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آله وعىل حممد نبينا بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده  هللا احلمد
بعد: أما أمجعني. وأصحابه

التقنية واالنفتاح عرص يف سيام وحوادث، بمستجدات يطالعنا اليوم العامل إن
اختالف عىل ومجاعات أفراداً بأرسه العامل شعوب املستجدات متس هذه العلمي،

وثقافته. دينه واعتقاده عليه يمليه ما بحسب كل منها مشارهبم وأخالقهم، يقف

خيالف ما فيها فوجدوا املستجدات يف هذه نظروا أهل اإلسالم العلم من أهل
بعض إىل املستجدات بعضها نظموا تلك وأفكار وعادات، عقائد من الدين احلق
العلامء فيها  وينظر األصول، عىل نزل وتُ الدليل، عىل تعرض نوازل، وأسموها

األمة. علامء من الربانيون

األئمة األعالم أولئك طليعة يف وكان االعتقاد، النوازل ما يمس أهم هذه كان من
النوازل. هذه مثل من مراجع األمة يف عرصه يف هو إذ ،~ عثيمني ابن الشيخ

الضالة  الفرق بيان أو العقدية، للمسائل النظري بالتقعيد  ~ يكتف فلم
الضالل فرق من استجد ما مواجهة  ذلك إىل ضم  بل ضالهلا، وإيضاح الغابرة 
وأعامل باطلة، ودعوات منحرفة، وعقائد  أفكار  من شاع وما زيفها، وكشف

الصحيحة(١). للعقيدة منافية وألفاظ

البحث هلذا الكتابة وقبل الفنون، أنواع يف اختياراته أو جهوده اهللا، وبيان رمحه عن الشيخ كتب الذي كثري (١)
= له وجدت اخلطة وضع من وبعد االنتهاء يشء، ذلك يف أر فلم فيه، كتب ما مطالعة عىل حرصت
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من يستجد عليها اإلسالم فيام ألمة هة وجِ املُ املباركة هذا اجلهود يف النظر بعد
يف  ~ وبعض تلك اجلهود للشيخ املنهج ذلك إبراز رأيت عقائدية(١)، نوازل
منهجية دراسات العلمية،  العثيمني  حممد الشيخ جهود «لندوة املقدم البحث 
واجلهود»  املنهج عثيمني ابن الشيخ عند العقدية أسميته: «النوازل وقد حتليلية»

فصول: وثالثة متهيد جعلته يف وقد

.~ الشيخ حياة موجزة عن ملحة التمهيد:  فيه *

متهيدية: مقدمات األول: الفصل   *
النوازل. تعريف األول: املبحث ـ 

العقدية. النوازل معرفة أمهية املبحث الثاين: ـ 
. إمجاالً العقدية النوازل يف ~ منهج الشيخ املبحث الثالث: ـ 

االعتقاد: أبواب يف الثاين: النوازل الفصل   *
التوحيد. يف نوازل املبحث األول: ـ 

والرباء. الوالء مسائل يف نوازل الثاين: املبحث ـ 
التكفري. مسائل يف نوازل املبحث الثالث: ـ 

واأللفاظ. واألفكار املذاهب يف النوازل الفصل الثالث:   *
املعارصة. املذاهب األول: املبحث ـ 

مقدمة العقدية»، النوازل يف عثيمني ابن الشيخ «اختيارات بعنوان: السنيدان ألخي فهد رسالة ماجستري  =
وفقه الباحث أن علامً البحث، هذا يف إليها يف مواضع أشري منها وأفدت عليها فاطلعت ،القر أم جلامعة
ملنهج تعرضه قول، دون وأدلة كل املسألة لألقوال يف رسده بعد الشيخ اختيارات حريصاً عىل ذكر كان اهللا

البحث. هذا صلب من كان والذي النوازل تلك الشيخ يف
برامج أو  كتاب يف سواءً املكتوب  اهللا رمحه الشيخ  تراث جل  من النوازل تلك استقراء  عىل حرصت (١)

غريه. أو اهللا رمحه الشيخ ملوقع العاملية الشبكة خالل من وكذا حاسوبية،
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والدعوات املشبوهة. األفكار الضالة املبحث الثاين: ـ 
الشائعة.  واأللفاظ احلادثة، املصطلحات الثالث: املبحث ـ 

اآليت: وفق املنهج البحث هذا يف عملت وقد

بإجياز. املبحوثة (النازلة) باملسألة      التعريف
يف بعض املسائل. األقوال إىل      اإلشارة

النازلة. هذه وجهوده يف ~ الشيخ رأي      بيان
بيان هذه النازلة. يف ~ الشيخ منهج جوانب أهم      ذكر

عىل املباركة، جلامعتنا  وأطيبه الشكرِ بأزكى أتقدمُ املقدمة هذه أهني أن وقبل
والتقديرِ بالشكرِ وأخصُ واملعرفةِ، العلمِ نرشِ سبيلِ يف وجهدٍ عونٍ من تقدمه ما
يانعة، ثامراً آتت مباركةٍ جهودٍ من  يبذلونه ما  جزاء الندوة هذه عىل القائمني

اجلزاء. خريَ اهللا فجزاهم لألمة اإلمام وجهوده هبذا للتعريف

سبحانه أسأله كام والعمل، القول يف والسداد التوفيق  تعاىل اهللا وأسألُ هذا
وأن ، الصالحِ والعملِ النافعِ للعلمِ مجيعاً يوفقنا العال أن وصفاته احلسنى بأسامئِه
املوفق تعاىل  واهللا الندوة، هبذه الدين هذا خدمةِ من قصدنا ما عىل مجيعاً  يعيننا 
وصحبه آله وعىل حممد عىل نبينا وبارك وسلم اهللا السبيل، وصىل سواء إىل واهلادي

رب العاملني. هللا أمجعني، واحلمد
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~    

صالح بن حممد عبداهللا أبو العالمة اإلمام املحقق هو صاحب الفضيلة الشيخ
يف ولد التميمي، الوهبي ريس آل نسبه يف عبدالرمحن ينتهي بن سليامن بن حممد ابن

عنيزة. يف حمافظة ١٣٤٧هـ لعام املبارك رمضان شهر من السابع والعرشين ليلة

املعلم  ألمه جده عىل وحفظه القرآن تعلم حيث علمية نشأة ~ نشأ
بن  حممد الشيخ حلقة إىل ~ انضم ثم ،~ الدامغ سليامن بن عبدالرمحن
بن الشيخ عبدالرمحن الطلبة صغار أمره بتدريس والذي ،~ املطوع عبدالعزيز

.~ السعدي نارص

حلقة يف جلس والنحو والفقه التوحيد يف العلوم مبادئ الشيخ تعلم فلام
واحلديث التفسري عليه فدرس  ،~ سعدي بن  عبدالرمحن العالمة الشيخ
عبدالرمحن فضيلة الشيخ والفرائض...ويعد واألصول والفقه والتوحيد والسرية
التدريس  توىل بعده ~ ومن كثرياً تأثر وبه األول هو شيخه ~ سعدي بن

مكانه. والتعليم

ه شيخَ استأذن العلمي الرياض معهد تح فُ ملَّا فإنه األكاديمية الدراسات أما 
أهل من بكوكبة هناك والتقى فيه فدرس به، االلتحاق بن سعدي يف عبدالرمحن
الشنقيطي، األمني حممد والشيخ باز، بن عبدالعزيز الشيخ سامحة منهم: العلم
هبؤالء وانتفع اهللا، األفريقي، رمحهم وعبدالرمحن رشيد، بن نارص بن وعبدالعزيز
وعني ١٣٧٤هـ عام يف عنيزة  إىل عاد ثم العلوم، بعض عليهم فدرس  األئمة
يذهب الرشيعة، كليَّة إىل منتسباً ذلك مع وكان عنيزة، يف العلمي يف املعهد مدرساً
الكليَّة، يف الدراسة أهنى حتى دراسية، هناية كلِّ سنة يف االختبار ألداء الرياض إىل
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بن حممد اإلمام بجامعة الدين وأصول الرشيعة إيل كلية انتقل ١٣٩٨هـ عام ويف
.~ أن تويف إىل فيها التدريس يف واستمرَّ القصيم، فرع اإلسالمية سعود

وكانت عنيزة، يف الكبري اجلامع يف العامة له دروسه اجلامعة، يف التدريس ومع
وعدم استمرارها كل احلرص عىل الشيخ حريصاً التي كان النافعة هذه الدروس
شأن الدروس هلذه وأصبح الظروف، أشد يف إال عنها ال يتغيب حتى أنه انقطاعها
العلم طلبة كبرية من كوكبة منها، واستقطاب املؤلفات واخراج الناس، نفع يف كبري
التدريس تولوا ممن كبرية مجلة الكوكبة هذه  من وخترج بقاع اإلسالم، من سائر

وغريهم. اجلامعات أساتذة من الكتب، وتأليف الناس ونفع بعده

~
هو ما فمنها وبيان مؤلفاته جهوده عن الكالم رمنا إذا يطول الكالم أن شك ال
األدب يف هو ما ومنها الفرائض يف هو ما ومنها التفسري يف هو ما ومنها الفقه يف
االعتقاد يف لصيق البحث ولكون هذا االعتقاد، كان يف ما األهم ومنها وهو واللغة
اجلهود وهذه يسرية، ولو إشارة العقيدة علم يف التأليف جهوده يف إىل أشري لعيل

منها: عدة أنواعٍ جاءت عىل

والتقريب: التلخيص ـ أ

منها أفاد والتي تيمية بن  اإلسالم شيخ مؤلفات بعض إىل الشيخ عمد إذ ـ
منها: وتلخيصها تقريبها عىل فعمل للعلم طلبه مستهل يف بقراءهتا وانتفع

طبع يف حياته وقد صنفه كتاب أول وهو احلموية: بتلخيص الربية فتح رب ـ
سنة. ٣٣ العمر من وله ١٣٨٠هـ، سنة مرة أول

الثانية السنة مقرر من للمهم كمذكرة  ألفها الواسطية،  العقيدة عن مذكرة ـ
يف التوحيد. العلمي املعهد ثانوي يف
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التدمرية. ~ اإلسالم شيخ رسالة الشيخ فيها قرب وقد التدمرية، تقريب ـ

منها: ابتداءً التأليف ـ ب

املعاهد يف الثالثة ثانوي السنة لطالب ~ اإلسالمية، ألفها العقيدة يف نبذة ـ
١٤٠٢هـ. سنة العلمية

احلسنى وأسامئه اهللا صفات يف املثىل والقواعد واجلامعة، السنة أهل  عقيدة ـ
كثري. وغريها ~ هذا الكتاب وسابقه سنة ١٤٠٤هـ.... ألف وقد

ومنها: للمتون ـ الرشوح جـ

األصول ورشح التوحيد، رشح كتاب املفيد القول وأسامه التوحيد، كتاب رشح
االعتقاد.... ملعة ورشح السفارينية، ورشح الواسطية،  العقيدة ورشح الثالثة، 

وغريها.



عليه يل وصُ عام ١٤٢١هـ شهر شوال عرش من اخلامس يوم مساء ~ تويف
 ~ والطمأنينة، بالصرب متحلياً به، أملَّ مرض بعد مكة يف ودفن احلرام، املسجد يف
ما عن ورضوانه، وجزاه بمغفرته عليه ومنَّ جناته، فسيح وأسكنه رمحةً واسعة،

خرياً(١). واملسلمني لإلسالم قدم

للدكتور العثيمني بن صالح حممد العالمة حلياة اجلامع اهللا: رمحه حلياة الشيخ املخترصة هذه النبذة يف انظر (١)
العقدية النوازل يف واختيارات الشيخ الزهراين، نارص للدكتور الزاهد اإلمام عثيمني وابن احلسني، وليد

ص١٤.
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األول الفصل
 

األول املبحث
 

هبم ونزل  نزهلم ويقال: ونازالت،  نوازل عىل وجتمع نازلة،  مجع النوازل:
الشديدة املصيبة النزول، ومعناها: أسباب ومنه ، حلَّ بمعنى نزوالً ينزل وعليهم

بالناس(١). تنزل الدهر شدائد من

والوقائع الطارئة، املسائل هبا ويراد تطلق العلمي: االصطالح يف ومعناها
.(٢) رشعياً حكامً تتطلب التي املستجدة،

وأنامط  والتغريات، كم هائل من األحداث والوقائع اليوم ولقد اكتنف العامل
من الشبهات العارضة واإلشكاالت احلادثة التي توجب رؤية وحكامً رشعيًا جتاه 

النوازل. تلك



.٤٨٢/٣٠ العروس وتاج ،٢٩٨/٢ اللغة املحيط يف انظر: (١)
الفقهاء ص٤٧١٠ لغة النوازل ص٩، ومعجم فقه انظر:  (٢)
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الثاين املبحث
   

كيف الناس يعرف ال احلياة ومستجداهتا صور من صورة أو حدوث أمرٍ ما، أن
كيف التعامل ومعرفة عظيم، حرج يف األمة أن ذلك يوقع ال شك معها، يتعاملون
فسيحلطلباالجتهاد، معها حتتضوءالرشعوحكمهمناألمهية بمكان،وهذاجمال
دين أن وبيان احلق، يف الواقع وإيضاح والنظر الرشع، أصول عىل املستجدات وإنزال
نستطيع لذا واقع احلياة، تغري مهام استجد من مسائل أو ومكان، زمان لكل اهللا صالح

التالية: النقاط يف العقدية يكمن النوازل بأن أمهية معرفة اختصار القول

ومكان. زمان لكل الرشيعة عىل صالحية التأكيد ـ
اهللا بعباده. من رمحة وهذا واملتطورة، املتجددة العباد وحاجات ملصالح مراعاته ـ
حكم وجود عدم إذ  الوضعية، بالقوانني العمل دعاة عىل الفرص تفويت  ـ
القوانني، دعاة به ما يتذرع أكرب من النازلة والوقائع املستجدات يف عليه منصوص
أحكامها، النوازل وبيان ملعرفة والبحث العلم أهل من االجتهاد من بد فال هذا وعىل
بال يبقى الناس لئال مهم أمر رشعي حكم يسبق هلا مل التي املسائل هذه يف واالجتهاد

يف غريها(١). االجتهاد من ألزم حكمها ومعرفة فيها بل إن االجتهاد حكم فيها،

واحلكم النوازل معرفة أعني هبذا األمر ـ قائم من عرصنا خيلو ال اهللا وبفضل
التي حترص واللجان، واهليئات العلمية املجامع طريق عن جلياً ذلك وتر ـ فيها

حكمها(٢). يف البيانات وإصدار الواقع أرض يف يستجد تتبع ما عىل جاهدةً

النوازل ص٤٢. من سبل االستفادة انظر: (١)
.٢٦٩/١ يف الرشيعة اإلسالمية الفتو انظر: (٢)
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املبحث الثالث
   ~  

والتي  بإمجال، العقدية النوازل يف ~ منهج الشيخ فيها أوضح هذه النقاط يف
هنا سقتها التي النقاط وهذه ،~ للشيخ وآثار جهود من يدي مما بني استسقيت

البحث. هذا مسائل يف تطبيقاهتا متتالية بيَّنت جمملة

الرشعي  التأصيل عىل احلرص شديد ~ الشيخ الرشعي: كان التأصيل  أ ـ 
داللة ذاكراً والسنة الكتاب من األدلة عن هلا فيعرض املسائل ويبحث مسألة، ألي
ونلحظ للمعقول، املنقول وموافقة األدلة، بتوافر لطمأنة القلب ذلك، بعد العقل

أمهها: كان عدة أمور للشيخ الرشعي التأصيل هذا يف
عليهام. مبنية العقيدة وأن والسنة الكتاب أمهية عىل التأكيد ـ

النقل يعارض ال العقل الصحيح أن وإثباته دائامً النقل، مع بالعقل االستدالل ـ
عن اهللا ورسوله. جاء ما عىل يقدم ال وأنه العقل منزلته إنزال مع الرصيح،

