اليوم، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع جتارهتم فيحل الدين وليس عندهم 

وفاء... فرتايب البنوك عليهم وهم نائمون عىل فرشهم، فرتايب بأصل الدين وبالربح حتى يكون 

ا.  القليل كثريً

ع اإلسالم املبني عىل مصالح اخلاص والعام، قد حرم هذا العمل، ْ بدليل أنه حرم بيع  ورشَ

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال ِمثالً بمثل وال �شفوا بعضها «: ملسو هيلع هللا ىلصالذهب بالذهب إىل أجل.. فقال 

.. متفق عليه .»ىلع بعض، وال تبيعوا الفضة بالفضة إال ِمثالً بمثل، وال تبيعوا اغئًبا منها بناجز

 من حديث أيب سعيد.

، وقد قامت األوراق ملسو هيلع هللا ىلصل هبام زمن النبي فخص الذهب والفضة بالذكر لكوهنام املتعام

املالية عىل اختالف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة يف املنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة، 

وال تبيعوا اغئًبا منها «وكونه ينطبق عليه ما ينطبق عىل استدانة الذهب بالفضة نسيئة يف قوله: 

اذلهب بالورق ر�ا إال هاء «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وكام رو البخاري ومسلم عن عمر أن  ،»بناجز

ا بيد. فال جيوز استدانة أحدمها باآلخر نسيئة. وقد رو اخلمسة وصححه احلاكم  »وهاء يعني يدً

عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول اهللا إين أبيع اإلبل بالنقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ بالدراهم، 

ال بأس أن تأخذها «: ملسو هيلع هللا ىلصهذه. فقال رسول اهللا وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري، آخذ هذه من 

 .»�سعر يومها ما لم تتفرقا و�ينكما يشء

ا عليهام دون ما يقوم مقامهام ويعمل عملهام يف  ا هبام وال مقصورً وليس احلكم خمصوصً

القيمة والثمنية. وقد ثبت يف الطعام مثل ذلك من املنع عن بيع أحد النوعني باآلخر نسيئة أو 

استعمل رجالً عىل خيرب فجاءه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري أن النبي  الصحيحنيا يف متفاضالً؛ مل

فقال: ال واهللا يا رسول اهللا إنا لنأخذ  »أ�لُّ تمر خيرب هكذا؟«: ملسو هيلع هللا ىلصبتمر جنيب فقال رسول اهللا 

ا من هذا بالصاعني والثالثة. فقال رسول اهللا:  ال تفعل بع اجلمع بادلراهم ثم ابتع بادلراهم «صاعً

وقال يف امليزان مثل ذلك، فهذا نوع ربا الفضل بالطعام، فإن القواعد الرشعية تعطي  »يًباجن
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النظري حكم نظريه وتسوي بينهام يف احلكم، ومتنع التفريق بينهام لكون االعتبار يف أحكام الرشع 

 هو بعموم لفظها ال بخصوص سببها.

تأكدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل فالرشيعة منزهة عن أن تنهـى عن يشء ملفسدة راجحة أو م

عىل تلك املفسدة أو أزيد منها يف النقود املبدلة عن الذهب والفضة؛ فإن اهللا سبحانه عىل لسان 

نبيه أوجب احللول والتقابض يف بيع الدنانري بالدراهم، وهنى عن بيع بعضها ببعض نسيئة رمحة 

ويدخل يف عموم النهي؛ هلذا نر بعض  منه بأمته. وكل ثمن مل يقبض يف احلال فإنه يعد نسيئة

الناس يتحايل من أجل التوصل إىل هذا األمر املحرم وإباحة تعاطيه بجعل هذه النقود بمثابة 

ا  العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة، وخفي عليهم أن حكم النظري حكم نظريه إجيابً

ا.  ومنعً

مَ  لِ بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما هنى فمتى كان األمر هبذه الصفة، فإن بيع أوراق العُ

 من بيع الدراهم بالدنانري نسيئة. ملسو هيلع هللا ىلصعنه رسول اهللا 

َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿ وهذا النهي إنام صدر من الشارع احلكيم الذي
 ِ  ومرضته واضحة ومل ينه عن مثل هذا اليشء إال .]١٢٨التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب

 ومفسدته راجحة، وإن مل تظهر مرضته يف احلال فإهنا ستظهر عىل كل حال كام قيل:
 نبــي يــر مــا ال يــر النــاس حولــه

 

 ويتلــــو كتــــاب اهللا يف كــــل مشــــهد 
 

ــــب ــــة غائ ــــوم مقال  وإن قــــال يف ي
 

 فتصديقها يف اليوم أو يف ضحى الغد 
 

له باب الطمع يف بيعها إىل أجل ثم إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغريه متى انفتح 

جيري املراباة هبا فإنه يتحصل عىل الزيادة بطريق الربا بدون تعب وال مشقة وال رىض من املدين، 

�ٖ ﴿ فيفيض إىل انقطاع اإلرفاق الذي رشعه اهللا بقوله: �ٖ َ�َنِظَرٌة إَِ�ٰ َمۡيَ�َ  ﴾�ن َ�َن ُذو ُعۡ�َ

نفتح هلم باب استدانة النقود فإنه يسهل عليهم استدانتها عند ألن الناس متى ا .]٢٨٠البقرة: [

أدنى سبب، فترتاكم الديون عىل الشخص من حيث ال حيتسب، فيقع أوالً يف ربا الفضل ثم 
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كام يف احلديث عن  ملسو هيلع هللا ىلصيقوده إىل ربا النسيئة، والعاقبة إلزامه باملأثم واملغرم الذي استعاذ منه النبي 

ا� إ� أعوذ بك من املأثم «يقول يف دبر الصالة:  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  عائشة أم املؤمنني قالت:

إن الرجل إذا غرم «فقلت: يا رسول اهللا ما أكثر ما تستعيذ به من املأثم واملغرم. فقال:  .»واملغرم

 .!*"»أثم وحّدث فكذب ووعد فأخلف
الذين انتهكوا  وإن املشاهدة يف احلارضين هي أكرب شاهد لتصديق نصوص الدين، فقد رأينا

حرمة هذا النهي فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بال مباالة لقصد التوسع يف 

التجارات أو رشاء األرايض والعقارات أو الدخول يف الرشكات، رأيناهم جيرون الويالت عىل 

وعدم  إثر الويالت من جراء أرضار املراباة، وقد يعرض هلم ما يفاجئهم من كساد التجارات

 نفاقها يف سائر األوقات.

