
اللسل م دين كامل: فصل

لل الحكم الشرعي، ل يخرج شيء منهللا عللن ذلللك، إن جميع أفعال العباد التختيارية هي مح
اا{: لقوله سبحانه وتعالى ههيد ششلل شك  هبلل شنا  ئئ هج شو ئم  هه هس فف ئن أا ئن  هم ئم  هه ئي شل شع اا  ههيد شش ةة  مم أا لل  فك هفي  فث  شع ئب شن ش م  ئو شي شو

شن همي هل ئسلل فم ئل هل شر ى  ئش فب شو اة  شم ئح شر شو ا ى  فهد شو ةء  ئي شش لل  فك هل اا  شيان ئب هت شب  شتا هك ئل شك ا ئي شل شع شنا  ئل مز شن شو هء  فؤل شه شل ى  النحححل؛(، }شع
هلللي{: ، وقوله، تباركت أسماؤه)89:حح 16 أاو شو شل  فلسللو مر فعللوا ال هطي أا شو شمل  فعوا ا هطي أا فنوا  شم شن آ هذي مل شها ا يي أا شيا 

ه م ئو شيلل ئل شوا همل  هبللا شن  فنللو هم ئؤ فت ئم  فت ئن فك ئن  إا هل  فلسو مر شوال همل  شل ى ا إا فه  يدو فر شف ةء  ئي شش هفي  ئم  فت ئع شز شنا شت ئن  إا شف ئم  فك ئن هم هر  ئم أئل ا
ال هوي أا شت فن  شس ئح أا شو رر  ئي شتخ شك  هل شذ هر  هتخ ئل ئن{: ، وقححوله، جحل وعححز)59:حح 4النسححاء؛ (، }ا همل هه  هفيل ئم  فتلل ئف شل شت ئتخ شمللا ا شو

فب هنيلل أا هه  ئيلل شل إا شو فت  ئل مك شو شت هه  ئي شل شع لبي  شر فمل  فم ا فك هل شذ همل  شل ى ا إا فه  فم ئك فح شف ةء  ئي ، ومعلححوم)10:حح 42الشححورى؛ (، }شش
بضرورة الحس والعقل أن الناس قد اختلفوا في كححل شححيء، وتنححازعوا فححي كححل شححيء، حاشححا
ووليححات الحححس والعقححل عنححد العقلء، وحححتى هححذه خححالف فيهححا السفسححطائيون ..ضححروريات وأ

اا، رد كل شيء وقع فيه خل ف وتنازع إلى حكم ال! والمجانين . فوجب، يقين

ل بد، ضرورة، أن يكون فيه رفع الخل ف، كل خل ف، وفض النححزاع، }إل ى ال والرلسول{والرد 
ال، بإحالته عند النزاع إلى مححن ليحس لححديه فححض النححزاع، اا وتضلي كل نزاع، وإل كان أمر ال كذب

اا اا كبير نن ة فيهمححا فصححل! تعالى ال عن ذلك علو لذلك ل بد من القطع والجزم بححأن الكتححاب والسحح
كل خل ف، وفض كل نزاع، ل يشك في ذلك إل جاهل مركب دابته أفقه منححه وأعقححل، أو كححافر

!خبيث

نن ة، مححا كححان مححن شححؤون ثم وجدناه، سبحانه وتعالى، أحال، في الححوحي، أي فححي الكتححاب والسحح
أي علححوم الفيزيححاء: ، أي خواص العححالم المحسححوس وطبححائعه، مححن جنححس تححأبير النخححل»الدنيا«

والكيمياء والفلك وطبقات الرض، وحر ف الطب والزراع ة والصناع ة والهندس ة، ونحوهححا، إلححى



ا ة: الناس، أي إلححى الحححس والتجربحح ة والنظححر والعقححل، إحالحح ة عامحح ة، علححى وجححه الجمححال مراقبحح
اا اا وتطبيق اا، وانتفاع اا وتنظير ا ة ودرس ،»الللدين«واستأثر بما سوى ذلك، وهو ضححرورة مححن . وتجرب

أي الشريع ة العام ة، والطراز المعين من العيش، لنفسه، وبالخص ما كححان مححن الخححبر عححن ذاتححه
العظيم ة المقدس ة، وملئكته الطهار، واليوم الخر، ونحححوه، ومححن الحكححم علححى أفعححال العبححاد،

.بالحل والحرم ة والوجوب، وعلى أخلقهم بالحسن أو القبح، ونحوه

وقد استغرقت الشححريع ة المطهححرة الخاتمحح ة كححل أفعححال العبححاد بأحكامهححا علححى أكمححل وجححه، لمححا
هه{: ذكرناه، ولقوله تعالى هبلل همللل  هر ا ئيلل شغ هل مل  ههلل أا شمللا  شو هر  هزيلل ئن هخ ئل فم ا ئحلل شل شو ف م  مد شواللل فة  شتلل ئي شم ئل فم ا فكلل ئي شل شع ئت  شم لر فح