رسوله وسنة اهللا يف كتاب يكون أن يمكن ال وأنه الواقع، صح يف ملا مراعاته ـ
رصاحة. الواقع خيالف ما

الصواب. وجه فيه له يتبني فيام مل ~ توقفه ـ

رشعية  أصول هلا  األغلب  األعم  يف نازلة  فكل بأصوهلا: املسائل ربط ـ ب
تأسيس  ثَّم ومن األصول، تلك النازلة إىل هذه ~ فريجع وضوابط، وقواعد

عليها. احلكم الرشعي

يف  والكالم األحكام بربط الشيخ به: فتميز املسائل وربط الواقع مراعاة جـ ـ
حمل  النوازل هذه عىل ~ أحكامه جعل  مما املعارص، املسلمني بواقع النوازل
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اطمئنان. وموطن قبول

والتدرج  املسائل عرض ~ منهجه  من وعرضها: فكان املسألة تقرير  د ـ 
املسألة، هبذه املحيطة اجلوانب مجيع يفهم السامع إن حتى عليها، والتفريع فيها 
أو القارئ ذهن يف تدور التي اإليرادات يورد كام التداخل، أو اللبس عن بعيداً

لو قيل... قائل، أو قال يقول: لو دائامً فتجده السامع

طالب  إىل املعاين  بتقريب ~ متيز  حيث  والتقسيم: التفصيل منهج ـ هـ  
الفهم، سلس بديع، تقسيم وما خيرج يف فيها وما يدخل املسألة، شوارد ومجع العلم

مانع. جامع

للمفتي  يقدمون واالختصاص اخلربة فأهل اخلربة: أهل من  االستفادة  ـ و
وأحكامه،  فتاويه كثري من يف اجلانب هذا ~ الشيخ راعى وقد معارفهم، خالصة

فنّهم. يف فنّ كل ذي أهل أو الطب وأهل الفلك سؤاله ألهل يعرض فكثرياً ما

دون  والعدل احلق  منهج املخالف مع ~ هنج  املخالف: من  املوقف  ـ ز 
بهبأسلوبعلمي استدلوا التشهريأو التنقص،فتجده يفمناقشتهللمخالفنييوردما

واألنصاف(١). بالعدل بني احلق ثمَّ هبا، يستدلوا هلم مل شبهاً ربام أورد بل رصني،

الشيخ واختيارات عدد (١٦٠)، البيان جملة القايض، أمحد مقال للدكتور يف العقيدة انظر: جهود الشيخ  (١)
.٥٧ يف النوازل العقدية ص
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الفصل الثاين
   

األول املبحث
 

   

وحدَّ توحيداً  اللغة، يف اإلفراد وهو التوحيد: كلمتني من مركب اللغة يف وهو
واملدبر، والسيد، املالك، منها:  معاين عىل اللغة يف يطلق والرب واحداً،  جعله 

واملنعم(١). والقيِّم، واملريب،
يشءٍ كلِّ بُّ هو رَ تعاىل اهللا اإلقرار بأن فهو االصطالح: يف الربوبية توحيد أما
بإجابة املتفرد الضار، النافع، املميت، املحيي، هو وأنه ورازقه، وخالقه ه، مالكُ أَي
يشء عىل كل القادر كله، وبيده اخلري كله األمر له الذي االضطرار، عند الدعاء

رشيك(٢). يف ذلك له وليس
بأفعاله. اهللا توحيد بأنه الربوبية توحيد أهل السنة واجلامعة ويلخص

 p o n نث تعاىل: قال له، وال أمر إال هو مالك إال وال إال اهللا فال خالق
بأفعال تعاىل اهللا أي إثبات انفراد (األعراف: ٥٤). مث  v  u  t  s  rq

وتدبري. ورزق خلق وملك من الربوبية،
منها: نوازل عدة التوحيد من النوع هذه ويف *

منها علامء كثري والتي ألف الطبيعية، العلوم تدريس األرض: بعد دوران مسألة



.٣٩٩/١ العرب ولسان ،٩٦ الصحاح ص انظر: خمتار  (١)
احلميد ص٣٣. تيسري العزيز انظر: (٢)
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حقيقة اعتربهتا التي املناهج  تلك ضمن األرض دوران  مسألة جاءت غربيون،
وعدوها النظرية هذه رفضوا  املعارصين الرشع علامء بعض أن إال ثابتة، علمية
ال تصادم نصوص الرشع إن وقال: تأملها وبعضهم الرشعية، مصادمة للنصوص
يرتتب املسألة ال قوهلم: إن هذه مع أقرب، ذلك تأييد إىل هي بل تعارضه، ذلك وال
أو بتعلمها  املسلم  الشارع يكلف ومل املسلم، عىل  كبري أثر وجهلها معرفتها عىل

هبا. التعبد

كافر فهو  هبا وقال وصدقها هبا آمن عدوا كل من النظرية هلذه واملعارضون
الدالة الكونية اآليات من اآلخر الصنف كام عدها للقرآن(١)، مكذب مرتد، ضال
تعاقب من عنها ينتج وما دوراهنا الدقة يف هذه  وأن ووحدانيته؛ اهللا وجود عىل
األعالم العلامء أولئك جعل والذي العزيز احلكيم(٢). اهللا آيات من والنهار الليل
األرض أن األوائل األئمة قول من استقر ما هو هبا والقول النظرية هذه يعارضون

تدور. تتحرك وال ال

األرض،  دوران مسألة يف الناس «اختلف :~ محيد بن عبداهللا الشيخ قال
بعدم كالقرطبي املفرسين بعض وقال به، القول اليونان احلكامء بعض عن ونقل
األرض دوران أثبت املعارص العلم لكن قال: ثم ذلك، اإلمجاع عىل وحكوا دوراهنا

واهللا أعلم»(٣).

حول  وفتاويه ودروسه  خطبه يف منثورة جهود ~ عثيمني ابن  وللشيح 
إثبات وال نفي يرد فيها مل التي من األمور األرض، خالصتها: أهنا دوران مسألة
نث !  "  #  $  %  تعاىل: قوله ألن يف السنة، وذلك الكتاب وال ال يف

اهليئة اجلديدة. أتباع عىل الشديدة الصواعق محود التوجيري: الشيخ كتاب : مثالً ذلك يف انظر  (١)
للزنداين ص٣٠٣. اخلالق توحيد انظر: كتاب (٢)

.٢٣٤/١٥ تفسري القرطبي وانظر: قاسم ص٢٣، بن حممد بن عمر مجع محيد ابن فتاو (٣)
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قد  الناس كان بعض وإن دوراهنا، يف برصيح ١٥)، ليس &  '  مث  (النحل:
حركة، لوال  لألرض أن عىل يدل مث   '  & نث%  قوله: بأن هبا حمتجاً استدل

عليها. بمن الضطربت الروايس هذه

برصيح  ليس (غافر: ٦٤)، نث m l  k j  i h مث  وقوله:
من فيها اهللا ألقى بام دوراهنا امليدان يف من حمفوظة كانت إذا ألهنا دوراهنا، انتفاء يف

تدور(١). كانت وإن قراراً، صارت الروايس

تدور أو تتحرك إهنا أن أقول: أستطيع وال هذا، يف أتوقف حال أنا كل وعىل
كائن أو ذلك أن السنة أو يف القرآن يف عندي يثبت مل ال تدور؛ ألنه أقول: إهنا وال

كائن(٢). غري

التي  تتحرك وهي هي التي الشمس أن عىل تدل األدلة أن ظواهر ~ بنيَّ ثم
يدور الذي أن من اليوم الناس ملا يقوله خالفاً والغروب الطلوع يكون بتحركها
علينا الواجب اهللا، كالم يشء من لدينا فنحن ثابتة، الشمس فهي األرض، وأما هو
لدينا ثبت فإذا ، بَنيِّ بدليل إالَّ الظاهر هذا عن نتزحزح ظاهره وأال عىل نجريه أن
أن جيب فحينئذ األرض بسبب دوران والنهار أن اختالف الليل القاطع بالدليل

به(٣). املقطوع اليشء القرآن خيالف ال حتى املطابق املعنى إىل اآليات نؤول

اآليت: املنهج املسألة هذه جهود الشيخ يف النظر يف بعد ويتضح

بدوران القول إىل يميل مرات فتجده املسألة هذه يف وضوح قول الشيخ عدم ـ
هذه بعضهم عد وهلذا  دوراهنا، عدم  إىل وامليل التوقف يؤثر وأخر األرض،
املسائل له يف والتوقف منهج ،~ الشيخ فيها توقف التي املسائل من  املسألة



.٧٠/١ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع انظر: (١)
.٢٠/٦١ املفتوح الباب لقاءات انظر: (٢)

.٢٣/٦ عثيمني البن القرآن تفسري انظر: (٣)
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فيها. احلق يتضح له مل التي
رصيح  خيالف يمكن أن ال إذ ثبت، إذا معارضته وعدم للواقع ~ اعتباره ـ

به. املقطوع الواقع القرآن
ومل  تثبت مل األدلة ألن أو نفيه، األرض اجلزم بدوران وعدم لألدلة ~ نظره ـ
القائلني  بخالف احلكم، إطالق يف استعجال بالدليل وعدم تأملٍ ذو ~ تنف، فهو

يسوغ ذلك. دليل وال باملخالف، والوقيعة اجلزم منهم تلحظ إذ قد القولني بأحد
عن األمريكية اإلعالم وسائل أعلنت ١٩٧٩م عام يف القمر: إىل الوصول ـ
علامء من الغربيون الزمن والعلامء ذلك ومن القمر، إىل  الفضائية املركبة وصول
حقيقةً ذلك من يعترب بني ما األمر هذا يتناولون اإلسالم أهل علامء الفلك وبعض
أن ير ومن القمر، من الوصول إىل متكن العامل قد وأن فيها، خياض أال ثابتة جيب

سياسية(١). أهدافٍ لتحقيق إعالمية خدعةٍ جمرد الوصول هذا
أن يعترب العلم ألن بعض أهل العقدية املباحث ضمن املسألة أدرجت وهذه
وأن علم، بال اهللا عىل  وقولٌ الغيب علم يف لٌ تدخُ القمر إىل الوصول يف القول
سامواته يف إهنام إذ إليهام الوصول يمكن ال  اهللا آيات  من آيتان والقمر  الشمس
وآخرون كافراً، بذلك تفوه من كل واعتربوا إليها(٢)، النفاذ يمكن التي ال سبحانه

معارضني. غري أو مؤيدون لذلك
ذلك بيان يف رسائل تأليف الوقت إىل ذلك يف اإلسالم ببعض علامء مما حدا

األمة(٣). احلق وإرشاد وإيضاح

العقدية ص٦٦٨. النوازل يف اختيارات الشيخ انظر: (١)
ص٧. بن باز عبدالعزيز للشيخ الكواكب، إىل الصعود وإمكان الشمس عىل جريان واحلسية النقلية األدلة انظر: (٢)
الظرفية يف وجعلوا السامء، يف القمر أن تبني بآيات استدل للقرآن، وخمالفة باطلة الدعو هذه من اعترب (٣)
يعارض ظواهر إليه من الوصول ذكر هبا، وما أو ملصقٌ السامء داخل القمر أن أي السامء) (يف اآليات
.١٥٢ أضواء البيان١٤٦/٢– يف اهللا، رمحه الشنقيطي، الشيخ كتبه ما انظر: باطل. كذبٌ فهو النصوص
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من  صاحبه وما احلدث هذا عارص الذي ~ عثيمني ابن الشيخ هؤالء ومن
ألَّف إذ  وتكذيب، ردٍ أو  قبول وتصديق،  األقوال من يف وتباين دعاية وإعالن،
ذلك من ير ثبوت بنيَّ فيها القمر»، «الوصول إىل أسامها املسألة هذا حول رسالة
«وإذا صح خمالفةٌ للقرآن، باطلةٌ الدعو هذه أن ير من وقول يؤيده، القرآن وأن
يظهر يل فإن الذي القمر سطح فضائية عىل إنزال مركبة من األخبار به تواترت ما
ليس يف أنه كام خيالفه، ما القرآن رصيح يصدقه فليس يف وال يكذبه ال القرآن أن

ويؤيده». يدل عليه ما القرآن
يف كالمه يقع أن يمكن ال أنه :~ مع إيضاحه فريق كل به ما استدل وساق
يف أن يقع يمكن الصدق والبيان غايته ال يف والبالغ علمه، عن الصادر سبحانه
خيالف املحسوس ما يف يقع أن وال أبداً، املحسوس خيالف الواقع ما شأنه هذا كالم

رصحيه أبداً(١).
التالية: املسألة النقاط هلذه عرضه يف ~ الشيخ منهج ونلحظ يف

يف  يستعجل أن للمسلم ينبغي ال أنه فيها بني أساسية قاعدة  ~ وضع ـ
يف النظر املرء عىل وأن والتجارب، واخلربة الواقع يف ثابتة حمسوسة أمورٍ إنكار

فيها. والتأين األدلة
الرشع والواقع. من األدلة مسلك التوسط واألخذ بكافة ~ يسلك ـ

احلكم بيان عىل أو كتاباته فتواه تقترص وتوجيهها للخري، فال لألمة نصحه ـ
بارز منهج والتوجيه، وهذا النصح البيان هذا ن بل يُضمِّ فحسب، املسألة بيان أو

.~ وآثاره يف جهوده واضح ومسلك
إىل توجيه الناس كالمه من تتبنيَّ القمر إىل الوصول مسألة سبيل املثال يف فعىل



الشيخ٥/ فتاو جمموع أو ضمن ،١٢٦ القمر ص١٢١ـ إىل يف الوصول رسالة العقيدة، يف انظر: رسائل (١)
.١٦٤
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الرصيح، غري القرآن بظاهر عىل من يتمسك ينكر إذ كافة األدلة، يف والنظر التوسط
املحضة، أخذ باألمور املادية من عىل ينكر كام واقع متيقن، أمر كل خالفه من وينكر

الكريم(١). القرآن عليه دل عامَّ ويعرض

فيها  اخلوض جيب  وتبث تنرش مسألة كل  ليس أنه لألمة ~ أوضح كام
العلم فضول من قد تكون اليوم تطرق التي املسائل من كثرياً إذ أسوارها، واقتحام
يدفع وإنام للقمر. كمسألة الوصول ، جهالً أو كبري علامً يشءٌ يرتتب عليها التي ال
يف وكالمهم الناس خوض من حوله ير ما املسائل هذه مثل  يف للكتابة العامل

األمر. يف بصرية غري من ردها أو قبوهلا

الواقع غري  هذا األمر ينكر إذ أوجب عىل من مآل األمور، يف ~ نظره   ـ
غري املتيقن قد يكون إذ اإلنكار، يف التأين الرشع، رصيح يعارضه الذي ال املتيقن
أو تقصريه، أو قصوره نفسه يف إىل الطعن املرء فبذلك جيلب فيه غداً، مقطوع اليوم

املتيقن(٢). للواقع خمالفاً نظره يف كان حيث الكريم القرآن يف الطعن

اإلسالم ص٤٢. أركان انظر: (١)
األدلة النقلية رسالة انظر: بيان وملزيد القمر ص١٢٦، إىل يف الوصول رسالة العقيدة، يف انظر: رسائل (٢)
باز، بن عبدالعزيز للشيخ الكواكب إىل الصعود وإمكانية األرض، وسكون الشمس جريان عىل واحلسية

.٦ عدد اإلسالمية اجلامعة هو، جملة القمر وأين موضوع له حول يف مقالٍ األنصاري محاد والشيخ
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األلوهية، توحيد  يسمى:  اهللا إىل  إضافته فباعتبار األلوهية توحيد له: ويقال 
توحيد العبادة. اخللق يسمى إىل إضافته وباعتبار

تعاىل: نث ;  تعاىل، قال هو اهللا فاملستحق للعبادة بالعبادة، Å  وهو إفراد اهللا
(لقامن: ٣٠). >    =  < ?      @  E  D  C   B  A  مث

شيئني: عىل تطلق والعبادة *
حمبة نواهيه; واجتناب أوامره بفعل Å  هللا  التذلل بمعنى التعبد األول:

وتعظيامً.

