
اللسل م دين كامل: فصل

لل الحكم الشرعي، ل يخرج شيء منها عللن ذلللك، إن جميع أفعال العباد التختيارية هي مح
َكك{: لقوله سبحانه وتعالى ببلل َكنللا  ْئئ بج وو ْمم  به ِسسلل ُفف ْنن أا ْمن  ِسملل ْمم  بهلل ْمي َكل عع اا  بهيد َكشلل ّمملل ٍةة  أا ّلل  ُفكلل ففللي  ُثث  ععلل ْمب َكن ع م  ْوو عيلل وو

عر ى ْنشلل ُثب وو اة  عملل ْمح عر وو ى ى  ُثهللد وو ٍءء  ْوي َكشلل ّلل  ُفكلل ِسل اا  عيانلل ْمب ِست عب  َكتللا ِسك ْنل َكك ا ْميلل َكل عع َكنللا  ْنل ّمز َكن وو ِءء  ُؤول عهلل َكللل ى  عع اا  بهيد َكشلل
عن ِسمي ِسل ْمس ُثم ْنل عه{: ، وقوله، تباركت أس::ماؤه)89::: 16النحل؛ (، }ِسل لللل ُثعللوا ال ِسطي أا ُفنللوا  عم عن آ بذي لللل عهللا ا ّيي أا عيللا 

ْنن إا بل  ُثلسلو ّمر ووال ِسه  لللل َكللل ى ال إا ُثه  ّيدو ُثر َكفل ٍءء  ْوي َكشل ففلي  ْمم  ُفت ْمع َكز َكنا َكت ْنن  إا َكف ْمم  ُفك ْنن ِسم بر  ْمم َأأ ْنل فلي ا أاو وو عل  ُثلسو ّمر ُثعوا ال ِسطي أا وو
لل بوي ْأا َكتلل ُثن  عس ْمح أا وو ٌرر  ْمي َكتخ َكك  ِسل َكذ بر  ِستخ ْنلخآ ِم م ا ْوو عي ْنل ووا ِسه  لل ببال َكن  ُفنو ِسم ْؤو ُفت ْمم  ُفت ْنن ، وق:وله، ج::ل)59::: 4النس::اء؛ (، }ُفك

ُثب{: وعز ِسنيلل أا ِسه  ْمي َكل إا وو ُثت  ْنل لك وو َكت ِسه  ْمي َكل عع ّلبع ي  عر ُثه  لل ُثم ال ُفك ِسل َكذ ِسه  لل َكل ى ال إا ُثه  ُثم ْنك ُثح َكف ٍءء  ْوي َكش ْمن  ِسم ِسه  ِسفي ْمم  ُفت ْنف َكل َكت ْنتخ عما ا ،}وو
، ومعلوم بضرورة الحس والعقل أن الناس ق::د اختلف::وا ف::ي ك::ل ش::يء،)10::: 42الشورى؛ (

ووليات الحس والعقل عند العقلء، وح::تى ه::ذه وتنازعوا في كل شيء، حاشا ضروريات وأ
اا، رد ك::ل ش::يء وق::ع في::ه خل ف! والمج::انين.. خ::الف فيه::ا السفس::طائيون ف::وجب، يقين::

. وتنازع إلى حكم الله

ل بد، ضرورة، أن يك::ون في::ه رف::ع الخل ف، ك::ل خل ف، وف::ض }إل ى الله والرلسول{والرد 
لل، بإحالته عن::د الن:زاع إل::ى م::ن لي::س ل::ديه اا وتضلي النزاع، كل نزاع، وإل كان أمر الله كذب

اا اا ك::بير ل::ذلك ل ب:د م::ن القط::ع والج:زم ب::أن الكت:اب! فض النزاع، تعالى الل:ه ع:ن ذل:ك عل:و
ك إل جاه:ل مرك:ب دابت:ه ي ذل نن ة فيهما فصل كل خل ف، وفض كل نزاع، ل يشك ف والس

!أفقه منه وأعقل، أو كافر خبيث

نن ة، ما كان من شؤون ثم وجدناه، سبحانه وتعالى، أحال، في الوحي، أي في الكتاب والس
أي علوم الفيزياء: ، أي خواص العالم المحسوس وطبائعه، من جنس تأبير النخل»الدنيا«

والكيمياء والفلك وطبقات الرض، وحر ف الطب والزراع ة والصناع ة والهندس ة، ونحوه::ا،
ا ة: إلى الناس، أي إلى الحس والتجرب ة والنظر والعقل، إحال ة عام ة، على وجه الجمال مراقب:

اا اا وتطبيق اا، وانتفاع اا وتنظير ا ة ودرس واس::تأثر بم::ا س::وى ذل::ك، وه::و ض::رورة م::ن. وتجرب



ان م:ن»الدين« الخص م:ا ك ، أي الشريع ة العام ة، والطراز المعين من العيش، لنفس:ه، وب
الخبر عن ذاته العظيم ة المقدس ة، وملئكته الطهار، والي::وم الخ::ر، ونح::وه، وم::ن الحك::م