أضف إليه ما قد يعرض هلم من حوادث الزمان، كإثارة احلروب أو احلريق وغريها مما يؤذن 

بالكساد والركود، فتضاعف عليهم البنوك األرباح بطريق املراباة عىل سبيل التدريج حتى 

م من األموال أو يعجزوا عن وفاء ما عليهم من الديون، فتستأصل البنوك حواصل ما بأيدهي

ُ َ�ۡمَحُق ﴿ العقارات. وصدق اهللا العظيم: ْ  ٱ�َّ َدَ�ِٰت َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا فرتايب  .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

 البنوك عليهم وهم نائمون عىل فرشهم.
ألن البنوك اآلن تعامل الناس بربا النسيئة الذي هو ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم ونزل 

ري من آيات القرآن. وحقيقته: أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا يف يف الزجر عنه كث

ا، وهلذا يكفر مستحل هذا  الربح ومدوا يف األجل، فرتايب بالدين وبربحه حتى يصري القليل كثريً

 الربا عند مجهور العلامء.

ى النبي  اربته هذا احلمى، وسد الطرق التي تفيض إليه، وحذر أشد احلذر من مق ملسو هيلع هللا ىلصوقد محَ

 رمحة منه بأمته، وال جيني جان إال عىل نفسه وكل امرئ بام كسب رهني.

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(
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لقد ورد يف الكتاب والسنة من النهي والزجر والتحذير والوعيد الشديد عن جريمة الربا ما 

َها ﴿ ال يرد يف غريه من كبائر املنكرات... فمنها قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ُ�لُ  ٱ�َّ

ۡ
ْ َ� تَأ واْ َءاَمُنوا

 ْ ا َ�َٰعَفٗةۖ وَ  ٱلّرَِ�وٰٓ ۡضَ�ٰٗفا مُّ
َ
ْ أ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ١٣٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱ�َّ ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّارَ  ٱ�َُّقوا ِعدَّ

ُ
 ١٣١أ

ِطيُعواْ 
َ
َ َوأ   .]١٣٢-١٣٠آل عمران: [ ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ

ا مضاعفة هو أن يعامل به  ففي هذه اآلية من الزجر والتقريع ما ال خيفى، وأكل الربا أضعافً

 كل أحد فريايب بأصل الدين وبالربح.

فأمر اهللا املؤمنني بتقواه، وأن ينتهوا عام حرم اهللا، ويطيعوا اهللا ورسوله يف امتثال األمر 

ِينَ ﴿ واجتناب النهي.. ثم ذكر سبحانه صفة أعامل املرابني فقال: �ُ  ٱ�َّ
ۡ
ْ لُوَن يَأ َ� َ�ُقوُموَن  ٱلّرَِ�ٰوا

ِيإِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  ۡيَ�ٰنُ َ�َتَخبَُّطُه  ٱ�َّ ۚ ِمَن  ٱلشَّ َما  ٱلَۡمّسِ ُهۡم قَالُٓواْ إِ�َّ َّ�
َ
ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ َ�ٰلَِك بِ� َحلَّ  ٱلّرَِ�ٰوا

َ
َوأ

 ُ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْۚ وََحرَّ ّ�ِهِ  َموِۡعَظةٞ ّمِن ۥَ�َمن َجآَءهُ  ٱلّرَِ�ٰوا ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنَتَ�ٰ فَ  ۦرَّ
َ
ِۖ إَِ�  ۥٓ َما َسَلَف َوأ َوَمۡن  ٱ�َّ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ� َ�َد فَأ ففي هذه اآلية بيان بفساد  .]٢٧٥البقرة: [ ﴾٢٧٥ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

منه، لكون احلالل  سرية املرابني وسوء رسيرهتم، وأهنم كاملجانني يف كسبهم بالربا وعدم تورعهم

موه، ثم هم يتحايلون عىل إباحته بدعو إنام البيع مثل الربا  رِ هو ما حل بأيدهيم واحلرام هو ما حُ

 فريتكبون ما ارتكبت اليهود فيستحلون حمارم اهللا بأدنى احليل.
ثم عرض سبحانه عىل هذا املرايب عرض صلح وإصالح، وأنه متى جاءته موعظة من ربه أو 

ردعه عن هذا الرد فقبلها وتاب إىل اهللا من سوء عمله ومعاملته فإننا ال نقول له: من نبيه ت

ّ�ِهِ  ۥَ�َمن َجآَءهُ ﴿ اخرج من مالك كله وإنام يقول اهللا:  ﴾َما َسلََف  ۥفَلَهُ  ٱنَتَ�ٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ

 من معاملته وأمره إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. .]٢٧٥البقرة: [
فمتى أسلم شخص مراب وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسني عمله، فإن كان له ديون 

عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخىل عن الربا منها أي الزيادة عىل رأس املال بإسقاطه، 

ا معلومة من شخص أو أشخاص يعرفهم، فإنه  العتبار أنه ملك الغري، ومثله ما لو قبض نقودً

�ن ﴿ التي قبضها التي هي الربا الزائد عىل رأس املال لقول اهللا تعاىل: جيب عليه أن يرد الزيادة
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ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
وهذا معنى قول  .]٢٧٩البقرة: [ ﴾٢٧٩تُۡبُتۡم فَلَُ�ۡم ُرُءوُس أ

حلاصلة عني بذلك إسقاط الزيادة اي !*"»إن أول ر�ا أضع ر�ا عباس بن عبد الُمطلب«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

باملراباة. ومثله صاحب البنك متى كان يعامل الناس بالربا وبالبيع املباح ثم تاب من تعاطي 

الربا، فإنه جيب عليه التخيل عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إىل صاحبه، وما 