مٌ اسْ يَ  هِ :~ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كام فمعناها  به; تَعبَد املُ الثاين:
ةِ(١). رَ اهِ الظَّ وَ نَةِ بَاطِ الْ لِ امَ عْ َ األْ وَ ، الِ وَ قْ َ األْ مِنْ : اهُ ضَ يَرْ وَ ُ اهللاَّ هُ ِبُّ حيُ ا مَ لِّ لِكُ عٌ امِ جَ

أو التوحيد هذا خيالف ما كل العبادة توحيد  يف العقدية  فالنوازل هذا وعىل
أمهها: ومن ينقص كامله،

املرشوعة: األدوية غري *
سبب رشعاً أنه مما ثبت السبب أن يكون هذا باألسباب، األخذ اشرتط جلواز
حيصل التي املعهودة األسباب من هذا أن ويعرف حمرماً رشعاً، يكون فال وقدراً،

منفعتها(٢). املعروف النافعة هبا املقصود، كاألدوية املجربة

وأنه أنه دواء مما يزعم للناس خيرج مجيع ما يف أن نطرد هذه القاعدة ونستطيع
سوار البدن يعايف مما يزعم أنه للناس حديثاً خرج ومما الشفاء، أسباب من سبب

،١٤/١ كتاب التوحيد عىل املفيد القول وانظر: ،١٤٩/١٠الفتاو جمموع أو ،١٥٥/٥الكرب الفتاو (١)
ص١٩. االعتقاد صحيح واإلرشاد إىل

والتامئم ص١٣ـ١٧. الرقى وأحكام السديد للسعدي ص٣٤، انظر: القول  (٢)
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الروماتيزم. سوار األطباء عند عليه يطلق العضد الذي أو املعصم
أهل يلبسه ما شابه  الشفاء،  منه ويقصد العضد عىل يلبس مما هذا ولكون
يف وارد والشك إليه وخرز، وقالئد وودع وحلق متائم من يعلقونه وما اجلاهلية
ينهى ما الوارد بل وروده، بعدم شك فال أما رشعاً عادة، عالجاً السوار هذا كون
فيه األصل كان هذا وألجل فيها، النفع ويعتقد اهللا مع  فيه يرشك مما يشاهبه عام 

التحريم.
فيه السوار هذا كون وهو للشفاء، معروفاً سبباً فيه أن ير فإنه أجازه من أما
يسمى ما أو مرض الروماتيزم من للشفاء البدن تأثري عىل هلا كهرومغناطيسية أشعة

هذه األمراض(١). ملعاجلة بأمراض املفاصل، وأهنا سبب حديث
ما لكل فتاويه يطلع عىل من كل يدركه رصداً تر جلهود الشيخ التأمل وعند
أو غريها األسورة هذه والعادة، من بالتجربة عرفت رشعية أو سواء أدوية من جد

اآليت: باملنهج اتسمت اجلهود وهذه السابقة(٢)، املعارصة أو األدوية من
وغريه، املنصوص عليه هذا لتشمل العامة القواعد ووضع املسائل هذه تقسيم ـ
والعادة. التجربة علم بطريق وما الرشع، ما علم بطريق إىل: يستشفى به ما فقسم

لعدم  هذه األشياء املنع؛ مثل يف فاألصل األصل، عىل ~ الشيخ تعويل ـ
الشفاء. يف سبباً تكون أهنا عىل يدل الذي واحليس الرشعي وجود الدليل

فتاويه  دائامً يف نجده قوهلم، ولذلك واعتبار االختصاص أهل إىل ـ رجوعه ~
معقول(٣). هو مشاهد ما املنقول، يصادم ال أن ألجل االحرتاز، هبذا يذيلها

.١٤٠/٦ البحوث العلمية جملة انظر: (١)
،٢٠/١٧ ١٩٠/١١ـ١٩٣، ،٤٩٨/٩ ،١١٠/١ عثيمني ورسائل ابن فتاو جمموع : مثالً ذلك انظر يف (٢)

.٤٢٦/٢٣ العثيمني ورسائل فتاو وجمموع
أو ،٣٩/١٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو وجمموع ،١٨٩/١ التوحيد كتاب  رشح املفيد القول انظر: (٣)

.١١٠/١ العثيمني ورسائل فتاو جمموع
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أوهام جمرد ونحوه الدواء هبذا التداوي كان واحليس الرشعي السبب عدم فإذا
أهنا حساً وال رشعاً تثبت مل أسباب واختاذ بالرشك اإلنسان فيقع  هلا،  حقيقة ال 

أسباب.

«الفوتوغرايف»: الضوئي التصوير *
متعلق وهذا اهللا، خللق مضاهاة فيها إذ بالعقيدة املتعلقة املسائل  من التصوير
بتوحيد األلوهية، املتعلقة باهللا الرشك إىل ووسيلة مدعاة هي أو وربوبيته، اهللا بخلق
عىل العذاب أشد املوقعة للتصوير املانعة لألدلة املسلمني نظراً علامء قرره وهذا ما

املصورين.

التصوير الفوتوغرايف، وهو ما وهو التصوير من أنواع جديد نوع حدث لكن
تلك جعل املنهي عنه التصوير عموم يف أدخله فمن احلديثة «الكامريا»، باآللة يعمل
القيامة(١)، يوم اهللا عند عذاباً الناس أشد مصوره وأن منه، متنع واألدلة األحاديث
الوعيد، ومل فاعله احلرمة وال عىل مل يرتب عليه التصوير من النوع هذا استثنى ومن

باهللا. إىل الرشك ذريعة أنه مضاهاة خلق اهللا أو أنه من ير

جتلية صور هذه  يف واضحة جهوداً له نجد إذ ~ عثيمني ابن الشيخ هؤالء من
اآليت: باملنهج اتسمت اجلهود وهذه رشحه وكتبة من عدد يف وأقسامها املسألة

بلده. علامء من به خالف املفتى به، وإن أنه احلق والصدع يراه بيان ما يف اجلرأة ـ

يف وعدم دخول الصور الفوتوغرافية حرمها، املسألة وبيان مأخذ من ـ تأصيل
القياس. هذا

تصويرها، وكيفية «الكامريا» التصوير هذا آلة ومعرفة اخلربة أهل سؤال  ـ

دَّ النَّاسِ أَشَ «إِنَّ :S قوله (٥٦٥٩) رقم ومسلم البخاري٢١٥/٧، رقم (٥٩٥٠)، يف صحيح جاء كام (١)
.« ونَ رُ وِّ ُصَ ةِ املْ يَامَ قِ مَ الْ يَوْ اهللاِ نْدَ عِ ابًا ذَ عَ
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والداه، رباه

من التصوير املانعون الذي أباحه الفيديو يف التصوير وبني بينها معرفة الفرق ثم
آلياً. تصويراً مصور أي دون تصور اآلالت هذه وأن الفوتوغرايف،

قلد «فلو الصواب وجه وبيان الصورة لتقريب واألقيسة األمثلة رضب ـ 
ولو هلا، هي مشاهبة األول بل كتابة غري الثاين كتابة شخص، لكانت كتابة شخص
عمل كان وإن كتابة األول هي الصورة لكانت الصورة الفوتوغرافية نقل كتابته
هي فيه الصورة «الكامريا» الفوتوغرافية باآللة الصورة نقل فهكذا الثاين، من نقلها

التصوير»(١). آله بواسطة نقل اهللا تصوير

قال: الشكل، الصورة: اللغة أصل  يف التصوير أن اللغة حيث عىل اعتامده ـ
وإنام تفصيل وال تشكيل فيه ليس «الكامريا» وتصوير وفصله، قطعه اليشء وصور

تعاىل(٢). اهللا فصله وتفصيل شكله شكل هو نقل

املنع العبادات يف األصل أن املعروف من فإن واألصول: القواعد إىل الرجوع ـ
بالكامريا التصوير وهذا بتحريمه الرشع أتى ما إال احلل التعبدية غري ويف األعامل
قاعدة  يشري إىل ~ دائامً كام أنه احلل، التي األصل فيها التعبدية األعامل غري من

اهللا. من إباحة ما حرمه أشد اهللا أباحه ما حتريم أن

منهجه  من إذ الصور  اقتناء وبني «بالكامريا»  التصوير بني  ~ فرق ثم  ـ
ـُصور  امل لتعظيم التي فالصور عىل الناس، يلتبس ال حتى النزاع حمل حترير ~
ما بخالف هذا حمرم، فإن عىل املالبس إليها، أو ما كان بالنظر للتمتع للذكر، أو أو
املجالت يف تكون كالتي لغريها، تأيت تبعا ما أو ممتهنة، أو للرضورة، كانت الصورة

.(٣) يقصدها املقتني وال والصحف

عثيمني٢٥٤/٢. ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
١١٠/٧٨ ورسائل للعثيمني انظر: كتب (٢)

.٢٠٣/٢ واملمتع ،٤٥٠ ،٢١٥/٣ كتاب التوحيد رشح املقيد القول انظر: (٣)
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الصناعات والتي ظهرت يف احلديثة األطفال عرائس يف اخلالف مما سبق، وقريباً
أعني متحركة هلا جعل إذ لصورة اإلنسان، يف تقريبها وتفنن البالستيك احلديثة من
مضاهاة من هذه عد من العلم وضحك...، فمن أهل بكاء من وأصوات ومفاصل
مستثناة من أهنا ير من ومنهم املحرمة، والتامثيل الصور يف داخلة وأهنا اهللا خلق
هبا، وهي غري  تلعب صور من > لعائشة كان ما عىل الصور املحرمة ومقيسة
ال يرخص ما لألطفال يرخص األطفال، كام أنه أيدي يف إهنا ممتهنة إذ هي بل معظمة

هذه األمور. مثل يف للكبار

احلكم  بيان رأي يف ~ كان للشيخ لألطفال العرائس هذه النتشار ونظراً
بالتحريم. جيزم ومل استخدامها، منع يميل إىل فكان فيها،

يتضح  مل التوقف فيام وهو ~ الشيخ النوازل لد بارز يف منهج وهبذا يتضح
صور األطفال فلعب النظر، من حظ منها واحد لكل دليالن يتجاذبه الدليل أو فيه
النظر عند لكن يأيت التحريم، فمن هنا متاماً، اإلنسان صورة وعىل التصوير دقيقة
فهي ،(١)S الرسول عليها ينكر ومل  بالبنات تلعب  كانت > أن عائشة إىل
من ص التخلُّ لكن يمكن يف حتريمها، أتوقَّفُ «فأنا :~ ذلك بعد قال ثم مباحة،

وجهها»(٢). بأن يُطمس بهة الشُّ



.(٦٤٤٠) ١٣٥/٧،رقم: ومسلم ٣٨/٨، رقم: (٦١٣٠)، البخاري الصحيحني خمرج يف واحلديث (١)
.٢٠٨/٢ زاد املستقنع املمتع عىل الرشح (٢)
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الثاين املبحث
   

املحبة عدة منها: معان تطلق عىل الوالء كلمة نجد أن اللغة معاجم عند النظر يف
الرب عىل يُطلق اسم واملوىل منه، والدنو اليشء من والقرب  واإلتباع والنرصة
تدل املعاين هذه وكل واملحب والتابع(١)، والنارص واملعتق واملنعم والسيد واملالك
يكون هذا وعىل العدو، ضد والويل املعاداة،  ضد فاملواالة واملحبة،  النرصة عىل
واملحبة النرصة هي فالوالية اللغوية، املعاين هذه من ينطلق االصطالح: يف الوالء
تعني الكافرين ومواالة ونارصهم، أحبهم املؤمنني واىل فمن واالحرتام، واإلكرام

هلم(٢). واملحبة الود وإظهار إليهم التقرب

والعداوة(٣). والتخلص والتنزه البعد منها معان ٍكثرية فيطلق عىل الرباء: أما

وال  ويكرهه اهللا ما يسخطه عن ومبتعداً العبد املؤمن بريئاً الرشع: فيكون ويف
البغض الرشعية فالرباءة والذوات، واالعتقادات واألفعال األقوال من يرضاه
يتضح أن وعىل هذا اهللا، حيبه ما لكل احلب الرشعية واملوالة اهللا يبغضه ما لكل
األصلني من هذين وينشأ عن والبغض، العداوة وأصل الرباءة احلب، املوالة أصل
تضمحل، أو تنقص أو اإلنسان عقيدة به تتحقق ما اجلوارح القلوب وأعامل أعامل

اهللا(٤). إال إله ال معنى هي إذ العقيدة مكانة عظيمة أن هلذه ما يؤكد وهذا

،٩٨٦/٣ العرب ولسان ،٢٥٢٨/٦ للجوهري والصحاح ،٤٤٧/١٥ لألزهري اللغة هتذيب انظر: (١)
٨٤١٠/٢ املنري للفيومي واملصباح

والرباء ص٧٠. والوالء التوحيد ص٤٢٢، رشح كتاب احلميد العزيز تيسري انظر: (٢)
.٢٣٦/١ فارس ومقاييس اللغة البن ،١٨٣/١ العرب ولسان لألزهري ٢٦٩/١٥، اللغة انظر: هتذيب (٣)

التوحيد ص١١٢ـ١١٦. رشح كتاب يف احلميد العزيز تيسري انظر: (٤)
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فيها وتتشعب النوازل عنها السؤال يكثر العرص يف هذا والرباء الوالء ومسائل
هذه أهم من ولعل  إليهم، احلاجة وكثرة بالكفار االتصال لسهولة إال ذاك وما

النوازل املعارصة:

الكافرة: البالد بجنسية التجنس مسألة *
يف يتوافقون أناس فكل املجانسة واملشاكلة من مأخوذة واجلنسية التجنس لعل

العجم(١). وجنس كجنس العرب، منه جنس فيه فهم ويتشاكلون أمر

تربط التي والسياسية منحى الروابط القانونية أخذ معارص كمصطلح واجلنسية
ألفراد الشعب من ما له تلك الدولة شعب من الفرد جزءاً ويعد الدولة، أفراد بني

والواجبات. االلتزامات من عليهم ما وعليه واحلقوق، املزايا

عدة الشخص من ذلك من تلك الدولة لكي يكون اجلنسية طلب والتجنس
والقسم بجنسيتها، جتنَّس التي الدولة لقوانني املتجنس قبول لذلك ويلزم رعاياها،

هبا. وااللتزام عليها
يكن معروفاً مل املعارص بمعناه املصطلح يف هذا النظر والتجنس عند واجلنسية
املعارص طابعه القانوين يأخذ مل لكن ١٧٨٩م، عام قرابة الفرنسية الثورة بعد إال
بالد أوربا، يف ظهر حيث األوىل احلرب العاملية هناية بعد إال الدول به بني املعرتف

دول العامل(٢). بقية إىل انتقل ومنها

املتجنس كوالء لوازم، من الكافرة البلد بجنسية التجنس هذا عىل يلزم وملا
حكم وترك الكفرية، وقوانينها لنظامها وخضوعه جنسيتها، حيمل التي للدولة

والرباء. الوالء مسائل املسألة ضمن هذه الرشع، أدرجت

.١٥/٢٤٤ بالقاهرة العربية اللغة جممع وجملة التعريفات ص١٠٧، انظر:  (١)
توبولياك ص٧٧. لسليامن لألقليات اإلسالمية السياسية األحكام انظر: (٢)
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اليوم يسمح فال  جتنس، حقيقتها  يف  هي إذ الدائمة اإلقامة التجنس  ومثل
أو اجلنسية؛ السيايس اللجوء بطلب إال أخر يف دولة إنسان ألي الدائمة باإلقامة

تلك البالد. انتهى يغادر ما متى أمد له عمل بعقد بقاؤه مهام طال ألنه
اإلباحة، أو املنع  قولني عىل املعارصون العلامء فيها اختلف  املسألة  هذه
العلامء ألقوال سارداً املبحث هذا يف ولست به،  للقائلني  وضوابط تفصيل عىل 