شللل ى شع شح  هبلل فذ شمللا  شو ئم  فتلل ئي مك شذ شمللا  مل  إا فع  فب مسلل شل ال شكلل أا شمللا  شو فة  شح هطي من شوال فة  شي لد شر شت فم ئل شوا فة  شذ فقو ئو شم ئل شوا فة  شق هن شخ ئن فم ئل شوا
شفل ئم  فكلل هن هدي ئن  هملل فروا  شفلل شك شن  هذي مللل شس ا هئلل شي ش م  ئو شيلل ئل رق ا ئسلل هف ئم  فكلل هل شذ ه م  ئزل أئل هبللا فموا  هسلل ئق شت ئس شت ئن  أا شو هب  فصلل ين ال
ش م ئلسللل هئل فم ا فكلل شل فت  هضللي شر شو هتللي  شم ئع هن ئم  فك ئي شل شع فت  ئم شم ئت أا شو ئم  فك شن هدي ئم  فك شل فت  ئل شم ئك أا ش م  ئو شي ئل هن ا ئو شش ئتخ شوا ئم  فه ئو شش ئخ شت

رم هحيلل شر رر  ففللو شغ شمللل  من ا إا شفلل ةم  ئثلل إل ةف  هن شجللا شت فم شر  ئيلل شغ ةة  شصلل شم ئخ شم هفللي  مر  فط ئض هن ا شم شف اا  ،)3:حح 5المائححدة؛ (، }هدين
اا، في آخرها، في تناسب بديع، على أحكام الضححطرار المتعلقحح ة بالمحرمححات مححن الطعححام، مؤكد

من{: التي سبق نزولها في أوائل الوحي المكي إا شفلل ةم  ئثلل إل ةف  هن شجللا شت فم شر  ئيلل شغ ةة  شص شم ئخ شم هفي  مر  فط ئض هن ا شم شف

رم هحي شر رر  ففو شغ شمل  ممل، وهو السلم ل دين غيره، وليححس غيححره إل).حح 3:حح 5المائدة؛ (، }ا فالدين قد ك
الجاهلي ة والكفر، والنعم ة قد تمت، ليس وراءها إل النقص، ثم المصححائب والنقححم، فححي معصححي ة
ال ومخالفحح ة أمححره، وعححدم التقيححد بشححرعه، ثححم بعححد ذلححك، فححي الخححرة، النححار البديحح ة واللعنحح ة

!السرمدي ة

واللتزام بالحكام الشرعي ة هو القصد من خلق النسححان، وهححو معنححى الوجححود النسححاني، قححال
هن{: تعالى فدو فبلل ئع شي هل مل  إا شس  ئنلل هئل شوا من  هجلل ئل فت ا ئقلل شل شتخ شما  ، والعبححادة هححي التسححليم)56:حح 51الححذاريات؛ (، }شو

والخضوع والطاع ة، المبني ة علححى منتهححى الحححب والتعظيححم، أي اللححتزام بكححل أمححر ونهححي، كمححا



نصله بما ل مزيد عليه، إن شاء ال تعالى، في هذا الكتاب !سنف

ال، هححي  بعللد م« ل تسححقط إل ،»الواجبللات«أو  »الفرائللض«وقححد أوجبححت الشححريع ة الكاملحح ة أعمححا
، أو برخص ة شرعي ة منصوص عليها لتلك الفريض ة بعينها، كالصححيام فححي السححفر، حححتى»القدرة

اا غير شاق، مع بقاء وجوبه على من ابتلي بعمححل بححدني شححاق، مشححقته قححد تفححوق ولو كان سفر
اا ! مشق ة السفر على ظهر الراحل ة بكثير، ما دام قادر

ال، هي  اا،»المحرمللات«وحرمت أعما ، ل يرخححص لحححد فيهححا إل برخصحح ة منصححوص عليهححا شححرع
وكذلك في أحوال الضرورة والكراه. كالرخص ة في الكذب في مواطن معدودة، جاء النص بها

اا، أو تلححف العضححاء، أو الذى بالتعححذيب والضححرب الملجئ، أي الحوال المؤدي ة إلى الموت يقين
. الشديد

وحت ى أحوال الضرورة هذه ل تبيح للنسان قتل غيره، أو إتل ف أعضللائه، فليسللت نفللس
والضححرورة، والكححراه الملجححئ. المكره المضطر أعل ى مرتبة أو أول ى بالصيانة من نفس الغيلر

بالتهديد بالقتل المؤكد، ل يبيح للمسلم أن ينصر الكفار الحربيين على قتال المسلمين وقتلهححم
لن جمهور العلماء، بل لعله إجماعهم، على أن المكره علححى القتححل ليححس لححه أن يفعححل ذلححك، لن
نيححن واضحح، وإليحك كلم جيحد نفسه ليست أولى من نفوس الخرين بالصيان ة والحفححظ، هحذا ب