 ره إىل اهللا.جهله مما طال عليه الزمان فإنه يتوب إىل اهللا ويكثر من الصدقة وله ما سلف وأم
 وأما من عاد إىل معاملته بالربا وأرص عىل معصيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ثم أخرب سبحانه بسوء عاقبة الربا وأن مصريه إىل قلته وإىل انتزاع بركته من يد صاحبه أو من 

ْق الرزق مقرون به. فقال س َ�ۡمَحُق ﴿ بحانه:يد ورثته مهام طال الزمان أو قرص، إذ إن الفشل وحمَ
 ُ ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا  وكل مال اكتسب من ربا فهو حرام. .]٢٧٦البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

ْ ﴿ ثم أعلن سبحانه احلرب عىل املرابني، فقال: أي ومل تنتهوا عن التعامل  ﴾فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُوا

ا مضاعفة ْ ِ�َۡرٖب ّمِنَ ﴿ بالربا وعن أكله أضعافً َذنُوا
ۡ
ِ  فَأ العتبار أن  .]٢٧٩البقرة: [ ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

املرايب عدو هللا ومن ذا الذي يطيق غضب اهللا وحماربته... هلذا قلنا: إنه مل يرد يف جريمة من كبائر 

 الذنوب أشد مما ورد يف جريمة الربا.
ولعن  من املوبقات التي توبق صاحبها يف اإلثم ثم توبقه يف النار، ملسو هيلع هللا ىلصهلذا عده رسول اهللا 

آكل الربا وموكله. لقد حرم اهللا الربا رمحة منه بعباده، وال حيرم شيئًا إال ومرضته واضحة 

ومفسدته راجحة، فهو أشد حتريامً من الزنا ورشب اخلمر سواء فعله لرضورة أو لغري رضورة، 

لكونه لو قيل بإباحته للرضورة لسهل عىل الناس تعاطيه بحجة الرضورة، إذ كل أحد سيعرض 

 له يف حال حياته وماله يشء من الرضورة.

أال «خطب الناس بعرفة يف حجة الوداع قبل موته بثالثة أشهر فقال يف خطبته:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

و�ن ر�ا اجلاهلية موضوع، وأول ر�ا أضع من ر�انا ر�ا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع 

 ث جابر.أخرجه مسلم من حدي )١(
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رضورة والفقر، ومل يبح تعاطيه العلم أن الناس يف ذلك الزمان يف غاية احلاجة وال مع !*"»لكه

َ َوَمن َ�تَِّق ... ﴿ ألحد. ُ ٱ�َّ   .]٣-٢الطالق: [ ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥ َ�َۡعل �َّ
َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
�  ۦِمۡن أ فال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود  .]٤الطالق: [ ﴾٤�ُۡ�ٗ

 حلوا حمارم اهللا بأدنى احليل.فتست
م رهَ ـــــدِ لَ ـــــا فَ ـــــاك الرب ـــــاك إيَّ  فإيَّ

 

ــــدِ   ـــاكَ بِنُهَّ نَ ـــا مـــن زِ قابً ـــدُّ عِ  أشَ
 

 ومتحـــقُ أمـــوالُ الربـــاء وإن نَمـــتْ 
 

لِّ يف صدق موعـد   ويربو قليلُ احلِ
 

وقد حدث يف هذا الزمان يف خاصة بعض البلدان بيوع مبتدعة تؤذن باإلفالس ورش 

ا البورصة، وهي حقيقة يف القامر بال شك وأكل للامل بالباطل، وأول من العواقب، ويسموهن

ابتدعها يف املنطقة هم أهل الكويت، ثم رست بطريق العدو والتقليد األعمى إىل بعض البلدان 

املجاورة. وحقيقتها أهنم يتعاملون يف أشياء ال حقيقة لوجودها، كعدد كثري من الذهب وعدد 

يوجد يشء منهام بني أيدهيم، وكذا أو كذا من النحاس واملاليني من  كثري من الفضة وهو ال

جنيهات الذهب واملاليني من الدوالرات واملاليني من اجلنيه اإلسرتليني وأسهم رشكات ال 

وجود هلا، وكذا األسهم من رشكات متنوعة مل تنشأ بعد، وإنام حيققوهنا يف األذهان دون األعيان، 

التبايع هبذه األشياء التي ال وجود هلا بقوهلم: مدار البيع عىل الثقة، ويُقوون عزم الناس يف 

يريدون من هذه الكلمة عدم التفكر يف أصل هذا البيع، لعلم اجلميع أنه ال وجود له وإنام حيققونه 

يف األذهان دون األعيان. ثم يأخذ من بيده يشء من هذه األسهم أو من هذه األوراق النقدية 

يعرضها للسوم ويبيعها، ثم يقع التناوب فيها بالبيع من واحد إىل آخر، وكل هذا النيطان فيه ف

ا وجمهوالً. ومنه نقود الذهب والفضة الني جيب فيه احللول  حرام، وكسبه حرام، لكونه غررً

 والتقابض عند البيع.

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(
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أصل له، وحدثني أحد التجار أنه قال ألحد املتبايعني فيها: ما هذا التبايع الذي أر أنه ال 

لعدم وجود يشء منه يف احلارض؟ فأجابه بقوله: إننا نخرج من بيوتنا ونرتك عقولنا يف البيوت، ثم 

نخرج إىل سوق املناخ فنتعامل بال عقول. فهذا الرجل حكى صفة احلال من هذا التبايع احلرام 

ۡمَ�ٰلَ�ُ ﴿ وقد وقعوا يف ما هنى اهللا عنه بقوله سبحانه:
َ
ْ أ ُ�ُلٓوا

ۡ
ِ َوَ� تَأ َوتُۡدلُواْ  ٱۡلَ�ِٰطلِ م بَۡيَنُ�م ب

مِ بَِهآ إَِ�  ۡمَ�ِٰل  ٱۡ�ُ�َّ
َ
ُ�لُواْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�َأ ثۡمِ ب نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِ

َ
ومن  .]١٨٨البقرة: [ ﴾١٨٨َوأ

ْقُ الرزق وانتزاع الربكة ُ َ�ۡمَحُق ﴿ صفة احلرام أنه معقود به حمَ ْ  ٱ�َّ َدَ�ٰتِ ِ� َوُ�رۡ  ٱلّرَِ�ٰوا  ﴾ٱلصَّ