بإمجال: لكن أشري إليها ومناقشتها وأدلتهم املسألة هذه املعارصين يف
موالة  من نوعاً اعتربوا ذلك إذ اإلسالمية، واهليئات اللجان أكثر وعليه املنع: ـ
التي واألحاديث اآليات به استدلوا ما عامة وكان اإلسالم، ألحكام ونبذ الكفار،
إىل والتحاكم أظهرهم، بني واإلقامة إليهم، والركون الكفار مواالة عن تنهى

الكافرة. الدول تلك عن والدفاع قوانينهم،
املفاسد،  ودرء املصالح إىل قاعدة حتقيق ترجع أدلتهم عامة فإن املجيزون: أما ـ
عىل وقدرة وصالبة قوة متنحه اجلنسية هذه الكفار ديار يف يقيم من أن وقالوا:
أن دون قضية ملن خيدم االنتخابات يف والتصويت الرأي، وإبداء باحلقوق املطالبة
التجنس أو الدائمة اإلقامة من مانع فال كذلك األمر كان فإذا دينه،  عن يتنازل
باستطاعة املرء مرشوط ذلك لكن الراجحة، املفسدة من اخلالية املصلحة لوجود

الفتنة(١). وأمن وإظهاره، دينه أمر إقامة
حممد للشيخ كان عنها، السؤال وكثرة املعارص زمننا يف املسألة هذه ألمهية ونظراً
والسياحة  للسفر ذهب بمن فبدأ غريه عند يوجد أن يندر بديع تفصيل فيها ~
الدائمة اإلقامة إىل الدبلومايس... التمثيل  ثم  الدراسة ثم اإلقامات،  أقل وهي
رشوطاً، وضابطاً الكفر لبالد والسفر اإلقامات لتلك مشرتطاً  باجلنسية وامللزمة
وأقرهبا األقوال، أمجع من املسألة هذه يف وتفصيله فتواه فكانت  بضوابط. ذلك 

العقدية ص٣٣٣. النوازل يف انظر: اختيارت الشيخ (١)
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اآليت: باملنهج واتسمت للصواب،
أن اإلقامة  وهو ~ األصل أوضح إذ املسألة، جوانب لكافة ـ التفصيل املبنيِّ
من لكن يستثنى رشعاً، منهي عنه أمر بجنسيتهم أو التجنس الكفر بالد الدائمة يف
وطلب اجلنسية الدائمة اإلقامة له كانت ضمنها دخل من التي الصور بعض ذلك

مباحاً:
األصليون، وهؤالء  أهلها من وهم الدول تلك يف أسلموا الذين املسلمون ـ أ 

الغالب. يف متعذرة بالد إسالمية هجرهتم إىل
جيدوا ومل بدينهم فراراً ديارهم من أخرجوا أو خرجوا الذين ـ املسلمون ب
يف الطيب العيش من متكنهم اجلنسية التي أو الدائمة اإلقامة إسالمية متنحهم بلداً

الدول. تلك
وخافوا وفقدوا األمن لبالدهم االحتالل خرجوا بسبب الذين املسلمون ـ ج
تأوهيم. إسالمية بالد حتميهم أو رشعية دولة هلم ومل تقم وأنفسهم، عوراهتم عىل

أخذ أو اإلقامة  هذه من ظاهرة للمسلمني رشعية مصلحة  حتققت إذا ـ  د
له شخص أو داعية، إسالمية، أو غري بالد املسلمون يف إليه كعامل حيتاج اجلنسية،
تلك يف الدائمة باإلقامة إال ذلك من يتمكن ومل تلك الدول، حكومات عىل تأثري

البالد. تلك بجنسية التجنس أو الدول
كالتجسس عىل املسلمني، خلدمة جنسيتها ويأخذ البالد تلك يف يقيم من ـ هـ
األحوال فهذه حييكون لإلسالم واملسلمني، وما خططهم واإلطالع عىل الكافرين
وأخذه الكفر بالد يف املسلم  إقامة  من املصلحة فيه يرتجح مما عليها  يقاس وما

أوىل. سواه فاملنع وما اجلواز احلكم الدولة يكون تلك جلنسية
نصحاً  والقيود الرشوط ~ هلا وضع وخطرها  املسألة  هذه ألمهية نظراً ـ

هلا. وتوجيهاً لألمة
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ليس كمن سافر للدراسة فالذاهب املسألة، يف هذه متامثالً يظن بني ما فرق ـ
والعلم العقيل، النضوج من غريه عىل تزيد رشوطاً لألول اشرتط  إذ للتجارة،
معلميه، وعلو مرتبة مرتبته بدنو الطالب يشعر له؛ ألن احلامي والدين الرشعي،
إال فيقلدهم وسلوكهم وأفكارهم بآرائهم واالقتناع تعظيمهم ذلك من فيحصل
ذلك فيؤدي معلمه إىل بحاجته يشعر الطالب إن ثم قليل، وهم عصمته اهللا شاء من
يف الطالب أن والضالل، كام االنحراف من عليه هو فيام ومداهنته إليه التودد إىل
فمن منهم...، ويكتسب حيبهم ويتوالهم أصدقاء منهم زمالء يتخذ له تعلمه مقر

أكثر. فيه التحفظ وجب القسم هذا خطر أجل
للنفع  الكفر بالد يف يقيم أو يسافر من فليس األمة، ملصالح ~ مراعاته ـ

الشخصية. للمصلحة ذلك يفعل من مثل العام،
أحواهلم والتعرف  لدراسة الكفار بالد يف يقيم من ~ عد إذ املفاسد اعتبار ـ
وفوضوية األخالق، التعبد، وانحالل وبطالن العقيدة، فساد من عليه هم ما عىل
أن رشط من بد ال لكن اجلهاد، من نوع من االغرتار هبم، الناس السلوك؛ ليحذر

منه(١). أعظم مفسدة بدون مراده يتحقق

اإلسالمية: غري للدول اجليوش يف املسلم مشاركة *
وقوانني أنظمة عليه من جيب ما بكل ملزم فإنه البلد ذلك جنسية محل املرء أن بام
جنسية حيمل من لكل إجبارية اجليش خدمة يف الدخول تلك الدولة، وقد يكون
فهو بني ذلك البلد يف جيوش املسلم انخرط وإذا ذلك، غري يكون وقد البلد ذلك
كان أياً اجليش ذلك  مع باحلرب وملزم دولته بسياسة يلتزم أن  إما أمرين: أحد
املسلمني، إخوانه يقاتل أن وإما وال شك، حلقه الرضر يفعل ذلك مل وإن العدو،
ثالثة األصول ص١٣١، رشح فيها: واإلقامة الكفر لبالد السفر مسائل تفاصل يف ابن عثيمني انظر للشيخ  (١)

١٣١٠/٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع ص٩، والرباء الوالء وفتاو يف
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والعراق. يف األفغان جيوش الكفر لبالد اإلسالم قتال يف ذلك مثل حدث وقد

اجلواب منهم املنتظر األئمة من وكان احلروب أثناء تلك عنها كثر السؤال ولذا
هلذه املسألة حمررة فتاواه فجاءت ،~ حممد الشيخ هذه املسائل يف مثل واحلسم

اآليت: املنهج وفق ملالبساهتا، كاشفة

مواالة من ذلك التحريم ألن فيها املسألة األصل إن هذه إذ املسألة: تأصيل ـ
عنها. املنهي الكفار

ملصلحة  اجليوش هذه املسلم شارك فإذا واملفاسد، للمصالح ~ مراعاته ـ
إعانة ذلك عىل ومل يرتتب أرسارهم، ومعرفة عليهم كالتجسس املسلمني عىل  تعود

ال بأس به. فهذا هلم عىل املسلمني

سواء،  اجليش يف املشاركني كل فليس متشابه أنه ما يظن لبعض ~ تفريقه ـ
مؤذناً أو إماماً أو داعية أو  واعظاً يعمل  أن  يستطيع املسلم  كان  فإن عليه وبناءً 

بذلك(١). بأس املسلمني فال غري ويدعو املسلمني للجيش، ينفع

العرب: جزيرة يف املسلمني غري * دخول
والتي احلديث، يف جاءت  التي العرب جزيرة حتديد يف العلم أهل اختلف
يف خالف فال العموم عىل العرب جزيرة أما حتديد مناط بعض األحكام، هبا علقت
وإن فيه اخلالف، فوقع أما الشامل هبا، حتيط البحار إذ الثالث؛ جهاهتا من حتديدها
تنتهي العرب كانت أصول الذي هذا هو ألن تبوك؛ بعقبة شامالً أن حتد األظهر كان
«األردن الشام مشارف اليوم وهو املسلمون، فتحه إنام سواه اإلسالم، وما قبل إليه

املحدود(٢). يف داخل غري واحلد ريف العراق، من ومنطقة الساموة حالياً»

والرباء. قسم الوالء وجواب اإلسالم، سؤال موقع من الشيخ إىل موجه سؤال انظر: (١)
العرب ص٢٧. جزيرة خصائص انظر:  (٢)
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األحاديث اآلمرة فيها وردت التي العرب بجزيرة املراد يف اخلالف حصل ثم
غري اإلسالم(١)، فيها دين وجود عن والنهي ،والنصار واليهود املرشكني بإخراج
وليس مجيع ما واالها وما احلجاز األحاديث، هذه من ير مناط العلم أهل فمن
خاصة ختتص باحلجاز ال العرب جزيرة أن يظهر والذي العربية، اجلزيرة يسمى
هو الصواب القول جزيرة العرب، وهذا مسمى يف داخالً كان كل ما تعم إهنا بل
والفقهاء املحدثني عامة عليه الذي وهو العربية، اللغة داللة هي هذه إن  حيث
اململكة اليوم واقعنا يف العرب جزيرة فتكون واملفرسين، واجلغرافيني واملؤرخني

العرب. جزيرة يف داخلة هذه كل اخلليج واليمن ودول السعودية العربية
املتبادل، ووجوب ومتثيلها ومتازجها، بني األمم املعارص االختالط ونظراً إىل
بعض إىل بحاجة  اليوم  واملسلمون السيام  احلياة، جماالت كافة يف بينها التعاون
غري دخول حكم عن للسؤال املاسة احلاجة ولد وغريه هذا كل أولئك، عند ما

العرب. جزيرة املسلمني
هذه  بيان يف وفتاويه وخطبه ودروسه كتبه يف مبثوثة جهود ~ للشيخ كان

اآليت: املنهج فيها يتضح املسألة
ففي هذه املسالة ذلك، يتطلب املسألة يف النظر كان العلوم إن أنواع إىل رجوعه ـ
وحدودها، وخلص اجلزيرة بيان يف واجلغرافيا والتأريخ اللغة أهل إىل رجع مثالً

اجلزيرة. بمسمى دد ما حُ هي تتناوهلا األحاديث التي العرب جزيرة أن إىل
هذه ذلك الظاهر، وهو يف عن يرصفه صارف يوجد مل النص إذا بظاهر القول ـ

للسكنى(٢). جزيرة العرب الكفار يف جيوز إقرار ال أنه املسألة،
البخاري رقم  أخرجه العرب». جزيرة من املرشكني «أخرجوا موته: مرض يف قولهS وهو النصوص: هذه من (١)
من والنصار اليهود «ألخرجن :S وقوله عنهام، اهللا ابن عباس ريض (١٦٣٧)، عن رقم ومسلم ،(٤٤٣١)

.< اخلطاب عمر بن عن ،(١٧٦٧) مسلم رقم أخرجه مسلامً». إال أدع ال حتى العرب جزيرة
.٨٢/٨ املستقنع زاد عىل املمتع الرشح انظر: (٢)
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هنا  وهو خيصه، حكامً قسم أقسامها، وأن لكل وبيان املسألة ~ يف تفصيله ـ
العرب. جزيرة يف للعمل للسكنى، أو اإلقامة فرق بني

هذه  ففي عام، احلكم أن يتوهم ال حتى والرشوط االحرتازات ~ ذكره ـ
منهم نخشى أال برشط لكن للعمل العرب جزيرة يف الكفار إقرار أباح املسألة 
فإنه لقي فسادهم اخلُ أو بيننا، أفكارهم بث مثل حمظوراً خشينا منهم فإن حمذوراً،

إقرارهم. جيوز ال

جلزيرة  الكفار استقدام عن النهي يف ~ تشديده وأن األمور إىل مآل نظره ـ
مفاسد حارضة من ذلك عىل يرتتب رشوطه، ملا حال توفر جائزاً كان وإن العرب

ومستقبلية.

النص فوائد من استخرج ربام إذ الرشع، ومقاصد النصوص يف العميق نظره ـ
عل مقترصاً األمر باإلخراج ليس أوضح أن مثالً املسألة هذه ففي إليها، يسبق مل
بإخراج  S أمرنا الرسول «وإذا كان واألفكار األخالق يف عام هو بل األجساد،
ليضلوا بني الناس يبثوهنا التي اً بإخراج أفكارهم أولويَّ أمراً يأمرنا فإنه أجسادهم،

اهللا»(١). عباد

هلذه تقريره عند خاطئ عىل فهم مبني باطل عمل من يصدر قد إىل ما نظره ـ
هو باألمر باإلخراج املخاطب هذا أن الفهم، فبنيَّ هلذا االحرتازات املسألة فيذكر
مما أكثر املفاسد حصلت وإال ذلك يف التقدم األمة ألفراد  فليس املسلمني، إمام

من املصالح. يرجى

ومناسباهتم: بأعيادهم الكفار هتنئة *
ليهنئك، واملراد له: قلت إذا وهتنيئاً: هتنئة باألمر هنأه خالف التعزية يقال التهنئة



العرب ص٥. جزيرة خصائص ٣٥/١، وانظر: مؤلفات العثيمني (١)
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الرسور للمهنأ(١). يكون فيه إدخال فعل أو قول كل

منه يلزم هبا وهتنئتهم يف ذلك ومشاركتهم للكفار الظاهر اهلدي من واألعياد
أن عنهم، مع الباطل والتميز أهل بمجانبة مأمور واملؤمن باحلق، الباطل اختالط
املؤمن ى هنُ التي واملحبة املودة عالمات من تعترب الدينية واملناسبات باألعياد التهنئة
األوائل، أئمة العلم يف كتب بحثت وإن كانت وهذه املسألة الكفر(٢)، عنها ألصل
مباحثها بعض وتلحق املسائل هذه لبحث حتُث معارصة جديدة مسائل ثمة أنه إال

بالنوازل العقدية.