:للمام شيخ السلم أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمي ة، رحمه ال

.351ص/4ج(، »الفتاو ى الكبر ى«حيث قال المام في *   :…] فل ريب أن هذا يجب عليه إذا، )
أكره عل ى الحضور أن ل يقاتل وإن قتله المسلمون كما لو أكرهه الكفار عل ى حضور صللفهم
ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجل عل ى قتل مسلم معصو م، فللإنه ل يجللوز للله قتللله
باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلللك المعصللو م أوللل ى مللن

فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئل يقتل هو، بل إذا فعل ذلك كان القود علححى المكححره .العكس



والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه وفححي الخححر الجححواب
يجب القود على المكره فقط كقول أبي حنيف ة ومحمد وقيل القود علححى المكححره المباشححر كمححا

، أنتهححى كلم ابححن]روي ذلك عن زفر وأبو يوسف يوجب الضمان بالدي ة بدل القود ولم يححوجبه
). 540ص/28ج(، »مجموع الفتاو ى«تيمي ة، وقد كرر نحوا من هذا الكلم في موضع آخر من 

 

كلم جيد من زاوي ة) 537ص/28ج(، »كتب ورلسائل وفتاو ى ابن تيمية في الفقه«وله في * 
، بل قد أمر النبي المكره في قتال الفتن ة بكسر سيفه وليس لححه أن يقاتححل، وإن قتححل،[…: أخرى

أنها ستكون فتن أل ثم تكون فتن أل: قال رسول ال: كما فى صحيح مسلم عن أبى بكرة قال
ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خيححر مححن السححاعي، أل فححإذا نزلححت أو
وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت لححه غنححم فليلحححق بغنمححه ومححن كححانت لححه أرض

ن لحم يكحن لحه إبحل ول غنحم ول أرض؟: فقال رجل: فليلحق بأرضه، قال ت م يا رسول ال أرأي
يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة اللهم هحل بلغحت اللهحم: قال

يا رسحول الحح أرأيحت أن أكرهحت ححتى ينطلحق بححي إلحى: هل بلغت اللهم هل بلغت، فقال رجل
يبحوء بححإثمه: قححال! إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسححيفه أو بسححهمه فيقتلنححي

] وإثمك ويكون من أصحاب النار

هذان نصان في غاي ة الجودة مححن كلم المححام شححيخ السححلم ابححن تيميحح ة، فتححأمله حححق تححأمله،
اا ورن غ نفسه للفقه، وترك تقاسححيم : وراجعه مرار  لهلهححا الححذين عرفححوا الجاهليحح ة،التوحيححدفليته ف

وحقيق ة شرك أهلها؛ لو فعححل لجتنححب تلححك الزلحح ة الشححنعاء بالقسححم ة الثلثيحح ة المشححؤوم ة، الححتي
ال على السلم وأهله ! أصبحت في يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبا

 

http://tajdeed.tk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%87/


وهناك أفعال، وهي، بحمد ال وتيسيره، أكثر أفعال العباد، ترك للمكلححف الخيححار فيهححا، إن شححاء
وقد يكون الترك في ».المستحبات«وربما كان الفعل في بعضها أولى، وهي . فعل وإن شاء ترك

والمكلححف يفعححل. »المباحللات«وربمححا تعححادل الطرفححان، وهححي . »المكروهللات«بعضها أولى، وهي 
المباحات أو يتركها، باختياره، على ما يظهر له فححي كححل حالحح ة ووضححع مححن منفعحح ة أو مصححلح ة،

لما ظهر له من كثرة ربح الولى، وقلحح ة الثانيحح ة،» مباحة«، ويترك أخرى »مباحة«فيقوم بصفق ة 
!خشي ة الخسارة »مباحة«ويتجنب ثالث ة 

اا، ل فالنظر في المصالح والمنافع، وبضدها المفاسد والمضار، إنما يرد إذا كان أصل الفعل مباح
ني فعل، والوصول إلى حكم ال فيححه أول. غير فححإذا ثبححت. فل بد من دراس ة لمشروعي ة الفعل، أ

يير المكلف فيه، ورد حينئذ، وحينئذ فقط، النظر في المصححالح والمنححافع، ومححا يقابلهححا مخ أنه مما 
. من مفاسد ومضار

اا، بغير رتخصة شللرعية، أو وعل ى هذا فل يحل لحد يؤمن بال واليو م التخر أن يترك واجب
اا، مللن غيللر إكللراه ملجللئ، بللدعو ى درء المفسللدة، أو جلللب لعللد م قللدرة، أو يرتكللب حراملل

اا، ول فللي مللا حرملله. المصلللحة، مهمللا عظمللت فليللس فللي مللا أوجللب اللل مفسللدة، مطلقلل
اا ! مصلحة، مطلق

