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انيمراضحش اش لمجّ 

والمرمحلين،الأنيياء أشرف على واللام والصلاة العالمين، رب ممه الحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد ستا 

العمدب،والمرصوعات الرسائل من حمالة حوي مجمؤع نهذا وبعد؛ 
أنءأحست، طويلة سين منذ بعضها متفاوته أزمان ني هلعتا أن سق والدعوية، 
يفيدند وجمعها تقريبها أن ؛ى وأملا ؤينسى، منها يتدثر ئد لما حفاظا أجمعها، 
القارئ.

هي!موضوعات على المجمؤع هذا اشتمل وند 
التوة.5ي لفج المنهج — ١ 

.الصالح السلفج عند العقيدة تلقي مصدر ٢" 
ّا-ءبادةالقاو،.

.)الممح( تعار اسمه معنى ~ ٤ 
افه.حرمات ه-تعئل؛م 

العالمين.رب ٦-متزلةالشي.محي 
عقدية.٧—آخناء 

الملف،.ضتهج على الهجوم ظاهرة ~٨ 

الردص•يلاد نيارة س لدروس ر مر 

والأعمال.الأنوال ش الإخلاص يرزقنا وأن بها ينفع أن تمالى اش وأسأل 
١وسلم وصحبه آله وعلى محمد ستا على الاه وصلى 

المحمودالصالح ساررحمن 
ه١٤٢٤/٨/٣الؤ؛؛اض 









٧ودمم سوء رسائل 

الْمدط

والمرملين،الأنياء أشرف على واللام والصلاة المالمين، رب ه الحمد 
•وبعد أجمعتن، وصمه آله وعلى محمد بيتا 

ونيالمقيدة، جرانب ني واضح منهج لهم كان ~ اش رحمهم ~ نالملف 
وصمنتقلة، مكتب ني معروف مدون هدا ومنهجهم الاستدلال، مناهج 

وردودهمومحوانمهم المنة، أئمة أنوال فيها نمالوا التي الأئمة مجرموعات 
بيانفي الخلية والرماتل البحوث كثرت الأخيرة الأوئة وني • ومنانثاتهم 

مخالفيهم.على ردودهم وني مميلا مناهجهم 
الخاصةمن كثير لدى ونبوله المهج، هدا انتشار المباد على اش نعم ومجن 

منها؛لأسباب وذللث، والعامة؛ 

رسوله.ومئؤ تعالى، اف كتاب من التلقي؛ مصادر ني المنهج وصوح ~ ١ 
يعرفلا التي ومصدره الإسلام أمن هي وهده والأثار، والإجماع 
غيرها.الملمون 

بخلافوتعليما، وتعلما ودراسة حمفلآ ~ ؤسرها المقيدة هن.0 سهولة — ٢ 
الفاصدة.والدامب، والمكلمين الفلاسفة تمقيداُت، 

القلم،تصفي نهي تعالى؛ فه والمبودية التوحيد باب ني ووصوحها صفارها ~ ٣ 
بخلافالقهار؛ الواحد طه للعأردية وتخلصه — تعالمح، ~ اش بغير التعلقا عن 

والتعلقالشرك مجن أوحرالما جانب محن لم تلا التي المناعج مجن غيرها 
للمخلونين.والهلاعة 

شروختخلومن لا والذام، العلوانف، من لفس، المحذم، يخالف مجا أن - ٤ 
ونيالعقول، وصريح المقول صحيح يمحادم صغير— أو كير ~ لخلل 
المليمة.العقرو ميله لا ما الخراناث، من بعضها 



ودعؤمعقيم رسائل ٨

كئيرة،وطواف فثات من اللف منهاج على الهجوم كثر الأحترة الارنة وش 
أمورأمسة المختصرة الرسالة هدم جاءت ثم ومن ،، ودوافعه١١أمٍابه منها لكل 

Iمنها كشرة 

الحديث.أهل الجماعة، المنة، أهل اللف، التعريف - ١ 
والجماعة.المنة بأهل التسمية ونشأة باللف، القمري ~ ٢ 
تفصيلا.العقيدة ني اللف منهج ~ ٣ 
غيرهم.عن اللفإ به تميز ما — ٤ 

إلماالحق أن - والمتن الأحدامثج هذه حمم لي ونحن ~ نعلم أن ؤيسغي 
أووالمتم، المياب أو المارغة، الدعاوى منها ليس لأمور ؤيتتصر ؤينتثر يعلو 

ه،الحم، يعد لأحد عصمة فلا داروا، حيث الحق معهم يدور رجال نصب 
رأسها!على بأمور، يكون إنما وثباته الما وعلو بالما■ يممن والرجال 

نوتهما.من ممونه الصحيحة، والمنة الكتاب دليله كان فما الدليل، قوة ~ ١ 

وصحته.الاستدلال منهج ملامة ~ ٢ 
.اف لرسول والتايعة تعالى فه الاحلاصن - ٣ 

منهجهميقي ثم ومن تعالى، اه رحمهم الصالح سلفنا عليه كان ما وهن.ا 
ممحورا.معيولأ، مشرا، قؤيا، يايتا، 

ولكنوحولان، صرلأت الأحوال بعمى ني له تكون نقد حالفهم ما أما 
أوالنيان دائرة ني فينزوي به• حيع من عنه ؤتحلمح، الأمر، يشين ما سرعان 

ترطوولا تقيلهم لا فالأمة عنه، يدافعرن دعاه له بقي فإف الكتس،، يعلون بعمى في 
وسلفهامحمد. نبيها وسنة ربها وكتاب وشرعيتها وعقيدتها دينها إلا 

إهطواراتمن لف، المنهج عالي الهجوم ظاعرة بعنوان: حدأ مختمرة رمالة ذلك، م انثلر )١( 
•المال 







ودعؤمعقدث الل رم

،سالكه1 ثاء من ،؛ lujL-؛^ألة مليت لف اليمدهب الالتزام مسألة إن 
ومحةكتابه به جاء وبما باض بالإيمان تتعلق مسألة هي بل غيرها، ملك ثاء ومن 

يتبممن أحد نيه يختلف لا مما وهذا وعملا، تولأ واتباعهما ه رسوله 
واحدةكل — بينها نيما اختلاف على ~ المنحرفة الفرق تجد ولذا الإسلام؛ على 

أنوالهاعلى وتحتج وأصحابه، س الرسول عليه مار ما على نير ألها تزعم 
محنهمالأولى العليمة ني تذكر السابقين رجالاثما يعدد وحينما بالنصوص، 

الصوص،تمائم لهي بنتا؛ انحرافا منحرفة ذلك مع وعي وأصحابه، الرسول 
للنمحوصالصأءا؛ة فهم ترفض وعالما سعضها، الاحتجاج ترفض رآحيانا 

•لها وتفسيرهم 
متعللمينتمن بحثه في يتهللق أن المسلم لل؛احث، لأبد فإنه ولذ>ا 

يكونوأن والجماعة( المنة )أهل ت لف البمذهب المعللقة الثنة ت أحدهما 
أبدأ.تزعزع لا ذلك في يمين عنده 

يلكحتى ؟ منهجهم وما ؟ هم من • بالملق المقصود تحديد والأخر؛ 
الأحرى.الخاهج بين ّيرْ في يتخعل ولا بصيرة على هلريقتهم 
—مجمل بثكل ولو — أحد حوله يختلف، لا مما الأول الخنعللق كان ولما 

التالية؛المياحث حلال من الثاني للمنهللق تعرض التمهيد هذا في فإننا 
الحديث،.وأهل والجماءة، المنة وأهل باللف، التعريف، الأول؛ المحث، 

المنةالمسمية؛أهل ونشأة ياللفج؟ المقمردون هم من الماتي؛ المبحثح 
والجماعة.

العقيدة.م؛ والجماعة( المنة )أهل اللم،؛ منهج الثالث،؛ المحثإ 





١٢ودعؤم عقدين رمالل 

الأولالهمث 

الحديثوالجماعدوأهل السند وأهل 0لسالف التهميف 

انمص:أولأ: 
لّبق'تقدم على يدل أصل والفاء واللام الين )سالف(: فارس: ابن نال 

المممدمنالسلاف: والقوم مضرا، الدين السلف ذلك: من 
)وسلفالناحر: العباب في تال ولذا لغويا؛ الكلمة  oJLaأصل هو هذا 
تعالى:اف تال مضى• أي: ءلاسا؛ يهللب حللب مثال: بالتحريك سلفا: يسلف 
آواؤْالرحل: ومالث المتقدمون، لأف: الوالقوم ^٧٤٠١^ ثا ؤء 

معانيالهروي ميل• أبي عن نقل ثم ، ونلأف( أملأف والجمع المتقدمون، 
أحدهما)وللسالفسيانآحران: تال: ثم والثلم، القرض، ر،تها: السلف، 

آبائكمجن تقدمك من لف والله، أوزط المد ندمه صالح عمل كل 
مشارقنفي الحديث،؛ غريبخ أعل ذكرهما المعنسان وهذان ٢. قرابتلئ،(أ وذوى 

للعلفل:الدعاء في قوله ومنه للمد، تقدم صالح عمل كل )واللمح: الأنوار• 
الأحرة.ش نجده متقدما حيرأ أي ،؛ ومالنا®ل^٠٧ لنا ءاجعله 

•X( علف؛مائة؛ اللغة، متاسى مجم ١( 
.٢٧٥^١١؛ ^؛ JIمرر؛ ٢( 
)ملف(.مائة؛الماء، حرف الصناني, محمد بن للحن الزاخر؛ العاب ٣( 
٠ايابق المصدر ٤( 

ئاتحةثراء؛ باب الئاتز، كتاب صححم: قي الخاري م وقد المن، عن مروى الأثر هذا ٥( 
(.١٣٢٥)رذكر.اوغاريذلحاوثرتمث  U^'T/T)لحاuري؛ الجازة؛ ملي الكتاب 

)فر»لالننلة؛ لم مروى وتد ، ( ٤٨٤،  ٤٨٣)Y/ التعليق؛ تغلق قي كعا حجر ابن وصاله وثد 
سهابض ماد• من امة إذاارادرحمة ~ ت*الء، ~ اف 'إن • ونمه آخرمرمع حديث من وصلقا( 

امةرحمة اذاأرادالله باب المقاتل، كتاب )ملم، ؛ يديها.,.( لهاثرثناوملقاين تبلهاثجعله 
(,٢٢٨٨ورنمه؛ نلها، سها نض 



ودمةءس؛ق لسائل  ١٤

ومجمعالنهاية في ومثاله ،، وترايتك آبائك من مدمالث، من I أيضا لف وال
وقرابتك(آبائك محن تقدمك )من الأخيرI للمعنى ؤيشهد ،، الأنوارل بحار 

حضرقد إلا أراني ارولأ •' لها تال الني. أن ~ عنها اش رصي ~ فامحلمة حديث 
المتندم.أي أنا لف الييتم يي، لحونا أهلي أول وأنك أجلي 

بنعثمان الخير، الصالح الغنا بارال1ءقي قال؛ ابنته ماستا لما وكن.ا 
Iأي ،؛ يالأثرال ونحن مالهنا 'لأنتم القبورت لأهل الدعاء ومنه • مثلعوزا 

المتقالصن.

بالعملكان مواء بق؛ والالتقدم السالمات معاني من أن هدا من ونتخلص 
سميانمنى هذا ومن ومرهم، القرابة وذوي الأباء من تقدم مذ أو الصالح، 

الصالح^.السف التابمن: من الأول الصدر 
قوقني الساوما محمهللح يتحدد بدأ البيع ونشأت الافتراق حدث ولما 

ومنانشةإيضاح مزيد وسيأتي يإحان. لهم والتابعون الصحابة بأنهم ■^^^( ١٠٠١١
الئنةأهل مثل؛ )السف(، لممعللح المرادفة بالمصطالحات العريمط يعد لهذا 

وكثراشتهرت الممعللحات طْ لأن والأثر؛ الحا.سثا وأهل والجماعة، 
العقائد.أصول مجال في وخاصة استعمالها 

محييحارالأرار: مجمع وانظرابمأ: (، ٣٩٠)Y/ مائة)طف(، اظرا"لهاةلأينالأثءر، )٢( 
)ملف(.مادةت العرب لسان وانثلرت ١(، ٠ ٠ )رآ/ )سلف(، مائة؛ انمديتي، طاهر 

(.٢٨٢)\"/ احمدت رروا0 مكررأ، ( ٢٤٥٠)I ورتمه ملم، روا• )٣( 
احمدورو• نيتب، اتها ت رنيه ٢( ١  ٢٧)ئاكرت احمد عند ورله )ا/بمأأ(، أحمدت روا• )٤( 

رب.انها وب: ( ٣١٠٣)شام؛ احمد محي )ا/همم(وروه ابمأ: 
عيدالافى.؛واد ثتحقيق ١( ٠  ٥٣)ت ورفه الترمذي رواه )٥( 
)سلف(.مائة: العروس وتاج (، ٣٩٠)٨ )سلف(، مجادة: الهايت )٦( 



ودعؤمءقاو؛ة رسائل 

انمة:أهل 

أصلوالنون ين ال)محن فارس ابن مال والطريقة. الجرة ت لغه الئتة 
سنتاتولهم؛ والأصل مهولة، ني واطراده الشيء وهوحريان مهلرد، واحد 
وهيالسنة، منه امتق ومما  ٠٠٠إرسالا آرسلت، إدا محنا، أمحته وحهي على الماء 

سرمحه(~ اللام عله الأله رّول وّسة ، الرة 
وهوالسنن من مآحرذة وهي مذمومة أو كانتا محمودة الaلريقة، هي فالسنة 

وأحرأحرها، فله حنة، نته الإسلام في محن *من اليدث: ومنه ، ، الؤلريؤرل
الإسلامفي محن ومن شيء، أجورهم من ينقص أن غير من بمدء، يها عمل من 

منينمص أن غير من بملء من بها عمل من للذي يزدها عليه كان ميئة ننة 
ثيء«لم.أوزارهم 
مجتها، ci^ajومجا )الثتة( ذكر الحديث، في تكرر )ويد الأثير! ابن يمول 
كانمن سنن البن الحديث،: وفي يرة(لى، والالطريقة فيهاوالأصل 

الهيمنها التي الطرقة أي النة(لأ، )هي دتولهمت ، ^٠٠٠٢أي ولكملأْأ؛ 
فيقال:محمودأ، كان U على يطلق الئئة لقتل صار وليلك، بماس، .وأم 

،٠المحمودءلالمستقيمة الطؤيقة آهل من معتاء: الثنة. آهل 4ن فلأن 

ْْ(،-  ٠٤)f/له: الأنة مجنل وانظر: (، ٦١، ٦٠)سن()■T/محاد؛: سمثصاس، )١( 
الكوستا.— الخطوطالتا •واُهان ط. 

محادة)متن(.الرب، لسان انئلر: )٢( 
(.١٠ ١٧)ورفه: انمدتة، ض انمث، ياب الوكا؛، محاب مسالم، روا، )٣( 
اوهاة،ئد؛)ضن():أ/'امآ:ا(.)٤( 
•( ٢٦٦٩)ورمه: لم مورواه )أ/ْآ،(، الباري: ونتح (، IT ٤٥٦)ورفه: البخاري روا، )٥( 
•( ٠٣٦)رنم: حاويث> لم مصحبح انظر: والتابعض، المحاية ان نعر كيرا ترد )٦( 
(.٢٢١٠)T/الأنوار: مشارق )٧( 
■عادة)سن( العرب، لسان انتلر: )٨( 



ودعوةعقدث رسائل  ١٦

ءادةإطلأئات:نالها الاصطلاح ني الة أما 
النص.عن جاء رما ت أنها حجر ابن عزفها ت المحدين اصطلاح نفي - ١ 
أثرما )كل ت يأتها بعضهم وعرفها ، بفعله(لهتر وما وتهميره وأفعاله أهواله من 
أوسيرة؛أوحلقة، حلقية أوصفة تقرير، أو أوفعل، تول، من الني. عن 

_،.JI»J،Jمرادفة بهيا نهي أويءدها(ر البعثة نبل ذلك كان سواء 
متقولاجاء ما على الئنة لفظ يهللق الفقه أصول علماء اصهللاح وني ~ ٢ 
إنل >^؛ ١١الكتاب ش عليه ينمى لم مما الخموصى، على الني. عن 

بمامختصة نهي ، أولأ الكتاب قي لما بيانا كان جهته. مجن عليه نمى ما 
شرعيالدليلا يكون أن يملح مما القرآن غير من الني. عن صدر 
بابمن يكن ولم . النحم، عن ثت ما ث هي الفقهاء، اصطلاح وفي - ٣ 

للمندوب،,مرادفة فهي ،، الوا-بم_،لولا القرض 
فيذلك كان مواء شرعي؛ دليل عليه دئ ما كل على الثنة يطلق وفد - ٤ 

كجمعت المحابة فيه أواجتهد ه، الني عن أوماثورأ المنير، الكتاب 
عليهيدل الصحابة فيه اجتهد ما ويحول الدواؤيزل وتدؤين الممحم،، 

نيعلي ونول ، المهدييزأ الرافدين الخلفاء ونتة نتي بارعاليكم حدث! 