للسياحة بالدهم إىل بالذهاب اليوم بالكفار سواء من املسلمني كثري فاختالط
إن إذ أخطرها، األخري  وهذا الدراسة أو الدبلوماسية التمثيالت أو التجارة أو
شعائرهم ويشاهد لسنوات قرب عن املجتمع عائلة، أو خيالط مع يسكن الطالب قد

والتهاين. ويتبادل معهم التربيكات وعباداهتم

اإلسالم لبالد الوافدون  كثر فقد  إلينا  جميئهم أما إليهم للذهاب بالنسبة هذا
يعملوهنا ومناسبات هلؤالء شعائر أن غريها، وال شك أو السياحة أو للعمل إما
ومناسباهتم شعائرهم بإقامة هلم تسمح بالد اإلسالم من وكثريٌ اإلسالم، بني أهل
رسائل عرب وسهولتها التهنئة طرق كثرة مع لذلك، العمل عن العطل وتضع هلم
ذلك إىل يضاف مع ما التهاين... وغريها، وبطاقات واجلواالت الربيد احلاسويب
إىل الدعوة وقبول اآلخر، من واإلنسانية العوملة حتت شعارات اليوم وانترش زاد ما
من مسلم يتميز ال وأن ديني اختالف وأن ينبذ أي واملواطنة، األديان بني التعايش

بحثها. جيب التي العرص نوازل من املسألة جيعل هذه وغريه هذا كل كافر(٣)،

وخمتار الصحاح ص٧٠٥. ،٥١٢/١ جواهر القاموس من العروس انظر: تاج (١)
اإلسالم ص٩. يف والرباء الوالء انظر: (٢)

ومناسباهتم ص١٨. الكفار أعياد انظر: (٣)
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اآليت: اتسمت باملنهج بيان هذه املسائل يف جهود ~ وللشيخ

ابن عن نقل إذ املسألة، حكمه عىل هذه األئمة يف عن باإلمجاع املنقول اعتباره ـ
هينئهم به فحرام باالتفاق، مثل أن املختصة الكفر بشعائر التهنئة «وأما قوله: القيم
إن ونحوه، فهذا العيد هبذا هتنأ أو عليك مبارك عيد فيقول: وصومهم، بأعيادهم
للصليب، بل هينئه بسجوده أن بمنزلة وهو فهو من املحرمات، الكفر قائله من سلم
النفس وارتكاب وقتل اخلمر برشب من التهنئة مقتاً وأشد اهللا عند إثام ذلك أعظم
ما قبح وال يدري يف ذلك عنده يقع قدر للدين ممن ال وكثري ونحوه، احلرام الفرج

وسخطه»(١). اهللا ملقت فقد تعرض كفر أو بدعة أو عبداً بمعصية فمن هنأ فعل،
ديار  يف  يعيشون الذين  أولئك سيام  اليوم، املسلمني حلال  ~ اعتباره ـ
يف الكفار يوافقوا أن عليهم حرج ال فحينئذ الضعف، من عليه هم وما الغرب،
املسلمني من كثري يلقى وينظر ما يتمعن أن العلم اهلدي الظاهر، فيجب عىل طالب
جيوز ال يقال هذا  وعىل الكفار، خالف إذا  اإلسالمية  غري البالد يف احلرج من
املداراة سبيل عىل ذلك يفعل من إال الدينية، ومناسباهتم بأعيادهم الكفار هتنئة 
ومن اضطر من منها يلج ذريعة املداراة هذه  ال تتخذ أن عىل رشهم، واتقاء هلم
أو حياءً أو أو تودداً جماملة فعله من أما باالضطرار، منوط هنا فاحلكم يضطر، مل
لنفوس وتقوية اهللا، دين يف املداهنة ألنه من حمرم، هذا األسباب، فإن من ذلك لغري

بدينهم. وفخرهم الكفار
إجابة  حكم جوانبها، فبنيَّ كافة إيضاح ألجل املسألة هذه يف ~ تفصيله ـ
هبذه الشعائر واالعرتاف اإلقرار بمثابة اإلجابة هذه تعد إذ جيوز ال وأنه التهنئة،
من ذلك يف ملا املناسبة، هبذه دعوهتم املسلم إجابة ذلك من وأشد الكفرية، 
أو املناسبة، هبذه احلفالت بإقامة بالكفار التشبه بذلك ويلحق فيها،  مشاركتهم



الذمة ص٢٣٤. أهل أحكام  (١)
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ذلك. ونحو األعامل تعطيل أو الطعام، أطباق أو ،احللو توزيع أو تبادل اهلدايا

طمأنة  يذكر من أحكام، ألجل فيام التعليل أو الدليل عىل إيراد ~ حرصه ـ
املناسبة... احلفالت هبذه بإقامة مشاهبة الكفار من فيام تقدم فمثالً وتعليمه، السامع
بعض يف مشاهبتهم أن ويعلل منهم»(١). فهو  بقوم تشبّه «من  :S النبي لقول
يف ذلك أطمعهم وربام الباطل، من عليه هم بام قلوهبم رسور توجب أعيادهم
ذلك أن هتنئتهم بأعيادهم عن علل النهي الضعفاء، كام واستذالل الفرص انتهاز

كفر(٢). بالكفر والرضا هبا، رضا املسلم من يكون
هينئوننا  يقول: هم مثل قول من املسألة، هذه تثار حول التي الشبه ~ رده ـ
بأعيادنا إيانا هتنئتهم فإنَّ هنا ظاهر الفرق أن باملثل؟ فيجاب نعاملهم ال فلام بأعيادنا

بباطل. هتنئة بأعيادهم إياهم هتنئتنا بحق، وأن هتنئة
قبول  املستفتي، ففي خالف بقدر حاجة من املسألة يف يكون ~ ملا إشارته ـ
تقبل أن ال جيوز قال: من فمنهم العلامء اختالف ذكر املناسبة، هبذه ما أهد إليك
به، بأس ال يقول: من ومنهم هبا، الرضا عنوان ذلك ألن أعيادهم؛ يف هديتهم
إليك أنك يعتقد املهدي أن وهو رشعي، حمذور ذلك يف مل يكن حال إذا وعىل كل

فعدم القبول أوىل(٣). وإال بأس بالقبول، ال فإنه عليه، هم بام راض
األمور  من بأمر بني التهنئة ففرق واحد، جنس من أنه يظن ما بني ~ تفريقه ـ
به بأس بتهنئتهم ال فهذا ذلك، أشبه أو ما بنى بيتاً، أو مولود، له لو ولد كام الدنيوية

جيوز. فال الدينية املناسبات أما لذلك، إن وجد مصلحة

 ٣٥١٠/١٢ يف مصنفه شيبة أيب وابن ،٤٤١/٢ يف السنن داود وأبو ،٥٠/٢ مسنده يف أمحد اإلمام (١) أخرجه
صحيح. داود: حسن لسنن أيب تصحيحه يف األلباين الشيخ وقال

وجمموع املستقيم ص٢٦١، الرصاط  واقتضاء املستقيم ص٢١٦، الرصاط اقتضاء عىل التعليق انظر: (٢)
.٣٦٩/٣ عثيمني ابن الشيخ ورسائل فتاو

.٧٥/٨ زاد املستقنع املمتع عىل والرشح ،٣٣/٣ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع انظر: (٣)
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بالكفار: التشبه *
التي األمور من والتشبه وحديثه، الزمن قديم يف متعددة صور التشبه بالكفار
عقيدة اخللل يف هنا يأيت ومن به، للمتشبه وحمبة هبا مواالة إن إذ عنها الرشيعة، هنت
ابن عثيمني للشيخ والتي الزمان هذا يف التشبه صور أهم من والرباء، ولعل الوالء

فيها.  احلق وبيان إجالئها يف بارزة جهود ~
احلديث العرص هذا تعددت يف األعياد وهذه أعيادهم: يف بالكفار التشبه ـ 
وكثرتأسامؤها،وانترشتهذهاألعياد يفأمةاإلسالمواختلطتبأعيادهاالرشعية،

اإلسالم املرشوعة. بأعياد تفل حيُ مل ما األعياد املبتدعة بتلك اُحتفل ربام بل

النَّبوي: عيد املولد *
قيس عىل عيد ـوكأنه النَّبوي املولد عيد األعياد املبتدعة هذه من أشهر ولعل
احلديث  الزمن هذا يف أنه إال ابتدائه، قديامً يف كان وإن النصار باملسيحالذي
هذا  عن هنى وفتاويه يف كتبه ~ حممد له، والشيخ املربرون وكثر انتشاره زاد
اإلنكار هذا وكان ،~ يف زمنه زادت النازلة التي هذه بطالنه وعالج العيد وبني

اآليت: املنهج وفق هلا

التأريخ كتب يف فنظر املسألة، هذه يف  احلق لبيان املساندة  العلوم يف نظره  ـ
تعارض فتبنيَّ بذلك، مرتبطة املناسبة هذه إذ ،S مولده يوم  ملعرفة والسري
اليوم، هذا حتديد إسقاط يوجب االختالف وهذا ،S مولده حتديد يف أقواهلم
اهللا، األمة، رمحهم وسلف الصحابة عند حمفوظاً ليس فهو أمهيته، عدم ويوضح

غري خالف(١). من اليوم حلدد مرشوع وأمر أمهية ذا فلو كان
احلكم عليه،  بناء ثم  األصول من كتاب وسنة  يف النظر ~ منهجه ومن ـ

االقتضاء ص٤٣٦. عىل والتعليق ،٣٠٠/٢ الفتاو انظر: جمموع (١)
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واألضحى  الفطر اإلسالم عيدا أمة يف أن األعياد ~ بنيَّ هذه املسألة ويف مثل
مما يقرر اإلسالم، رشيعة يف له أصل املولد فال عيد أما لكل أسبوع، اجلمعة وعيد

حمدثة. بدعة أنه

العبادات األصل فيها «أن كقاعدة الرشيعة، قواعد إىل ~ رجوعه ـ
بتعظيمه وتعظيم تعاىل اهللا إىل هبا التقرب يقصد التي واملواسم الدينية واألعياد املنع»،

ورسوله. اهللا رشع إال ما فيها أن يرشع جيوز العبادات، فال من S هي نبيه

حملها  غري يف تستعمل أن ال يصح القواعد األصولية هذه أن ~ أوضح كام
من فيه ملا مندرج حتتها العمل هذا أن زعم من وأن املرسلة»، «املصالح كقاعدة
يف القاعدة هلذه استعامل هذا فإن ،S النبي بذكر للناس وتنشيط للهمم شحذ
ودلَّ الرشع اعتربها إن مقيدة أو مرسلة كانت سواءً «واحلق أن املصالح حمله، غري

أن تكون يمكن مصالح وال فليست يعتربها مل وإن الرشع، ومن فهي حق عليها
ألهنا دليل»(١). وليس الرشع عليها كان لداللة إنام واعتبارها كذلك،

يتضمن املولد ورشعيته القول هبذا فإن باطلة، لوازم القول من عىل يلزم ما ذكر ـ
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K نث تعاىل: قوله تكذيب
الرسول وفاة  قبل  املولد بعيد لالحتفال وجود ال إذ  .(٣ (املائدة:  Uمث  T

.(٢)S

احلب: عيد *
هذا أن زاعمني احلب، بعيد يسمى ما وتبعوهم فيه بغريهم املسلمون به مما تأثر

ونرشها. واملودة املحبة إلعادة أوارص احلب

.٢٧٠/٢ املفيد القول انظر: (١)
.١٠٥٥/٣ املفتوح الباب انظر: (٢)
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القديس «عيد النصار ويسمى عند الوثنية أعياد الرومان من احلب ويعترب عيد
وهلذا ميالدي، عام كل من فرباير شهر من اليوم الرابع عرش يف وحيددونه فالنتاين»
أو البطاقات أو الورد من سواءً األمحر اللون  أمهها كان وشعارات شعائر العيد
له جناحان طفل صورة وهو العيد هذا بشعار مصحوباً ويكون احلمراء، املالبس
عند احلب آلهلة رمزٌ الشعار هذا  أن املصادر ذكرت وقد وسهامً، قوساً وحيمل

الرومان الوثنيني(١).

الساكنني النصار سواءً من املسلمني يف بالد العيد هذا مثل خيفى انتشار ال ومما
هذا يقيم شعائر املسلمني بعض فأصبح من االنفتاح العوملة جذبته أو ما إليهم،
انتشارها اليوم سهل التي التهاين وبطاقات للهدايا تبادله يف أو لباسه يف سواءً العيد

وإرساهلا.

عيد امليالد: *
االحتفال ويتكرر اإلنسان، يوم والدة يف يتخذ الذي امليالد عيد من سابقه وقريباً

اليوم. ذلك كل سنة يف به

انتظمت باملنهج األعياد هذا حكم بيان يف فتاو له ~ وللشيخ ابن عثيمني
اآليت:

بعيدٍ ليس ما فاعتبار هلذه األعياد، يف الرشيعة أصل ال إذ األصول إىل الرجوع ـ
كان إن األعياد أن هذه الشيخ يؤصل كام اهللا ورسوله، يدي بني التقدم من هو عيداً

يف ديننا. املنهي عنها املشاهبة مع البدعة حمظور اجتمع املسلمني غري منشأها من

احلب فعيد اإلسالم، أمة عىل أرضار من فيها بام املسألة عىل احلكم تعليل ـ 
كام تورث هذه الفاحشة، إىل واملؤدي املنهي عنه والغرام العشق إىل الدعوة به مثالً

حكم األعياد املحدثة، للاملكي ص٢٥. يف املخترص انظر: (١)
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امللل(١). أحدٍ من إتباع عن به واستغنائه بدينه افتخاره وعدم املسلم تبعية األعياد

أهنا تقام عىل بني أن فهي امليالد عيد يف فيها، فمثالً والتفصيل املسألة ـ تقسيم
ال تفعل أن وبني اهللا، دين والضالالت يف البدع من هنا فهي هللا، هبا يتعبد عبادة

أمهها: فيه، ملحاذير عنه ينهى أيضاً فهذا العادة باب من ولكن ألجل التعبد

مرشوعاً، فهو  وليس عام كل أو أسبوع، كل يتكرر عيداً يتخذ يشء أن كل ـ أ
باألعياد اإلسالمية، شبهوه أهنم معناه كل عام يتكرر هذا العيد فاختاذهم البدع، من

ال جيوز. حرام وهذا

وإنام املسلمني عادات من ليست العادة هذه فإن بأعداء اهللا، فيه تشبهاً أن ب ـ
هبم. التشبه عن Sالنهي ثبت عنه وقد من غريهم ورثت

جاز إذا قائل: يقول أن مثل البدع إىل بابًا يفتح هذا الذرائع إذ إن باب ـ سد ج
كان  للممنوع بابًا فتح ما فكل Sأوىل، اهللا لرسول فجوازه املولود ملولد العيد

ا(٢). ممنوعً

هذه األعياد،  بني ~ فرق إذ جنس واحد، من أنه يتوهم بني ما التفريق ـ
والشجرة املرور كأسبوع معني، لعمل التنشيط ألجل تتخذ التي األسابيع وبني 
اختذت إن فهي هذه أما  ظاهر، فيها التشبه  أو  التعبد مقصد فاألول  واملساجد،

منها. يقطع باملنع ال فإنه األمور هذه أمهية التنشيط والتذكري عىل بقصد

املسلمني: بالد يف الدارجة الكفار ألبسة *
يوقع املسلم زهيم يف الكفار يف التشبه إذ ال؟ أم بالكفار التشبه من هذا هل يعد

.١٩٩/١٦ ورسائل العثيمني فتاو جمموع انظر: (١)
من األعياد الباطلة. وغريه األم عيد يف الشيخ يقوله الكالم من هذا وقريباً ،٣٨٢/١ املفيد القول انظر: (٢)

ابن عثيمني٣٠١٠/٢  فتاو جمموع انظر:
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جتعل املسلم يميل إليهم الذي من مواالهتم الظاهرة، نوع فهو خطر عقيدي، يف
ظاهراً. إليهم امليل استساغ ملا باطناً

دخول عنه نتج الكافرة  األمم مع التواصل احلاصل وسهولة االنفتاح وهذا
غري من املستوردة هذه األلبسة وأصبحت املسلمني، بالد فيام سبق يف تعهد مل ألبسة

اإلسالم. بالد ألهل الزّ املعتاد هي اإلسالم بالد

يف بالد  انترش إذا بالكفار اللباس املختص ير أن ~ فالشيخ ابن عثيمني
 ~ ووضع عنه، التشبه املنهي من ذلك خيرجه أن مألوفاً أصبح حتى اإلسالم
يكثر ثمَّ ومن آحادها تكثر وآخر، والتي بني وقت املتكررة النوازل  هذه يف مثل

ييل: فيام يتضح منهجاً عنها السؤال

اإلسالم بالد إىل هلذا الداخل األحكام معرفة الناس عىل تسهل ضوابط ـ وضع
منها: عليه غريه قياس وسهولة

أما  تَشبِه، املُ يفعله وال الثاين، به خيتص يشءٍ يف يكون عنه املنهي أن التشبه ـ أ
التشبه. من ليس هذا فإن الطرفني شيئاً مشهوراً بني كان إذا

الظاهر، يف املشاهبة هي التشبه، فاملقصود فيها قصد يلزم املشاهبة ال أن ب ـ
حاصل فالتشبه ذلك، يف عربة  فال  التشبه  ينوِ مل أو نو وكونه الباطن  يف وأما