ن الشليطان، وطعلن فلي الشلريعة الكامللة، وكل ما يقال بخل ف ذلك ما هو إل ولسولسة م
، أي الطاعة واللتزا م بالحكا م الشرعية، وإقبلال  »  العبودية  : «  وترك لما تخلقنا من أجله، وهو

. ، بل ول حت ى النصر أو التمكين  »  المصالح  «  الرزاق، والمعايش، و  :   عل ى ما كفيناه، وهو

فنحن لم نكلف بالنصححر والتمكيححن لنهمححا مححن أفعححال المححولى، جححل وعل، وإنمححا كلفنححا بالجهححاد،
وكذلك كلفنا ال بالدعوة إليه على بصححيرة، والعمححل علححى. وبالحكم بما أنزل ال حال التمكين

،»ظهلور الللدين«أو بححح» انتشلار الللدين«نشر الدعوة، والعمل على إظهار الدين، ولم يكلفنا قط بح



فهذه من أفعال ال تبارك وتعالى، وتدبيره للمر، وتصرفه اللهي في الكون، وتلك من أفعححال
! العباد الختياري ة التي هي موضع التكليف

 

نن ة، كافي ة بحمد ال، لجميححع الوقححائع، والنصوص الشرعي ة، أي نصوص الوحي، أي الكتاب والس
ل يقححال أن الوقححائع. من يوم وفاة النبي، صلوات ال وسلمه وتبريكاته عليححه، إلححى آخححر البححد

! والحداث والمستجدات غير متناهي ة، والنصوص متناهي ة

لن الوقائع غير المتناهي ة هي الوقائع العيني ة، والحداث المشخص ة، أمححا أصححنا ف: ل يقال هذا
الوقححائع، وأجنححاس الحححداث فهححي نهائيحح ة محححدودة تشححملها النصححوص علححى الكفايحح ة، والتمححام

فصلة زيد، غير صلة عمرو، وهكذا إلى ما ل نهايحح ة، ولكححن جنححس الصححلة واحححد، أو. والكمال
!أجناس قليل ة محصورة، قد استوعبتها النصوص، وهكذا

، بإسناد غاي ة في الصح ة، عن سححلمان الفارسححي،)316ح/115ص/1ج(فقد أخرج ابن ماجه، * 
نلمكححم(: قال له بعض المشركين، وهم يستهزؤون بححه: رضي ال عنه، قال إنححي أرى صححاحبكم يع

أمرنا أن ل نستقبل القبلللة، ول نسللتنجي بأيماننللا، ول: أجل(: ، قال)!كل شيء حتى الخراءة؟
ح/437ص/5ج(، وفححي لفححظ لحمححد، )نكتفي بدون ثلثة أحجار، ليس فيها رجيللع ول عظللم

إنححي لرى صححاحبكم يعلمكححم كيححف(: قححال رجححل: ، بإسححناد غايحح ة فححي الصححح ة)23756، ح23753
إنححه: ولللو لسللخرتنعححم، أجححل، (: قلت: ، قال)!تصنعون حتى إنه ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط؟

ليعلمنا كيف يححأتي أححدنا الغححائط، وإنححه ينهانححا أن يسححتقبل أححدنا القبلحح ة، وأن يسححتدبرها، وأن
يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يتمسححح أحححدنا برجيححع ول عظححم، وأن يسححتنجي بأقححل مححن ثلثحح ة

مسححلم، والترمححذي،: وقد أخرج مثله، من غير ذكر السححتهزاء، بأسححانيد صحححاح، الئمحح ة). أحجار
.والنسائي، وأحمد وغيرهم



تأمل هذا المشرك العنيد، بل الحمار البليد، وتعجب من رباطحح ة جححأش سححلمان، وحسححن جححوابه،
. وعظيم أدبه، وحسن تعامله وتجمله، وما تضمنه الجواب من أحكام وآداب

اا، ونحن نشهد بال الححذي ل إلححه إل هححو أنححه حححق، فكيححف يسححون غ لمححن فإذا كان كلم سلمان حق
راغ«يزعم أنه يؤمن بال واليوم الخر أن يزعم أن الشريع ة فيها   أو،»ثغلرات« أو ،»منلاطق ف

نمونه بالسماء الجميل ة،! أن هناك ما لم يأت به نص؟ ثم يذهب لملئه بالهوى والبتداع الذي يس
فهللم السلللف(: ومححن هححذه السححماء الجميلحح ة المضححلل ة. أي بغيححر اسححمه القبيححح، لتضححليل النححاس

تسللكين الللدهماء، وإلسللكات(، )جلللب المصللالح، ودرء المفالسللد(، )لسللد الللذرائع(، )الصللالح
المحبب ة إلى قلوب الخون ة من» الحجة«، التي هي )تخشية الفتنة(، أو )لسيرة العقلء(، )الرعاع