٣(.)ص الطر: توجب واطر: اودةاسة، (, Xio/W)نحاuري: )١( 
)صس: نل الة واطر (، ٤٧)ص ليابمي: الإملأم الطريح م ومكانما المة )٢( 

١()١; للاعثلمي: التوي الحاوين> م دراّاث، (، ١٦
)أ/ا،'إ(.الهابملأينالأث؛ُ: واظر:  T/i)i)لالشادي: اووائنا,ت،)•١( 
(•١٦)م، التديئن: نل المة اطر: )٤( 
(.٣١)ص اكحول؛ إرشاد انظرت )٥( 
٦(.- )إ/1 وانظر: (، ٤٨)ص المةلاJLص: )٦( 
(،٢٦٧٦)ورقه: البيع، واجتناب الأحديالة ؛ي جاء ما ياب اللم، كتاب الترمذي، رواه )٧( 

(.٤٦٠٧)ورفه: السنة، لزوم لزوم باب الستة، كتاب داود، ايو ورواْ ع،لرة، تحقيق 



١٧ودعيق عقوث رسالو 

عمرنماض،وجئد أرمن، كر أبو وحلي المي.أرسين، )جلد الخمر: 
وكلأنة(رم

علىعمل إذا نتة، على فلأن )فيقال: البدعت، مقابل الثنة تطلق كما — ٥ 
لأ(رى.أو الكتاب عليه نص مما ذك كان اللام؛ عليه عمل ما وهى 

اصطلاح:هو هنا يهمنا والدي العالماءلُآ،، عند المنة إطلاهات أهم هده 
الافتراقحدث لما خاصة العقاتد؛ مجال في الثنة( )أهل ينال: حينما )الثنة( 

®استوصوانال: الثوري سميان )وعن رجب: ابن يقول الإسلامية. الأمة في 
عرباء®أفإنهم حترأ السنة يأهل 

وأصحابه،هو عليها كان التي التهم،. طريقة بالئنة الأئمة هزلأم ومراد 
®أهليقول: عياض بن المميل كان ولهذا والشهوات؛ الشبهات من المالمة 

منالحلال أكل لأن وذلك، ؛ حلألال من بهلنه في يدخل ما عرف من المنة 
ثم~ عنهم اش رصي ~ وأصحابه الني. عليها كان التي السنة خمال أعفلم 
المنةوغيرهم: الحديث، أهل مجن المتاخرين العلماء من كثير عرنإ في صار 

باش،الإيمان ائل مفي خاصة الاعتقادات في الشبهات من نلم عما عبارة 
وفضاتلالقدر، ائل مفي وكدك الأخر، واليوم ورمله، وكته، وملائكته، 

•( ٦٢١)شاكر؛عندأحمل. ورقعه (، )ا/٢٨وأحمد؛)ما*ماا(، ورقمه؛ لم مرواه )١( 
)أ/؛(.اووا،قاتث)٢( 

تيبابن بمول، • عداهم نن به يعنون الرافضة أن كما الرافضة، •قابل في تة( ال)أهل لقتل؛ بمللن، )٣( 
فيحلاكلأ'ة، الخالفاء حلافة انم، من يه يراد المة أهل >نالأظ (، ١٦٣)Y/ى: مهاج في 
إلافه فلايا-حل المحضة؛ والسنة ادحلأسث، أهل يرادبه وتل■ إلاالرافضة الطوائم، جميع لك ذش 
يالاصعللاحنة الأهل جعل الممتن،( )يعني ؛ الرافضي وط! ... تعالى ه المنان! ستا عن 

الحة(.أهل محن هو قالوا: برافضي ليس محن كل العامة؛ اصعللاح وهو الأول 
(.٤٩)رقم؛ رواْاللألكائي؛يشرحالة، )٤( 
(.١٠٤)ح/الحلية؛ في وأبونعيم (، ٠١)رنم• تة، الشرح في اللألكائي محتارم، بالفتل رواء )٠( 



ودعؤةعقيم رسائل  ١٨

حمراؤإنما الستة، كتب وسموها تمانيف العلم هدا ني وصنفوا الصحابة، 
وأماهالكة، شفا عالي نيه والمخالف عظيم، حْلره لأن السنة؛ باسم العلم هدا 

والثهوات(لا،.الشبهات من السالمة الهلريقة فهي الكاملة السنة 
السنة؛أهل مصالطح عاليه استمر — اه رحمه — رجب ابن ذكرْ الذي وهذا 
نقيلالسنة إلى ت، نمن ذكر إلى الأنساب ني معاني الوصل لما ولذللث، 

هذهالمكنسورة، النون وسديد المهملة، ن اليصم ني■ )الرالستىآدال■ 
؛هن*اجماعة بها حمرا البيع أهل كثر ولما الل«ءة، صد هي الي الئنة إلى النية 

طويلبجواب أجابه القدر عن رجل، مدالزيز بن عمر سأل، ولما ، ، الأنتساب،(ل 
نبيه.،ستة واتباع ،، أمرا ني والاتتماد اش بتقوى أوصيك ، Jbu)أما ت أوله 

بلزومنعليك مرنته، وكموا سنته، به جرت ما المحدثون؛مل. أحدث ما وترك 
القدرموصؤع عن وهويجيبه ~ فأمرْ ، ءممة(ل — اش بإذن ~ للث، فإنها الستة؛ 

الأنأ>راوإ.من العصمة وحدها فيها وأن الثنة بلزوم ~ اليع أهل فيه أحدث وما 
الجماعت:': ١٥٥

ءل>ةني الجماعق بلزوم الأمر ورد ونل. والجماعق(، الئنة )أهل ت يقال، 
رصي— الخناب بن عمر أن ~ عته افه رصي — عمر ابن رواه ما منها أحاديث،، 

؛نقال( نيكم مقامي اه. رسول، فينا نام •' نقال( ،، بالجا حي، — عنه اض 
يفشوثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم حيرأ، بأصحابي ءاستوصوا 

منكمأراد نمن سألها؛ آن تبل لييتدئ؛الشهادة الرجل إن حتى الكذصؤ؛ 

(.٢٠- )ص؟ا الكرة: كثف )١( 
)يم0ب؛(،طوطن.الأتاب:)٢( 
الدكاس.ط (، ١٩)م/داود: ايي منن حاشة والممريط. الإثراط ين التوسط أي )٣( 
الل.ءاس.ط (، ٤٦١٢)ورفه؛ تت، اللزوم باب الست، كتاب ائوادارد، رواه )٤( 
CX'U/T)الأحرذي: تحفة باو.ثق. ندة الجايت: )٥( 



ودعؤمعقيم رسائل 

الاثنينمن دهر الواحد مع الشيطان فإن الجماعة، فبرم الجنة 
الماحية:المرية أن الافتراق حدث روايات بعض وني ،، .أرأبعد. 

اشرسول غال تال: - محه اض رصي - ٠-ريرة أبي وعن ،، الجماعأل
تال:ضها. U كفارة بعدئ التي المكتوبة الصلاة إلى المكتوبة ررالصلأة 
لماكفارة رمضان إلى رمضان )يعتى الشهر: إلى والشهر الجمعة إلى والجممة 
الأمرذلك أن نعرنتؤ تال: ثلاث. من إلا ذلك: بحد قال تم تال: بينهما(. 

نكث،أما قال: الئنة. وترك الصفقة، ونكث، باش، الإثسراك مجن إلا حدث: 
نالخرؤجالثنة ترك وأما سفك،، تقاتله إليه تخالف، نم رجلا نتاح أن الصفقة 

نطةوخارما. وسلها رالمعتى؛ الجنة•؛ ابحبوحة \م*ذي لعتل منها الألفاظ بعض ؛ي )١( 
)*ا/ب«:أ(سية.الأحوذي:

ورو،الر.ني(. ١٧٧- ١١٤و،دوفياوأوسقثاكريرقإ:)(، ٢٦ i\Aرواْأحال:)\/)٢( 
موتال محلوة، إيرامم تحمق ( ٢١٦٥)ورتعه: الجعاكة، لزوم ني حاء ما ياب الفتن، ني 

(،١١٥— المدرك؛)ا/إاا ني ورواءالحاكم ، ءرس_،( صحح حن حدث )ط؛ اكرطى 
طرقيدة من ( ٤٢))/الخة: ني عاصم ابي اين ورواه الذمي• وواتقه وصححه ْلرق من 

•الألاتي وصححه 
الخة،كناي، وأبوداود، (، ١٠٢)٣١ احد: الإمام رواه - صنه اطه رضي — معاؤية دواية • منها )٣( 

والدارمي:(، ١٢٨))/المدرك: »ي والحاكم الاوىس، ط (، ٤٥٩٧)رنم: 
-nh)دائناييعاصم: )ص٨١(، والآءرىفىاكري-ة: )أاْآ(،طالمتي، برتم: 

الذيي،وواتفه الحاكم صححه وتد (، ١٠٢— ))/)•ا تة: الثرح ني واللألكار (، ٣٥
وحويللزمخثري(. »يأحرالكشاف )مالحق (، ٦٣)ص الكشاف: أحاديث، حجر ابن وحسنه 
محفوظ(،حاويث، )مذا سع-ة: ابن منه وتال (، ٢٥٥)م/ الدين: عالوم إحياء الراني، إمناله 
لةالمالالألباني: وصححه المحتتة. النخة )\/\\\.( المتمم؛ المراظ انتفاء 

كناماماجه، ابن رواه — منه ار؛ه رضي — مالك، بن موف رواية ومنها: (. ٢٠٤رقم:)الصحيحة، 
وإئادْحن،)ا/).)(، واللألكاثي: (، ))/٢٣ءاٍم: وابنأبي ( ٣٩٩٢)رقم: النتن، 
-محه افه رضي ~ ماس بن أض رواية ومنها: (. ١٤٩٢)رنم: الصحيحة ني الألباني وذكره 
واللألكاتي:(، ٣٩٩٣)وريه: الفتن، ماجه»ي وابن (، ١٤٥- ١٢٠)م الإ٠امأحد: روس 
(،٢٥٦/١)الصغر: ني واتجراتي (، ١٧-  ١٦)ص الثربمة: ني والاجري ١(، ٠ ٠ )\/ 

ويمحبم.جعوع>ةهب(، ٢٦٢)A والشالي»يافغاءاعير: 



ودمةعةاو؛ق دسالل 

»_تال: الني. عن - عنهما اش رصي - هماس اين لص لجمائُله، اص 
ميتانمات إلا نمات شبرأ الحمامة نارق من فإنه فليصبر، شيئا أميره من رأى 

والمهيالجماظن، بلزوم بالأمر وردت الش الأحاديث من يعترها حاهليت«رى، 
عليها-لخريج اص 

أممها;أنوال عر المقصود؛١^٠١^، في الملماء اختلف وتد 
عمادأتاموا الذين )فإنهم بعدهم، من لئن الصحابة هم الجمامة أن - ١ 

وهذاأواوأ(أ،، صلألة على يجتمعون لا الذين وهم أوتاده، وأرسوا الدين 
)سنئال: أنه محه روى ومما - الله رحمه - عبدالمزيز ين عمر عن مروي القول 

اممه،يكتاب تصديق بها الأخذ سننا، بعد0 من الأمر اش.وولاة رسول 
بهااستنصر ومجن مهتد، بها عمل من اش، دين عر وتوة اش، لهناعق واستكمال 

وصلاهتور، ما الد وولاه ايذسمى'' سبيل عير انح حالفها ومن منصور، 
عمرعرذلاث(لْ،.عزم )فآعجبي ماس: قال مصيرأ(لا،. وساءت جهنم 

الافتراق؛لحديث، الأحرى للرواية مطابق الجماعة فلففل القول هذا نعر 
ركلهم ملة وسبعين ثلايثا عر أمتي ®وتفترق • وسلم عليه اش صر تال حتحا 
عليهأنا ما نال; ؟ الله يارمول مي ومجن ٠ قالوا واحده ملة إلا النار 

الحاكموروا، وصححه، ( ٧١٢٩)برتم- شاكر ند مفي ومر (، ٢٢٩)أ/أحمدت روا، )١( 
الذمحٍي(.ووانته يلة، له امرق ولا الم، سشر٠ل ض )صمح ؛ وتاو ( ١٢٠)ا/هاا-

ودوا..المفي(، ٧١٤٣)وفيالأءكامورثمه: (، ٧٠٠٤)ودفه: النتن، ز الخاوي دواء )٢( 
(.١٨٤٩)ورفه: الإuرة، 

(.TW/\r)^١٧^: وانئلر: (، ٢٦٢)٢; الاصمام: )٣( 
وايقاث)أ/حأأ(سند،إلماس،صنمينباضز، اللم مدالر*ي ابن روا، )٤( 

،٦٥، ٤٨)ص: والآجرىفيالشربمة٠يءدةعو١ص، (، ٣٦٤)أ/ت الحلة ش أبونبم روا، 
روا.م، عن الكلام.روي مدا ولكن (. ١٣٤)رقم: الط ثرح في واللألكائي (، ٣٠٧

)خ/٨٨(.الملأ،: أيلام صير ثي واJلمي ٧(، )ص الحدبث،: أصحاب شرف ش الخْو_< 
(.٢٦٣)أ/الأءممام:)٥( 



٢١ودعؤة ءسم رسالل 

اكزيل،ثامحدوا الذين نهم كبره؛ خصوصيات لهم والصحابة وأصحابيال١،، 
ممنلغترمحم ليس ما والأتتداء والفضل، العلم من نلهم الرسول، من وسمعوا 

بعدمم.جاء 

المجتهدون؛، الاالم١٢أوأعل الحديث، أهل هم الجمامة إن ت ونيل ~ ٢ 
وهدا،، الدين(ل أمر ني لهم نح والماس الخلق، على حجة جعلهم اض )لأن 
أمروما ، ^١٤٢محة هكم ؤقن;ه )باب: نال: المخاري الإمام رأى 

رحمه- احمل الإمام وهورأي ،، العلم(لأهل وهم الجماعة، بلزوم الشي. 
عنأدرى نلأ الحديث، أصحاب يكونوا لم )إن الجمامة: عن نال فإنه ~ اش 

همالعلم: أهل عند الجمامة )وتمر نال: الذي الترمذي رأي وهو هم؟(لأ،، 
المديس،بن وعلي المارك، ابن رأي وهر والحديثالأص، والعلم الفقه أهل 

ورواه(، ٢٦٤١)ورثمهت الإيمان، مماب العاص، ين صري ين عداه من الترمذي رواء )١( 
واللاص(، ١٦- ١٠والآجرىفىالثريمسصن،)ص: (، ١٢٩-الحاكم: 

دايندضاحم،، ٢٢٦٢)آ/رالشليفياساءاعر: (، ١٤٧-رتم)ْإا فىشرحالسة، 
lijAjلا فر غريب حن، حديث، رمذا الترمدي؛ نه وثال، (. ٨٠)ص محيا؛ والنهي المع 

الإهميقمح^ننال بن مدالرحعن منيه )م الأحوذي: تحفة لي تال، - الوجه( مذا عن إلا مذا ٌثل 
اسم)ممر( اكرمذى: لول الاب<. احاديث، لأعضائه له الترمذي نتميز ضعيم،، وهو 