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

وقد استغرقت الشريع ة المطهرة الخاتم ة كل أفعال العباد بأحكامها عل::ى أكم::ل وج::ه، لم::ا
ِسه{: ذكرناه، ولقوله تعالى ببلل ِسه  لللل بر ال ْميلل َكغ ِسل ّمل  ِسهلل أا عمللا  وو بر  بزيلل ْنن ِسخ ْنل ُثم ا ْمحلل َكل وو ُث م  لد ووال ُفة  َكت ْمي عم ْنل ُثم ا ُفك ْمي َكل عع ْمت  عم ّلر ُثح

َكللل ى عع عح  ِمبلل ُفذ عمللا  وو ْمم  ُفتلل ْمي لك َكذ عمللا  للأ  إا ُثع  ُثب ّمسلل عل ال َكك أا عما  وو ُفة  عح ِسطي لن ووال ُفة  عي ّلد عر َكت ُثم ْنل ووا ُفة  َكذ ُفقو ْوو عم ْنل ووا ُفة  َكق ِسن َكخ ْنن ُثم ْنل ووا
َكفل ْمم  ُفكلل ِسن بدي ْمن  ِسملل ُثروا  َكفلل َكك عن  بذي لللل عس ا ِسئلل عي ع م  ْوو عيلل ْنل ٌرق ا ْمسلل ِسف ْمم  ُفكلل ِسل َكذ ِم م  ْنزل َأأ ْنل ببللا ُثموا  ِسسلل ْنق َكت ْمس َكت ْنن  أا وو بب  ُثصلل نن ال
ع م ْملسل ِءأ ْنل ُثم ا ُفك َكل ُثت  ِسضي عر وو فتي  عم ْمع ِسن ْمم  ُفك ْمي َكل عع ُثت  ْمم عم ْنت أا وو ْمم  ُفك َكن بدي ْمم  ُفك َكل ُثت  ْنل عم ْنك أا ع م  ْوو عي ْنل بن ا ْوو َكش ْنتخ ووا ْمم  ُثه ْوو َكش ْنخ َكت

ٌرم ِسحيلل عر ٌرر  ُففللو َكغ عه  لللل لن ال إا َكفلل ٍمم  ْنث إل ٍفف  ِسن عجا َكت ُثم عر  ْمي َكغ عص ٍةة  عم ْنخ عم ففي  ّمر  ُفط ْمض فن ا عم َكف اا  ،)3::: 5المائ::دة؛ (، }بدين
ات م:ن طرار المتعلق ة بالمحرم ام الض ى أحك ديع، عل ب ب ي تناس ا، ف ي آخره اا، ف د مؤك

ٍفف{: الطعام، التي سبق نزولها في أوائل الوحي المكي ِسن عجا َكت ُثم عر  ْمي َكغ عص ٍةة  عم ْنخ عم ففي  ّمر  ُفط ْمض فن ا عم َكف
ٌرم ِسحي عر ٌرر  ُففو َكغ عه  لل لن ال إا َكف ٍمم  ْنث ره،).:: 3::: 5المائدة؛ (، }إل ن غي لم ل دي و الس ل، وه مم د ك فالدين ق

وليس غيره إل الجاهلي ة والكفر، والنعم ة قد تمت، لي::س وراءه::ا إل النق::ص، ث::م المص::ائب
والنقم، في معصي ة الله ومخالف ة أمره، وعدم التقيد بشرعه، ثم بعد ذلك، في الخرة، النار

!البدي ة واللعن ة السرمدي ة

واللتزام بالحكام الشرعي ة هو القصد من خلق النس::ان، وه:و معن::ى الوج::ود النس::اني،
بن{: ق::ال تع::الى ُفدو ُثبلل ْمع عي ِسل للأ  إا عس  ْننلل ِءأ ْنل ووا ّمن  بجلل ْنل ُثت ا ْنقلل َكل َكتخ عمللا  ، والعب::ادة ه::ي)56::: 51ال::ذاريات؛ (، }وو

التسليم والخضوع والطاع ة، المبني:: ة عل::ى منته::ى الح::ب والتعظي::م، أي الل::تزام بك::ل أم::ر
صصله بما ل مزيد عليه، إن شاء الله تعالى، في هذا الكتاب !ونهي، كما سنف

لل، ه::ي  بعللد م« ل تس::قط إل ،»الواجبللات«أو  »الفرائللض«وقد أوجبت الشريع ة الكامل ة أعما
، أو برخص ة شرعي ة منصوص عليها لتلك الفريض ة بعينها، كالص:يام ف:ي الس:فر،»القدرة

اا غير شاق، مع بقاء وجوبه على من ابتلي بعمل بدني شاق، مشقته قد حتى ولو كان سفر
اا ! تفوق مشق ة السفر على ظهر الراحل ة بكثير، ما دام قادر



لل، ه::ي  ، ل يرخ::ص لح::د فيه::ا إل برخص:: ة منص::وص عليه::ا»المحرمللات«وحرم::ت أعم::ا
اا، كالرخص:: ة ف::ي الك::ذب ف::ي م::واطن مع::دودة، ج::اء الن::ص به::ا وك::ذلك ف::ي أح::وال. ش::رع

اا، أو تل::ف العض::اء، أو الضرورة والك::راه الملج::ئ، أي الح:وال المؤدي:: ة إل:ى الم::وت يقين:
. الذى بالتعذيب والضرب الشديد