مم{: فقهاء السلطين، أخزاهم ال وأبعححدهم، ولعنهححم وأبححادهم ونحح مه مج ون  إا مو مطوا  مق مسحح ة ة  منحح تت ةف تل ةفححي ا مل  أا

من ةري ةف مكا تل ةبا ة ة  مط ةحي مم .}مل

 

:، عن أبي ذر، رضي ال تعالى عنححه)1647ح/155ص/2ج(وأخرج الطبراني بإسناد صحيح، * 

حدثنا محمد بن عبد ال الحضرمي حدثنا محمد بن عبد ال بن يزيد المقري حححدثنا سححفيان[
تركنا رسول الحح، صححلى الحح عليححه وسححلم،: بن عيين ة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال

اا؛ قال فقال، صلوات ال وسححلمه: وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إل وهو يذكر لنا منه علم
شن«: وتبريكاته عليه وعلى آله ليل فب ن الجنلة، ويباعلد ملن النلار، إل وقلد  لرب م ما بقي شليء يقل

هذا حديث صحيح، قد برهنا على صحته في الملحق، مؤيد لما ذكرنا من كمححال الححدين،]. »لكم
.وتمام النعم ة

[: 21399ح/154ص/5ج( أحمد بن حنبل في مسنده أخرجه المامولل  حدثنا بن نميححر حححدثنا)
العمش عن منذر حدثنا أشياخ من التيم قالوا قال أبو ذر لقححد تركنححا محمححد، صححلى الحح عليححه



؛ والمححام أحمححد بححن حنبححل فححي]وسلم، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إل أذكرنا منه علما
.؛ وغيرهم479ح/65ص/1؛ والطيالسي في مسنده ج21477ح/162ص/5مسنده ج

 

[: 6230ح/2435ص/6ج(، »الجامع الصحيح المختصر للمللا م البخللاري«وجاء في *  حححدثنا)
موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن العمش عن أبي وائل عن حذيف ة رضححي الحح تعححالى عنححه

ما ترك فيها شيئا إللل ى قيللا م السللاعة إل: لقد خطبنا النبي، صلى ال عليه وسلم، خطب ة(: قال
إن كنححت لرى الشححيء قححد نسححيت فححأعرفه كمححا يعححر ف. ؛ علمه من علمه وجهله مححن جهلححهذكره

؛ وأبححو6636ح/6ص/15وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ؛)]!الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه
ح/389ص/5أحمللد بللن حنبللل فللي مسللنده ج؛ والمححام 4240ح/94ص/4داود فححي سححننه ج

.؛ وغيرهم23357

 

[: 2891ح/2217ص/4ج(وأخرج مسلم في صحيحه  * حححدثني حرملحح ة بححن يحيححى التجيححبي)
أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا إدريس الخولني كان يقححول قححال حذيفحح ة
بن اليمان وال إني لعلم الناس بكل فتن ة هي كائن ة فيما بينححي وبيححن السححاع ة ومححا بححي إل أن
يكون رسول ال، صلى ال عليه وسلم، أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكححن رسححول
ال، صلى ال عليه وسلم، قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسححول الحح، صححلى
ال عليه وسلم، وهو يعد الفتن منهن ثلث ل يكدن يححذرن شححيئا ومنهححن فتححن كريححاح الصححيف

]ومنها صغار ومنها كبار قال حذيف ة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري

[: 23339ح/388ص/5ج( أحمد بن حنبل في مسنده أخرجه المامولل  حححدثنا يعقححوب حححدثنا)
قححال أبححو إدريححس عائححذ الحح بححن عبححد الحح: أبي عن صالح يعنى بن كيسان عن بن شححهاب قححال



الخولني سمعت حذيف ة بن اليمان يقول وال إنححي لعلححم النححاس بكححل فتنحح ة هححي كائنحح ة فيمححا
بيني وبين الساع ة وما ذلك أن يكون رسول ال، صلى ال عليه وسلم، حدثني من ذلك شححيئا
أسره إلى لم يكن حدث به غيري ولكن رسول ال، صلى الحح عليححه وسححلم، قححال وهححو يحححدث
مجلسا أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن ثلث ل يذرن شححيئا منهححن كريححاح الصححيف

؛ والمححام أحمححد بححن حنبححل]منها صغار ومنها كبار قال حذيف ة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري
.؛ وغيرهم8454ح/518ص/4؛ والحاكم في مستدركه ج23507ح/407ص/5في مسنده ج

 