تحقةالمتندم(، مةر» ايي حديث، في محن لم عا ب ين متن، أي: الضير، عن _>)، 
له.الترمذي نمين نتل حبث، به؛ محتجا تيميه اين وذكر• مندية، (، )م٨٦٣الاحوذي: 

(الحتتة.١١٦/١)المتئيم: انمرامحل اقتفاه 
تةي؛اوال،لم،كتايه؛ ممى المدادي غااخد_ا يالملم، عن عثر الملماء بعض أن يلاحنل )٢( 

الحديث،.وكدعم ونقاله، الملم ييان جا*ع كتايه' ممى مدالر وان 
)ما/بم(.ازري: فتح )٣( 
.١٤٣المر،: صوره )٤( 
(.٣١٦/١٣)إتحالاري: البخاري: ممح )٠( 
.( ٢٥)ص الحديث،: أصحاب، شرف )٦( 

)؛/ْآ؛(.)ب(سنالترُدي:



ودعؤمعس؛ق رمايل  ٢٢

الآثار(له.وأصحاب العالم أهل )هم تال؛ الذي منان بن وأحمد 
متهممخرج المجتهدون، العالمون الثنة أهل هم نالجمامة القول هدا فعلى 

لااءالماء.نح أنهم فتهم الغالب لأن المقلدة؛ العامت يحمج كما المتدعة، 
أخرالش الافتراق رواية وعليه الأعفلم، السواد هم الجماعة إن ونيل؛ - ٣ 

)عيكمالمهاية: ني تال الراد هم الماحية الفرقة أن فيها الشي. 
ءلاءةعلى يجتمعرن الدين ومعفلمهم، الماس جملة أي ؛ الأعظم واد بال

المويم(لأ،.المهج وملوك السلهنان 
عليكمالماس أيها )يا حهله؛ إحدى في ~ عنه اض رصي ~ مسعود ابن يقول 
ماؤإن به، أمر الذي اش حبل إلى الأصل في السل فإنهما والجماعة، ؛الaلاءة 
آ.الفرةة(ر في تحبون مما حير الجماعة في تكرهون 

الفرق،من الماجون هم الأعفلم المواد )إن اش—؛ رحمه — ءال_، أبو ؤيقول 
مواءجاهلية؛ ميتة مات حالفهم ومن الحق، فهو دينهم أمر من عليه كانوا فما 

للحق(أا"،,فهومخالف وّلءلانهم إمامهم أوفي الشريعة من شيء في حالفهم 
طريتافي ونزل حرج حين - عنه اش رصي - الأنصاري مسعود أبو ؤيقول 

(.٢٧—  ٢٦)ص الحديث؛ اصحاب شرف )١( 
ص/اآم-خأم(،واسمتيفي:رحاكسشض،)٢( 

والحارثالمخْلوّلت، من ( ٣٦)ص الة: اصول ثي نمض دايزأيي (، ١٥٢~  ١٥١)رتمبما: 
أحدذكرالانزاق; مختمرأدون روا، كما (، ٨٦)م/ العالين انملاJ؟، كما؛ي امامة ابي ابن 

اليراتي)وروا، (، ٢٣٤)أ/النواتين مجمع ش تال • الخوارج ضة ني ماجه وابن دالترمذؤ، 
ممات(.ورحاله 

اييعن عوتوفا ودوي محعيئح، ُإماد، (، ٣٩٥٠)رت٠هت الض، ني *و*وءآ ماجه اين لوا• ، ٣١
(.٣٨٣)،/أيما; المد اوش، أبي ين يداه وص (، ٢٧٨)،/مداحي: امامة. 

(.١٣)ض راب: والأحرى (، ١٥٩- ١٥٨)رنم: روا.أللألكار، )٥( 
(.٢٦٠)ب/الأءممام:)٦( 



ودعؤمعس؛ق رسالل 

ندريفلا الفئة نى وقرا ند الناس نإن إلنا، اعهد ت أصحابه له ونال القائمين 
ستراحأو بار يستريح حتى واصبروا اش )اتقوا ت نقال لا. أم اليوم يعد أنلقاك 

الضلأاة(له.على أت يجمع لا اش نإن بالجماعة وعليكم فاجر، من 
الأمةمجتهدو الجماعق ني يدحل القول محيا )نعلى '' معقبا الشاطئ يقول 

حكمهمنى داحلرن سراهم ومن بها، العاملون وأهل وعلمازمحا، 
شدواالدين فهم جماعتهم عن حرج من فكل بهم؛ ومقتدون لهم تابعون لأنهم 
لمنمخالفون لأنهم البلع؛ أمحل جميع هؤلاء في محيدحل الثيهلان، تبمة وهم 
أراد)فمن الاحري; ؤيقول موائهم؛أحال(أ،٠ في يدحلوا لم الأمة، من تقدم 

علىوحاف الكريم مولاه إلى والتجأ الدعاء، باب له فح حيرأ به ~ تعالى ~ افُ 
الأءثلم(لم•السواد الواضحة الحجة ولزم زمانه، وعرفا لسانه، وحفنل- ديته، 
أمورامحرمن على أجمعوا الإسلام أمحل جماعة محم الجماعق إن ونيل؛ ~ ٤ 

على)يلزم ت الكرماني يقول المعتقدات. أو الأحكام أمور في سواء الشؤع؛ 
الأمةمن المجتهيءين اتفاق ومحو به؛ والاعممبمام الجماعت حكم متابعة المكلم، 

نهرولدا الإحماع، بأهل الجماءة يقمر القول نهدا ديني(ل؛، أمر على عصر في 
الثاني.القول من ءري-ا 

رأىوهدا أمجير، على اجتمعوا إذا لمين المجماعة  ٢٠٠ت الجماعق أن ~ ٥ 
الخرمن المراد أن )والمرابج نال: تم المابقة، الأنوال ذكر الذي اتجري 

حرجبيحته نك.ثا فمن تأميره، على اجتمعوا من ٠لاءة في الدين الجماعق لزوم 
الأمةوفراق عليه، الخروج عن ونهى بلزومه، الني أمر ولذا ،؛ الجماءة(لعن 

(.١٦٣-  ١٦٢)ورف: اللألكاتي، روا، )١( 
.( ٢٦١>أ/الأءتمام:)٢( 
>ص،أ(.اكريم:)٣( 
(.)ْأ/٠٧الخاوي: ش الكراز شرح )٤( 
)ما/يم(.اياري: نتح )٥( 





ودعئعسدم رسالل 

أصدقأن ؤيعلممون ،، صلألة،ار بدهمة وكل يدعة، م1حاووة كل فإن الأمور، 
كلامعلى اش كلام ؤيوثرون ه محمد هدى الهدى وحير اش، كلام الكلام 

أحد،كل هدى على محمد. هدى ؤيقدمون الناس، أصناف كلام من غيره 
هيالجماعة لأن الجماعة؛ أهل وممرا والسنة، الكتاب، أهل سموا وبهذا 

المجتمعٍنللقوم امما صار ئد الجماعت لفثل كان ؤإن الفرقة، وصدها الاجتماع 
والدين،العلم في عليه نعتمد الذي الثالث، الأصل هو و)الإحماع( هم، أنق

باطنةوأعمال أقوال من الناس عليه ما جميع الثلاثة الأصول بهدم يزلون وهم 
ربالدون(ل تعلق له مما وءل١هرة 

المنهجنيهم تمئل بأشخاص الجماعة يمرون العلماء بعض أحيانا نجد ولهدا 
وعمر،يكر )أبو ت تال الجماعة عن مثل لما المسارك بن اه ئعسد والأتباع، الحق 
فلأنمجان، قد له: قيل وفلان، قفلأن قال: وعمر. بكر أبو مات، قد له شل 

أنالمبارك ابن فأراد . حماعة( كرى الأبوحمزة المبارك: ابن قال وفلان. 
والسنة.الكاملللكتاب، الأتاع صفالتا قيه احتمعتإ بمن الجماعات يمر 
الخديث:أهل رايما: 

أهلألهم بالجماعة؛ المقمرد في الأقوال من الثاني القول في تقدم 
أحمد،والإمام كالخاري العلم أهل من حماعة به قال هاوا وأن الحديحث،، 

ولذلكوغيرهم• سنان، بن وأحمد المدبمي، وابن المبارك، وابن والترمذي، 
هممتهاجها على السير بمبمبا التي الناحية الفرقة أن العلماء ص كثير عند صار 
هنا؛بهم <__i، قانتا ولذللث، الحديث،. أهل 

النة(.رأهل معنى عن الكلام عند تخريجه مبق )١( 
)'ا/لأها(.الرياض: ط اكاوى، مجموع )٢( 
سوي:ة الرثرح ءطوة، تشق: (، ٢١٦٧))(/يآ((ماوحاوثرنم: ,ثزاكرمذي: )٣( 

محمر.الجد )ا/ه«أ(ت: 



ودعيةم|؛ق رمالل 

يأته:يعفهم ءن»ه الاصطلاح: وفي القاJدمل١،، صد اللغة في الحديث 
أوحلقي أووصف أوتض-ر أونعل نول من الحي. إلى أصيف )ما 

العلماءجمهور ولكن ،، والتطرعلالموتوف يشمل نلأ هدا وعلى ، حلقى( 
ال>ديثلا،.من أنهما ذمحبواإلى 

تسمان!الحديث؛ 

اشصلى النبي أنوال على يشتمل )علم وهر' رواية• الحديث علم أولا• 
ألفاظها(لوتحرير وصبهلها وروايتها وصفاته، وتقؤيراته وأ؛عاله وملم عليه 

ندالأحوال بها يعرف يقوانين )علم وهو• • دراية الحا«يث علم * ثانيا 
الحديث،.يعرف؛ممهللح وهوما ، والمتن، 
افهرسول يعثون؛حديح، الذين بهم تالقصري الحديث(، )أهل نيل• ؤإذا 

أن- حقا الحديث، أمحل مجن يكونوا حتى - لأبد ولكن ودراية، واية ر. 
للمنةمتبعين يتعلمونه، لما محعلبقين يكونوا وأن وعامالين، عالين يكونوا 

كانواإذا أما الأمحواء، أمحل عن يتميزون الأمور وبهن•® للبدعة، مجانيين 
اشتدتقد — الحديث، إلى يثسب مجن يعص من يحدث كما ~ يحلمهم يعملون لا 

محولاءرص.مثل على العلماء نكير 

حدث.ت مائة للجومري، المهحاح )١( 
(.٢٦)ص الىوي.ثات ملوم ش القد منهج )٢( 
ّالتابعي إلى آمنه ما ت والثلؤع انمحايي، إلى اضؤيف ما المرتوق )٣( 
(.١٨)ص نز،ةالفلر: راننلر: (، ٢٧)ص )٤( 

(.٤٠)ا/الراوي؛ تدؤسه )ْ( 
)ا/اإ(االمض:المدر )٦( 

؛١^١؛؛.؛، اصحاب، رشرت، رماأعاوما، ( ٢٢٩٤١رص وفضله؛ اللم جاسريان ؛ ~ انظر""،؛؛١١ )٧( 
يعدما.وما ( ١٢٠)ص 



٢٧ودعيق ءمد؛غ رساتل 

أربعةني نوجئتها أربعة رطالت ت تال أته الرشيد هارون عن ردي وند 
نينوجدته اسم.ا واوثسالكلام وطلت الجهمية، قي نوحدته الكفر محليت 

يعنوجدته المحق وطالت الرانفة، في نوجدته الكذب وطلبت المعتزلة، 
الوليد)كان ت تال منان بن أحمد عن الخليب ؤيروي ،، الءديث،(ل أصحاب 

بالكلاماعلم أحدأ تعلمون ت لبنيه قال الرقاة حضرته نلما حالي، الكراسي 
أتمالرن؟أوصيكم فإني تال: لا، : قالواكهموز؟ قال: لا. : نالواض؟ 

رمءهم(ل الحق رأستا الحديث؛إني أصحاب عليه بما عليكم قال: تحم• • قالوا 
افكتاب في نجد )فلم اللألكاثي: يقول المنة. لأهل مرادف، الحديث، فأهل 

رالأحتراع؛المكلم، وذم الأتباع، على الحث، إلا صحابته وآثار رسول ومنة 
الأمم،بهذا أولاهم وكان التثعين، من كان الأتار هده على اقتصر فن 

لاحتصاصهمالحديث،( )أصحاب الرسم بهذا وأحلمهم الومم، بهيا وأحقهم 
ثمعلمه(أم، وتحملهم ل، ملازمتهم وطول لقول، واتثاعهم اض. برسول 
والئنةالكتاب من مجاحوذ اسمهم بأن الحديث، بأهل سميتهم وجه يٌلل 

حديث،نقلة وهم وحفنلته، وقراوه وأهله القرآن حملة نهم فيهما؛ ما لازجاعهم 
رل وحملته اش رسول 
الحق،الذم، أصحاب ، اللف، عالي تطلق الي للمصهلالحاُت، تعرمايت، هذْ 

بعضهايمر أن يمكن ولن.للث، واحد، معنى على تدل كلها وهي الما، والمنهج 
أيضاوهم المنة، أهل وهم الجماعة، فهم الأحر، بعضها معاني عليه تدل يما 

طاثمةلانزال ١١اه.: رسول فيها قال الي المنمورة الهلاتفة وهم الحديث، أهل 

ْْأرص ت ^، jjbJiاصحاب شرف )١( 
(.٥٦)سض: المدر )٢( 

ر\/آأ(.)"ا(شرحالةللألكاأي:
)ا/؛آ(.المدرافض:انظر: )٤( 



ودمةعتمدث رالل  ٢٨

وهماف أم يأتي حش آوحام، س يضرم لا منأ٠شةال٠ةأمراله، 
الحق،على ظامين أمش من طائفة الأنذال لفظ: وني اكاساالا،، على ظاهرون 

كنلك«لى.وهم اف أر يأتي حش حيلهم من يضرهم لا 

(.١٩٢٣)ت رق؛ حديث س ورقه الإمارة، كتاب ملم، رواه )١( 
ورفه؛شب، ين المرة عن الحاري ورواه ثوان، عن (، ١٩٢٠)ت ورفه ملم، رواه )٢( 

فهوالصحاية، من كسر عدد عن — تقريا ~ المنة كتب جميع ش مروي الحديث وهدا (، ٢٦٤٠)
متواتر.