يقصد(١). مل أم قصد سواءً التشبه بصورة



عثيمني ابن ورسائل فتاو وجمموع ٢٦/١٦، و١٥/٧٥، املفتوح والباب الشهري١٧/٤٠، اللقاء انظر: (١)
فيها. والتشبه موافقتهم وحكم الكفار، ألعامل بديع تقسيم وهناك ،١٨٩/٧
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املبحث الثالث
  

ألحد فليس الرشيعة، إال بحكم معني عىل يطلق ال رشعي حكم إن التكفري
من تلبس بيشء إذا واملسلم رشعي، إال بدليل كفر أنه فعل أو قول عىل أن حيكم
وانتفاء رشوط حتقق من بد إذ ال بكفره، نحكم أن ال يلزم به أو نطق الكفر مظاهر
أفراده كافة يكون أن يلزم ال كفر أو فعل أنه قول عىل وإن حكمنا كام أنه موانع،

املقيد. والتكفري املطلق التكفري بني فرق فهناك كفاراً،

يتأنون فتجدهم عليه، وما ينبني وحكمه هذا اللفظ عظم العلم أهل أدرك وقد
جيبنون ال أهنم كام له، هذا احلكم عليه املطلق أحقية من إصداره حتى يتوثقوا يف

احلكم(١). هلذا وجدت فيه الرشوط من عن وسم

بجهل الزمن هذا يف فيها الباب واخلائضني هذا  يف املسائل والنوازل ولكثرة 
هلم وبيان احلق الناس يف توجيه البارز اجلهد حممد بن عثيمني للشيخ كان علم، أو
أمثلة بعض عىل وأقترص بالتكفري، احلكم يف إطالق الترسع عدم إىل وإرشادهم

~ فيها.  عثيمني ابن الشيخ خالهلا منهج من أُبنيّ هذه النوازل

الوضعية: بالقوانني العمل *
ما، جمتمعاً تنظم التي واألسس القواعد  من جمموعة  هي الوضعية: القوانني
املجتمع عالقات  من تنشأ التي وااللتزامات  احلقوق بتنظيم  يعني خاص وهي
أعضاء بوصفهم للناس  تنشأ التي  وااللتزامات احلقوق وهي  وعام بعضه، مع

مسائل  يف تيمية ابن ومنهج بعدها، وما ٢٠١ التكفري ص ضوابط وموانعه، التكفري رشوط بيان يف انظر: (١)
التكفري٢٠٩/١ـ٢٧٠. 



١٣٨٣

املجتمع(١). ومواطنني يف
جاء ملا  أحكامها مرد  إن إذ ـ الوضعية القوانني هذه  تعرف مل اإلسالم وأمة
بالد وهيمن االستعامر عىل اإلسالمية اخلالفة سقوط بعد إال ـ ورسوله اهللا عن

وضعية. بقوانني اإلسالم بالد من كثري يف الرشيعة فاستبدلت اإلسالم،
قسمني: حياهلا الناس انقسم اإلسالم بالد  يف وجدت حيث القوانني وهذه
منهم سواء العرص رضورات من بالرشيعة، وأهنا العمل تعارض ال إهنا قائل: قسم
القوانني إن هذه قائل: ومن الشخصية، األحوال عىل قرصه أو هبا العمل عمم من
دائرة من  هبا للعامل خمرج الطاغوت،  إىل حتاكم  إليها والتحاكم للرشيعة خمالفة

اإلسالم.
منهجه  من فكان فيها القول ~ وفصل الشيخ حممد املسألة هذه حرر ولقد

ما ييل: بياهنا يف
حال، هبم البرش والنقص من هم وأن واضعها هذه القوانني، أصل إىل ـ النظر
نقصها،  واضعها تبني نقص تبني فإذا اخللق، يصلح إحاطتهم بام وعدم علمهم لنقص

وال زلل(٢). فيه نقص فال اهللا عند من جاء التي بخالف إليها، الزلل حمتمل وأن

كل فليس املرتتبة عليها، خلطورهتا واآلثار نظراً فيها والتفصيل املسألة تقسيم ـ
ذلك. دون ما وفيه امللة عن بل فيه ما هو كفر خمرج بالقوانني كفر، عمل أو حكم

يف  ابتيل من  عىل احلكم يف  التأين إىل أرشد إذ  األمور،  مآل يف  ~ نظره ـ
ال بام عليهم يف احلكم يترسع ال أن املرء «فعىل القوانني هذه بتحكيم الزمن هذا
حيكمون بتلك الذين احلكام منابذة ثمَّ عدم ومن احلق»(٣)، يتبني له حتى يستحقون



العقدية ص١١٣. يف النوازل الشيخ واختيارات العلمية٢٤/١٨، املوسوعة انظر: (١)
العبادات ص٥١٠ ١٠٢/٣، وفقه البقرة سورة تفسري انظر: (٢)

األصول ص١٥٩. رشح ثالثة انظر: (٣)



١٣٨٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ورسوله. اهللا غري معصية يف طاعتهم جتب بل القوانني،

احلكم  يف أهنا التي يظن املسألة بعض فروع إخراج ~ منهجه من أن كام ـ
القايض فيها حيكم التي املعنية واملسألة ترشيعاً تعترب التي املسائل بني كتفريقه سواء،
إنام رشعه اإلسالم خيالف عاماً ترشيعاً تعترب التي املسائل ألن  اهللا، أنزل ما  بغري
املسألة يف حيكم فقد القايض  أما للعباد، وأنفع اإلسالم من أصلح أنه العتقاده
من وكذا بكافر، وليس ظامل فهذا أصلح، اهللا حكم يعتقد أن اهللا وهو أنزل ما بغري
عرض من غريها أو مراعاة لرشوة له، أو للمحكوم حماباة اهللا أنزل ما بغري حيكم
به املحكوم بحسب مراتب الظلم والفسق وختتلف بكافر وليس فاسق، فهذا الدنيا

احلكم(١). ووسائل

حالل، حتريم أو حتليل حرام عليه يرتتب إدارياً بحتاً ال النظام إن كان وكذا
معصية به، وعدم األخذ املسلم عىل بل واجب الوضعية القوانني ال يعد من فهذا

فيه(٢). األمر والة

«الربملان»: االنتخابية واملجالس األحزاب يف املشاركة *
بمختلف تعمل الناس من متحدة طائفة بأنه يعرف السياسية املفاهيم احلزب يف

باحلكم(٣). للفوز الديمقراطية الوسائل
فيها للمشاورة تمع جيُ التي النيابية املجالس فهي الربملانات: أو الربملان أما

.(٤) الديمقراطي يعمل بالنظام البلد هذا ويكون ما، يف بلد القوانني وترشيع
فيها واحلكم باألغلبية  وترشع تسن والربملانات املجالس أن علم هنا فمن

١٦١٠/٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع انظر: (١)
.٤٢٩/٢ الصاحلني رياض انظر:رشح (٢)

كفوري ص١٣. املبار الرمحن لصفي اإلسالم يف انظر: األحزاب السياسية  (٣)
العقدية ص١٣٥. يف النوازل الشيخ واختيارات ،١٥٤/٣ املوسوعة العلمية انظر: (٤)



١٣٨٥

االنتخابات التي هذه يف الدخول جيوز فهل ذلك علم للرشع، فإذا وليس للشعب
حق االعتقاد وهو جوانب من جانب أهم متس إهنا ديني؟ إذ أساس عىل تقوم ال

له. ال رشيك وحده الترشيع والتحكيم وهذا هللا
وتكتل حتزب من النيابية املجالس هلذه الوصول ألجل البد أنه املعلوم ومن
والتعدد التحزب فهل احلكم، يف املشاركة ألجل متعددة، أحزاب وتشكيل سيايس

ال؟. اإلسالم أم جائز يف احلزيب
آراء تباينت املعارصة التنظيامت وهذه الصورة هبذه األمر هذا حداثة ألجل
التعدد فيها إذ  ، مطلقاً السياسية األحزاب إنشاء حرمة راءٍ فمن فيها، املعارصين
ما التفرق وهذا وعدم باالجتامع اآلمرة الرشيعة ألصول خمالف وهذا واالفرتاق
حزب  واحد حزب املرء اختيار وأن عىل األحزاب تعدد منع من ~ الشيخ رآه

ورشعه. ألوامره املنفذ اهللا
عن وإبعاده الظامل يف مزامحة خرياً وأن فيها ير الدعوة إىل األحزاب وهناك من
وهذا اإلسالم، رشائع وتطبيق احلكم إىل الوصول ثم ومن وحماسبته، االستبداد
اهللا حزب وهو له متبنني بلد ألهل واحد حزب هذا يف كان لو حسنة، كالم صورته
األصلح وهلذا ويصادمه، ذلك خيالف الواقع لكن رشعه وحكمه، عىل أنبنى الذي
االجتامع الداعية إىل الرشيعة مقاصد مناقضة من فيه احلزيب ملا التعدد واألتم منع

رحيها. فشل األمة وذهاب فيه الذي يكون وعدم التفرق
ال النيابية، إذا واملجالس الربملانات يف املشاركة يظهر فيام املسألة هذه عىل وينبني
من جييز املشاركة ير كان وإن متعددة، أحزاب بوجود إال برملانات وال انتخابات

ال أهل اإلسالم. الباطل أهل يف يكون احلزيب التعدد أن هذا فيها
اإلسالم املسألة، وتوجيهات ألمة هذه بيان يف جهود ~ وللشيخ ابن عثيمني

اآليت: باملنهج اتسمت القضية، حول هذه
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أصوهلا  من فالرشيعة عليها، األحكام الرشيعة وبناء يف أصول ~ نظره ـ
األصل. هذا ختالف ألهنا األحزاب هذه منع الفرقة، وهلذا ونبذ لالجتامع الدعوة

واقعها يف املصالح هذه كانت ولو حتى ومصاحلها املرجوة، األمور مآل اعتبار ـ
به واألمر احلق صوت إسامع ألجل الربملانات هذه يف املشاركة فإن قليلة،  اآلن

عنه. الرش والنهي من والتخفيف
والتي منها: شبههم، عىل واإلجابة يف ذلك له املخالفني ـ رده عىل

ومشاركة  اهللا، أنزل ما بغري واحلكم من املحرمات املجالس كثري هذه ـ يف  أ
ومرشوعيته. املجلس هلذا احلق يعطي  هبم املوثوق  النواب أو  النائب هذا مثل
فيه فسيحل موثوق به رجل صالح فيه جيعل املنصب إن مل هذا أن الشيخ وير
املوافقة ألجل يكن مل هذا املجلس يف هلم املجالس الصالح هذا وأن فاسد، رجل

الصواب. وبيان وتصحيحهم تقويمهم بل ألجل هلم
فرض لو حتى فقال: الواقع، هو اإللغاء كام مصريها فإن املسلمون فاز ـ إن ب
وسيكشف سيحقق خرياً عظيامً الناس أمام هذا فوز أهل اخلري فإن بعد أُلغيت أهنا

األمة. يف الرش يقع لئال واملنابذة الثورة عدم ينبغي للناس، لكن أموراً
املشاركة، كام أنه  هذه عىل املصالح املرتتبة إىل هذه الفتو يف ~ نظر فالشيخ

املجالس(١). يف هذه هلم هدف ال ومن النفاق مفسدة استئثار أهل يدرأ
لكل دولة إن إذ يسلم من معارض ال قول احلكم التعميم يف أن يظهر والذي
فالنظر لكل وأحكام، ظروف من واملجالس الربملانات هبذه حييط ما زمان ولكل
ما دولة يف يُعلم أنه قد واألظهر، إذ األسلم هو خاص ويف زمن خاصة دولة بصفة
من أصحاب ذلك البلد يقوله ما مراعاة مع األفسد، أخر هو ويف األصلح هو

السياسة. يف موثقني علامء وخرباء
.١٣/٢١١ ولقاء الباب املفتوح ،١٣٩ ابن عثيمني ص مسائل من التدوين انظر: ثمرات  (١)
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الثالث الفصل
   

األول املبحث
 

وملعارصته  قبله، أو ~ الشيخ حياة أثناء وجدت مذاهب فكرية معارصة هناك
عىل رد  حرص أن ~ كان منه واالعتقاد للدين املخالفة الفكرية املذاهب هلذه
عىل شبهها النطالء من الوقوع فيها وأمته جمتمعه وحتذير فسادها، وبيان شبهها،

عامتهم.

الشيوعية: املذاهب هذه من *
الثروات سائر يف رشكاء الناس وأن الفردية فكرة إلغاء امللكية عىل يقوم والذي
مادية نظرة من واحلياة تنظر إليها الكون وأن اإلحلاد، من عليه تقوم ما مع املكتسبة،
وحماربة الدول وتأليه واالستبداد اإلحلاد  الشيوعي املذهب هذا فيجمع بحتة،

األديان(١).

قائمة ال تزال أحزاب له وكونت اإلسالمية البالد بعض يف انترش وهذا املذهب
«االحتاد وهي ورعتها أنشأهتا التي األم بلدها يف  الشيوعية سقوط مع اليوم إىل
العامل يف إليه والدعوة االشرتاكي  املذهب هذا ~ الشيخ فعارص السوفيتي»،

عليها(٢). النكري وشدة هذه الدعوة خطر يف بيان رسالة فألف اإلسالمي،



املعارصة ص١٩١٠ الفكرية واالجتاهات هي الشوعية ص٢٠، انظر: هذه  (١)
فيها ذكر إذ املذهب، هذا بطالن بيان يف عداد املخطوط يف رسالة ١٣٨١هـ عام اهللا، رمحه الشيخ، ألف  (٢)

ص٥٠٤. العقدية يف النوازل الشيخ اختيارات انظر: .الدعو هذه بطالن وجهاً تبنيّ سبعاً وستني
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العلامنية: *
االقتصادية أو السياسية احلياة سواءً الدين غري عىل إقامة احلياة دعوة إىل وهي
حكومات اإلسالم بالد تطبيقها يف هي التي انترش العلامنية االجتامعية، وهذه أو
اهللا رشائع هي يبني أن األصلح واألعدل لألمة ~ الشيخ نجد وحمكومني، هلذا

فيها. ال صالح ناقصة ومذاهب أنظمة من غريها وأن

احلداثـة: *
فحسب، األديب والنقد الفني اإلبداع بمجاالت خيتص  ال فكري  اجتاه وهو
من عىل القديم للتمرد دعوة وهي والفكرية، احلياة املادية جماالت كل يشمل بل

فيها(١). والتشكيك للحرية بالدعوة رصاحة، أو برفضها سواءً ودين رشيعة

واللغة  واألدب األديان عىل املذهب هذا خطر تبني كلامت ~ وللشيخ
وجدت  التي الفاسدة املذاهب سائر عىل الردود ~ منه كان كام واألخالق،
بصلة، لإلسالم متت ال التي الوطنية أو والقومية املزعومة كالديمقراطية عرصه يف
املنهج  فيها يتسم  الباطلة  املذاهب  هلذه يف حماربته ~ منه اجلهود هذه وكانت

اآليت:

الشيوعية يف فمثالً واإلمجاع، والسنة الكتاب من الرشيعة أصول يف النظر ـ
  Ã   Â   Á   À¿    ¾   ½    ¼   »   º   ¹ نث  تعاىل: بقوله استدل
يمكن  ال هذه  Å  اهللا فحكمة ،(٢٨٠ (البقرة:  Èمث         Ç   Æ  ÅÄ
يساووا أن يريدون الذين الشيوعيون ـ بدأ ولذلك هبا، العباد إال أمور تستقيم أن
إال هذا العباد أن يصلح يمكن أنه ال عرفوا ألهنم اآلن؛ يرتاجعون الناس ـ بني
  ´ ³ ² ± ° ¯  ®¬  « ª  ©نث :Å  قال اخلالف؛

اإلسالم ص٢٠. ميزان يف احلداثة انظر: (١)