إن روح «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكل مال أخذ من طريق الربا فهو حرام، ويف احلديث أن النبي  .]٢٧٦البقرة: [

القدس نفث يف رويع أنه لن تموت نفس حىت �ستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، 
ا �سخط اهللا، فإن خذوا ما حل ودعوا ما حُرم، وال �ملنَّ�م استبطاء الرزق ىلع أن تطلبوه بم

 .!*"»ما عند اهللا ال ينال إال بطاعته
وهذا التبايع يف األسهم التي ال وجود ألصلها، ويف األوراق النقدية بحيث تدور بني الناس 

ا بيد، وحتى املوزونات  ملسو هيلع هللا ىلصمن واحد إىل آخر حرام. والنبي  هنى عن بيع الذهب بالفضة إال يدً

ا فقد كان الصحابة ي رضبون من يبيعها حتى حيوزها إىل رحله، فام بالك بالنقود التي تشرت جزافً

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثالً «عن بيع بعضها ببعض نسيئة: فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالتي هنى رسول اهللا 

فام بالك هبذا التبايع الذي  .!+"»بمثل وال �شفوا بعضها ىلع بعض، وال تبيعوا اغئًبا منها بناجز

.يتعاطاه الناس بالنقود بمج  رد األذهان دون األعيان فإهنا أشد حتريامً

وقد سبق منا القول بتحريمه، وأنه حرام بال شك بالكتاب والسنة ألنه ربا وقامر، فإن الذي 

من العقود منه ما يدخل يف جنس الربا املحرم يف القرآن، ومنه ما يدخل يف جنس  ملسو هيلع هللا ىلصهنى عنه النبي 

ا مثل امليرس الذي هو القامر، وبيع الغرر هو من ن وع القامر وامليرس، فاألُجرة والثمن إذا كانت غررً

ا. يقول اهللا سبحانه وتعاىل: ا وقمـارً ر ومل يُعلم جنسه كان ذلك غـررً َها﴿ ما يوصف ومل يُ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 أخرجه هناد يف الزهد من حديث عبد اهللا بن مسعود. )١(

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث أيب سعيد اخلدري. )٢(
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ْ إِ�ََّما  نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا
َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
لََعلَُّ�ۡم  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ۡيَ�ٰنِ ٱلشَّ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنُ يُرِ�ُد  إِ�ََّما ٩٠ُ�ۡفلُِحوَن  ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ِ َو�َُصدَّ لَٰوةِ� وََعِن  ٱ�َّ نَتُهوَن  ٱلصَّ نُتم مُّ
َ
ْ  ٩١َ�َهۡل أ ِطيُعوا

َ
َ  َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
 ٱلرَُّسوَل َوأ

ْۚ وَ  ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ
َ
  .]٩٢-٠املائدة:[ ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ �

فبدأ سبحانه هذه اآلية بدعوة أهل اإليامن الذين يستجيبون لداعي القرآن، وبنيّ فيها ما 

ا حرم عليهم من اخلمر وامل  -والرجس هو النجس اخلبيث  -يرس، وهو القامر، وكوهنام رجسً

فعرب عنهام باملجانبة وهي املباعدة، كأنه  ﴾ٱۡجَتنُِبوهُ فَ ﴿ وكوهنام من عمل الشيطان، وهلذا قال:

يقول: كونوا يف جانب ومها يف جانب، لكوهنام من عمل الشيطان، فال يدمن عىل حمبتهام إال 

فعلمنا هبذا أن املتعاطي هلام بعيد عن الفالح،  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿ شيطان مثلهام. ثم قال:

ۡيَ�ٰنُ يُِر�ُد  إِ�ََّما﴿ ساقط يف السفه والفساد. ثم قال: ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

ا، فإن من غلبك فقد غبنك ﴾ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ  مالك، فتضمر له العداوة . وهي واقعة قطعً

والبغضاء، وهي حمققة يف اخلمر بسوء ترصفه وكذلك القامر. ومن األمر األكيد كون متعاطيهام ال 

َ�َهۡل ﴿ يتحرك قلبه لفعل الصالة الواجبة، بل هم يف غفلة ساهون، وهلذا ختم هذا النهي بقوله:
نَتُهوَن  نُتم مُّ

َ
ا وطاعة هللا  .﴾٩١أ  ورسوله قد انتهينا قد انتهينا.وقد قال الصحابة: سمعً

ومن صفة املقامر ما أخرب اهللا عنه من كونه يصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، لكون املقامر 

تنرصف قواه العقلية يف الولوع به حتى ال يبقى يف قلبه بقية يذكر اهللا فيها، أو يتنبه لفعل الصالة 

َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ لوهبم الهية،رجاء ثواهبا واخلوف من عقاب تركها، ألسنتهم الغية وق
ۡيَ�ٰنُ  �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر  ٱلشَّ

َ
ِۚ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  ٱ�َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن� أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱلشَّ

َ
ۡيَ�ٰنِ � ونَ ُهُم  ٱلشَّ  ٱۡلَ�ِٰ�ُ

ا يف  .]١٩املجادلة: [ ﴾١٩ فوصف سبحانه املتعاطي للقامر باخلرسان املبني؛ ألن من صار مغلوبً

امر مرة دعاه ذلك إىل اللجاج فيه، برجاء أنه ربام صار غالبًا فيه، وقد يتفق أال حيصل له ذلك الق

إىل أال يبقى له يشء من املال فيعود بخسارة الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلرسان املبني، فمن تاب 

 من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم.
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أنه يفسد أخالق الذين يعيشون يف التالعب به، بحيث  -القامرأي -ومن مرضات امليرس 

تتعود أنفسهم الكسل عن السعي يف سبل املكاسب املعتادة النتظارهم الرزق والتجارة من 

 األسباب الومهية، فيرتكون الزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران.