وحت ى أحوال الضرورة هذه ل تبيح للنسان قتل غيره، أو إتل ف أعضائه، فليست نفللس
والض::رورة، والك:راه. المكللره المضللطر أعللل ى مرتبللة أو أوللل ى بالصلليانة مللن نفللس الغيللر

الملج:ئ بالتهدي::د بالقت::ل المؤك:د، ل يبي::ح للمس::لم أن ينص:ر الكف::ار الحربيي::ن عل::ى قت:ال
المسلمين وقتلهم لن جمهور العلماء، بل لعله إجماعهم، على أن المكره عل::ى القت::ل لي::س
صي::ن له أن يفعل ذلك، لن نفسه ليست أولى من نف::وس الخري::ن بالص::يان ة والحف:ظ، ه::ذا ب
واضح، وإلي::ك كلم جي:د للم::ام ش:يخ الس:لم أب::ي العب:اس أحم:د ب::ن عب:د الحلي:م ب::ن

:تيمي ة، رحمه الله

[….351ص/4ج(، »الفتاو ى الكبر ى«حيث قال المام في *  فل ريب أن هذا يجب عليلله،:: ): 
إذا أكره عل ى الحضور أن ل يقاتل وإن قتله المسلمون كما لو أكرهه الكفار عللل ى حضللور
صفهم ليقاتل المسللمين، وكملا للو أكلره رجللل رجل عللل ى قتللل مسللم معصللو م، فلإنه ل
يجوز له قتله باتفللاق المسلللمين، وإن أكرهلله بالقتللل فللإنه ليللس حفللظ نفسلله بقتللل ذلللك

فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئل يقتل هو، بل إذا فع::ل ذل::ك .المعصو م أول ى من العكس
كان القود على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومال::ك والش::افعي ف::ي أح::د
قوليه وفي الخر الجواب يج:ب الق:ود عل:ى المك::ره فق::ط كق:ول أب:ي حنيف:: ة ومحم::د وقي:ل
دل مان بالدي: ة ب القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر وأبو يوسف يوجب الض

، أنتهى كلم ابن تيمي ة، وقد كرر نح:وا م:ن ه:ذا الكلم ف:ي موض:ع آخ:ر]القود ولم يوجبه
). 540ص/28ج(، »مجموع الفتاو ى«من 

 

كلم جي::د م::ن):: 537ص/28ج(، »كتب ورلسللائل وفتللاو ى ابللن تيميللة فللي الفقلله«وله في * 



، بل قد أمر النبي المكره في قتال الفتن ة بكسر سيفه ولي::س ل::ه أن يقات::ل،: […زاوي ة أخرى
أنه::ا س::تكون فت::ن أل: قال رسول الله: وإن قتل، كما فى صحيح مسلم عن أبى بكرة قال

ر م:ن ا خي ر م:ن الماش:ي والماش:ي فيه ا خي د فيه ن القاع ون فت م تك ثم تكون فت:ن أل ث
الساعي، أل فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت ل::ه غن::م فليلح::ق

ي::ا رس:ول الل::ه أرأي::ت م:ن ل:م: فقال رجل: بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال
يعم::د إل::ى س::يفه في::دق عل::ى ح::ده بحج::ر ث::م لين::ج إن: يكن له إبل ول غنم ول أرض؟ قال

ي::ا رس:ول الل::ه: استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، فقال رج:ل
أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بي إل::ى إح::دى الص::فين أو إح::دى الفئ::تين فيض::ربني رج::ل

] يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار: قال! بسيفه أو بسهمه فيقتلني

هذان نصان في غاي ة الجودة من كلم المام شيخ السلم ابن تيمي ة، فتأمله حق تأمله،
اا ررن غ نفس::ه للفق::ه، وت::رك تقاس::يم : وراجع::ه م::رار  لهله::ا ال::ذين عرف::واالتوحي::دفليت::ه ف::

الجاهلي:: ة، وحقيق:: ة ش::رك أهله::ا؛ ل::و فع::ل لجتن::ب تل::ك الزل:: ة الش::نعاء بالقس::م ة الثلثي:: ة
لل على السلم وأهله ! المشؤوم ة، التي أصبحت في يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبا

 

وهناك أفعال، وهي، بحمد الله وتيسيره، أكثر أفعال العباد، ترك للمكلف الخي::ار فيه::ا، إن
وق::د ».المسللتحبات«وربم::ا ك::ان الفع::ل ف::ي بعض::ها أول::ى، وه::ي . شاء فعل وإن شاء ترك

وربم::ا تع::ادل الطرف::ان، وه::ي. »المكروهلللات«يك::ون ال::ترك ف::ي بعض::ها أول::ى، وه::ي 
والمكلف يفعل المباحات أو يتركها، باختياره، على ما يظهر له في ك::ل حال:: ة. »المباحات«

لما ظهر ل::ه» مباحة«، ويترك أخرى »مباحة«ووضع من منفع ة أو مصلح ة، فيقوم بصفق ة 
!خشي ة الخسارة »مباحة«من كثرة ربح الولى، وقل ة الثاني ة، ويتجنب ثالث ة 