١٣٨٩

  Ã   Â   ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ
تقتضيه حكمة بام إال اخللق إصالح يمكن فال (الزخرف: ٣٢)، Æ  Å  Äمث 
بذلك تتبني حتى  فقري؛ وهذا مورس؛ فهذا بينهم: التفاوت  من  Å، ورشعه اهللا
تفعله  ما عىل باإلمجاع، ~ كام استشهد العباد، أحوال وتقوم ،Å  اهللا حكمة

املسلمني. بإمجاع حمرم وأن ذلك حق الناس بغري أموال من أخذ الشيوعية

استدالهلم الشيوعية يف  مثالً هلا، وتفنيده القوم هبا يستدل التي للشبه ذكره ـ
 _   ̂ ]  \  [ Z Y X WV  U  T  S  R نث تعاىل: بقوله
 k  j  ih   g   f   e   d   c b  a   `
ثالث»(١)، يف رشكاء «الناس :S وقوله (الروم: ٢٨)، n  m  l  مث 
رأي حكام توافق أن أجل من أعناقها ويلِّ يف رد النصوص هذا تعسف أن وأوضح

الدولة(٢).
علم نقص فبني الشبهه، ويزيل احلق يوضح حتى الواقع من األمثلة رضبه ـ
من اتبع ضالل الواقع من يؤكد وهذا مكان، ويف زمان يف حمدود وأن علمهم البرش

واحلكام. القوانني هذه

يف واألحاديث اآليات ـ من يسبق إليها غالبها مل يف الفوائد ـ التي استنباطه ـ
اإلسالمي ين الدِّ أن «ومنها ين، قال: الدَّ آية فوائد يف ذكر املذاهب، كام هذه عىل الرد
يف فيكون اهللا... بمعاملة عباد واملتعلقة ،Å  اهللا بعبادة املتعلقة لألحكام شامل
ربه، العبد وبني بني إصالح ما يف اإلسالمي الدين أن لزعم من زعم إبطال ذلك

،Sالنبي أصحاب من رجل عن منع املاء (٣٤٧٧) يف باب: البيوع داود يف وأبو ،٣٦٤/٥ أمحد أخرجه (١)
إسناده وصحح ،tعن ابن عباس (٢٤٧٢) ثالث يف رشكاء املسلمون الرهون باب: يف ابن ماجه وأخرجه

.(١٣٠٤) يف «التلخيص» واحلافظ «الزوائد»، البوصريي يف
وكتب وتفسري سورة البقرة ص٣٩١، ،٥٩٧ ص عىل االقتضاء والتعليق ،١٢٦/١ املفيد القول انظر: (٢)

.٤٦٤/٩ زاد املستقنع املمتع عىل والرشح ،٣٠٩/١٠ للعثيمني ورسائل
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تعاىل: قوله ومثلها العلامنية. الناس» يعني بذلك مذهب بني باملعاملة له عالقة وال
حتكيم «وجوب يف ،(٨٩ (النحل:  Dمث   C  B  A  @  ? نث
وعموده اإلسالم األمر «رأس :< معاذ وكحديث يشء»، كل يف الرشيعة
لن وأهنم العربية القومية مذاهب عىل الرد يف اجلهاد»(١)، سنامه  وذروة  الصالة 
كان بام احلق املجاهدون املفلحون بل محية، لقتاهلم وال القومية هذه يف يفلحوا

اهللا(٢). كلمة إلعالء

بقاءٌ اللغة فبقاء كاحلداثة، القرآن لغة بإفسادها املذاهب بعض فساد  ربط ـ
فإن األديب، التذوق موضوع عىل حييل الشيخ كام ألهلها، فسادٌ ألهلها وفسادها
حيرك وال قرأه إذا اإلنسان ويمجه موزون، غري ألنه باملشاعر يأخذ احلداثة ال أدب

مشاعره(٣).

نصحه،  عىل احلرص  مع  عليه، القول تغليظ وعدم  باملخالف ~ رفقه ـ
يف تطالعه هذا ما السوي، الطريق الضالني املناصحة هلؤالء األمة بوجوب وتوجيه
ومن والة األمر احلق، وبيان العلامء بالنصح من الردود، ووجوب التعاون هذه ثنايا
املخدرات من خطورة أعظم إن خطر هذه املذاهب إذ يدي نارشهيا، عىل باألخذ
واألخذ فسادها وبيان األفكار هذه فكان حماربة جنودها حلرهبا، جتند الدولة التي

ونارشها(٤). مروج املخدرات بالعقوبة من أوىل ونارشها مروجها عىل يدي

برقم (٢٦١٦)، الصالة، حرمة يف جاء ما باب: ٢٣١/٥، والرتمذي كتاب اإليامن أمحد اإلمام أخرجه (١)
الكرب السنن يف والنسائي  ،(٣٩٧٣) برقم الفتنة، يف  اللسان كف باب: الفتن كتاب ماجه وابن
،« اهُ جَ رِّ َ ْ خيُ ملَ وَ ِ نيْ يْخَ الشَّ طِ ْ رشَ ىلَ يحٌ عَ حِ صَ يثٌ دِ حَ ا ذَ وقال:«هَ ،٧٦/٢ املستدرك يف واحلاكم ،٢١٤/١٠

واإلرواء (٤١٣). ،٣٥٩/٢ ابن ماجة األلباين انظر: صحيح وصححه
سورة وتفسري للعثيمني٣٣٠/٥، القرآن وتفسري ،(٤١) رقم:  حديث النووية  األربعني رشح انظر: (٢)

.٥٥/١ الصاحلني رياض ورشح البقرة٤٢١/٣،
.٢٦٢/١٢ الزاد رشح انظر: املمتع (٣)

عطا ص١٠٢. وحممد سامح مجع حممد املكي احلرم دروس انظر: (٤)



١٣٩١

املجتمع،  عىل  فسادها بيان  املذاهب هذه بطالن بيان يف ~ منهجه من ـ
ذلك: ومن الدين، ألصول ونقضها

فيه  أن يزيد ألحدٍ وليس وشامل لكافة جوانب احلياة، كامل اهللا دين أن ـ   أ
ختالفه. وأفكار مذاهب

مبتدعة. حمدثة األمة فهي عند سلف ال أصل هلا واألفكار املذاهب هذه ب ـ أن

جتعلها أحزاباً، أو وتفرقها األمة متزق يف حقيقتها النظر عند املذاهب ـ هذه جـ 
أو هيود بني تفرق ال التي الباطلة القوميات  عىل  الباطل،كاالجتامع عىل جتتمع 

.نصار

وحكمته. وقضائه ورشعه قدره اهللا يف مضادة تتضمن املذاهب أن هذه ـ د 

يتهاون  ال ~ الشيخ جتد واجلهل، ولذا الكفر املذاهب هذه حقيقة أن هـ ـ
واألنظمة(١). املذاهب اجلاهلية عىل هذه أو لفظ الكفر إطالق يف



يف تلك املذاهب. إحاالت من تقدم ما انظر: ذلك لبيان (١)
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والداه، رباه

الثاين املبحث
  

إىل أشري لكن  نوازله، كافة وبيان  الباب، هذا  حرص الصعب من  يكون قد
فمن ذلك: فيها جهد ظاهر ~ حممد للشيخ كان والتي بعضها

األديان: وحدة إىل الدعوة *
دعوة وإن اختلفت هذا، يومنا وحتى اهلجري عرش الثاين القرن آخر يف بدأت
واليهودية، وهذه الدعوة زاد والنرصانية إىل توحيد اإلسالم أهنا ترجع إال مسمياهتا
ومتكنهم النصار وتسلط «العوملة»، اجلديد العاملي النظام ظل يف اليوم انتشارها
الدعوة هذه أن رأوا إذ شعوباً، الغالب ويف حكوماتٍ العامل بقيادة التحكم  من
الدعوة من هذه عمت فدُ واالقتصادية، والسياسية العقدية مصاحلهم يواكب مما
الدعوة هذه أظهرت إعالم ووسائل األفكار، تلك حتمل وحكومات  رجاالت
الرب أو واملساواة اإلخاء أو احلرية أو باسم اإلنسانية هلا فتارة يدعى جذابة، بمظاهر

النعرات. ومثري اإلرهاب بداعي يرفضها من ينعت وتارة واإلحسان...

وكتبه باهللا اإليامن من املسلم  عقيدة  أصول إسقاط  حقيقتها الدعوة وهذه
احلق املعتقد وأن ،والنصار اليهود عقائد من فسد ما تصويب فيها إذ ورسله،
شاء، ما منها خيتار أن للمرء وأن املحرفة، االعتقادات لتلك مساوٍ وهو اإلسالم

...والنصار اليهود عىل الكفر حكم يطلق وأال

والترشيعية واالجتامعية للمجتمع العقدية اخلصائص عىل القضاء ذلك ويلحق
من ذلك صحب والنصار، مع ما اليهود مع واحدة يف بوتقةٍ وصهره اإلسالمي
املسلمني، غري  مع التعامل  يف الرشعي  املنهج  وغياب بالدونية، وشعور اهنزامية 
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ذلك كلُّ واخلارج،  الداخل  من ووسائل أقالم من الدعوة هلذه الداعني وكثرة
أوساط بالدنا(١). يف الدعوة هذه مثل لوجود املجال أفسح وغريه

مناقضة  واعتربها بدايتها  منذ الدعوة  هذه رفض ~ عثيمني ابن  والشيخ 
تكذيباً فيها  أن كام بصورته، الباطل وصبغ  احلق إضعاف إىل  ودعوة لإلسالم،
اإليضاح هذا تطالع دين اإلسالم، دين غري بإبطال كل جاءا الذين والسنة للقرآن

اآليت: املنهج وفق جاء الذي وفتاواه وخطبه كتبه يف

دعا الباطل منها، من وحترير األديان»، «وحدة الداعي مراد يف القول ـ تفصيل
إبطال مراده كان إن فينظر كل إنسان عىل دينه، جيعل إىل توحيد األديان بمعنى أن
اليهود صحة ما عليه هبا أريد وإن مرتد، فهذا اإلسالم قائمة ومسحه من اجلهاد
ما الكفار واملهادنة مع املصاحلة هبا أريد وإن ورسوله، هللا تكذيب فهذا والنصار

حق. فهذا عاجزين دمنا

فقوله تعاىل: تقع، أن يمكن هذه الدعوة ال وبيان أن الرشع، نصوص يف نظره ـ
الكتاب أهل بني  الشقاق وقوع  عىل  يدل  ،١٣٧ (البقرة:  aمث   `  _   ^ نث

أهل دعوة فتبطل الكتاب، املسلمون وأهل يتفق أن يمكن فال وعليه واملسلمني،
يؤمنوا صاروا مل ملا والنصار فاليهود، األديان، توحيد إىل عون الذين يدْ الضالل
فهذه الدعوة وقتال، وبغضاء عداوة إىل يؤدي بد أن ال الشقاق وهذا شقاق، معنا يف

.(٢) وواقعاً رشعاً باطلة

لوازم  من عليها يلزم ما إيضاح الدعوة هذه بيان بطالن يف ~ منهجه من ـ
اإلسالم ودين  به، التدين  يصح فال منسوخ اإلسالم دين  غري  أن أمهها باطلة، 



اإلسالم بني دين اخللط لنظرية واإلبطال ،١٥١٤/٤ القايض د/أمحد األديان بني التقريب دعوة انظر: (١)
ص٣٤. من األديان وغريه

للعثيمني٧٥/٤. تفسري القرآن انظر: (٢)
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بني احلق ثمَّ ومن واملنسوخ الناسخ بني خلط الدعوة فهذه به، ناسخ واجب التدين
الثالثة جيمع بني األديان أن األديان «وحياول وحدة إىل يدعو من وعليه والباطل،
تغرتوا عباد هللا ورسوله، فال مكذب ألنه وحج، وصام وإن صىل كافر أنه شك ال
وجوهم بمحاولة الذي سود سوادهم من كتبوا بام الصحف لوث هؤالء بام اهللا

بني األديان»(١). التقريب

«إنني  لألمة، فقال: والنصح بخالصتها، املسألة يف التفصيل بعد تعقيبه ~ ـ 
يسمى بتوحيد وهو ما املنكر القبيح الرأي املسلمني من هذا إخواين وأحذر أنصح
ودين منها حق ودين األديان توحد كيف إطالقاً، يمكن ال أمر هذا فإن األديان،
املسلمون فال ينخدع واملاء، النار بني اجلمع يمكن أن إال ممكن غري هذا منسوخ؟

لإلسالم»(٢). املنافية القبيحة املنكرة الباطلة هبذه الدعو

:والنصار اليهود تكفري إىل عدم الدعوة *
مل الدعوة وهذه   ،والنصار اليهود تكفري عدم  تزعم شاذة دعوة ظهرت
فيه إىل الدعوة كانت احلديث، الذي العرص جاء حتى وقوهتا تكن معروفة بحاهلا
واحتد احلارض زمننا يف انتشارها وزاد هلا، واملربر الدعوة تلك العربية منذ القومية
ووصموا كل الضالة، العقيدة لبث هذه من الداخل والنفاق اخلارج الكفر من أهل

والتطرف. اإلرهاب بأنه داع إىل خالفهم من

الشيخ جهود ذكر بل عليها، والرد بصدد إيراد شبهاهتم املبحث هذا يف ولستُ
وشبهه: الباطل ودحض يف بيان احلق كافٍ املسألة يف هذه ومنهجه ~ عثيمني ابن

أنه  إال  ذلك، والتأين يف التكفري يف االستعجال عدم ~ منهجه من فإن ـ

.٣٠٨/١ مسلم صحيح عىل التعليق انظر: (١)
عثيمني١١٠/١٤ البن الدرب، عىل نور انظر: فتاو (٢)



١٣٩٥

وصفه بام ووصفه تكفريه والترصيح بذلك يف نجبن ال أن ير كفره اتضح من
دين سو اهللا عند مقبوالً قائامً ديناً اليوم من زعم أن ونر» الكفر(١)، وهو اهللا
تاب كافر يستتاب فإن فهو غريمها، أو النرصانية، أو اليهودية، دين من اإلسالم،

للقرآن»(٢). مكذب مرتداً، ألنه قتل وإال

ال أن شاهد فالقرآن والسنة، الكتاب من الرشيعة أصول عىل احلكم بناء ـ
واملكذب بالقرآن مكذب فهو ذلك خالف زعم ومن اإلسالم، سو مقبول دين
  Ô Ó Ò Ñ  Ð نث تعاىل: قوله عند شك، وبنيَّ كافر وال بالقرآن
من بكفر التأويل تقبل ال رصاحة فيه احلكم عمران: ٧٠)، (آل Ö  Õ  ×  مث 
أهنم مؤمنون  زعموا وإن «وبه نعلم أهنم الكتاب، أهل Sمن بمحمد يؤمن ال
نفس «والذي :Sالنبي قول السنة ومن خالصاً»(٣)، رصحياً كفراً كافرون باهللا فهم
يؤمن  ومل ثم يموت وال نرصاين األمة هيودي هذه من أحد يب ال يسمع بيده حممد
فلم   S النبي رسالة بلغته فمن .(٤)« النار  أهل  من كان إال به أرسلت  بالذي

النار. أهل من كافر بل هو مسلامً وال مؤمناً يكن مل به ويتبعه يؤمن

إين «ثم :~ قال املسألة، هذه يف احلق بيان السابقني يف األئمة كالم نقل ـ
كالم بعد فيه قال حكم املرتد باب يف لصاحب اإلقناع كالم عىل هذا بعد اطلعت
أو صحح كفرهم، يف شك أو ،كالنصار اإلسالم بغري دان من فر يكْ مل «أو سبق:
الكنائس أن اعتقد «من قوله:  اإلسالم  شيخ عن  ونقل  كافر»(٥)، فهو مذهبهم
له وطاعة هللا عبادة والنصار اليهود يفعله ما وأن فيها، يعبد اهللا وأن اهللا، بيوت



.١٦٣/٢ كتاب التوحيد عىل املفيد القول انظر: (١)
.٢٤٧/٣ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)

عثيمني٢٤٧/٣. ابن ورسائل فتاو وانظر: جمموع عمران٤٠٤/١، تفسري سورة آل (٣)
.t هريرة أيب من حديث ٩٣/١، رقم (٢٤٠). مسلم أخرجه (٤)

اإلقناع١٠٣/٢١. متن كشاف القناع عن انظر: (٥)
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وأن دينهم، وإقامة  فتحها، عىل أعاهنم أو يرضاه أو ذلك  أنه حيب أو ولرسوله، 
اليهود كفر عىل  الدالة  النقول  من  وغريها كافر»(١).... فهو طاعة أو قربة ذلك

.والنصار
للشيخ منهج  وهذا الرأي، هذا بمثل يتفوه ومن لألمة وتوجيهه نصحه ـ
زعمه سئل: عام عندما مثال ذلك ،والفتاو للمسائل ختامه  يف واضح ~
،اليهود والنصار تكفري جيوز ال أنه من أوربا مساجد من مسجد يف الوعاظ أحد
إطالق جيوز ال يقول: إنه الرجل أن يرىض هذا كيف اهللا سبحان يا :~ قال
،Å  خالقهم كفرهم وقد ثالثة؟ ثالث اهللا إن يقولون: وهم عىل هؤالء الكفر
يد اهللا، ويقولون: إن املسيح ابن يقولون: هؤالء وهم يكفر أن ال يرىض وكيف
هؤالء يكفر أن يرىض ال كيف أغنياء؟! ونحن فقري اهللا إن ويقولون: مغلولة، اهللا
التي السيئة األوصاف هبذه  رهبم يصفون وهم عليهم، الكفر كلمة يطلق وأن

وسب؟! وشتم عيب كلها

يعلن وأن  الفرية، العظيم القول  هذا من ربه  إىل يتوب  أن القائل هذا فعىل
أن عليهم الواجب وأن النار، أصحاب وأهنم من كفرة، رصحياً بأن هؤالء إعالناً
األرض ديناً يقبله يف أن زعم من كل إن أقول: وإين ،S األمي حممداً النبي يتبعوا
مجيعاً للناس نبني  أن وعلينا كفره، يف شك ال كافر  فإنه اإلسالم دين  سو اهللا
وبلغتهم الرسالة عليهم قامت احلجة قد ألن كفار، والنصار اليهود هؤالء أن

ولكنهم كفروا عناداً(٢).