[: 2191ح/485ص/4ج( الترمذي في سننه أخرج المامو*  حدثنا عمححران بححن موسححى القححزاز)
البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جححدعان القرشححي عحن أبححي نضححرة عححن أبححي
سعيد الخدري قال صلى بنا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، يوما صلة العصر بنهار ثم قححام
خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساع ة إل أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه مححن نسححيه
وكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن ال مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أل فححاتقوا
الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال أل ل يمنعن رجل هيب ة الناس أن يقول بحق إذا علمه قححال
فبكى أبو سعيد فقال قد وال رأينا أشياء فهبنا فكان فيما قال أل إنه ينصب لكححل غححادر لححواء
يوم القيام ة بقدر غدرته ول غدرة أعظم من غدرة إمام عام ة يركز لواؤه عند أسته فكان فيمححا

والحميللدي فللي مسللنده ج؛ ]…حفظنا يومئذ أل إن بني آدم خلقححوا علححى طبقححات شححتى؛ إلححخ
. ؛ وغيرهم1101ح/354ص/2؛ وأبو يعلى في مسنده ج752ح/332ص/2

[: 3817ح/140ص/4ج( الطبراني في معجمه الوسط أخرجه المامولل  حدثنا علي بن سعيد)
الرازي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة المروزي قال حححدثنا علححي بححن الحسححين بححن
واقد قال حدثني ابي عن عطاء بن ميسرة ان ابا نضرة حدثه عن أبي سعيد الخححدري ان نححبي



أل إن(: ال، صلى ال عليه وسلم، صلى بهم العصر ثححم قححام فيهححم خطيبححا فقححال فححي خطبتححه
الدنيا خضرة حلوة وإن الحح مسححتخلفكم فيهححا فنححاظر كيححف تعملححون أل فححاتقوا الححدنيا واتقححوا
النساء أل إن لكل غادر لواء يوم القيام ة بقدر غدرته عنححد اسححته أل وان اكححبر الغححدر غححدر اميححر
عام ة أل وإن الغضب جمرة توقد على قلححب ابحن ادم أل تححرون اليححه حيححن يغضححب كيحف تحمححر
عيناه وتنتفخ اوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فكان قائما فليجلس ومححن كححان جالسححا فليلححزق
بالرض وان الناس في الغضب على منازل رجل سريع الغضب سريع الفيء فذلك ل عليححه ول
له ورجل بطيء الغضب بطي الفححي فححذلك ل عليححه ول لححه ورجححل بطيححء الغضححب سححريع الفححي
فذلك له ورجل سريع الغضب بطيء الفيء فذلك عليه أل إن ابن ادم خلق علححى اطححوار يخلححق
العبد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنححا ويخلححق العبححد كححافرا ويعيححش كححافرا ويمححوت كححافرا
ويخلق مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا ويخلق كافرا ويعيش كححافرا ويمححوت مؤمنححا وذكححر
أن الناس في الطلب على منازل يكححون الرجحل اذا طلححب اشححتد واذا طلحب قضححى فتلححك بتلححك
ويكون الرجل اذا طلب حبس واذا طلب أخذ فتلك بتلك ويكون الرجل اذا طلب حبس واخححذ
واذا طلب قضى فهو خير له ويكون الرجل اذا طلب يحبس واذا طلب لوى فهو شر له ال هححل
عسى احدكم أن يرى منكرا فل يغيره ال وانه قد مضى بين ايديكم تسححع وسححتون امحح ة وانتححم
توفون سبعين ال وان ما مضى من الدنيا فيما بقي كما مضى من يومكم هذا فيما بقي وذلححك

]حين اصفرت الشمس وتغيب

 

[: 1077ح/441ص/20ج( الطبراني فححي معجمححه الكححبير أخرج المامو*  حححدثنا الحسححين بححن)
إسحاق التستري حدثنا الحسن بن أبي السري العسقلني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم
بن هاشم عن عمرو بن إبراهيم بن محمد عن محمد بحن كعححب القرظححي عحن المغيححرة قححال قححام



فينا رسول ال، صلى ال عليه وسلم، مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيام ة وعاه
]من وعاه ونسبه من نسبه

 

[: 5109ح/46ص/9ج( أبو يعلى في مسنده أخرج المامو*  حدثنا محمد بن أبي بكر حححدثنا)
قال أبو الدرداء لقد تركنا رسول ال، صلى ال عليححه: يحيى عن فطر بن خليف ة عن عطاء قال

]وسلم، وما في السماء طير يطير بجناحه إل ذكرنا منه علما

 

اا وبهتانححا نمين زور فل صح ة إذن لما تورط فيه جهل ة المنتسبين إلححى الفرقحح ة الوهابيحح ة، والمتسحح
اا حتى استكمل فهمه الصحيح السلف الصالح من القححرون،»السلفية«بح ندين كان ناقص  من أن ال

الثلث ة الفاضل ة، أو ححتى مححن الصحححاب ة، أو حححتى محن الخلفححاء الراشححدين، وهححم يقولححون ذلححك
اا، بضحال ة وسطحي ة، وتفاه ة فكححر، كمححا هححي عححادة القححوم، للسححف الشححديد، مححن معححاداة تلميح