فالنظر في المصالح والمنافع، وبضدها المفاسد والمضار، إنما ي:رد إذا ك:ان أص:ل الفع:ل
اا، ل غير صي فعل، والوصول إلى حك::م الل::ه في::ه. مباح فل بد من دراس ة لمشروعي ة الفعل، أ

ّيير المكل::ف في::ه، ورد حينئ::ذ، وحينئ::ذ فق::ط، النظ::ر ف::ي المص::الح. أول خخ فإذا ثبت أنه مما 
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. والمنافع، وما يقابلها من مفاسد ومضار

اا، بغيللر رتخصللة شللرعية، وعل ى هذا فل يحل لحد يؤمن بالله واليو م التخر أن يترك واجب
اا، مللن غيللر إكللراه ملجللئ، بللدعو ى درء المفسللدة، أو جلللب أو لعد م قدرة، أو يرتكب حراملل

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

وكل ما يقال بخل ف ذلك ما هو إل ولسولسة من الشيطان، وطعللن فللي الشللريعة الكاملللة،
، أي الطاعللة واللللتزا م بالحكللا م الشللرعية،  »  العبوديللة  : «  وترك لمللا تخلقنللا ملن أجللله، وهللو

، بللل ول حلت ى النصللر أو  »  المصللالح  «  الرزاق، والمعللايش، و  :   وإقبال عل ى مللا كفينللاه، وهللو
. التمكين

فنح::ن ل::م نكل::ف بالنص::ر والتمكي::ن لنهم::ا م::ن أفع::ال الم::ولى، ج::ل وعل، وإنم::ا كلفن::ا
وكذلك كلفنا الله بالدعوة إليه عل::ى بص::يرة،. بالجهاد، وبالحكم بما أنزل الله حال التمكين

أو» انتشللار الللدين«والعمل على نشر الدعوة، والعمل على إظهار الدين، ول::م يكلفن::ا ق::ط ب:::
، فهذه من أفعال الله تبارك وتعالى، وتدبيره للمر، وتصرفه الله::ي ف::ي»ظهور الدين«ب:

! الكون، وتلك من أفعال العباد الختياري ة التي هي موضع التكليف

 

نن ة، كافي: ة بحم:د الل::ه، لجمي:ع والنصوص الشرعي ة، أي نصوص الوحي، أي الكت:اب والس:
ل يق::ال. الوقائع، من يوم وفاة النبي، صلوات الله وسلمه وتبريكاته عليه، إلى آخر الب::د

! أن الوقائع والحداث والمستجدات غير متناهي ة، والنصوص متناهي ة

ذا ا: ل يقال ه داث المشخص ة، أم ائع العيني: ة، والح ي الوق ر المتناهي ة ه ائع غي لن الوق
أصنا ف الوقائع، وأجناس الحداث فهي نهائي ة محدودة تشملها النص:وص عل:ى الكفاي:: ة،

فص::لة زي::د، غي::ر ص::لة عم::رو، وهك::ذا إل::ى م::ا ل نهاي:: ة، ولك::ن جن::س. والتمام والكم::ال
!الصلة واحد، أو أجناس قليل ة محصورة، قد استوعبتها النصوص، وهكذا



، بإس::ناد غاي:: ة ف::ي الص::ح ة، ع::ن س::لمان)316ح/115ص/1ج(فق::د أخ::رج اب::ن م::اجه، * 
ه: الفارسي، رضي الله عنه، قال تهزؤون ب م يس ركين، وه ض المش ه بع ال ل ي أرى: (ق إن

نلمكم كل شيء حتى الخراءة؟ أمرنللا أن ل نسللتقبل القبلللة، ول: أجللل: (، ق::ال!)صاحبكم يع
ظ)نستنجي بأيماننا، ول نكتفي بدون ثلثة أحجار، ليلس فيهلا رجيلع ول عظلم ي لف ، وف

إن::ي لرى: (ق:ال رج:ل: ، بإسناد غاي ة في الص:ح ة)23756، ح23753ح/437ص/5ج(لحمد، 
:قل::ت: ، ق:ال!)صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون حتى إنه ليعلمك:م إذا أت:ى أح::دكم الغ:ائط؟

ا أن يس:تقبل: ولو لسخرتنعم، أجل، ( ائط، وإن:ه ينهان ف ي:أتي أح:دنا الغ ا كي إن:ه ليعلمن
أحدنا القبل ة، وأن يستدبرها، وأن يستنجي أحدنا بيمين::ه، وأن يتمس::ح أح::دنا برجي::ع ول

وق::د أخ:رج مثل::ه، م::ن غي:ر ذك::ر الس:تهزاء،). عظم، وأن يستنجي بأقل من ثلث:: ة أحج:ار
.مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد وغيرهم: بأسانيد صحاح، الئم ة

تأمل هذا المشرك العنيد، بل الحم:ار البلي:د، وتعج:ب م::ن رباط:: ة ج:أش س::لمان، وحس::ن
. جوابه، وعظيم أدبه، وحسن تعامله وتجمله، وما تضمنه الجواب من أحكام وآداب