متن عن القناع كشاف  هنا، كام يف الشيخ وعنه اإلقناع صاحب اإلسالم شيخ الكالم عن هلذا الناقل (١)
٢٨١٠/٦ النهى أويل مطالب وانظر: أو(١٧٠/٦)، اإلقناع١٠٦/٢١،

٦/١ـ٨.                                                                      عثيمني البن الوالء والرباء يف فتاو (٢) انظر:
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والشيعة: السنة بني للتقريب الدعوة *
الطرفني أصوات من وعلت زمننا احلارض، يف وارتفع صوهتا عال الدعوة هذه
جتديد وآخر باسم الديني، اإلصالح باسم مذهبه هتذيب زاعم فمن لذلك، تدعو
جديداً وفهامً سلف األمة، آثار من كان وما والشدة ونبذ العنف الديني، اخلطاب
يمكن إنه ال إذ التقارب، طلباً هلذا الدين وحتريف األصول، عن والتنازل للقرآن،
ويناقضون اإلسالم، أصول يف يطعنون الذين الرافضة بيننا وبني تقارب يكون أن
يزعمون وما هواهم لتوافق حتريفها أو اإليامن أصول عن بالتنازل إال أركان اإليامن،

تقارب. من

اهلدف من ورائها كان ماكرة دعوة الدعوة هذه أن ير عني البصرية يف والناظر
الوحدة عىل يتباكون ممن منهم التقريب فدعاة السنة، أهل بني الرفض ثقافة نرش
للكتاب جتد بينام ال السنة، أهل أوساط الشيعي يف والكتاب الفكر نرش جادون يف
للمذهب أهل السنة تقريب الدعوة هذه من املقصود فكأن لنرشه، دعوة السني أي
التقريب ذلك دعاة من جتد فال بعض، إىل بعضهام املذهبني تقريب ال الشيعي،
كانوا وما للصحابة  الكاذب  والتصوير  والسب والطعن  بأصوهلم  التمسك إال

عليه(١).
الدعوة إنام هذه أن فبني مآهلا، وعرف أغوارها وسرب الدعوة هذه الشيخ عارص
دين يف مداهنة إال هي ما إليها والباطل، وأن الدعوة للتقريب بني احلق هي حماولة

اآليت: وفق املنهج وبينه ~ ذلك عرض اهللا،

من إذ أن وفساده، مذهبهم بطالن بيان يف كافٍ وبياهنا الشيعة، أوضح أصول ـ
الصحابة سب شعار الرافضة من أن يؤكد األحاديث، كام ووضع أصوهلا النفاق،

السنة والشيعة بني التقريب مسألة يف بيان وملزيد اإلسالمي ص٩٥، الترشيع يف ومكانتها السنة انظر: (٩١)
والشيعة. السنة بني مسألة التقريب كتابه يف القفاري نارص الدكتور كتبه ما ينظر
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الفاسدة األصول هذه  مع يمكن فهل هبا، والقدح الرشيعة  رد إىل مؤداه الذي 
احلق؟! أهل مع التقارب

يزعم الكلمة، ال ما الطريق الصحيح جلمع وإيضاح هلا والنصح األمة إرشاد ـ
الذي احلق عىل طريق اآلن من نجتمع أن «علينا فقال: املزعوم، هذا التقريب من
من اليوم الناس بعض إليه يدعو كام نداهن S، وأال رسوله وسنة اهللا كتاب يف
احلق املذهب بني حماولة التقريب ألن السنة، أهل وبني بني الرافضة حماولة التقريب
اجلميع عىل الواجب من وإن اهللا، دين يف مداهنة، مداهنة إال ليس الباطل واملذهب

الصالح»(١). السلف ي دْ وهَ والسنة الكتاب الرجوع إىل

.٩/٢ السفارينية العقيدة رشح (١)
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املبحث الثالث
   

ينايف قول  أو فعلٍ كل من التوحيد بحامية جاء احلكيم  الشارع  أن شك ال
أو قوهلا من احلذر يف لألعامل ما مثل لأللفاظ كان كامله، وهلذا أو يدنس التوحيد
اجلانب هذا الشارع راعت مثل ونصوص التأثيم، العبد يف توقع أن خمافة فعلها
أو اهللا، بغري عن احللف كالنهي التوحيد، تنقص يوهم تعبري كل عن فجاء النهي

وغريها... وشئت اهللا ما شاء قول
بلدٍ لكل ودخوهلا إعالمه وسائل وانتشار واختالطه العامل  النفتاح ونظراً
أو باطل؟ أم حق هي هل الناس  من استفهام حمل كانت ألفاظ ترسبت وبيت
الزمن ذلك يف اهلد ألئمة الناس فزع وكان توافقه؟ أو االعتقاد هي ختالف هل
بن حممد الشيخ األئمة هؤالء من وكان يصدرون، فتاواهم وعن يسألون  فلهم
ومؤلفاته خطبه ودروسه يف التنبيهات كثرياً من له جتد ~، لذا العثيمني صالح
هذه اتسمت الشائعة(١)، واأللفاظ احلادثة، املصطلحات يف العقدية للمخالفات

اآليت: باملنهج واجلهود التنبيهات

معنى بني واالعتقاد» الفكر «حرية قوهلم: مثل مفرداته وبيان اللفظ ـ حترير
فال من األديان، يشاء ما يعتقد ذلك يف يكون حراً أن لإلنسان يصح فال احلرية،
أن فأوضح الفكر كلمة معنى بني ثم  اإلسالم، دين بغري يتدين أن ألحدٍ يسوغ 

تعاىل. اهللا من وحي هي وإنام أفكاراً األديان ليست

احلادثة واأللفاظ املصطلحات هذه  يف بيان اهللا، وملزيد رمحه ذلك، يف تنبيهاته بعض إىل اإلشارة املراد (١)
٦٥/٢ـ١٤١٠/٣ ورسائل العثيمني فتاو انظر: جمموع الشائعة.
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معنى أن بنيَّ السابق، املثال مثل ففي األلفاظ هذه عىل املرتتبة املفاسد بيان  ـ
من وكل األديان، من  يشاء ما خيتار أن للمرء يسوغ «احلرية» اللفظ هذا إطالق
جمرد الرشائع تكون أن إىل  يؤدي «الفكر» لفظ وإطالق كافر، فهو ذلك  اعتقد
ألفاظ عن عبارة اإلسالم جعل ثمَّ ومن الناس، من يشاء من يعتنقها أرضية أفكار

والرد. قابلة لألخذ

هذا عىل ترتب ما أوضح  وتقاليد»؟! عادات اإلسالم «هل عبارة وكذلك 
ما، يف جمتمع وتقليد عادة أنه بعضهم زعم فمثالً احلجاب مفاسد، من االستفسار
احلجاب واحلق أن ألغي احلجاب، والعادة التقليد هذا ليس له إىل بلد هب ذُ فإذا
من حذر من ذلك تقليد، وقريباً أو عادة جمرد اهللا، وليس إىل وتقرب وتدين عبادة
سو وما وأركان اإلسالم، العقائد أصول فاللب ولب، إىل قشور تقسيم الدين
يف فليس خطري قول وهذا أشبهها، وما اللباس واهليئة كمسائل فيعترب قشوراً ذلك

لبٌ وصالح وإصالح(١). كله قشور بل الدين

من متقاربة كانت وإن املوافقة واأللفاظ املخالفة األلفاظ بني الفرق إجياد ـ
يصح،  ال ذلك أن وبنيَّ اإلسالمي» «الفكر لفظ بني ~ فرق إذ اللفظ، جهة

به(٢). بأس فهذا ال اإلسالمي» «املفكر لفظ وبني

لو األخري» مثواه إىل «دفن  قول: فمثل اللفظ إطالق حني القصد مراعاة ـ
ال الناس من كثرياً لكن البعث، إنكار مضموهنا لكانت كفراً، ألن أخذت بمدلوهلا
يف املعاين يفكرون وال بالتقليد، بل يقولون هذا املعنى املعنى الواقع هذا يفهمون
بعض منع ذلك إذ  امليت عىل  «املرحوم» لفظ ذلك إطالق ومثل عليه(٣)، الدالة

اإلسالم ص٢٠٠.                                                                     أركان انظر: (١)
اللفظية ص٣٢. واملناهي ،٣٥٧/٢ املفيد والقول العقيدة ص٢٤٣، ص١٩٥، ومسائل اإلسالم أركان انظر:  (٢)

.٤٥٣/١٧ الشيخ فتاو وجمموع اإلسالم ص٢٠٢، أركان فتاو انظر: (٣)
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ألن الذين امليت، عىل إطالق «املرحوم» من مانع ال أنه الشيخ ورأي العلم(١)، أهل
وبني اجلملة هذه بني فرق وال الدعاء، يقصدون وإنام اخلرب ال يقصدون يقولون

والدعاء(٢). للخرب كلتا الكلمتني صاحلتان ألن «~» القائل: قول

اللفظ هذا خطورة الشيخ بني اهللا»، فإن «يعلم مثل قوله: القائل حال مراعاة ـ
األمر، جيهل اهللا أن فمقتىض ذلك فاعله، وأنت هذا فعلت ما اهللا يعلم قلت: إن
ما وفق عىل مصيباً واألمر كان إذا أما كفر، فقد العلم اهللا عن نفى من أن ومعلوم

بذلك(٣). بأس قال فال

يف لنظره عنها  الشيخ فنهى السنة، صحيح  تعارض األلفاظ بعض  أن كام ـ
«ال أسألك القائل: قول مثل ذلك، عن هنى هلام خمالفتها وجد فلام والسنة، الكتاب
اهللا رسول عن ملا صح املقولة هذه ملخالفة فيه» اللطف أسألك ولكن القضاء رد

.(٤)« اءُ عَ الدُّ إِال رَ دَ الْقَ دُّ يَرُ S«ال

الدائمة١٥٣/٢. فتاو اللجنة انظر: (١)
اللفظية ص٣٩. واملناهي ،٤٥١/١٧الفتاو وجمموع اإلسالم ص١٩٣، أركان انظر: (٢)

يس ص٦٣.  سورة انظر: تفسري (٣)
أمحد اإلمام أخرجه واحلديث .٣٢٢/٢ العثيمني ومؤلفات السفارينية٢٨٢/١، العقيدة رشح انظر: (٤)
وابن ،(٢١٣٩) رقم: الدعاء القدر إال يرد جاء ال باب: ما القدر، والرتمذي كتاب ،(٢١٨٨١) رقم:
يف واحلديث حسنه األلباين الدعاء ص٣٠، ويف الكبري١٢٢/٢، املعجم يف والطرباين ،(٩٠) : رقم ماجة

٢٨٦/١، رقم: (١٥٤). الصحيحة األحاديث سلسلة ويف ،(٧٦٨٧) رقم: اجلامع صحيح
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هذا. من بحثي أفدهتا التي التوصيات أهم إىل أشري هذا البحث ختام يف

هلا، والنصح األمة توجيه جهود مباركة، يف وما يبذلونه من العلامء بقدر التذكري ـ 
نوازل الرشع. من هبا ينزل ما يف كل احلق وبيان

أنه ورسائل إال دراسات فيها من بحث وجهوده، مهام عثيمني ابن الشيخ حياة أن ـ 
أصول إىل ويصل منها يرتوي من حتتاج إال صافية، تتفجر ينابيع جوانب يبقي

منابعها.

فيه جيد وما وتكثيفها ملواكبة العرص لألمة، الفتو وجمامع اللجان صوت إسامع ـ 
نوازل. من

واحد، قول عىل األمة جتتمع أن يمكن وأنه ال وجود اخلالف، عىل األمة تربية ـ 
رشيطة أن علامً ومعرفة، البحثية املسائل يثري مما النظر وجهات اختالف وأن

واالفرتاق. للفرقة سلامً اخلالف هذا يتخذ ال

لكافة مصلح ومكان، زمان لكل صالح اإلسالم  دين أن أمجع العامل تعريف ـ 
احلياة. نواحي

الذي الواقع يف النظر بعد وحاجاهتم، العباد مصالح يف النظر اليوم العلامء عىل ـ 
النوازل. يف تلك الرأي إصدار ثم� ومن تعيشه األمة،

وأهنا معارضتها يف الترسع وعدم اجلديدة العرصية املستكشفات  يف  التأمل ـ 
يفقد فعندها  ذلك،  خالف عىل  شاهداً د اهَ شَ ـُ امل يكون فقد الرشع، ختالف
الشك إىل األمر يصل قد بل من العلم، ما معه مصداقية أو مصداقيته، املفتي
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النقل خيالف الصحيح ال إدراك أن الواقع فال بد من استدل به، ما مصداقية يف
الرصيح.

أهل يسأل بل النازلة فحسب، هذه  بقوله يف يعتد ال أن الفتو صاحب عىل ـ 
أقرب. النازلة بحقيقة هذه العلم إىل يكونوا إذ واالختصاص، اخلربة

التأين  يف ـ ~ العثيمني كالشيخ حممد ـ السابقني أئمتنا سمت من االستفادة ـ 
منهم نأخذ أن علينا أن كام كالتكفري، العظام األحكام سيام إطالق األحكام يف

اهللا ورسوله. كفرهم من تكفري يف القوة وال نجبن

ال حتى فتواه مآل يف فينظر نظر، بعد عنده يكون أن الرشعي العامل عىل واجب ـ 
مهجور القول. تصبح من أو ، مستقبالً فتواه بام خيطئ يتفاجأ،

يف حمله، أهله من صادراً يكون الذي يفتح آفاق االجتهاد، النوازل البحث يف ـ 
فيها. واحلكم النوازل هذه بحث من املرجوة والغاية تتحقق األهداف حتى