ودعيقسدم رسالل 

اهانيانممث 

واتجْاعتايسة بأهل الخمة ونشأة بانملف المقمود من 

؟ودايطف ٠۵اا٠قمن أولا: 
منوعلى لف، اليمذب المقصود حول والذا،ب الآراء تنوعت لقد 
؟منهاجهم على ير والمذهبهم اتساع يجب الذين )الملف( وصف ينهلق 

هرمعها ما أن وتدعي بها الخاص وصعها من تنطلق نتة كل أن رالب 
ععيتم يما لف يالالمقمود تحدد الفتة هذه نجد لذللث، الحق؛ الذهب 

اعتقاده.يجب ما إلى للوصول ارتصته أومنهج عمانيين، أصول من عندها ما 
معينةبفترة الملف مذهب حمر إلى المحدثين ، يتجه فأحيانا — ١ 

وهذارجاله يد على ذلك بعد تطور ثد الإسلامي الغكر أن تزعم ثم يتعداها، لا 
والفرقالأراء من ؤلهر ما كل ؤإلما معينة، فتة نْلاق في عنده ينحصر لا اكلور 
فياللفح عليه كان ما حالفح ولو مجته، جزء فهو الإسلام إلى بعمومه منتسبا 
والباطنيةالجهمية بل والرافضة، فالمعتزلة هذا وعلى والاعتقاد؛ والمهم المهج 

الميميالتقليدي ثوبه مجن وتجرJد. وبعثه، تطويره ج لفإ المذهب نتاج هم 
رالاض.الكلام راكآدل اكلم اسل u_ إر 

عنالصا>يح اكسر هي عقيدتهم أن هؤلاء بعمحن يزعم ما فكثيرأ ولال-هلك 
الذيالزمن ناسب إثما ~ المعروف ثكله ~ الملف منه>ب وأن الملف مذهب 

إلىلطوروه بعدهم الذي الزمن إلى لوعامرا الأوائل رجال وأن فيه، نشآ 
بعدهفا عليه وجد الذي المستوى 

أمافمهل، النصوص على يعتما.ون مثول، اللفح أن يمهم وبعضهم ~ ٢ 
دونالممرص لظاهر فمهل سالمون يفهم أبدأ، سيء في عليه يعتمدون فلا المقل 

رالنالمة.اياطيت الأفكار إلى }؛بلوئ تعثرن ممن ومرهم تامر ف عاوو امئالممaلنىظف، )١( 



ودمثعقدث رسالل 

شغلوانقد ولذلك تعالى؛ اش إلى وكيفيتها( )معاتيها علمها ؤيكلون لها، نهم 
القرآن،ؤإتراء اث، مجيل ني والجياد العادة من أنفع أنه يرون بما هم أنف

•وروايته الحديث ونقل 

منكسرة جمهرة بين منتشر ومنهجهم لف العن هؤلاء مفهوم أن والعجيب 
وأيضاالعتيدة، حول كتبهم ني أو عقائدهم ني كلاميا منحى لحوا الدين العلماء 

ولذللث،تفاياه، مجن تضية أية أو الكلام، وعلم الفلسفة حول كسوا الذين من 
يعفىعيارة أو التفويضى، هو السالم، مذهب، I عيارة جميعا هؤلاء بين اسرمحتا 
أعلمالخلف ومذم، أملم اللم، مذم، أن أو جاءت،(، كما )أمروها السلم، 

وامآرم
أدرىولا معللقا، عليه يشد نلأ — هؤلاء رأي على ~ اللف عند العقل أما 

التيوهي والسنة، القرآن بها جاء التي العقلية بالدلائل هؤلاء يمتع ما 
؟الأول العصر ني استخدمها 
لمابأنه الكلام( أورعلم )الخلف( بمذهسؤ مي يما نشوء ٠ؤلأء ؤيعلل 

أنهالإسلام علماء رأى الإسلامية، العتيدة صد تثار التي الثمهامت، كثريت، 
شرورهامن ~ منهم العامة وخاصة — الناس وحماية ؤإطالها عليها للرد لايكفي 
علمنشأ الصي، السالم، مدم، على الاعتماد ذللث، في يكفي لا وآثارها 
لهاالبج ؤينلهر العقيدة ؤشت، الشبهالت، ليرد والكلأمجية العقلية Jمباحثه الكلام 

والقرامعلة.والمعتزلة والجهمية الفلاسفة مذاهب، ئيها ّاديت، أجواء ني 
الإيمانعلى تصروْ حين صحيحا كان لف، اللمذهب، هؤلاء لهم نهل 

؟أو نهم دون والسليم بالنصوصي 
الكلامعلم ثي العقلية الدراسات، محن نشأ مجا أن تزعم أحرى نثة دتآتمح، ~ ٣ 

كانؤإن — العقيدة أعداء ثارها الي والشبهات، الخارجية ال٠ؤثرات، س ينشأ لم 

•دمرهم الأشمية من ممر كسا م *ومتثر مما 



٢١ودمث عقدث رسالل 

الغاليةبواكير وأن نمه، لف المذهب من نشأ ؤإنما ~ سها تطور ند 
للمخاشنالمجادلة نفيه الكريم؛ القرآن من جاءت إنما الكلام وعلم الإسلامية 

محيمعرونة لكنت التي الحكمة ذكر وفيه وغيرهم، الأحرى الديانات أهل من 
نيالاجتهاد حول، البحث من نشأ ما وأن بأصحالها، يفتحر وكان الرب 

الاتجاهنلهور بداية هو إنما ~ الفقه بأصول يمي وهر ~ الشرعية الأحكام 
ئدالخلميزرا/العقلي 

يحترمجونكانوا — تعالى الد رحمهم ~ اللف أن هذا من يقهم فالذي 
الكلام؛علم أثره على ونشأ استخدموه عقلي منذلار حلال مجن ولكن النمرص، 

والتسليمالإيمان من الملف عن محومتواتر ما *ع إطلأنه على هذا يمح فكيف 
ثريحين أتمها على توجد الثقة هذه وأن المموص، به جاءت بما المهللقة والثقة 

حولها؟أووساوس قسمهات الناس :عض أويورد الض على 
بمذهبالمقصود فهم في حاصا متحا تتحر المابنة الاراء لكنت ؤإذا ~ ٤ 

عدةعلى يشتمل اللفح مذهب أن أصحابه يزعم آحر اتجاها هناك فإن الملقح، 
فيتلتقي أنها إلا المنهج في تياينتؤ إن التيارات هذه وأن وتيارات، اتجاهات 

والفضلالدين أهل من هم ممن الإسلام علماء يد على ونشأت قامت أنها 
أن)اعلم ت الحاجب، ابن عقيدة سرح في المكي اين يقول بالأحكام• والعلم 

ؤيجوزيجب فيما واحد معتقد على اتفقوا ند كلهم والجماعة المنة أمحل 
نهمؤ؛الجملة لذلل؛،، الوصلة والمبادئ العلرق في احتلفوا ؤإن تحيل ؤي

?لوالقحنلاث بالاستقراء 

والئنةالكتاب ت المعية الأدلة مبادئهم ومعتمد ، الحديث، أهل • الأولى 
•والإحماع 

وانظر:(، ١٢٣- ١  ١٥)ص مدالرزاق، مهطس الإ-لأبن، النالنة كار،خ سمد انظر: 
(.٦٢٥—  ٦٢٤)ص نمار، حسن السالمة، المدرسة 



ودءو،غعسث رسالل 

أبرالأثعرية وشخ والحنفية، الأثعؤية وهمم المقلي، النغلر أهل ت الثانية 
نيمتفقون وهم الماتريدي، متصور أو الحنفية؛ وشيخ الأشعري، الحسن 
غيرها،نى معية وال والمقلية شل، جوازه التل يدرك متما السمعية المبادئ 

ماتل.ني إلا الاعتمادية المهنالب جميع ز واتفقوا 
النثلرأهل مبادئ ومادتهم الصونية، وهمم والكشف، الوجدان أهل ت الثالثة 

اتجاهبين يخالط وهكذا النهاية(ل ني والإلهام والكشف اوا.اية ني والحديث، 
عني.الكشف، واتجاه والمارتيدية، للأث|عرية التأؤيلي والاتجاه الحد.يثإ، أهل 

٠والجماعق السنة أهل مذهبإ هو منها اتجاه كل ليصح المتصونة 
كلني الخطأ نشأ ؛المالف، القمري تحل.ياو حول، والأراء الاتجاهايت، وهده 

علىمني واصح، شرعي منطلق من أصحابها ينطلق لم أنه جهة من منها واحد 
النهجمعالم وحال.دا الأبتدلع، عن ونهيا بالأتباع أمرا اللدين والمنة الكتاب، 

الطريقهدا على مار مجن اتباع يجب، م ومن نيه، المير يجمتإ الذي والعلريق 
المتمم.

هممن ت،حديال> ني الصحح القول نبين أن أرادنا إذا أيا ملاحنلته ينبغي ومما 
والاعتراصاترتاللأحثلا>ت، بعض تبرز اللف، اسم عليهم يضيق الذين 

لهموالتابعون والتابعون الص،حابة هم المالمؤ إن ت نقول حين I فمثلا ~ ١ 
الاعتراضؤيرد يلونهم...،ارآ،. الذين نم ترني القرون ®حير الوارد: للحديث، 

وجدواوالقدؤية والشيعة فالخرارج هؤلاء؛ عهد ني نشأ والاخنلأن، التفرق بآن 
هذهني هؤلاء وجود فهل بقليل؛ هؤلاء بمد الفرق بقية وكذا الصحابة، عهد ني 

كانؤإذا القملة؟ المالقية صفة يعمليهم القرون حير هي التي الزمنية الفترة 

(.٢٩٨)ص )الحاب(: >،_ UJانرام أىرات )١( 
ملمورواه ٠ الحديث ذكر يعد أطرانه وانظر (، ٢٦٥١)؛ ررتمه فىالشهادات، رراهالأحارى، )٢( 

(.٢٥٣٦-  ٢٥٣٣)وأيتامه: الصحابة، فضاتل ني 



٣٢ودعؤم عس؛غ رسائل 

هممن تحديد ني الاطلاق هذا لمثل التمسي من فلابد بالنفي — ئهلعا — الجواب 
فمهل.الزمني التحديد ملي يقتصر لا بحيث السلف؛ 

علىأنوالهم في يعتمدون الدين هم السلف إن ت يقال حينما كذلك ٢— 
نهمفي عليه يعثمد الذي من . حلاصته اعترامحن ييرر وهنا والسنة، الكتاب 
والسنة؟القرك طى الاعتماد تدعي كلها الفرق أن وخاصة والسة، الكتاب 

ؤلضاح.يان إر يحتاج هكذا فالإطلاق 
أبيت الأربعة ؛الأئمة اللف مذهب الناس بعفن يحصر حين وكذلك ٣— 

الصحابةمن هؤلاء نل كان نمن وأحمد؛ والشافعي، ومالك،، حنيفة، 
لف؟اليوصف، أوفى ألموا والتابٌن 
تيثمل يحسث، بالملق؛ للتعريف الدقيق التحديد س لابد لذلك، 

بإحسان،لهم والتابعين والتابعين الصحابة ليشمل الزمني! التحديد أولا! 
إلىالرجؤع التجديد هذا وقانية لم،، اللذم، والمياه المتهللق لبيان وهذا 

■يحدهم فيمن أ ينقد الذي الاختلاف، عند فهمهم ؤإلى الزمن هذا رجال أقوال 
منبين المفضلة القرون بعد الحاصل ، الخلافإذ حدأ؛ مهمة ألة موهذه 

حسمهيمكن لا والبيع الأهواء أهل من عاداهم ومن لف ال؛ملمم_ا يتمسك، 
إذا- إجماعهم إلى يظم التاريخي التحديد هذا مثل على بالاتفاق إلا 

لفالمذهب، حمر هذا يعنى ولا للنمرصن. فهمهم أو أنوالهم، أو — أجمعوا 
-أخر.ؤإن منهجهم على فهو بقولهم قال من كل لأن ؛ هزلأء في 

يوافقبما يكون أن يجب والمنطلق الفهم أن بيان ذلك، بعد يأتي، ثم ' ثانيا 
خاصا،منهاحا لمدعته واتخذ الأمور من أمر ني ايتلع لن والمنة؛ الكتاب 
فيوجرده لأن الأولى؛ القرون في هذا كان ولو لللف،، قولأ قوله لايكون 

اللم،•مذهجا على ساتر بأنه عليه للحكم يكفي لا الزمن هذا 



ودعيةعقدة رسالل  ٣٤

)علىحافظ من على منطقا )السالف( مدلول يصح الافتراق ظهور بعد ت ثالثا 
بعدحل(لا،.جيلا تلقفوه الذين الأوائل كهم طيقا الإسلامي، والمنهج العقيدة 

بإحسان،لهم والتابعين الصحابة من الأول الصدر طريقة على سار فمن 
لنبالنسة أيضا وهر اللف، مذهب على ساتر نهو يبتدعوا للم اتجوا الذين 

السالم،.من بعده 

مدلولأنله صار ١^.، مجصهللح أن والخلاصة! 
لهموالتابعين والتابمى، الصحابة مدهب على ينهلق وهدا خاص؛ دلول م# 

تاؤيخي.حصر فيه وهذا يتدعوا، لم ممن بإحسان، 
مارمن لكل شامل وهذا المضلة، القرون هالْ بعد ما يثمل أعم؛ مدلول و٠ 

ءءموْلآ،•الذي والفهم النصوص والتزم القرون، خر ومنهج شقة على 
وارجْاءت؛ادسق ياهل السمن نشأة ثانيا؛ 

اش.رسول عاليه كان ما هو والجماعة المنة أهل مدم، كان إذا 
أوالمعتزلة، نشأة يقال! كأن المنة أهل بنشأة القول فإطلاق وأصحابه، 

آثرناولJللث، الوضوح، تمام واصح لأنه له؛ معنى لا الرافضة نشأة أو الجهمية، 
عليهم.كمصْللح والجماعة المنة بأهل التسمية نثاة المتوازن يكون أن 

نديم،مذهسر والجماجة المنة أهل )ومدهسا تنمية؛ ابن الإسلام شيح يقول 
مذمافإنه وأحمال.، والشافعي ومالكا أباحنيفة اض يخلق أن نبل ، معروف، 

المنةأهل عند مبتدعا كان ذللث، حالم، ومن نبيهم، عن تلقوء الذين الصحابة 
إجماعفي ومتنازعون حجة، الصحابة إجماع أن على متفقون فإنهم والجماعة؛ 

سبعدهم(م
ثاب.ط (، ٢٣)ص حلي: .مطفى الكي، النهج ّ ضاءال)١( 
.مسها الصفحة السابق، المصدر انظر؛ )٢( 
 )١^: )٣^ /Y(٤٨٢ ) اسالأرر.الم، رشاد سد تحمى



ودعؤةعقدث رسالل 

أحمد،بالامام ارتبطت، أنها يلاحظ الثنة يأمل التسمية لنشأة والمتتبع 
الإمامهو لأنه ؤإنما أنشأه؛ الذي هو أحمد الإمام لأن ذللئ، وليس افه؛ رحمه 
يعدالإسلام شخ يقول المسنة• أهل أئمة من إماما نمار نحبر فيه امتحن الن«ى 

ابق:المالكلام 
فليسالمحنة، ني والصبر الستة بإمامه اشتهر تال كان ؤإن حنبل بن )وأحمد 

معروتةموجودة كانت، التي السنة لأن بل تولأ، ابتيع أو بقول انفرد لأنه ذلك 
ندقبله الأئمة وكان لمفارتها، امتحنه من على وصبر إليها، ودعا علمها مله 

الثالثتاكة أوائل ش انمنات نفاة الجهمية محنة ونمت، تلما المحنة، نل ماتوا 
ؤإبطالالتجهم إلى الماس ودعوا الواثق،، نم المعتصم وأحنه المأمون عهد ني 

ندوكانوا الرانمة، مجتآحرو إليه ذهب الذي المدهتإ وهو تعالى؛ اض صمات 
هددواحتى المنة أهل يوانقهم فلم الأمور، ولاة من ألحلو، من معهم أدخلوا 
ولمت،والرهبة، بالرهمة وأخدوهم وعاموهم، بعضهم، وندوا بالقتل، بعضهم 
لمنافنرتهأصحابهم محللبوا نم مد>ة، وه حبحتى الأمر ذللثا على أحمد الإمام 

يوم...(.بعد يوما المناظرة ني معه فانقهلعوا 
مسائلعن المحمث، ني سببا الأمور هذه صارت )نم تال: ثم المحنة وذكر 
والمفاة،المثبتة جالمي مجن والشبهات والأدلة المموص من نيها وما انمنات 
والحديثالمنة علمام من وغير، وأحمد مصنفات، ذللثإ ني الماس وصنما 
والمرحانة،والجهمية والئدرية والخوارج الروانص محيهبا نسال بعرفون مازالوا 
أئمةس إمامحا نمار الإمجام، هدا قدر اممه ورغ الكلام، كثر الحنة بب، يولكن 

نصوصهاعلى واطلاعه ؤإظهارها، بإعلامها لقيامه أعلامها، س وعلما المنة، 
تالولهالا رأيا، ايتيع او مقالة أحديث، لأنه لا أسرارها، لخفي وبيانه وآتارها، 

أنيعني لأحمل، والغلهور والشانعي، لاللث، الذهب، الغرب،: شيوخ بعض 
قال(لأ،.كما وهو واحد، محذهت، الأصول قى الأئمة مذامت، 

سالم.رشاد محماد تحقيق; ( ٤٨٦-  ٤٨٢)T/ ت المنة منهاج )١( 



ودمةعمدم رسائل 

عليهكان لما امتداد والجماعة السنة أهل مذهب أن يتثين النهى هذا نمن 
إلىبالدعرة البيع زمن ني الأئمة من إمام تام ما نإذا وأصحابه، الرسول. 