ل من الغنى إىل الفقر يف ساعة واحدة، ختريب البيوت فجاءة باالنتقا -وهو أشهرها-ومنها 

فكم من عشرية كبرية نشأت يف الغنى والعز وانحرصت ثروهتا يف رجل أضاعها يف ليلة واحدة 

بلعب القامر، فأصبحت غنية وأمست فقرية ال قدرة هلا عىل أن تعيش عىل ما تعودت من السعة 

، وغني قوم  افتقر، واهللا أعلم. وصىل اهللا عىل وال ما دون ذلك، وقد قيل: ارمحوا عزيز قوم ذلّ

 نبيّنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

* * * 

 



 
 

)١٦( 

 قوهلم: العقد رشيعة املتعاقدين

 





 
 

 

ِ الرَّمْحَ   ِن الرَِّحيمِ � ا�َّ

 احلمد هللا ونستعني باهللا ونصيل ونسلم عىل حممد رسول اهللا.

 أما بعد:

رشيعة املتعاقدين يعنون بذلك العقد لقد سمعت من قذائف القوانني قول بعضهم العقد 

الذي ينظمه القانون املدين، ويبنون حكمهم عليه مع قطع نظرهم عام جييزه الرشع أو حيرمه، فال 

قيمة ألحكام الرشع عندهم أو يف عرفهم. فهذه الكلمة هبذه الصفة تفتح باب الرش فتجعل احلالل 

ا، فالزنا يف عرفهم وقانوهنم متى وقع بطريق  ا، وكذلك اللواط بني حرامً الرضا فهو جائز قطعً

ا، وكذا القامر وبيع  ا قطعً الذكور، ومثله أكل الربا أضعافًا مضاعفة فإهنم يرونه يف عرفهم جائزً

ا من القانون  ا وحالالً. لكون القانون املدين مقتبسً اخلمر ورشاؤه وبيع اخلنزير فكل هذا يرونه جائزً

العربية، والذي يتصدر احلكم بموجبه القضاة املدنيون، وهذا كله الفرنيس الرائج اآلن يف البلدان 

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا «: ملسو هيلع هللا ىلصباطل وال يعتد به وال نفاذ حلكمه بطريق الرشع، لقول النبي 

 .!+"»لك رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل و�ن اكن مائة رشط، قضاء اهللا أحق«وقال:  .!*"»فهو رد

م: الرضا رشيعة املتعاقدين وهذه الكلمة هبذه الصفة ال تبقي من وسمعت من بعضهم قوهل

اإلسالم وأمور احلالل واحلرام وال تذر. واهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتُبه ورشع أحكامه 

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا  لََقدۡ ﴿ وبنيَّ حالله وحرامه ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، فقال سبحانه:
َ
أ

 ِ نَزۡ�َا َمَعُهُم وَ  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ ب
َ
ِ  ٱ�َّاُس ِ�َُقوَم  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب أ فالكتاب هو  .]٢٥احلديد: [ ﴾ٱۡلقِۡسِط ب

 اهلادي إىل الصواب، وامليزان هو العادل يبني اهلد من الضالل.

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. )٢(
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إن قوهلم: الرضا رشيعة املتعاقدين هي محلة عىل القرآن والسنة وأحكام الرشيعة اإلسالمية، 

هلم: العقد رشيعة املتعاقدين فليس كل عقد يسوغ أن يكون رشيعة للناس، فإن العقد ومثله قو

فَإِن ﴿ منه احلق ومنه الباطل. واحلق أن رشيعة املتعاقدين هو حكم اهللا ورسوله، لقوله سبحانه:
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب   .]٥٩النساء: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

 .!*"»املسلمون ىلع رشوطهم إال رشًطا أحل حراًما أو حرم حالالً «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول الرسول 

ويف الصحيحني من  .!+"»الصلح جائز ب� املسلم� إال صلًحا أحل حراًما أو حرم حالالً «ومثله: 

ل ب�ِّ واحلرام ب�ِّ و�ينهما أمور مشتبهات ال احلال«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث النعامن بن بشري أن النبي 

احلديث. لكن القليل من الناس هم الراسخون يف العلم والفهم  .»يعلمهن كث� من انلاس

يعرفون هذه املتشاهبات، فيلحقون احلالل باحلالل واحلرام باحلرام بمقتىض الدالئل واألحكام، 

ا أو حرم حالالً، والصلح جائز بني املسلمني إال  واملسلمون عىل رشوطهم إال رشطًا أحل حرامً

ا أو حرم حالالً. ا أحل حرامً  صلحً

ثم إن األصل يف العقود (اإلباحة) حتى يقوم دليل التحريم، وذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه 

) إىل أن يقوم دليل اإلباحة، وهذا هو مذهب  اهللا إىل أن األصل يف العقود والرشوط (احلَظْرُ

 تدل نصوص اإلمام الشافعي وأصوله. الظاهرية وعليه

وذهب اإلمام مالك إىل أن األصل يف العقود اإلباحة إال ما دل عىل حتريمه، وعليه تدل 

 وأصوله وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا. أمحدنصوص اإلمام 

بطل منها فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن األصل يف العقود الصحة واجلواز وال حيرم وي

 أمحدإال ما دل الرشع عىل إبطاله وحتريمه بنص صحيح أو قياس رصيح، قال: وأصول اإلمام 

 املنصوصة عنه جتري عىل هذا القول ومالك قريب منه. انتهى.

 أخرجه الرتمذي من حديث عمرو بن عوف. )١(

 ود من حديث أيب هريرة.أخرجه أبو دا )٢(
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: اخلطأ الرابع: فساد اعتقاد اإلعالموقد هنج هذا املنهج العالمة ابن القيم رمحه اهللا، قال يف 

مني ورشوطهم ومعاملتهم عىل البطالن، حتى يقوم دليل الصحة، فإذا مل من قال: إن عقود املسل

ا  يقم عندهم دليل عىل صحة عقد أو رشط أو معاملة، استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بذلك عقودً

كثرية من معامالت الناس ورشوطهم بال برهان من اهللا، بناء عىل هذا األصل، ومجهور الفقهاء 

لعقود والرشوط الصحة حتى يقوم الدليل عىل البطالن، وهذا عىل خالفه، وأن األصل يف ا

القول هو الصحيح فإنه ال حرام إال ما حرم اهللا ورسوله، كام أنه ال واجب إال ما أوجبه اهللا 

 ورسوله، وال دين إال ما رشعه اهللا ورسوله. انتهى.