اا، ونحن نشهد بالله الذي ل إل::ه إل ه::و أن::ه ح::ق، فكي::ف يس::ون غ فإذا كان كلم سلمان حق
ا  ريع ة فيه م أن الش ر أن يزع وم الخ الله والي ؤمن ب ه ي م أن  أو،»منلاطق فلراغ«لم:ن يزع

صمونه!  أو أن هناك ما لم يأت به نص؟،»ثغرات« ثم يذهب لملئه بالهوى والبتداع الذي يس::
اس ليل الن ح، لتض مه القبي ر اس ماء الجميل ة، أي بغي ماء الجميل ة. بالس ذه الس ن ه وم

تسللكين(، )جلب المصالح، ودرء المفالسد(، )لسد الذرائع(، )فهم السلف الصالح: (المضلل ة
المحبب:: ة» الحجللة«، التي هي )تخشية الفتنة(، أو )لسيرة العقلء(، )الدهماء، وإلسكات الرعاع

فف::ي{: إلى قلوب الخون ة من فقه::اء الس::لطين، أخزاه::م الل::ه وأبع::دهم، ولعنه::م وأب::ادهم َلل ا  أا
نن ِرري فف َلكا لل ِربا ٌة ة  َلط فحي مم َلل نم  ّنن نه نج ّنن  ِإا وو خطوا  َلق نس ف ة  َلن لت فف لل .}ا

 

، عن أب:ي ذر، رض::ي الل::ه تع:الى)1647ح/155ص/2ج(وأخرج الطبراني بإسناد صحيح، * 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا: [عنه



تركن::ا رس::ول الل::ه، ص::لى الل::ه: سفيان بن عيين ة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال
اا؛ ق::ال فق::ال،: عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه ف::ي اله::واء إل وه::و ي::ذكر لن::ا من::ه علم::

لرب من الجنة، ويباعد مللن«: صلوات الله وسلمه وتبريكاته عليه وعلى آله ما بقي شيء يق
عن لكم ّلي ُثب هذا حديث صحيح، قد برهنا على صحته ف::ي الملح::ق، مؤي::د لم::ا]. »النار، إل وقد 

.ذكرنا من كمال الدين، وتمام النعم ة

[21399ح/154ص/5ج( أحم::د ب::ن حنب::ل ف::ي مس::نده أخرجه الم::امولل  ح::دثنا ب::ن نمي::ر): 
حدثنا العمش عن منذر حدثنا أشياخ من التيم قالوا قال أبو ذر لقد تركن::ا محم::د، ص::لى

؛ والم::ام أحم::د]الله عليه وسلم، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إل أذكرنا من::ه علم::ا
؛479ح/65ص/1؛ والطيالس::ي ف::ي مس::نده ج21477ح/162ص/5ب::ن حنب::ل ف::ي مس::نده ج

.وغيرهم

 

[6230ح/2435ص/6ج(، »الجامع الصحيح المختصر للما م البخاري«وجاء في *  ح:دثنا): 
موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن العمش عن أبي وائل عن حذيف:: ة رض::ي الل::ه تع::الى

مللا تللرك فيهللا شلليئا إللل ى قيللا م: لقد خطبنا النبي، صلى الله علي::ه وس::لم، خطب:: ة: (عنه قال
إن كنت لرى الشيء قد نسيت ف::أعرفه. ؛ علمه من علمه وجهله من جهلهالساعة إل ذكره

ص/15وأخرج::ه اب::ن حب::ان ف::ي ص::حيحه ج ؛!)]كما يعر ف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه
أحمد بن حنبللل فللي مسللنده ج؛ والمام 4240ح/94ص/4؛ وأبو داود في سننه ج6636ح/6
.؛ وغيرهم23357ح/389ص/5

 

[2891ح/2217ص/4ج(وأخرج مسلم في صحيحه  * حدثني حرمل:: ة ب::ن يحي::ى التجي::بي): 
أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ع::ن ب::ن ش::هاب أن أب::ا إدري::س الخ::ولني ك::ان يق::ول ق::ال
حذيف ة بن اليمان والله إني لعلم الناس بكل فتن ة هي كائن ة فيما بين::ي وبي::ن الس::اع ة وم::ا
بي إل أن يكون رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري



ولكن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال وهو يحدث مجلسا أن::ا في::ه ع::ن الفت::ن فق::ال
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يعد الفتن منهن ثلث ل يكدن يذرن شيئا ومنهن

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

حدثنا يعقوب حدثنا): [23339ح/388ص/5ج( أحمد بن حنبل في مسنده أخرجه المامولل 
قال أبو إدريس عائذ الله بن عب::د الل::ه: أبي عن صالح يعنى بن كيسان عن بن شهاب قال

الخولني سمعت حذيف ة بن اليمان يقول والله إني لعلم الناس بكل فتن:: ة ه::ي كائن:: ة فيم::ا
ك بيني وبين الساع ة وما ذلك أن يكون رسول الله، صلى الله عليه وس:لم، ح:دثني م:ن ذل
ال وه:و شيئا أسره إلى لم يكن حدث به غيري ولكن رسول الله، صلى الله عليه وس:لم، ق
يحدث مجلسا أنا فيه سئل ع::ن الفت::ن وه::و يع::د الفت::ن فيه::ن ثلث ل ي::ذرن ش::يئا منه::ن
؛]كرياح الصيف منها ص::غار ومنه::ا كب::ار ق::ال حذيف:: ة ف::ذهب أولئ::ك الره::ط كله::م غي::ري