ققل والعقل، واليغال في تفاه ة النظر والرأي . الفكر، ونبذ التع

مبني علححى فكححر :نعم اا  هم يقولون هذا من غير تحرير للمسأل ة، ول دراس ة متعمق ة لها، ل تصريح
. عميق، لن التصريح بذلك بعد تحرير المسأل ة كفر

نن ة : وهم بقولهم  يحكمون ل محال ة بنقص الدين، وعدم كمححالبفهم السلف الصالحالقرآن والس
البيان، ول بتمام النعم ة عند وفاة النبي، صلوات ربي وسلمه وتبريكاته عليه وعلى آله، فكححأن

!النبي لم يفهم، أو فهم ولم يبين، معاذ ال

كما أنهم يطعنون في ختم النبوة، وعالمي ة الرسال ة من حيث ل يشعرون، وهم يحسححبون أنهححم
اا، فما أعظم تلبيس إبليس؟ ! يحسنون صنع



نن ة ميسرة للذكر، مفهوم ة لكل من أراد تدبرها، ونفر للتفقه فيها كما أمر ال في بل القرآن والس
»!تخلف طالح«، و»لسلف صالح«سورة التوب ة، ل فرق بين 

نن ة كمححا أمرهححم الحح، نقححه فححي الكتححاب والسحح أما الكسالى والسطحيين الذين أبححوا أن ينفححروا للتف
، أما هؤلء فلن يفقهوا مححا أنححزل الحح علححى»اتباع السلف الصالح«وأخلدوا إلى راح ة التقليد و

وجهه، وسيبقون متخبطين بيححن قححال فلن، ورد عليححه فلتححان، وإن قلتححم قلنححا، ولنححا أحمححد بححن
وهكححذا فححي دوامحح ة ل تنتهححي مححن القححوال المتباينحح ة، والمزاعححم: حنبححل، ولكححم مالححك بححن أنححس

وسترى في هذه الرسال ة القصيرة الكححثير مححن ذلححك، ليححس فقححط مححن قصححور الفهححم. المتناقض ة
!وإساءته، بل من الغلط الشنيع ة الفاحش ة، والزلت المدمرة المهلك ة

 

اا فححي »السلفية«وأكثر أدعياء  هؤلء جهل ة عححوام، يتبعححون مشححايخ ليسححوا بأحسححن منهححم كححثير
واختلفهححم، وينححدر أن» السلللف«وهم في الجمل ة ل يعرفون أقوال . العلم اتباع الدواب لقائدها

، مجححرد تصححفح،»لسللنن لسللعيد بللن منصللور«، أو »مصنف ابن أبي شلليبة«تجد منهم من تصفح 
ذر،» الولسلط«أو ححتى » مصلنف عبلد اللرزاق«ناهيك بالدراسح ة المتأنيح ة، دع عنحك  ن المن لب

ولكنهم يجيححدون المزاعححم الكاذبحح ة، والححدعاوى العريضحح ة، كشححأن كححل غححبي جاهححل، وعححادة كححل
.سطحي تافه

 

هحؤلء، واسححتطلنا فححي» أدعيلاء السللفية«ونحححن إنمححا اطلنححا الكلم علححى الغلة المححارقين مححن 
، وغيرهم»أهل العقيدة الصافية الصحيحة«عرضهم، لنهم أكثر خلق ال تزكي ة للنفس، فهم 

،»الفرقللة الناجيللة: «فهححم، بزعمهححم العريححض، وادعححائهم المجححرد. مبتححدع ضححال، أو مرتححد كححافر
فما أشبههم بالخوارج الغالي ة الهالك ة، وأحقهم. ، وغيرهم هالك أو معذب»الطائفة المنصورة«و



».من قال هلك الناس، فهو أهلكهم«: بأوفر نصيب من قوله، عليه وعلى آله الصلة والسلم

 

كما أنه ل صح ة، كذلك، لما تورط فيه بعض السلميين المعاصرين، وكذلك قل ة مححن القححدامى،
المصللالح« أو ،»اللستحسللان« أو ،»العقللل«يملححؤه النححاس بححح »فراغ تشريعي«من الزعم بوجود 

ول »!روح التشللريع ومقاصللده«، أو بمراعححاة »لسلليرة العقلء« أو ،»قياس الشبه«أو ، »المرلسلة
وصل في العقائد، والعبادات، وأجمل في المعاملت ! صح ة لقول من قال أن الوحي ف

، حححديث سححلمان السححالفالوهم الخطير، الذي يؤول إل ى الكفر، ل محالللةويكفي لبطال هذا 
الذكر في ما يتعلق بالطهارة وآداب الخلء، أما فيما يتعلق بالمعاملت فيكفي إحصححاء الححبيوع
اا، ل يكححاد يعححر ف اا، بعضها نححادر جححد !المنصوص على فسادها وحرمتها، وهي نيف وأربعون نوع