يأتلم الإمام فهذا يخالفها ما ومحاربة السنة، أهل منهج يالى السليمة العقيدة 
ؤإلأمنه، مات ما وأحيا السنة أهل مذهب من اندرس ما جدد محانما بجديد، 
أهلمذهب - الأمكنة أو الأزمان بعض ني ~ نسس، ما نإذا تتغير، لم فالعقيدة 

اسدعهلأنه لا إليه دعا فلأنه المجددين من أومجدد الحلماء، من عالم إلى نة ال
اخرعه.أو 

علىينصب أن ينبغي السنة أهل لمذهس، أة النًلرح أن بتجين مبق ومما 
وصحالذي الإسلام مجيء ُع كانت لأنها فواصحة؛ ذاتها النشأة أما التسمية، 

إمامعنه: نيل إذا بعد0 جاء فمن الرسول. يهد في وأبينه كمال أتم وكمل 
أهللمذهب الأولى الأصول إلى دعا فلأنه - زمنه بعد أو زمنه في ~ السنة أهل 

منها.اندرس ما وجدد الثحة 
عنالئنة أهل يتميز أن العليعي من لأن القرق؛ ينشأة مرتعد التسمية وبدء 

والذينالسوي المنهج عن انحرفوا الذين الغرق أهل من الأهواء أهل بقية 
الأول.الصدر أعل عاليه كان قا مخالفة وآراءأ أقوالا ابتدعوا 

هذافي لمحات إلى نشير ولكي يْلول، الفرق ونشوء الفتتة بدء حول والكلام 
همرهم؛عن اللمنة أهل تميز حقيقة إل لنصل الأمر 

اضرصي ~ عفان ين عثمان عهد آخر في وتعت، الفتنة أن المعلوم من ~ ١ 
أولوكانت الفرق، ذلك إثر على نشأت نم استشهاده، آثارها من وكان ~ عنه 

—عنه الله رصي ~ عليا كمروا فالخرارج والرواففى، الحوائج بدعة نشأت بدمة 
أوإلوهيته.نبوته أو وعممته، إمامته ادعوا والروافص عليه، وخرجوا 

فيالمحاية عصر كان ذ)لما الفلهور في تتوار اليع أخذت ذللث، بعد ثم 
أولفي كان لما ثم والقدرية، المرجتة يدعن حل.ستإ وعبدالمللث، الزبير ابن إمارة 



٢٧ودمة ءس؛غ رّالل 

والمشبههالجهمية بدعة حدثت الأموية الخلألة أواحر ئي التابعين عصر 
رذلك(ل من شيء الصحابة عهد على يكن ولم رالممثالة، 

المان،سق كما ظهررأ البيع أول من والحوائج الرواتض بيعتا كانت ٢" 
الحديث!أوأهل والجماجة الثنة أهل تميز الرتبة؛ي المعالم من وكانتا 

والكلامالإسناد، عن يالممحث، يعنون الملون بدأ الفتتة هذه أجواء يفي ( أ 
وحاصةه، اض رمول على الكدب من حافرا لف اللأن وذلك الرحال؛ في 
مقدمةفي لم مروى نشد الفلروف؛ هذه مثل ني موجودة ذلك دواعي أن 

ونعتافلما الإسناد، عن ألون ييكونوا )لم ت نال أنه سيرين ابن عن صحيحه 
إلىؤيتظر حديثهم، نيوحذ المة أهل إلى نبفلر رحالكم، لما سموا : نالواالفتنه 
دينالحديث هدا )إن ت يقول كان سيرين وابن ،، حديثهم(لينحي فلا المائع أهل 

رديتكم(ر تأحذون عمن فانظروا 
ممنروايته ثمل مى بتمييز وذلك، والجماعة، النثة لأهل الميز بدأ وهنا 

الطرائف،محن طاتقة بقول يقل ولم والأتباع المنة أهل من كان نمن تحل؛ لا 
تميزله نهذا والمابعين، الصحابة هدي الصحح، الهدي على ستإ بل المتحرقة 

لهمالذين الرحال يتفاوت الاعتراف «ع — مقبولة وروايته الحديث،، علماء عند 
نروايتهالبدعة أهل من كان من وأما ~ والضثعل الحفتل ناحية من الصفة هذه 

ردةيقةل يشروؤل إلا مردودة 
عنهمنال وليلك، الراقصة، عند استهر قد الكذب أن يلاحفل ومما 

منبالزور اشهد الأهواء أهل ني أر )لم ت - الد رحمه - الشافعي الإمام 

.( ٣٨٧)ص المتض: )١( 
عللرثرح منارين، ١(  ٦٣— ١  ٦٢رص ت الكفاية ت راننلر (، ١٥)ص المقدمة؛ لم، مصحح ر٢( 

>ا/اْ(.الض.دي:
(.١٦٢)ص الكناة: )٣( 

وشرحبعدما، وما ( ١٥٩)ص ت الكناية انخلرت ؛ الملماء عنها تكلم الملمع أهل من الرواة حكم ر٤( 
ومحابعدما.( ٣٢٤)ا/الراوي; وتدؤسح بعدما، وما( ٥٣/)ا ااترطي؛ علل 



ودعؤةعسم رسالل  ٣٨

زمنهني اشتهر الميول ذي المختار نتنة ونمت ولما الرانمة(أا،، 
جابرعن أحمد الإمام روى ولهذا س؛ افه رسول على الحديث وونحع الكذب 

أيامالإسناد عن سئل )إنما تال؛ ]التخص[ إبراهيم عن الأعمش عن نوح بن 
نقدالمكذوبة، الأحاديث، له توصع بأن يأمر كان ه نفوالمختار ،، الختار(ل 

كائنأني النثي عن حديثا لي )صع قاتلا؛ — الحديث، أصحاب من — رحلا أمر 
عنوحدائ< أن ياسر بن عمار بن محمد أمر بل الرجلل٤،، ترقص حليفة(، بعده 

ءهاوْ.ني الكذب فشا ولذلاJث، نةالتهلْ،؛ نأيي كذب أبيه؛حديث، 
أيامالمبي نمر بن حزيمة ّمعتإ إسحاق؛ أبي عن ضك روى كما 

تال:- علي أصحاب من وكان - الكذب مجن يهولون ما يقولون وهم المختار 
الرامحةكان ؤإذا ر أنسدوا(١ حديث، وأي مانوا عصابة أي اه، قاتلهم لهم )ما 

بالكفرورمهم اش. رسول أصحاب ني الطعن إليه صموا نقد كذب أهل 
تليلة.أعدادا إلا والردة 

محنانشر دلكن طؤيل، مها فالموضع الأمور، ءذْ استقصاء الغرض وليس 
جهمحن'من الرامحة محلهور واكب الئنة أحل تميز أن إلى 

ت٣٥٨/٩النلأء; أملام سر >[ ٢٦ت منت مارون ين يزيد وقال (، ١٦٧)ص ت الكناية )١( 
،•٢٢ص )المنض يكن-يون،؛ نإنهم الرامحة إلا - داعية يكن لم إذا - بلع كل من )يكتب، 

مترجمته اننلر • نئيع ثم الشيمة، نأبغضته ناصيا، أمر• ارل، كان الكذاب، يذا ان السم_، من )٢( 
ومزادالأءمماJ،:(، OT-A/Y)"رانئلرّيراملأماكلأء: ؟A(Y-YA ،)T/؟اةوالهاية: JLال

 ،)A•/،( احد: للإمام ند الاننلر: إليه. يوحى انه الممحاريزعم وكان(YYY'/fl -٢٢٤)
>.٦٧الممحارصة: نل 

همدالدجمن•ين حضة عن الجامع في الخف، يريا• (، ٠٢)ا/اكرمذي: علل شرح )٣( 
الملحان.ا/رما(تحتٍقت )الجا،ع: 

لايناJوضوءات )\/\س والمغير: (، ٤٣٥-  ٤٣٤)A/للبخاري: امير التارخ )٤( 
)ا/؟م(•الجوزك،:

(.٤٣)A/والجرحواكد.للأيننيحاتم:  a\T)\/\الجامعسلم،: )٥( 
(؟٥٢)ا/الترمذي: وانتلرملل )٣٨(، ت رقم الدحل، في البيهتي روا، )٦( 



ودعيقعقدين دسالل 

الرجالعن للحث المة علمام أثار مما ،، عتد،ومل الكذب انتثار ت الأولى 
العالماءأنوال ذكرنا أن رمسق غيرمحم، عن الحديث أعل يتميز نبدأ رالأمحانيد، 

الحديث.أعل هم الماجنة الفرتة يأن 
شعارأصح حش لديهم، وكثرتها الميع ونشوء الصحاية، ني طمنهم الثانةت 

—اش رحمه — الثوري وسفيان الرامحة، مقابل ني يستعمل ما كثيرأ الثنة( )أمحل 
ءنهما(أأ،.اه رصي وعمر، يكر أبي الشيخين )تقدمة ب السنة موافقة نسر 

الخرارجأن والملاحظ الخوارج. نتنة جاءت الروافص فتنة مقابل وفي ب( 
كافر،الكبيرة مرتكب أن اعتقادعم إلى ذلك، مرد ولعل المدق،، عنهم اشتهر 

أتهالأشعث، بن ماليمان داود أبي عن روي ولهذا الكبائر، محن كبيرة والكذب 
روىولذلك، ،؛ الخوارج(أ مجن حديثا أصح الأهواء أصحاب في )ليس نال؛ 

أندون حائلا يكن لم وحماستهم صدئهم ولكن دعاتهم، عن وغيرْ المخاري 
عاداهم،من كمروا لأنهم الملمين؛ على الوءلأة شديدة ومحلالهم فتنتهم تكون 

هلب،م.)التب( يس مط وذللئؤ أصولهم؛ احد الكذب يل )١( 
ءن،<الذي،اله يذا امتناد، م اكرري، طيان أن يلاحثد ومط (، ١٠٢)؛/ت للألكام المن شرح ، ٢١

الخمنيلي المح سألت ذم المن اعل نمز ام الاعتماد أمور بعض ذر ا يحرب بن شمب، 
ينالخلان، ^^تمناوسائلالئرباضوتينيا 

المدية،الرياض مكب ط (، ١٨٤)أ/ت المن منهاج نمتآ؛ي ابن ذلك علل وقد المنن. اعل 
لأنهكانالجهريالمعلة؛ ترك عتاتيمم م وذعو0 الأتمة من يغتر• الثويؤ، منيان إن ١حك، • بموله 

شعارالرانفة(.من عندهم تركه لأن ا الخمن على المح وiذمون • شعارالرامحة من عم عني• 
االأحاديئ، ربمايقعون الخوارج أن م روايامت، وردت ولكن ~ هندية ( ١ ٣^١ ، ١ ٢^١ )ص • الكناية )"٢( 

ديتكم،إناكناإذااطرن نانتلرواعمن دين الأحاديث، هذ، )إن تال،؛ انه شيوحهم احل. عن نقدروك، 
موالخف ، ( ٤ ١ ٦ - ٤ ١ 0 ص اممامل اسويث، م ^زمزي 

طن؛ةوائتلر {، ٣٩- )\/\r الموموظ^،: ش الجودي وابن سة، ( ١٦١•)ص الكناية: 
حبثإر.ئحالدكمرص: 

الخل.يث،.م الوضع م دور لهم لمس الخوارج ان هد• رماك *ي ثلاة يمر 



ودمثعقدث ر،طلل 

الملمين،من غيرهم صفوف عن صفوفهم ميزوا بل بدلك، يكتفوا ولم 
قاتلهموليلك غيرها، من أشد وانحرافاتهم بدمهم فصارت وقاتلوا، وحاربوا 

•تنالهم على الصحابة وأجمع "" عنه الله رصي ~ ملي 
نتنةمحلهور ومع شرعي، إمام لهم الدين الجماعة على حرجوا فالخوارج 

الشرعيالإمام على الخروج وعدم الجماعة على بحرصهم الثنة أهل برز هؤلاء 
منؤيحدرون إليه ؤيدعرن الاعتماد هن-ا يذكرون وصاروا حاثرآ( كان )ولو 

علىاجتمعوا ولما الفرقة، ونبل• الجماعة على لمون الموحرصي مخالفته، 
عنهاض رصي — الحسن تتارل يعد وأربعين إحدى سنة ~ عنه افه رصي — معاؤية 

الجماعة.عام العام -نثواهدا 
جامحن•س المنة أهل ميزت الخوارج بدعة ءْلهور 
منعاداهم لمن بالتكفير الحق المذهب عن الخوارج حرؤج •' الأول، 

علىالرد على لمون المحرص وتد شنيعة، بدعت هده أن شك ولا لمين، الم
أهلمذهب معالم من وصار • منهم النحذير أشل، الناس وتحل>ير أصحابها، 

الكسرة.لمرتكج، التكفير عدم الثتة 
بناءلمين للموتنالهم الشرعي الإمام وعلى الجماجة على خروجهم I الثاني 

يقضىحتى بمقاتلتهم هدا اللمنة أهل قابل وقد التكفير، مذهبهم أصل على 
التيالنموص اتباع وجوب ؤإعلأن منهم ويالتحذير شرهم، أوزكفوا عليهم 

أحدكان ولذا وخللموا؛ جاروا ؤإن الملمين أئمة على الخرؤج من حذرت 
أٌير*على اجتمعوا الذين الجماعة أنها للجماعة المهمة المعاني 
الملمينبين تظهر المع بقية أخذت والخوارج الروافض فتنة ئلهور بعد ٣" 
ومنمنها وحذروا المنة أهل فماومها والتجهم، والإرجاء، القدر، كبدعة 

إليهميأوكا الإسلامي المجتمع في نشازآ الملع أهل صار حتى أصحابها، 
الخفاء،في الدين لهذا يكيدون ممن والنفاق الزندقة أهل إما أقوالهم، ؤيمع 



٤١ودعؤم عمدة رسائل 

منفيها وما البلع وتتهويهم مهم توثر الذين الضعيف الإيمان أصحاب ؤإما 
نإنهملمين الممن الأءظم راد الأمجا المسالمين. على ■جديدة وأفكار آراء 

مكان.كل في الئة أهل من الأفاق علماء يتعون 
تيقول العن كان حتى الأهواء، أصحاب من الئنة أهل علماء وحير 

رجلجاءه ولما ،، منهم(أ تسمعوا ولا تجادلوهم ولا الأهواء أهل تجالسوا )لا 
ندفإني عس رإليك • الحس فقال احاصمك( أن أؤيد إني سعيد أبا )يا فقال 

رديته(ر فى الشاك يخاصماك ؤإنما ديتي ءرفت، 
مجتميزأالستة أهل محيهب وصار والبلع الكلام أعل من العلماء تحذير واستمر 

أهلعن البعد مع — عنهم الله رصي ~ الصحابة منهاج على والسير بالأناع 
والأهواءالجلح أهل مقابل* اللمنة أهل لقب فصار عليهم والإنكار البلح 

والكلام.
أهلامتحن وصولة دولأن للمعتزلة وصار القران بخالق القول مححئة وتعت، ولما 
شامخامحثالأ ونباته وقوفه فصار ~ افه رحمه — أحمد الإمام ^ ١١١وثبت، الثنة، 

أهلفصاراحمدإمام اليدعان، أهل مقابل فى الستة أهل مجالهّ_، على للثباته 
الث1ةلدللث،.