ص/4؛ والحاكم ف::ي مس::تدركه ج23507ح/407ص/5والمام أحمد بن حنبل في مسنده ج
.؛ وغيرهم8454ح/518

 

حدثنا عمران بن موسى القزاز): [2191ح/485ص/4ج( الترمذي في سننه أخرج المامو* 
البصري حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي ع::ن أب::ي نض::رة ع::ن
ر أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله، صلى الله علي:ه وس:لم، يوم:ا ص:لة العص
بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساع ة إل أخبرنا به حفظ:ه م:ن حفظ:ه
ونسيه من نسيه وكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مس::تخلفكم فيه::ا فن::اظر
كيف تعملون أل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال أل ل يمنعن رجل هيب ة الناس
أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد فقال قد والل::ه رأين::ا أش::ياء فهبن::ا فك::ان فيم::ا
قال أل إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيام ة بقدر غدرته ول غدرة أعظ::م م::ن غ::درة إم::ام
عام ة يركز لواؤه عند أسته فك:ان فيم::ا حفظن::ا يومئ::ذ أل إن بن::ي آدم خلق:وا عل::ى طبق::ات

ص/2؛ وأبو يعل::ى ف::ي مس::نده ج752ح/332ص/2والحميللدي فللي مسللنده ج؛ ]شتى؛… إلخ



. ؛ وغيرهم1101ح/354

[3817ح/140ص/4ج( الط::براني ف::ي معجم::ه الوس::ط أخرجه الم::امولل  ح::دثنا عل::ي ب::ن): 
سعيد الرازي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن المغي::رة الم::روزي ق::ال ح::دثنا عل::ي ب::ن
الحسين بن واقد قال حدثني ابي عن عطاء بن ميسرة ان ابا نضرة حدثه عن أب::ي س::عيد
الخدري ان نبي الله، صلى الله عليه وسلم، صلى بهم العصر ث::م ق:ام فيه::م خطيب::ا فق::ال

أل إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيه::ا فن::اظر كي::ف تعمل::ون أل: (في خطبته
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أل إن لكل غادر لواء يوم القيام ة بقدر غدرته عند اس::ته أل وان
ه رون الي ن ادم أل ت ب اب ى قل د عل رة توق ب جم ر عام: ة أل وإن الغض اكبر الغدر غدر امي
حين يغضب كي::ف تحم::ر عين::اه وتنتف::خ اوداج::ه فم::ن وج::د م::ن ذل::ك ش::يئا فك:ان قائم::ا
ل ازل رج ى من ب عل الرض وان الن:اس ف:ي الغض ا فليل:زق ب ان جالس فليجل:س وم:ن ك
سريع الغضب سريع الفيء فذلك ل عليه ول له ورج:ل بطي::ء الغض::ب بط::ي الف::ي ف::ذلك ل
عليه ول له ورجل بطيء الغضب سريع الفي فذلك له ورج::ل س::ريع الغض::ب بطي::ء الفي::ء
فذلك عليه أل إن ابن ادم خلق على اطوار يخلق العبد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمن::ا
ويخلق العبد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا ويخلق مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا
ازل يك:ون ى من اس ف:ي الطل:ب عل ويخلق كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا وذك:ر أن الن
الرجل اذا طلب اشتد واذا طلب قضى فتلك بتلك ويكون الرجل اذا طلب حب::س واذا طل::ب
أخذ فتلك بتلك ويكون الرجل اذا طلب حبس واخذ واذا طلب قض::ى فه::و خي::ر ل::ه ويك::ون
الرجل اذا طلب يحبس واذا طلب لوى فهو شر له ال هل عسى اح::دكم أن ي::رى منك::را فل
يغيره ال وانه قد مضى بين اي::ديكم تس::ع وس::تون ام:: ة وانت::م توف::ون س::بعين ال وان م::ا
مض::ى م:ن ال:دنيا فيم:ا بق:ي كم:ا مض:ى م:ن ي:ومكم ه:ذا فيم:ا بق:ي وذل:ك حي:ن اص:فرت

]الشمس وتغيب

 

[1077ح/441ص/20ج( الطبراني في معجمه الك::بير أخرج المامو*  ح::دثنا الحس::ين ب::ن): 



إسحاق التستري حدثنا الحسن بن أبي السري العسقلني حدثنا مكي بن إبراهيم ح::دثنا
هاشم بن هاشم عن عمرو بن إبراهيم بن محمد عن محمد بن كعب القرظ::ي ع::ن المغي::رة
قال قام فينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم

]القيام ة وعاه من وعاه ونسبه من نسبه

 

حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا): [5109ح/46ص/9ج( أبو يعلى في مسنده أخرج المامو* 
قال أبو الدرداء لقد تركنا رس::ول الل::ه، ص::لى الل::ه: يحيى عن فطر بن خليف ة عن عطاء قال

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

 