اهللا احلكيم، فقد  فهذه القوانني الوضعية املخالفة لرشع اهللا احلكيم جيب أن تُرد إىل رشع

َها﴿ أعطى اهللا كل ذي حق حقه وقال: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ۡوفُواْ ب

َ
يعني املباحة  .]١املائدة: [ ﴾ٱۡلُعُقودِ َءاَمُنٓواْ أ

 يف رشع اهللا، أما القوانني الوضعية فإنه ال قيمة هلا يف رشع اهللا احلكيم، كام قيل:
 ال وافق احلكـم املحـل وال هـو اســ

 

ــ  ــتوىف الش ــالنــ ــان ذا بط  روط فك
 

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة ل�م غ� �سيان فال تبحثوا عنها، تلك حدود اهللا فال 
 حمكومون وحدود اهللا: حمرماته، والبرش .!*"»تعتدوها، ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه

مي املسلم مسلامً الستسالمه هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة.  َوَما﴿ وليسوا بحاكمني، وإنام سُ
ُ َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
 ﴾ِمۡن أ

ِ إَِذا ُدُعٓواْ إَِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ قَۡوَل  َ�نَ  إِ�ََّما﴿ .]٣٦األحزاب:[ ن َ�ُقولُواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 .]٥١النور: [ ﴾٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ َسِمۡعَنا َوأ

 

 

 أخرجه احلاكم يف املستدرك، والبيهقي يف الكرب من حديث أيب ثعلبة اخلشني. )١(
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لك رشط ليس يف «وقال:  .!*"»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .!+"»تاب اهللا فهو باطل ولو اكن مائة رشط، قضاء اهللا أحقك

إن كلمة العقد رشيعة املتعاقدين هي كلمة كفر، واعتقادها كفر والعمل هبا كفر، تزيغ 

املسلمني عن معتقدهم الصحيح ثم تقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ عن سواء السبيل، فهي 

الناس هبا أرش من اجلاهلية األوىل، فيستبيحون تنقض عر اإلسالم عروة عروة بحيث يكون 

 نكاح األمهات والبنات بناء عىل الرضا الواقع بينهم.

رتني هذه القاعدة الطاغية الباغية خصومة بني أخوين شقيقني يرث أحدمها اآلخر،  وقد ذكّ

هللا ورسوله فاشتد اخلصام بينهام فتواثقا وتكاتبا عىل أنه ال يرث أحدمها اآلخر، فأشعرهتام بحكم ا

وأن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال حيق لشخص أن يقطع صلة اإلرث الذي رشعه اهللا، 

 فهذا االتفاق باطل، وكتابته باطلة، ومن مات منهام ورثه أخوه رغم أنفه.

لَّلَ له وسامه ( ملسو هيلع هللا ىلصوقد لعن رسول اهللا  ) مع كون هذا النكاح التيس املستعاراملُحلِّل واملُحَ

 ، ومثله نكاح املحارم وذوات األزواج.وقع بالرتايض

ا وال حيرم حالالً، أشبه (واحلق أن يقال ) فإن املسلمني الرشط: إن الرضا الذي ال حيل حرامً

ا  ا أو حرم حالالً. ومثله الصلح جائز بني املسلمني إال صلحً عىل رشوطهم إال رشطًا أحل حرامً

ا أو حرم حالالً.  أحل حرامً

مي من شتى املذاهب ال تغادر صغرية وال كبرية مما عسى أن يقع ثم إن كتب الفقه اإلسال

وُه إَِ� ﴿ فيها النزاع بني الناس، وهي مقتبسة من القرآن والسنة ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّ
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
 ٱۡ�

ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  استنباط األحكام وتصنيفها عىل فبالغوا يف  .]٨٣النساء: [ ﴾ِمۡنُهمۡ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

 حسب اجتهادهم، املصيب له أجران واملخطئ له أجر.

 متفق عليه من حديث عائشة. )١(

 أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. )٢(
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ـــــوا علـــــيهم ال أبـــــا ألبـــــيكمُ   أقلُّ
 

 من اللوم أو سدوا املكـان الـذي سـدوا 
 

ــا ــوا أحســنوا البُن نَ  أولئــك قــومٌ إن بَ
 

 وإن عاهــدوا أوفــوا وإن عقــدوا شــدوا 
 

عترصها وشارهبا وساقيها وحاملها لعن بائع اخلمر ومشرتهيا وعارصها وم ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

لعن رسول واملحمولة إليه، وكل هؤالء وقع بطريق الرتايض بينهم فشملتهم اللعنة. ومثله حديث: 

ا. !*"اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.  لوقوع الرضا بينهم يف عمله فشملتهم اللعنة أيضً

ُحُدوُد  تِۡلَك ﴿ ق حقه ختمها بقوله:وملا قسم سبحانه املواريث بني الورثة وأعطى كل ذي ح
 ِۚ َ َوَمن يُِطِع  ٱ�َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ نَۡ�ٰرُ يُۡدِخۡلُه َج�َّ

َ
 ٱۡلَفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ َ�ۡعِص  َوَمن ١٣ ٱۡلَعِظيمُ  ا �ِيَها َوَ�ُ يُۡدِخۡلُه نَ  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِهٞ�  ۥاًرا َ�ِٰ�ٗ َعَذاٞب مُّ
  .]١٤-١٣النساء: [ ﴾١٤

هي كلمة باطلة واحلقيقة أهنا صيغت لتكون  .أن قوهلم: الرضا رشيعة املتعاقدين واحلاصل

ا لكل رش، وهي معنى قوهلم:  فإهنم ال يعنون فيها العقد  »العقد رشيعة املتعاقدين«مفتاحً

ا أيّ مسلم، وإنام يعنون هبا العقد عىل أي صفة وقع، فهي من رشيعة الصحيح الذي ال خيالف فيه

ا: ا وال خيافون عقابً فَُحۡ�مَ ﴿ قوانني اخلارجني عن الدين الذين ال يرجون عند اهللا ثوابً
َ
 أ

ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ 
َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َمنوَ ﴿ .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

نِ ﴿ وقال: .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ 
َ
 َوأ

نَزَل  ٱۡحُ�م
َ
ٓ أ ُ بَۡيَنُهم بَِما ۡهَوآَءُهۡم وَ  ٱ�َّ

َ
ٓ  ٱۡحَذرُۡهمۡ َوَ� تَتَّبِۡع أ ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َما

َ
نَزَل  أ

َ
ُ أ  ٱ�َّ

ْ فَ  َما يُرِ�ُد  ٱۡعلَمۡ إَِ�َۡكۖ فَإِن تََولَّۡوا َّ�
َ
� ُ ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُو�ِِهۡمۗ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ

َ
 ٱ�َّاِس أ

  .]٤٩املائدة: [ ﴾٤٩لََ�ِٰسُقوَن 
وجان كتب القوانني م ن بينهم، إن كثرة استمرار هذه الكلمة عىل أسامع الناس وأبصارهم ورَ

قد أثّرت فيهم شيئًا من التهاون يف منكرات اجلرائم ككبرية الزنا، فقد كان يف صدر اإلسالم يُرجم 

 رواه البخاري عن أيب جحيفة. )١(
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نِ اهللا فام له  ن متى ثبت الزنا عليه باعرتافه أو بالبينة وال تأخذهم فيه لومة الئم، ومن هيُ الزاين املُحصَ

وخطب عمر بن  .]٢[النور:  ﴾٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ّمَِن َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَ�ُهَما َطآ�َِفةٞ ﴿ من مكرم وقال:

إن اهللا بعث نبيه بالكتاب وكان فيام أنزل عليه اخلطاب ريض اهللا عنه فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال: 

آية الرجم قرأناها ووعيناها فرجم رسول اهللا الزاين املحصن ورمجنا معه، وإين أخشى إن طال 

نجد الرجم يف كتاب اهللا. فيضل برتك فريضة أنزهلا اهللا، وإن الرجم بالناس زمان أن يقول قائل: ما 

بَل أو االعرتاف  . رواه البخاري.حق عىل من زنى إذا أحصن إذا كانت البينة أو احلَ
وإن أكرب تأثري وقع بالناس من هتاوهنم هبذه اجلريمة هو كثرة االبتالء هبا وتعاقب القوانني 

نكرات متى كثر عىل القلب ورودها، وتكرر يف العني شهودها؛ عىل عدم العقاب عليها، لكون امل

ذهبت عظمتها عن القلوب شيئًا فشيئًا، إىل أن يراها الناس فال يرون أهنا منكرات، وال يمر بفكر 

، وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار عىل حد ما قيل: إذا كثر  أحدهم أهنا معاصٍ

 اإلمساس قل اإلحساس.

بالقوانني ونصب القضاة لتنفيذها وروجان كتبها بني الناس يعود بالرضر وفساد فاحلكم 

 األخالق عىل خاصة الشباب وعامة العباد والبالد كام قيل:

ـــــــــــة ـــــــــــدين يشـــــــــــكو بلي  ال
 

ــــــــــفية  ــــــــــة فلس ــــــــــن فرق  م
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــر الش  رع إالـال ت
 

 سياســــــــــــــــــة مدنيــــــــــــــــــة 
 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــؤثرون علي  وي
 

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــاهج جدلي  من
 

 متى خترج أحدهم من إحد املدارس األجنبية رجع إن هؤالء الشباب من أبناء املسلمني

إىل أهله وبلده وأخذ يبث جراثيم تلك التعاليم السيئة التي محلها من املدرسة، حتى يصري فتنة 

ا﴿ عىل أهله وأقاربه وسائر من يقاربه كام قال تعاىل يف حق الغالم: مَّ
َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡ�ِ  ٱۡلُغَ�ٰمُ  َوأ

َ
فََ�َن �

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر� فََخِشينَ 
َ
ٓ أ ٓ  ٨٠ا َرۡدنَا

َ
ا  فَأ ۡقَرَب رُۡ�ٗ

َ
� ّمِۡنُه َزَ�ٰوٗة َوأ ن ُ�ۡبِدلَُهَما َر�ُُّهَما َخۡ�ٗ

َ
أ

  .]٨١-٨٠الكهف: [ ﴾٨١
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إن عقيدة اإلحلاد هي جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخالق العباد، ومتى سطا 

والد فإنه يطيش به عن مستواه إىل حالة الفجور والطغيان اإلحلاد عىل قلب أحد هؤالء األ

وجماوزة احلد يف الكفر والكرب والفسوق والعصيان، فيمقت الدين وهيزأ باملصلني الراكعني 

الساجدين، حتى كأنه إنام تعلم العلم ملحاربة الدين وأهله من أجل أنه مل ينطبع يف قلبه حمبته ومل 

ا عىل ورق، ثم زال عن قلبه  يذق حالوة حكمته، وإنام كان حظه من العلم حمض دراسته حربً

 بزواله عنه حتى مل يبق معه أثر منه.

ومتى جهر هؤالء بإحلادهم يف بالدهم وأمنوا من العقاب فيام يقولون فإهنم حينئذ يفيضون 

بفنون من الطعن يف الدين بإلقاء الشبهات والتشكيكات التي تزيغ العوام وضعفة العقول 

فهام عن معتقدهم الصحيح وعن دينهم املستقيم، ثم تقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ واأل

ا. ا كبريً  عن سواء السبيل فيصريون فتنة يف األرض وفسادً

وحتى الذين ال يعتقدون اعتقادهم وال يسامهون يف آرائهم فإهنم لن يسلموا من مضار 

عقائدهم، ثم يرسي هذا الفساد وسوء  أفكارهم، وأقل يشء كون الضعف والوهن يلم بأركان

ا يف  االعتقاد إىل أهلهم وأوالدهم؛ ألن أكثر الناس مقلدة يف دينهم، بحيث يقلد بعضهم بعضً

األخالق والعقائد، وقد قال بعض السلف: إنه ما ترك أحد احلق وعدل عنه إىل الباطل إال لكرب 