السنةيأهل التسمية سألت، كيف، أوصحت، ند نكرن لعلها عريقة خلومحل طْ 
وماالفرق، ونشوء البلح ؛لهور *ع ذللئ، كان ؤإن الحديثا، أهل أو والجماعة، 

فبدأالصحابة، من وسملته . الله رسول يحديث، الامته-انة من ذلكؤ صاحت، 
تحلال من تميزهم السنة؛علنون أهل 

ذللت،في والسب، الرجال، في والكلام ودراية، روايان ؛الحديث، العناية ~ ١ 
الأهواء.أهل كثرة ح الكذب نشوء 

صالمائي، ط-(، ٤٠٧)رنم؛ المن، الدارمي؛ي ورواه (، ٢٤٠)رنم؛ للألكالي، تت الشرح )١( 
•سترين وابن الخن 

سلثرد،.( ٥٧)ص والآ.ميفياكريم: (، ٢١٥)رنم: ، cJlشرح )٢( 



ودعؤمعقوية ر،طلل  ٤٢

منوأصحايه، الله. رمول عليه كان ما وعلى المنة على المحانظة ~ ٢ 
اختلافعلي المذموم والكلام الأهواء لأهل أواساع اكين في ابنايلع غير 

وأئوالهم•مياههم 
الحق،المنهج على والمر الأتباع نعتي التي الجماعة على الحافظة ~ ٣ 

لهاالتي الجماعة على الخروج وعدم الأمة وحدة على الحافظة أيضا وتعني 
شرعي-إمام 

برمنذلك وريهل والجماعت، المنة بأهل التسمية لنشأة الدقيق التحديد أما 
ذلكأن أظن فلا الفرق، من فرتة أونشوء المنة، أهل أعلام من أوبعلم محدد 
أعلم.واه أملقنا، كما عريقة خلومحل حلال من إلا ممكن 



٤٣ودميت عمدة ر،طدل 

اهاثثالصمث 

الشدةفي السلف منهج 

وتميزهمالعقيدة، ش لف اللمنهج مختصر بشكل الميحشا هدا ش متعرض 
الكثير،حوله كيب يد المرصؤع وهدا والأهواء، البيع أهل س غيرهم عن بهذا 

النتة،أهل عقيدة في المحققة النصرصى لبعثس مقدمة حاء كتب ما أغلب ولكن 
يقردأن الواجمب، من وكان حواسها، من بجانيا المتعيقة الحرث( أولبعض 

حولالمثارة الشبهات( وتبين الموصؤع، بهذا يتعلق ما تستقصي جامعة برسالة 
مجنليس ممن إليها ثين المنتدعاوى على ترد كما عليها، وترد اللف، مذهب 

•، الةل رّذلك( *ي يكتب لم علمي حد وعلى • عنها انحرف ممن أو أهلها 
بموئم،المتعلق البحث( لهدا التمهيد حلال من المرضؤع هدا جول والكتابة 

بالموصؤع،يتعلق ما حلال من إلا نيها التومع يمكن لا الأماعرة من تيمية ابن 
وبنالمألة، هده في الأساعرة مجن كؤيرا ~ اش رحمه َّ تيمية ابن نامحس ومحي 

~منهجهم أوبحقيقة ال|اف، مذم( بحقيقة المتعلقة القضايا بعض محي غلهلهم 
إزساءاش.الرسالة، هذه مجن موضعه في ذللث( إلى وستشير — الله رحمهم 

والشيءالسابقين، للمبحثين تكملة الموضؤع هذا محي لمحات( نذكر فهنا أما 
إلىالرحؤع بمترة والغرق، الأهواء أصحاب عن تميزوا السلف أن هذا محي الواضح 
عاداهممن أما الانحراف، محن سلموا وبذلك ، بهما والاعتصام والسثة الكتاب 

افهأمر مخالفة في ومحوعهم سبيه كان ما أوبدعهم انحرافاتهم في تجد أن فلابد 
ذلك(!أمثلة ومجن ورموله.، الله عنه نهى ما أوارتكاب رسوله.، وأمر 
عديدةثنق فجاءت المتشابه، اتباع عن ورسوله. — تعالى ~ اه هي ن٠ 

صيرتها؛ي السلفية  SJUiLJIيعتوازت رمحالة نجلت المنورة المديتة قي الإسلامية الجامعة هي )١( 
٠الخغراوي محمد للباحث ٠ اكحديات مواجهة على وندرتها الثاري٠حة 







ودعؤةعقيم رسالل 

عمرتعلى غضب لما نال أنه جابر رواية دُى ،، النبيينءل من حظكم 
ييقاءبها جئتكم لقد بيدء نفي والدي الخطاب، ابن يا فها *'آمتهوكوزرى 

يه،نتصدلوا يياطل أو به، فتكذبوا بحق بتحروكم شي** عن سألوهم لا نقية، 
طبقوقد ، يشعئتيء آن إلا ومعه ما حيا كان موصى آن لو بيده نفي والذي 

انتسخلأنه القيس عبد من رجلا صرب ُقاد عمليا، ~ عنه اله رصي ~ عمر هذا 
/بم1ءوهر وأمره السائقة الكتسا أحد 

بأنالقاطع اليقين محن نابع عليهما والاعتماد والسنة بالكتاب والاستغناء 
الهحبر )وأما ت تيمية ابن الإسلام ثيح يقول وصدق. حق فهو به جاءا مجا 

منسيء يكون أن يجرز لا نفه، ؛ي عليه الأمر لما موايق صدق، فهو ورموله 
كلأن الجملة حث من ؤيعلم ه، نفني عليه لما مخالفا ولا باطلا أحباره 

،وفطاثية الحجج جنس من باطل فإنه وناقضه أحباره من ميتآ عارض ما 

ا'\أ(،وماوالرزاقنياوضف:-  ٤٧٠)م رراْالإ.اماحدفىمد.: )١( 

(٤٨١)ا/الٍهةي; شعب م تلابث رابو الءسن نر، مكيا أتمرون، أي: )٢( 
(.٢٢٤)ص وانراسل: 

والمبمني،في(، ٤٤١))ا/ْ؟(ورنم: و\}د\و.يتيس (، رم٧٨٣احمد: الإمام روا، )٣( 
نيداود أبو روا، وذا الهد. اشة؛ي ايالدار ٍل (، ٤٧٩/١)الإيمان: نم، 

حاتمأيي ابن رواه كما السيرران ت ( ٢٢٣)ص العالم: مماب، م قلأبة ايي ص المراسل 
النائم.النعيق وانغلر . ٣( أووسما: )مررة كثير: ابن شر ني كا مخممرأ 

محهاننله تما وأبوبكرالإّامحلي، الموصلي، رواءابويعر التي.• ثع نمته يمر ذكر ثم )٤( 
المشكاةتخرج ر كما الألباني حنه يث، والحلو . ٣( يوصف،: )محورة شبر،: ش كير ابن 

(.١٩٤، ١٧٧)رنم: 
يإمحكاص،المتمم تغليط منه والغرض الوءميات<، عن مركب، ناس الفعلة: الرنطاتبة: )٥( 

٤٨٠)صنت: ول. ١^١^( وزممهم؛روتاغوراص اليونان، فلامحنت عن حمامة والون٠ل١يون: 
ينلهرما اذماسا، ؛ي عامستقل يجودحارجي عناك لس عراه تقوم ونشتهم م(. ق. 

اد:ماء. حقيقة ءتالْ نهر ماء اورا>ّ_ا راى فإذا له، عوالحقيقة يكون الحقيقة انه للتخص 
=اليوانية: قة الفالونمة (، ١٧٣١٣)الفوز: ابللاح ومماف (، ٦٣)ص اكريناّت،: 



٤٧ودمة  iiJA،لسائل 

لأخاره،المعارصة الحجج تلك بطلان وجه يعلم لا بذلك العالم كان ؤإن 
به،يخبر مما الصادق الله رسول أن ءالموا الذين للرسول المؤمنين حال رهذْ 

أنيجوز لا وأنه بامحلل، نهو حبره نائض ما أن الجمالة حيث من ؤيعلمون 
ّمس(لا،.ولا عقلي لا صحح دليل خرم يعارض 

يسنما والسة الكتاب وثي إلا الجمهور عن ناسي بقول سد أحد )ما ت ؤيقول 
والئنةالكتاب عب يدل الذي القول وأما كثيرأ... القائل كان ؤإن توله، نساد 

عبرةفلا القول، بذلك القاتل من أتل به القاتل ، ]كان[ل ؤإن ماذا يكون فلا 
الناس(ص.باتفاق القائل بكثرة 
Pأكنق ؤأ'و يقول: - وتعالى تارك - ناض كامل: الدين هذا أن - ٢ 
^^٧: أيض__اوي_ة_رل ألإنأم P وريث ئتمؤ، هومحأ دأس ٥^٢ 
كذلكا:وتال ديمئنأ ومبمثه وندى ق ولمز نتنتا آلكثت، هك 

أمحتب آثي يد يهدك، و بيش ديًؤقب مد ١^ يك، جآ؛ْقم ج- 
إلويهديهم ,لأدبي، ألثور إك ألْلئثت تن ألنم شبل ربمّوثكثهُ 

ثسيبمم.^٦،*بمتني 
كثير،القرآن ني هذا )ومثل أ وغيرها الايات لهذه ذكره بعد تيمية ابن يقول 

لمنكاف الهدى، بيل لموصح كله، للدين مبين كتابه أن نيه اش يبين محما 

)ا/ههأ(.اسئي: والمعجم (، ٦٥)ص المكر وريع (، ٧٢- ٦٢-)ص 
)ْ/ْه\(.والتل: الممل تعارض درء )١( 
)ك1ن(إدون ه'آ>( )ص النكر: ودار (، ٢٠٤)ص الملمين: الكتب، لدار اكواث، ب ني )٢( 

ينتقيها.والياق 

الديأ.طدارالكتب،(، ٢٠٤)ص اكرات،: )٣( 
٣.المادة: )أ(مورة 

.٨٩الحل: صورة )٥( 
. ١٦—  ١٥المادة: صورة )٦( 



ودمةعماو؛غ رمإلل  ٤٨

.، او؛ل(أ من غيوم اناع دون اتاعه يجب غيره إلى معه يحتاج لا انعه، 
اشرحمهم — السالمج منهج بيان في المهمة ائل الممن الدين كمال ومسألة 

عهدفي يكن لم أنه يعني لا وهذا المنهللق، هذا من بنوة انطلقوا فمد ~ تعالى 
يلتقتالذي من لكن موجودة، كانت بل ومناما، ديانات، بعدهم ومحن الصحابة 

يغنيما فيهما وأن ونتة كتاب من لديه ما بكمال الاقتناع تمام وهومقتنع إليها 
ألماظذكري، ذ)متى أيدآ؛ الباطل يأتيه لا وصدق حق فيهما ما وأن ؤيكفى، 

منالناس يقوله ما جمح تنفلم فإنها شافيا بيانا معناها وبين والحديث، القرآن 
محفونلةوهي الناس، كلام قي توجد لا عثليمة نيادات وفيها الصحيحة، المعاتى 

لهُيإ، ألدثر ردا خن ؤإدا ت ~ تعار فال" كما الماطل س الكلام في يحل مما 
منثتيل ثى ؤلأ يته ت؛ن ئ أؤطز ظي ج •' ~ تعالى ~ ونال ، ثنتفلؤن 

ؤبلدذ ين محلت، م محت، ؤاورك؛ئئ، : - تعالى - ونال م ه همد ءكي 
منوفيه ولأ،، آعي ألكشت، ءايث وغث، تعالى وقال— ■نترهلْ،، 

أصولففيه العيال، من أحد كلام في يوحد لا ما والمعاد والموة الربوبية دلائل 
متلع(ورأي محديث، دين أصول لا اش دين وهوأصول للقين، المفيدة الدين 
الحقيقةففي ؤإلأ التعارض: توهم عند العقل على اص تقديم وجوب - ٣ 

كانولقد المريح، العقل مع الصحيح النقل يتعارض أن يمكن لا والواقع 
غيرهأو معقول ص غيرهما قي ما على رسوله. وسنة اممه كتاب في ما تقديم 

(.٣٠٤)•\/واكل; العقل تعارض درء )١( 
(،١٢٢ )ص القكر، دار ممررة ش وكذا العمين، الكتب، دار ط تثلم(، لا )نإتها الأصل; ش )٢( 

حذئؤ)لا(.المرابح ولعل 
٩.الحجر: >م(مورْ 

٠٤٢* فصلت مورة ( ٤ ز 
٠١ت هود موره )٥( 
٠٢ت لقمان صورة )٦( 
اسب.الكب دار ط (، ٣٣٤)ص المرات: )٧( 



٤٩ودعؤيت س رّادل 

مالي.اش رحمهم السالمه، منهج لمات ممن يعارصها 
باضأعالم الأنيياء أن إلى نشير ولكن لذلك، الأدلة تفصيل مرصع هذا وليس 
العامةأن كما إليهم، الأمر رد فيجب غيرهم من الأخر واليوم وصفاته وأسمائه 

بهأعلم هو من إلى الدنيا أمور من وغيرْ بالعلب ينطق مما *ته يخلفون ما يردون 
وعالماض، رسول هذا أن يالمل الإنسان علم نإذا كذلك الأمر كان )ؤإذا منهم، 

أنعليه يوجب عقاله كان حبره، ني ينازعه ما عقاله في ووجد ، بشيء أتمر أنه 
ؤيعلمتوله، على رأيه يقدم لا وأن منه، يه أعلم هر من إلى النزاع موارد يسلم 

منه،الأحر واليوم وصفاته وأسمائه بافه أعلم وأنه إليه، بالنسبة ناصر عقله أن 
العامةبين الذي التفاوت من أعفلم بذلك العلم ني بينهما الذي التفاوت وأن 

بالف(لا،.العلم وأهل 
بيانمحي ألفاظهما يراعى بأن والئنة، الكتاب نمرص مع الأدب - ٤ 

)أهلi الشرعية، غير الموهمة والمصهللحات الألفاظ ستخدم لا وأن الحقيدة، 
اللف(أى.وألفاظ النصوص لألفاظ النصوص رعاية فيهم والحديث، السنة 

وفهمبيان في والانتصار والملمة، الكلام علم في الخوض عدم ثانيا؛ 
حلالمن السالف، منهج ني هذا تجلى وقد والنئة، الكتاب في ما على المقيدة 

منها;أمور، عدة 
عملا،يولد نافع علم علمان: فالملم ت الممل مع النافع اللم على الحرص - ١ 

أوالدنيا، ني صاحبه ينقع لا غيرنانع، وعلم والأخرة، الدنيا في صاحبه ؤينفع 
نافع،وغير نافع إلى اللم بتميم السنة جاءت الأحرة)ولذللثج ش صاحبه ينقع لا 

عنمسلم صحيح ففي التاغ؛ اللم وسؤال u^، لا الذي اللم من والأستعاذة 
ومجنينفع لا علم من بك آعوذ إني يقول؛ كان ه المي أن أرنم بن نيد 

حلمي:•معلغى الملقي المنهج قوايد وانظر: (، ١٤١)ا/رالتتل: العتل تعارض درء )١، 
•(، ٢٠٧-)ص٣٥٢

)٦!١^١^: نقض )٢( 



ودعؤيةعقدة رسائل 

لهااالا،(أى.لايستجاب دعوة ومن لاتشع، ممس رمن لايخثع، تلج، 
وأغلقالعمل باب له فتح حيرأ بعبد اش أراد )إذا الكر■؛ءيل٣،ت معروف وتال 

بابله ونتح العمل باب عنه أغلق ثرا بعبد اممه أراد محإذا الجدل باب عنه 
الطماءلْ،.بعض ذكرئ علائ^، النابع وللعلم الجدل(ل؛/ 

لفالمونغ، كان وند الكلام، علم ذللث، ومن الدعت عن ال-هكا ~ ٢ 
ابنصيغ مع - عنه اش رصي ~ عمر فقصة الكلام؛ علم من ومثهورأ واصحا 
إلىونمام عمر نضربه عنه، أل ؤيالكلام متشابه ينتع انه علم لما عل 

نقالالرؤية ؛1حديث، هارون بن يزيد حديث، لما لذللث، ، مشهورة نمة المرة، 

أشبهلئ،مجا وتال! ، وحردل إغض_، الحديث،؟ مذا مجحى ما حالي، أبا يا رجل• له 
أنهعنه روى - عنه اش رصي - وعمر يهلاّ،. ثعل ما مثل إلى وأحوحلث، بصبيغ 

نإنبالسنن، نخدوهم القرآن يجادلونكم؛شبهايت، أناس سيأتي )إنه نال! 