اا صمين زور فل ص::ح ة إذن لم::ا ت::ورط في::ه جهل:: ة المنتس::بين إل::ى الفرق:: ة الوهابي:: ة، والمتس::
اا ح:تى اس:تكمل فهم:ه الص:حيح الس:لف،»السلللفية«وبهتانا ب::: ندين ك::ان ناقص:  م::ن أن ال::

الصالح من القرون الثلث ة الفاضل ة، أو حتى من الصحاب ة، أو حتى من الخلفاء الراش::دين،
اا، بضحال ة وسطحي ة، وتفاه ة فكر، كما ه::ي ع::ادة الق::وم، للس::ف وهم يقولون ذلك تلميح

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

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

نن ة : وهم بقولهم  يحكمون ل محال:: ة بنق::ص ال::دين، وع::دمبفهم السلف الصالحالقرآن والس
كمال البيان، ول بتمام النعم:: ة عن::د وف::اة الن::بي، ص::لوات رب::ي وس::لمه وتبريك::اته علي::ه

!وعلى آله، فكأن النبي لم يفهم، أو فهم ولم يبين، معاذ الله

م يحس:بون عرون، وه كما أنهم يطعنون في ختم النبوة، وعالمي ة الرسال ة من حيث ل يش
اا، فما أعظم تلبيس إبليس؟ ! أنهم يحسنون صنع

نن ة ميسرة للذكر، مفهوم ة لكل من أراد تدبرها، ونف::ر للتفق::ه فيه:ا كم:ا أم::ر بل القرآن والس



»!تخلف طالح«، و»لسلف صالح«الله في سورة التوب ة، ل فرق بين 

نن ة كم::ا أمره::م الل::ه، نقه في الكت::اب والس:: أما الكسالى والسطحيين الذين أبوا أن ينفروا للتف
، أما هؤلء فلن يفقهوا ما أنزل الله على»اتباع السلف الصالح«وأخلدوا إلى راح ة التقليد و

وجهه، وسيبقون متخبطين بين قال فلن، ورد عليه فلتان، وإن قلتم قلنا، ولنا أحمد بن
وهك::ذا ف::ي دوام:: ة ل تنته::ي م::ن الق::وال المتباين:: ة، والمزاع::م: حنبل، ولكم مالك بن أن::س

وسترى في هذه الرسال ة القصيرة الكثير من ذلك، ليس فقط من قصور الفهم. المتناقض ة
!وإساءته، بل من الغلط الشنيع ة الفاحش ة، والزلت المدمرة المهلك ة

 

اا ف::ي »السلفية«وأكثر أدعياء  هؤلء جهل ة عوام، يتبعون مشايخ ليسوا بأحسن منهم كثير
واختلفه::م، وين::در» السلللف«وهم في الجمل ة ل يعرفون أقوال . العلم اتباع الدواب لقائدها
، مج::رد»لسنن لسللعيد بللن منصللور«، أو »مصنف ابن أبع ي شيبة«أن تجد منهم من تصفح 

لب::ن» الولسللط«أو حتى » مصنف عبد الرزاق«تصفح، ناهيك بالدراس ة المتأني ة، دع عنك 
المنذر، ولكنهم يجيدون المزاع::م الكاذب:: ة، وال::دعاوى العريض:: ة، كش::أن ك::ل غ::بي جاه::ل،

.وعادة كل سطحي تافه

 

هؤلء، واس::تطلنا ف::ي» أدعيللاء السلللفية«ونحن إنما اطلنا الكلم على الغلة المارقين من 
،»أهللل العقيللدة الصللافية الصللحيحة«عرضهم، لنهم أكثر خل::ق الل::ه تزكي:: ة للنف::س، فه::م 

الفرقللة: «فه:م، بزعمه::م العري:ض، وادع:ائهم المج:رد. وغيرهم مبتدع ضال، أو مرتد كافر
فما أش::بههم ب::الخوارج الغالي:: ة. ، وغيرهم هالك أو معذب»الطائفة المنصورة«، و»الناجية

مللن قللال هلللك«: الهالك ة، وأحقهم بأوفر نصيب من قوله، عليه وعل::ى آل::ه الص::لة والس::لم
».الناس، فهو أهلكهم

 

كما أنه ل صح ة، كذلك، لما ت::ورط في::ه بع::ض الس::لميين المعاص::رين، وك::ذلك قل:: ة م::ن



 أو،»اللستحسللان« أو ،»العقل«يملؤه الناس ب: »فراغ تشريعي«القدامى، من الزعم بوجود 
اة »لسلليرة العقلء« أو ،»قيللاس الشللبه«أو ، »المصالح المرلسلة« روح التشللريع«، أو بمراع

رصل في العقائ::د، والعب::ادات، وأجم::ل ف::ي »!ومقاصده ول صح ة لقول من قال أن الوحي ف
! المعاملت

، حديث سلمان الس::الفالوهم الخطير، الذي يؤول إل ى الكفر، ل محالةويكفي لبطال هذا 
الذكر في ما يتعلق بالطه::ارة وآداب الخلء، أم::ا فيم::ا يتعل::ق بالمع::املت فيكف::ي إحص::اء
اا، ل اا، بعضها نادر جد البيوع المنصوص على فسادها وحرمتها، وهي نيف وأربعون نوع