ۡ�ُِف ﴿ يف نفسه، ثم قرأ:
َ
ِ َ�ۡن َءاَ�ِٰ�َ  َسأ وَن ِ�  ينَ ٱ�َّ ُ �ِض َ�َتَك�َّ

َ
ْ ُ�َّ  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ� �ن يََرۡوا

ْ َسبِيَل  ْ بَِها �ن يََرۡوا ْ َسبِيَل  ٱلرُّۡشدِ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنوا َ�تَِّخُذوهُ  ٱۡلَ�ِّ َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا
 ِ بُواْ � َك َسبِيٗ�ۚ َ�ٰل �َُّهۡم َكذَّ

َ
  .]١٤٦األعراف: [ ﴾١٤٦تَِنا َوَ�نُواْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلَِ� َ�ٰ بِ�

وقد قال بعض احلكامء يف أخالق الكتاب: قد قال أهل الفطن: إن حمض العمى هو التقليد 

ا فإهنا تطيل جرأته عىل الدين وأهله ويتغلق عىل  يف الزندقة؛ ألهنا إذا رسخت يف قلب امرئ تقليدً

 قد قيل:أهل اجلدل إفهامه. انتهـى. و

مي العيـون عمـوا عـن كـل فائـدة  عُ
 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
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إن اهللا سبحانه يف كتابه وعىل لسان نبيه قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة 

ۡت ﴿ والعدل واإلحسان واإلتقان: ا يف  .]١١٥[األنعام:  ﴾َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�  َوَ�مَّ أي صدقً

ال وعدالً يف األحكام، فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم وانقادوا حلكمه وتنظيمه األقو

ووقفوا عند حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء، وملا حصل بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء؛ ألنه 

عة كافة هيدي للتي هي أقوم. وقد جعل اهللا رشيعة اإلسالم بمثابة اخلامتة للرشائع قبلها، فهي رشي

ٓ ﴿ البرش عرهبم وعجمهم، يقول اهللا: ۡ�َ�َ  َوَما
َ
رَۡسلَۡ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

َ
أ

َها  قُۡل ﴿ وقال: .]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس  ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

فرشيعة اإلسالم هي رشيعة الرمحة واحلنان واإلحسان ليست بحرج وال أغالل،  .]١٥٨ [األعراف:

ِيَن َ�تَُّقوَن َو�ُۡؤتُوَن ... ﴿ يقول اهللا: ۡ�تُبَُها لِ�َّ
َ
� فََسأ ٖء َكٰوةَ َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ ِينَ وَ  ٱلزَّ ُهم  ٱ�َّ

َها  قُۡل  ١٥٦يُۡؤِمُنوَن  َ�ٰتَِنا� ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  اُس ٱ�َّ َ�ٰٓ   .]١٥٨-١٥٦[األعراف:  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

وصار أكثر الناس يف هذا الزمان بمثابة من يعطي صاحبه مترة فيسخطها فيعطيه مجرة، وإن 

 الناس باستبداهلم القوانني عن أحكام رشيعة الدين هم بمثابة من يفرّ من الرمضاء إىل النار.

ْ إِۡخَوٗة ﴿ ا قسم املرياث بني الناس يف سورة النساء ختمها بقوله:إن اهللا سبحانه مل �ن َ�نُٓوا
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  � رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ نثََيۡ�ِ

ُ
ُ  ٱۡ� ُ يُبَّ�ِ ْۗ وَ  ٱ�َّ ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُ�ۡم أ ٍء َعلِيُمۢ  ٱ�َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ

كم بمساواة األنثى للذكر فيام فرض اهللا يف التفاضل أي: لئال تضلوا، فاحل .]١٧٦النساء: [ ﴾١٧٦

 بني األوالد والبنات وبني اإلخوة واألخوات هو كفر بام أنزل اهللا من الكتاب وضالل مبني:

﴿ ُ َ�ٰمِ يَۡدُعٓواْ إَِ�ٰ َدارِ  َوٱ�َّ ۡسَتقِيٖ�  ٱلسَّ   .]٢٥يونس: [ ﴾٢٥َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
املسلمون ثالثة عرش قرنًا وقضاهتم حيكمون بينهم بالرشيعة اإلسالمية التي لقد مكث 

ا، وإنام الرشيعة من أجل أهنا مقتبسة من كتاب اهللا وسنة  جعلها اهللا جلميع خلقه رشعة ومنهاجً

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ رسوله فهي الرشيعة التي جعلها اهللا جلميع خلقه يف قوله سبحانه: َما  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ
 ٰ ِيٓ نُوٗحا وَ  ۦ بِهِ َو�َّ ۡيَنا بِهِ  ٱ�َّ وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ

َ
�ِيُمواْ  ۦٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوَ�  ٱّ�ِينَ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

قُواْ �ِيهِ    .]١٣الشور: [ ﴾َ�َتَفرَّ
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دم الراسخون يف الفقه وأخذ الناس يعللون  ويف بداية القرن العرشين ضعف العلم وعُ

قضاة بدعو أهنم يعللون األحكام، وال هيتمون بأمر الناس، فتعلقت قلوهبم بالقوانني وهي مل ال

تكن موجودة يف البلدان اإلسالمية قبل ذلك الوقت، فكانوا كاملستجريين من الرمضاء بالنار من 

 أجل أن القوانني تبيح هلم الربا والزنا ورشب اخلمور وال تعاقب عىل يشء من ذلك، فأثرت يف

النادر شيئًا من الذل والضعف يف جمتمعهم، وإنام ضعف املسلمون يف هذه األزمان األخرية 

وساءت حاهلم وانتقص األعداء بعض بلداهنم كله من أجل أنه ضعف عملهم باإلسالم وساء 

اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون إىل نبذه ويدعون إىل عدم التقيد بحدوده وحكمه، 

حتكيم القوانني بدله، وألجله صاروا جديرين بزوال النعم واإللزام بالنقم ألن اهللا ال ويدعون إىل 

وما لم حت�م «يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم، وقد وقع هبم ما حذرهم نبيهم بقوله: 

 واهللا أعلم. .رواه ابن ماجه والبيهقي .»أئمتهم ب�تاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهما شديًدا

* * * 
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