(.٢٧٢٢)ورقه: والدظء، الذم كظ--، ملم، رواْ )١( 
الأرقم.دار .ل (، ١٧)ص رب لأبن الخالق، عالم ض الخف علم كل يان )٢( 
ار.•دحهالإماماحلأصمءروف؛ننيوزاوذرزان،١يومحموظاسرادىامض،احدالزماد، )٣( 

)'ما/آ؟ا(وتارحأغاوادت الجوزي، لاين وأحار، الكريي منام،*عريف •' انظرترجعته؛ي 
(.٣٣٥)ا•/وسراءلأماكلأ»: (، ٣٨١)ا/وطنانالخابالة; 

(١٢٣ّ-١٢٢(،واينالخوزىنيئافؤصرفسم:رص٣٦١)٤( 
(.٥٤—  ٥١)ص ت اسم، صلى لفج العلم ضل بان مثلا ~ انتلر )٥( 
جل■•،إل ب عل، بن مخ يبمال،؛ اشمي، عل بن منع المنذربن بن شريلث، ين صخ ص )٦( 

^اللأبنط/لأ)ه/أ/اآأ/أ«بح'أ(والإصاة)محه،(،ضجمةرثم:
(.TAT)\\/الوناص ش والواقي (، ٩٠٤)م الت: ونمير ٤(، ١  ٢٧)

واللألكا^يني(، ٧٣)ص والآجرىفىالش،ة: (، ١٤٦)رنم: ت، في الدارس روا.: )٧( 
تتحقيق (، —٥٨)٣٨ ت رنم السالف، عقيدة ؛ي راكايوتي (، ١٤٠~  ١٣٦)ت رنم الة شرح 

اأ(تاوجاوي/ ٢٧)رقماكرح٠ة: ه٤(، ٨/٣)الإصاية: انظر: ورواuءيرهم. يدرالدر، 
•الداران ّررة اول ٠ للسيوءلي المثور والدر 

)حري(.مائة: الوبل، والمعجم الصحاح، انئلر: يه. رهم واغتاظ غضبا اي )حري(؛ )٨( 
(.)٢٨رنم: لالصابونى، الملمج عقيدة )٩( 





ودعؤةعقدة رسائل 

ثسماىاافياصلا/
أوعجزوا لأنهم وليس لأسابل٢،، لكن الكلام علم من اللف ومويف 

علممنهج أن شك ولا ذلك، يمر أن يحلولعضهم كما عنه أوشغلوا جهلوا 
.اه رسول عليه لكن الذي المنهج على غريبة أسس على يقوم الكلام 

أولىنكرن أن نلايد الإسلام إلى المين يالمللعودة محاولة وأية وأصحابه. 
علمشوائب من عليها ران مما وتخليصها العقيدة صفاء إلى العودة مسلماتها 

والفلقة.اللكدم 
ئييراه الذي النهج عن كلامه معرض ثى - اممه رحمه - ني، سيد يمول 
وبينالعتيل.ة، ومنهج القلقة منهج بين أصيلة جمرة مناك كانت، )ولما العميدة! 
وتلكالإسلامية الإيمانية الحقاتق وبين المقيدة، وأطرب، قة الفالاطوب، 

حثاوالبا فارتإ الفلتتضمنها التي المفتعلة المضعلربة الصغيرة الحاولأيتج 
كاملانثازأ - سميت، كما - الإسلامية( القة )الفزقال؛دأتج البشرية... اللاهوتية 

صفاءشاي، كثير، تخليهل الحاولأرأت، هدْ من ونشأ التناسق، المقيدة لحن نى 
العقيدمع ذللثإ باللحية، وأصابه احته، وصغرم الإملامي، الممور 

علممباحث، ومعها الإسلامية قة القلتللثظ جعل مما والتخليعل، والجفاف 
•وأسلوبه( ومنهجه وحقيقته، ويعنه، الإسلام على كاملة عربة غريبة اتكلأم 

منلكن مواء الأنل؛ على دالمهشة سيقابل الكلام ا هلل أن أعلم )وأنا 
بالماحثاالمشتملين اومن الإسلامية( )الفلسفة يسمى بما عندنا الخسلين 

)المصوربان - حازم يقين على وأنا - أقرر ووكنى ... عامة بصفة الفلسفية 
جملةعنه نلقى حين إلا والمح والانحراف التشويه من يخلص لن الإسلامي( 

)V/ماْإ(دارمام.: ٢٧٩اللك.للأينالأثٍرحوادثذة; ١^: )١( 
والئةال>ا.سثا اء علمومنهج (، ٥٨-  ٥٥)ص رح_،؛ لأبن ، لفالعب سل يان انظر: )٢( 

(.٢٧٧)ص ومطقاينتب: (، ٦١•٦- )ص حض\ سش 



ودعؤةعقيم رسائل 

وبكلالكلام، علم مباحث وبكل الإسلامية، الملمة اسم ءاو4 أطلق ما بكل 
تعريثم أيضا، العصور مش يي المختلفة الإسلامية الفرق بين الجدل من ثار مجا 

إراهمأنامبما('ا،.
—رحمهملف فالمتميز؛ بمنهج الأهواء وأصحاب، المنحرفين على الرد — ٣ 

ونافثواردوا ؤإنما بهذا، يكتفوا لم الكلام وعلم المنهلق من حذروا لما — الله 
والئتة.الكتاب، على المنية والعقلية القلية بالأدلة البيع أصحاب، 

أهلبعض يزعم كما وليس ممغ، واصح، منهج أصحابإ كانوا والملق 
ؤيدكرونالخصوم ومجادلة الرد يعرفون لا ١^،^، وأهل الملف، أن من الكلام 

الكلام،أهل وحبس الدين في الجدال لخغ الرميي لهارون قصة ذللث، في 
فأرسل، يناءلرْ من إليه يرمل أن منه يعللب بمث التند مجللث، أن ؛ وخلاصتها 

منوسأل الرشيد فغضبا مناءلرت4، عن فعجز الحديث،( أهل مجن )أورجلا قاصيا 
عننهيتهم الذين هم برا • له نقيل عنه؟ يناصل من الدين لهذا )أليس حوله؛ 

ملكإلمحا منهم داحدأ وأرمل فأحضروهم، الحس• ني هو من وفيهم الجدال، 
ندالفتح لأن باطلة؛ يصة وهذه . ، ل إليه وصوله يبل م الله فدس ند، ال

•ه ١ ٧ ٠ سنة الخلافة تولى الرشيد وهارون ه ٩٣سنة كان ملكها وثل 
يدلالقصة وسياق صحح، سند لها ليس مصدرها ص يهلهر كما القصة وهده 

وفيهاه كتاب، هو الأول لقإ المصدر كان ؤإذا وصمها، من الهدف، على 
الماقشةعن يعجزون أنهم البال على يخهلر فكيف، الدامغة؛ والبراهين الحجج 

الكلامأهل وأوصل ببيع انماقشة القصد كان إن أما البيع. أهل على والرد 
(.١١٠)ص المنهج؛ ثي كلمة •' الإمحلأس الممرر حماثص ( ١ ) 

لأبنوالأمل( )الميت كتاب، مر رواياُت،، ؛عدة وردت التي القمة لهن.، المعرون، المصدر )٢( 
اشأرنرلد طعة ي ومي مشكور، جواد محي ت: ( ١٥٨- ١٥٥)ص لي: العتو المرتضى 

)\إه0-ُذكرفالشارفيثأةاسرالإمخم: ا"ا-م(، رص أنردمهاذكرانمزلأ: 
الثانة.الطعة ( ٨٢-  ٨٠)ص المالثي: النهج قواعد وانفلر وردما، (، ٥٠٥



ودعيةعقدية رسالل  ٥٤

لكنعتها، غنى في لأنهم يعرفونها ولا عنها بعتدين كانوا لف الأن ينب فلا 
قدفهذا الحديث أهل وميما إلى،نهج رجع ثم الكلام أهل مع مهم عاش محن 

القرآنمسألة في امتحن )الذي حماد ين نعيم تال ولدللث، يهم؛ حبرة له نكرن 
ولذلكجهميا، كنت )أنا •' ه نفعن الجن( في ومات فحس ، يجئ--، أن فأيى 

،•التعطتل،ل إلى يرمع أمرهم أن عرمتا الحديث، ءللستا فلما كلامهم، عرفت، 
ولكنوالاستدلال، التغلر حنس عن يئهوا لم - اش رحمهم - واللف، 

.٢٣والثثنلالكتاب، عير عر المشة الكلاب الأسالم، على تركزن سارصتهم 
محمد:له فقال شيء، في رحل مارا٥ل٤، لنا سرين ين محمد عن روى ولدللث، 

يريدلا فهو ، ( ٠٧٧١٠١لا ولكني منلث، وأعلم؛المماراة تريد، ما أعالم )إني 
المتكلمٍن.يمنهج لا والئنة القرآن يمتهج لجادله جادله ولو والجدل، المماراة 
نكرنلا ومناظرتهم الحاجة، عند إلا سائرون لا الملف، أن على يدل وهدا 

منونتا الأمر في اصعلر فإن قائل: فال )فإن الأجري: يقول المتكلمين. بمنهج 
الاصعلرارقيل! ، ؟ يناهرهم ألا عليهم، الحجة ؤإثيات منافرتهم إلى الأوقات 

كفعلمذهبه، إلى ؤيدعرهم الناس فيمتحن سوء، مدهيإ له إمام •ع يكون إنما 
الاسامتحنوا حلفاء ثلاثة اش-: رحمه - حنبل ين أحمد ونت، فى مضى من 

(،٥١٩/٧)؛ ءلتاتاينس■>( ٢٢٨ت )محت، الخزاعي ابرمداه ساط، حادين بن نمم ير; )١( 
•وصرأملأمالنلأء (، ١٤ ١٩٧٠)رتهدم،المزى)المتُلوط(؛ )مأا/اُ'مأ(، رت1رغبغداد; 

 )TI( :ادJتاريخما(i(T'U/\r  :وسراءلأماكلأ»: (، ١٤٢٠)ص رتهنس،اوزي•)ا/آا،ه'<
له:والنة الحدبث، اء عيوتهج (، ٨٥)ص طم: •معلني السلفي: المهج قراعي انتلر: )٣( 

)ص•((•
حرفعن )مرا( مائة؛ الصحاح اننلرت حائك. اي؛ الرجل، ماؤيتؤ ت تتول المارة؛ ممن )٤( 

وموتحربما•لفا)رمارآ•( اليلم نضل ف؛ي رني الثردأة ش اللفغلة وردت، وقد ، الياء 
ط)ص٧٣(، يازلضلعلماuنإلأبنرمح: وانقلرت اا--آا•(، )ص اكريمالآ.مي: )٥( 

دارالأرنم•



ودممعقيم رسائل 

وأرادواالدين، عن الذب من يدا العلماء يجد هملم السوء، مذهب إلى ودعوهم 
اللهنأست، امحيارأ، لا صرورة ءناءلرويرم الباطل، من الحي العامة معرفة بذلك 

الخليمالله وأذل طريقت4، على كان ومن حبل بن أحمد مع الحق - وجل ز ع- 
ومنحنبل بن أحمد عليه كان ما الحق أن العامة وءرمت٠ا وفضحهم، المعتزلة 

اشامة(له.

الاحاد!حبر ذللث، رمن المقيدة في نة الحجية ت ثالئا 
عنبها تميزوا ~ اش رحمهم ~ اللم، منهج في الكيرى القواعد من وهذه 

فيوالكلام المنة بجمع السنة أهل عني وما والميع، الأهواء أهل من كثير 
غيرهاعن الإسلامية الأمة يه تميزت الذي العلم هدا ونثأة وأماتيدها، متونها 

منهمكان إنما ذلك كل النثلير، متمطءة جهودأ ذلك سبيل في وبذلوا الأمم، من 
محنيميزوا ولم تعالى• اه من يوحى وحي هو الذي الثاني المصدر على حفافلآ 

بالعماني.المتعلقة والأحاديث، بالأحكام المتعلقة الأحاديث، 
منها؛أمور على ب؛ا لها دتعثليمهم المنة على اعتمادهم كان ومد 

إلاالإيمان يتم لا التي الله رمول محمدأ أن شهادة مقتضيات من أن — ١ 
سواءأحبر؛ فيما تصديقه وجوب اش( إلا إله لا أن بشهادة هرست، )ولذللث، بها، 
منوغيرها الأحرة أمور من تقبل يأومجا أومخلوقاته أوصماته اه عن كان 

•المغأارتج 

فيالخلق رخمب، وأنه لهم، يصلح بما العباد أعرف . الله رسول أن س ٢ 
شرمحن وما عليه، أمته ودل إلا حير مأن فما ولذلااثإ به، وتعريفهم الخير نشر 

؛العقيل.ةيتعلق ما للعباد بالشبة الأمور أهم أن المعلوم ومن منه، وحذرها إلا 
الرسول؛عن )محأحده فيها والعالم الدينية، والمعارف الإلهية الأمور من 

(.٦٢)ص 1^: )١( 



ودعؤةعقدة رساش 

والقدرة،العلم، ني: أحد كل نوق فهو وتعريفها؛ بيانها على وأقدرهم 
شيكون أن إما الرسول! محوي ومن المقصود. يتم بها الثلاثة وهد0 والإرادة، 

فلمذلك، من عالمه فيما إرادة له يكون لا أن ؤإما ناد، أو نقص بها عالمه 
ليسناتصا، بيانه يكون أن ؤإما آخر. لغرض ؤإما لرهبة، ؤإما لرغبة إما يبينه• 

•الجنان( عرقه عما ييان بيانه 

توجهين عر الر-ول )ويان 

العقليةالأدلة من مملوء والقرآن ئيها. الدالة العقلية الأدلة يبين -ارة: 
الدينية.والمهتالب الإلهية المعارف على اليقينية والبراهين 

البيناُت،،والدلائلالأيات من أنامه قو لما مجردأ، حثرأ بها يخبر وتارة؛ 
وأنالحق، إلا عليه يقول لا وأنه افه، عن ؛^ ٠١١افه رسول أنه على اليقينيان 

عنه،بالغه قيما ممدوق صادق أنه وأخبرهم عباده وأعلم بذلك،، له سهاو اممه 
صحتهايعلم عقلية أدلة وهى متتومة، كثيرة اممه رسول أنه نعلم بها التي، والأدلة 
.سمعية( مرعية أيضا وهى بالعقل، 

ذلك،،من نيتا يكتم ولم ريه، من إليه أنزل محا جميع بي الرسول أن — ٣ 
علىأمته ترك حتى وأبينه بلاغ أتم ذلك باغ ند ~ والسلام الصلاة عليه — وأنه 

هالك،.عتها يزيغ لا كنهارها، ليلها البيضاء 
،لها وتعثليمهم الثنة من لف المؤنق، قي )السامة( الأمور تمثلت، وق 

هويكونه — تعالى ~ اممه من وحيا بكونها وذللت، ، بها اللائقة منزلتها ؤإنزالها 
حلال:من واضحا هذا وبدا الهوى. عن يتهلق لا 

الاعتراضوعدم وتعنليمه ~ صح إذا ~ الرسول. لحديثأ الخضؤع — أ 
aJlp  معاؤية)أبا أن من روى ما ذللت، ومن الاعتراض: أنواع من نؤع بأي

(.١٣٦/١٣).ج>معاكاوى:اّوابش،ين القرنان رمالا ;١( 



٥٧ودمة عموم رسائل 

اشرصي ~ هريرة أبي بحديث فحدثه الرشيد( )هارون يحدث كان الضرير 
آدموبين هذا؛ كيف ضر؛ ن مس فقال ومو،صلأى، »ا-محجآدم عض،-: 

الرسول.عن يحدتك ونالI هارون به نوب نال؛ ؟ بينهما ما وموسى 
أنهرواية وني ، عنه( سكت حتى يقول زال نما قال؛ بكيف! ونمارمحه 

حرىوما أحد مجن سمعه ما أنه المغلنلة الأيمان حلف حتى يهللقه ولم ه، حب
أحد.عن الشبهة هاوْ يتلق لم أي كلأمل٤،، وسه سه 

رسولأخار يعظم أن للمرء يشغي )هكذا ؛ هن.اعلى معلقا الصابوني يقول 
لكيمن على الإنكار أشد ؤيتكر والممد.يق، والتسليم بالقبول ؤيقايلها اطه. 