اا من الححبيوع فحرمححه، كححان! فأين الجمال يا أهل النصا ف؟ اا واحد ثم حتى لو لم يذكر إل صنف
نصلناه في الفصححول السححابق ة، ل سححيما ال على أن البيوع سواه مباح ة حلل، كما أ ذلك بذاته دلي

مبححا{: مع قوله تعالى ير مم ال ور مححح مو مع  تيحح مب تل مولحح ا ول ا مححح أا اا؟}مو وهححل كححل هححذه! ، فححأين الفححران غ التشححريعي إذ
!المزاعم الساقط ة إل أساطير الرخ والعنقاء، وأكاذيب عوج بن عنق؟

 

ومد بن إدريس الشححافعي، رضحي الحح عنححه، حيححن مح مم ولكن الحق هو ما نص عليه المام الحج ة 
فليست تنزل بأحد من أهل دين اللل نازلللة إل وفللي كتللاب اللل الللدليل[»: الرلسالة«قال في 

.عل ى لسبيل الهد ى فيها جهححل ذلححك مححن: هذه حقيق ة يقيني ة ثابت ة! نعم، صدقت يا أبا عبد ال ]!
ومد علي بن حزم، رفع ال. جهله، أو علمه من علمه مح مم نصله المام الحج ة أبو  نصل ذلك وأ وقد ف

اا، اا قبل عدة صفحات، حيث دحححض أقححوال المخححالفين دحضحح درجته، في كلمه الذي نقلناه آنف
اا ! فطحنها ومزقها تمزيق



 

:وهذه القوال الخبيثة الملعونة إنما تصدر من

أقوام كفرة من أهل النفاق العتقادي، يبطنون الكفر، ويظهرون السلم، ويريدون مححزجلل ) 1(
اا وبطريق ة حذرة، حتى إذا فسدت أذواق الناس، وتبلدت أحاسيسححهم، الشريع ة بالكفر، تدريجي

الكفللر، أي أظهححروا العللورة المغلظللةأماطوا اللثام، ثم نزعوا الثيححاب، ومشححوا عرايححا مظهريححن 
أواخر القرن الهجري الرابع عشر، وأوائل الخححامس عشححر(وقد كثر هذا في عصرنا هذا . البواح
، وهم في أغلبيتهم من الحكام والمتنفذين؛)الحالي

أو من قوم فسق ة كسالى، أعيتهم السنن أن يحفظوهححا، أو أن يراجعوهححا فححي مصححادرها،لل ) 2(
وقصرت هممهم عن تمييز صحيحها من سقيمها، وتكاسلوا عن بذل الجهححد، واسححتفران غ الوسححع

في تدبر معانيها واستنباط الحكم ة والهدى منها؛ 

أو من مقلدة جامدين، جهل ة مبتدعين، ظلميين متخلفين، أحالوا عقولهم، التي كرمهححملل ) 3(
اا، جعلوهم في مرتبحح ة القداسحح ة، يتبعححونهم اا ورهبان ال بها، إلى التقاعد، ونصبوا لنفسهم أحبار

! اتباع الدواب العجماء لقادتها

 

ولححت القححدم ببعححض العلمححاء المخلصححين الكححابر :نعم فقححاس بعضححهم الشححريع ة: ل ننكححر أنححه قححد ز
اللهي ة الكامل ة على الشرائع الوضعي ة الناقص ة، المملححوءة، ضححرورة، بححالثغرات، والححتي تحتححاج

،»لسلليرة العقلء«، و»اللستحسللان«، و»روح التشللريع«إلححى ترقيححع ثقوبهححا، وملححء ثغراتهححا بححح
! ، وغيره من الفضائح والمخازي، والدجل والهراء»لسد الذرائع« و،»المصالح المرلسلة«و

اا كانت مرتبته، ل يجوز أن يتابع على زلته، ولكن يستعاذ بال منهححا، والعالم المخلص الورع، أي



ويتضرع إلى ال أن يغفرها لححه، كمححا نفعححل الن سححائلين الحح لجميححع علمححاء المحح ة المخلصححين
الثبات الذين أخطؤوا في هذا البححاب، مجتهححدين طححالبين للحححق بعححد اسححتفران غ الجهححد، وبححذل
الوسع، من ال المسامح ة عححن الخطححأ والعفححو والغفححران، وعلححى بححذلهم الوسححع جزيححل الثححواب
والرحم ة والرضححوان، ل إلححه إل هححو الرحمححن الرحيححم؛ أمححا فقهححاء السححلطين الخونحح ة، والحكححام
الجبابرة الظلم ة الفسق ة، فل رحمهم ال، ول غفر لهم، بل عليهم من ال لعن ة وغضب وسخط،

اا لهم، وأضل أعمالهم .وتعس