اا م::ن! فأين الجمال يا أهل النصا ف؟! يكاد يعر ف اا واح::د ث::م ح::تى ل::و ل::م ي::ذكر إل ص::نف
صص::لناه ف::ي لل على أن البيوع س::واه مباح:: ة حلل، كم::ا أ البيوع فحرمه، كان ذلك بذاته دلي

نب::ا{: الفصول السابق ة، ل سيما م::ع ق::وله تع::الى ّير نم ال رر نح:: وو نع  ْيي:: نب لل مه ا ّنل:: رل ال نح:: أا ، ف::أين الف::ران غ}وو
اا؟ وهل كل هذه المزاعم الساقط ة إل أس::اطير ال::رخ والعنق::اء، وأك::اذيب ع::وج! التشريعي إذ

!بن عنق؟

 

ه، افعي، رض:ي الل:ه عن د ب:ن إدري:س الش رم نح مم ولكن الحق هو ما نص عليه المام الحج ة 
فليست تنزل بأحد من أهللل ديللن الللله نازلللة إل وفللي كتللاب الللله[»: الرلسالة«حين قال في 

:ه:ذه حقيق: ة يقيني:: ة ثابت:: ة! نعم، ص:دقت ي::ا أب::ا عب:د الل:ه !].الدليل عل ى لسبيل الهد ى فيها

رم:د. جهل ذلك من جهله، أو علمه من علمه نح مم صص::له الم:ام الحج: ة أب::و  صص:ل ذل:ك وأ وق:د ف
ث فحات، حي دة ص ل ع اا قب اه آنف ذي نقلن ه ال ي كلم ه، ف ه درجت ع الل زم، رف علي بن ح

اا اا، فطحنها ومزقها تمزيق ! دحض أقوال المخالفين دحض

 

:وهذه القوال الخبيثة الملعونة إنما تصدر من

أقوام كفرة من أهل النفاق العتقادي، يبطنون الكفر، ويظهرون السلم، ويري::دونلل ) 1(
اا وبطريق:: ة ح:ذرة، ح::تى إذا فس::دت أذواق الن::اس، وتبل::دت مزج الشريع ة ب::الكفر، ت::دريجي



، أيالعلورة المغلظلةأحاسيسهم، أماطوا اللثام، ثم نزعوا الثياب، ومشوا عرايا مظهرين 
أواخ:ر الق::رن الهج:ري الراب::ع عش:ر،(وقد ك::ثر ه::ذا ف:ي عص:رنا ه:ذا . الكفر البواحأظهروا 

، وهم في أغلبيتهم من الحكام والمتنفذين؛)وأوائل الخامس عشر الحالي

أو م::ن ق::وم فس::ق ة كس::الى، أعيته::م الس::نن أن يحفظوه::ا، أو أن يراجعوه::ا ف::يلل ) 2(
مصادرها، وقصرت هممهم عن تمييز صحيحها من سقيمها، وتكاسلوا عن ب::ذل الجه::د،

واستفران غ الوسع في تدبر معانيها واستنباط الحكم ة والهدى منها؛ 

أو من مقلدة جام::دين، جهل:: ة مبت::دعين، ظلميي::ن متخلفي::ن، أح::الوا عق::ولهم، ال::تيلل ) 3(
اا، جعل::وهم ف::ي مرتب:: ة اا ورهبان:: كرمه::م الل::ه به::ا، إل::ى التقاع::د، ونص::بوا لنفس::هم أحب::ار

! القداس ة، يتبعونهم اتباع الدواب العجماء لقادتها

 

ّنلت القدم ببعض العلماء المخلصين الكابر :نعم فقاس بعض::هم الش::ريع ة: ل ننكر أنه قد ز
تي الثغرات، وال رورة، ب وءة، ض عي ة الناقص ة، الممل رائع الوض ى الش اللهي ة الكامل: ة عل

لسلليرة«، و»اللستحسللان«، و»روح التشللريع«تحتاج إلى ترقي::ع ثقوبه:ا، ومل::ء ثغراته::ا ب:::
، وغيره من الفضائح والمخازي، والدجل»لسد الذرائع« و،»المصالح المرلسلة«، و»العقلء
! والهراء

اا كانت مرتبته، ل يجوز أن يتابع على زلته، ولكن يستعاذ ب::الله والعالم المخلص الورع، أي
منها، ويتضرع إل:ى الل:ه أن يغفره:ا ل:ه، كم:ا نفع:ل الن س:ائلين الل::ه لجمي:ع علم:اء الم: ة
المخلصين الثبات الذين أخطؤوا في ه::ذا الب::اب، مجته::دين ط::البين للح::ق بع::د اس::تفران غ
الجهد، وبذل الوسع، من الله المسامح ة عن الخطأ والعف:و والغف::ران، وعل::ى ب::ذلهم الوس::ع
جزيل الث::واب والرحم:: ة والرض::وان، ل إل::ه إل ه:و الرحم::ن الرحي::م؛ أم::ا فقه:اء الس::لطين
الخون ة، والحكام الجبابرة الظلم ة الفسق ة، فل رحمهم الله، ول غفر لهم، بل عليهم من الله

اا لهم، وأضل أعمالهم .لعن ة وغضب وسخط، وتعس