اعترضمن مع ~ اممه رحمه — الرشيد هارون سلكه الذي الهلريق هالا غير نيها 
له،والأستبعاد الإنكار طريق على )كيف( سمعه؛ الذي المحيح الخبر على 
الرسول.(من يرد ما جميع يتلقى أن يجب كما بالشول يتلقه ولم 

)ينزلأجاب؛ ينزل؟ كيف النزول؛ حديث روى حين المبارك ابن صل ولما 
اممهصلى اممه رسول عن الحليث١ حاءك )إذا قال؛ أنه رواية ونى ، يشاء(ل كيف 

(،١٣٧)؟/التهذيب؛ تهذيب ال>ماءة، له روى الضرير، •عاؤية ابر حازم بن محمد محو؛ )١( 
)ه/آ؛آ(.وتارخماوادث

٧١٥١٧٠لم وم i(o.o)\\/النتع؛ (، ٦٦١٤)ورقه؛ كت1بالقارر، الخاري، عف؛ منق )٢( 
(.٢٦٥٢)ورفه؛

وانتلرالدر، ^ر تحقيق (، ١١١—^ ١١٦)ص الحديث؛ أصحاب لف ال iJuAAالصابوني؛ روا، )"٣( 
التالة.الفترة 

)ه/مأأ(،رالخدبفيتارخمدادث (، ١٨٢-  ١٨١)٢; روا،الفريفياوعرلأوالتارخ؛)٤( 
طولهاالقمة وندآوردوا ([، ٢٨٨/٩)سر١ءلأماكلأءت وانئلر؛ ]و.ختمرأفيث)إا/يخ(، 

٠اليع آهل وحرب السنة ءاره الرشيل. حرص مدى على )، ٠٧عجيبة نمة ومي 
الرصالة.آحر وير ( ١١٧)ص ت للمابوني اللف عقيدة )٥( 
عن٤،  ٥٣رص • والمنان الأسماء ش والبيهتي (، ٢٩الملف)ص عقيدة الصابوني؛ي روا، )٦( 

•انمابونهم، 



ودعيقعساق رسائل  ٥٨

له(أا،.فاحضع وسلم عليه 
الضعيمتالأحاديث ونبذ الصحيحة، الأحاديث على اعتمادهم ~ ب 

الأحاديثعلى اعترض من على يالإنكار عندهم هذا تمثل وند ت والموصوعة 
يروونه.نما للأسانيد بدكرهم أيضا وتمثل الثايتة، الصحيحة 

الحديثعلى والحكم إسائم ني التفلر من فلابد الراوي أسد إذا أته ومعلوم 
)التيالثنة كتب على الملاحفل ومن ورواياته، طرقه جمع بعد وصعقا صحة 

شاكولا فيها، والموصوعة الضعيفة الأحاديث بعض ورود احممت؛العقيدة( 
تمييزالمفروض من كان أنه يحي المتأحرة( العصور )في فيها النانلر أن 

شل.منها صح ما ايراد أو غيره، من صحيحها 
منلعل ملبيان فاله فيها والموصوعة المعيقة الأحاديح، هذه الحال أما 
بالحشوليم ووصفهم التمهليل أهل جانبا من الستة بأهل التشهير أهمها 

الأحطدي٠ثا.هذه من تمالج يل.كر بهم والتتدر جه، وال
هاوا؛فعلهم يبرر ما لوحدنا فيه دونتا الذي الزمن هذا إلى رجعنا لو ولكن 

ثممشتهرة، كانت، والوصاعين الضعفاء ومعرفة سديدة، كانت، يالحديث، قالعناية 
ورديتهتكون قد ~ ضعيفة أنها أحيانا ؤيعلمون "" أوردوها الش الروايات هذه إن 

ماهناك فليس صحيحة، أحرى أوبعلرق بطريق، المحدنين أعلام أحد عند 
هذهأن — لمين المأمصار مختلم، في والرواة المحدثين كثرة مع ~ يضمن 

أحرى.بملرق، إليهم ترد لم الأحاديث، 
لمنهجالرئيسة المعالم من وهاوا صح إذا العقيدة في الأحاد حبر حجية ~ ج 

فيبها يحتج فلا نب ومن العلم، تقيد لا الأحاد أحبار بأن والقول السلفا، 
منكثيرا أن الموسم، مجن ولكن المعتزلة، أوأحادثها تلمفها كبرى ؛دعة العقيدة، 

طّوعمعالآلأناصتJاصرالجالع, د/ ت تحقيق (، ١٧٢)ص السالف عقيدة الصايوتي؛ي )١، 
.له( )فاصخ ت عبارته لكن (، ٢٩)ص الدر؛ يدر يعة في وهر 



ودعيةعقدث رّالل 

الأنها ظنوا — الفقه أصول ني كتبهم ني وخاصة ~ الستة إلى يتتسون ممن العلماء 
الجمهور،إلى يها القول بنسبة المقالة هدم وانتشرت القلن، مياد ؤإنما العلم تفيد 
أوالأناعرهالمعتزلة من إما هم، الفقه أصول في ألم، ممن كيرأ أن يلاحظ ومما 

الاحادأخار أن نيها يذكرون وصاروا الخألة هن0 هؤلاء فأدخل الماتريدية، أو 
ؤيقصدونالعلمية، لا الأحكام من العملية الأمور في بها فيحخ الظن إلا تفيد لا 

وتابعيهموالتابعين الصحابة من لم، النصوص لوتتبعنا بينما العقاتد أمور لها 
الأحكامبين الأحاد أخبار في التفريق عدم على - تقري؛ا - منهم الإجماع لوجدنا 

بنعبدالله مع ، را٠ويهل بن إسحاق قصة نذكر أن هنا يعن ولذا والمقائد؛ 
طاهربن عبداض على )دخلت، نال: راهويه بن إسحاق عن روي نقد طاهرأى، 

—اممه إن الأميرا أيها •' فقالت، ؟ ليلة كل يترل اش إن ت تقول إ يعقوب أبا يا • لي قتال 
وبهانحرم، وبها اليماء نحلل بها أتحارأ، عنه إلينا نقل نبيا إلينا بعث ~ تعالى 
ذاك،صح ذا صح فإن نحرم، وبها الأموال نيح وبها نحرم، وبها الفروج نحلل 

ءثاوالأه(مفآسلث، تال: ذاك. بطل ذا بطل ؤإن 
عليهورد إذا بقوله تعتد ممن منهم أحد عن يوثر لم ومنهجهم لف، المذهبا هذا 
وليسخثرأحاد، بأنه العقيل.؛ أمحور من عليه دل ما رد أن سونه عنده صح حديثا 

الجملة.الإشارة الغرض ؤإنما الهمة، المسألة هن؛ْ استقصاء مجوصع هدا 
أنوالهمفإن ^، JLI Iبالعقيدةه الرسول بعد الناس أعلم الصحابة أن ~ ٤ 

ينأحمد ثرين المروزى، راب ين محي أبو الحطلي، مخلد بن إبرامم ين إمحانا عو؛ را، 
وسربنداي: >(، ٢٣٨)(أو: ٢٣٧- ١٦١)جانه: حيل، 
/\\(i(roA  :،والمدس ،)(.١٨٨)صللمور: الحفاظ وطتات )ا/ا"أأ

توثيحرامان، حاكم الماس، ايو العادلر، الأمر •مم،، ين الحسن أبو ءلاعُ، ين •ما-اه )٢( 
- ٢٠٤)ص ؛ مصروولاة (، ٤٨٣)؟/• بغداد تاييخ مت، ( ٤٨)مولهت ٢٣*منة: 
)\/\'TT(.مداس: والمج (، ٦٨٤)،ا/: ١٠٧١٣^وسر (، ٢٠٨

(.٤٥٢)ص والمنان: الأسماء في السبمقي ذكر، )٣( 



ودعؤمءس؛ق رساش 

الفهمنيهم اكتمل قد - عنهم اش رصي - لأنهم حجة للصوص وتفاميرهم 
رسولهومحنة المنزل اف كتاب عليها دئ الي الدين لأصول والمعرفة 

غميهتد يالمهنة أهل محيهب إلى ابا الأنت؛دعي من يحفس أن والعجهب 
فيبأسا يرى لا ولكن لهم، وتقيمهم الصحابة في الرافضة لرأي يعرض حينما 

والمعتزلةالرافضة مقابل في للمنة المتتسين من سيوحه بعفى يسمع أو يقرأ أن 
إنعبارة: مثل وعقولهم، فهمهم في والهلمن الصحابة إلىتقيص يؤول كلأمأ 

ئوللمثل مثغولين؛الجهاد، كانوا لأنهم الكلام( يعلموا)علم لم الصحابة 
التءلقةالنصوص يمثون ولكنهم القرآن يقرؤون كانوا الصحابة إن يعضهم: 

الشبهاتواجهوا لو الصحابة أوأن ولحناها، لها ئهم دون وعيرها ؛الصمات 
إلخ.اولنا... كما لتأولوا بعدهم من واجهها اش 

الصحابة،حد عند فيه الانحراف يقف لا حهلير، منهج ~ سلث، بلا ~ وهدا 
بمثل~ تعالى اق ص المجلغ الرسول وهو ~ الرسول. اتهام منه يلزم قد بل 

أجمعين•عنهم اش رصي الصحابة، إلى وجه الش التهم هده 
ومنعدول، كلهم الحديث،؛ أهل هم الدين المنة، أهل نفلر في والصحابة 

الأفضلية)أعنيهده أن سك ولا الصحية، بمجرد العدالة له ثيتت صحيته ثثتت 
جاءممن أحد فضلها ينال أن يمكن ولا بها، احتمحوا الض الصحبة أفضالية 
جاءمن ينالها أن يمكن لا ؤإدراكها، المقيدة نهم ني منزلة لهم تجعل بعدهم( 

عنالتابعين عن أحدوْ ليثهم أن يفتخرون الملف كان وليلك بعدهم؛ 
هدهينكرون المعتزلة من توما إن ل: نيل لما عبداض بن فشريك الصحابة، 

وقال:هدا، ني أحاديث، عشرة بنحو حدث المزول(، أحاديث، الأحاديث،)أي 

لكنممرأ، يخطئ صدوق مداه، ابر القاصي، الكريي، الخص مداه بن شريك هو: 
زانالأءتدالتJ٠م. ١٧٨محنت ونوني )٠٩>( منة: ولد البيع، أهل ملي ثديدأ عبيد يارنا 
امم،:)ا/لهم.)أ/س، تهدس،اكهن.ب: (، ١٧٢سراءلأمالملأء:)ع/ (، ٢٧٠)٢; 



٦١ودعؤئن عقدث رسائل 

نهماش.؛ رمول أصحاب عن التابعين عن هذا ديننا أحدنا فقد نحن )أما 
عْنأحالوا؟(لا،.

نيوآرائهم أنوالهم تدؤين على حرصوا لف العند الصحابة ولمكائة 
والزهريأنا )اجتمعت تالت كسازل بن صالح روى فقد ائل؛ الممختلف 

ثمت تال الّثي عن جاء ما ؛كتبتا المتن، نكتب I ؛قلنا العلم، نطلب ونحن 
ليسلا، ت أنا فقلت I نال نتة. فإنه أصحابه عن حاء ما نكتب الزهري نال 

وصيعت(لفأنمح أكتب، ولم فكتب تال؛ نكتبه. لا بثنة، 
Iأهمها بعدة«_^l^،، رفهمها العمدة في تميزوا والصحابة 

منالرحى هذا يتلقى وهر النص. مع وعاشرا التنزيل، شاهدوا أنهم - أ 
حمي،ا،فعاصروها والأحداث، الونايع حسب  LjyL،عليه ينزل والذي ريه 

بالتنزيلالناس اعلم — كن،للث، وهم ~ يكونون لا فكيف، فواحدة؛ واحدة 

صوالمنان الأساء رال-هتي؛ي (، ١٥٨)A/الملأ،: ايلأم سر ني كا الماغاني، روا، )١( 
(.٤٥١)ص الخاغاني: 

ثقة،عيدالعزيز، بن عمر ولد مؤءب أبوالحارمثؤ، أر أبومحي ني، لماو I كيسان ين صالح هر: )٢( 
الحفاظ؛وتذكره (، ٣٨٠)ا"/يثق؛ تاؤيخ تهاويب، سة؛ يعد مات ثب، ثبت،، 

الحفاظ:وطناث، (، ٣٦٢/١)واس،: )ه/أهأ(، البلاء: اصلأم وسر )\\اس 
(.٦٣)ص 

• ٠٠٠تلمحا الاعلأم، أحد اليتي، الزمرك، القرشي أيويكر اه، مد ين لم مبن معد مر: )٣( 
مقرئة،ترجمته طبعت، وتارحدثق، )صم١ه١(، المتمم: الجزء اينسأاو، ءلثتاءت،>. ١٢٤

أعلاموسر (، ٢٦٢)Y/القراء: حأ\ت يي المايت وغاية الأعبان: وويبات 
)ا،/ه(((.وتهوِبالمديّ،: )ه/(أ(، والرا»يلكفدي: )ه/أ؟م(، البلاء: 

الملم:شد م والخف، (، ٢٠٤٨٧)ورلمه: المش،:)اا/خهآ(، ش عثدالرزاق روا. )٤( 
(،١٦٨رص المتمم: الجزء ون، (، ٣٨٨)Y/اللبتاُث،: ني ط دا؛را (، ١٠١"^ ١٠٦رص 

(،٦٢رص مقرئة(: الزهري صاكررترجمة وابن (، ٦٤١، ٦٣٧/١رالمعرفة: »ي والفري 
(.٣٦٠^/الخلية: في نمم وأبو 



ودميتعقيم رسائل  ٦٢

رسولهومراد اض بمراد ثم عن الناس وأعلم أمجاب، له كانت إن نزوله وأّجاب 
عالماأثل - كانت أيا - الحادثة أو الواثعة حضر من إن ت عاقل يقول لا و: 

فيها.يشارك ولم بمحضرها لم ممن بها 

بهموآمنوا اتجوهم الذين وصحابتهم الرمل أنحواؤيي المعلوم من ب" 
أوالعقيدة في مواء أحكام؛ من بها يتعلق وما لرمالتهم فهما الناس أكثر هم 

علماالماس أكمل وهم لحقاتقها، المدركون بدتائئها المارقون فهم الشريعة؛ 
روىولذلك ذلك؛ من شيء لي منهم أكمل بعدهم مى يكون ولا وعملا، 

افبث نم من *ما ت تال أنه الني. عن - عنه اض رصي ~ عود مبن همداض 
ؤيقتدرنتته، بياحدون وأصحاب، حواييون أمته من له كان إلا قثلي أمة ثي 

الما ؤيسلون يفعلون، لا ما يقولون حلونح. بعدهم من تخثمح إنها نم بأمر،• 
وليسمزمن، فهو بقيه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بندم جاهدهم لمن يؤمرون؛ 

هذهس ملم الصحابة نهج على مار فمن ،، حردل٠١ ح؛ة الإيمان من ذللث، وراء 
الفهمفي مثلهم يكون نلن الصحابة بعد أتى نمن ذللثإ كل ومع الذميمة. المنة 

والعلم.

القايوأمور في متفقون فهم المقيدة، في حلاف، الصحابة بين يكن لم ~ ج 
الأحكامائل مبخلافح وهذا وبيان، وصرح بكل س الني عن تلموها التي 

أهل)إن ت~ اش رحمه ~ القيم ابن يقول والاختلاف. للاجتهاد القابلة الفرعية 
وقدالإيمان، عن يخرحون؛ذلك، ولا الأحكام، بعض في يتنازعون قد الإيمان 

الأمةوأكمل المؤمنين، صادان، وهم الأحكام ائل مص كشر ش الصحابة تنانع 
والصفاُتحالأسماء مسائل س مسألة ش يتنازعوا لم — اش يحمن. — ولكن • إيمانا 

مجنواحد.ة، كالمة والئنة، الكتاب، يه نطق ما إلمايتج على كلهم بل والأفعال، 

(.)٠٨ورقه؛ارتا، الإ؛عن المنكر عن النهي كون باب الإيان،، كتاب، ملم، روا، )١( 





ودعؤةض؛غ رهايل  ٦٤

JالLتل١/مثالا لها صرب البعث على اش تدرة وكيلك 
اضرصي ~ ولهمهم لعلمهم الصحابة مكانة بجلأء تتضح الميزات ءذْ ومن 

جاءمن على - وغيرها الأمور هذه في ~ فضلهم محن كما ~ أجمعين عنهم 
صلألأيعتبر صريح غير أو مريح بأسلوب لهم تجهيل أي وأن بعدهم، 

عنبلانوْ ما إلى يتعداه بل أمهم، الصحابة اتهام حد عند يتوقف لا وانحرانا، 
مثليقرأ وهو الإنسان ليأحد العجب ؤإن كلمها. الدين أمور من اف. رسول 

)لعلناI يقول • رمدرمتهم اللف لمدم، يعرض وهو الكتاب لأحد الكلام هوا 
محلهنالأول والمعرفة؛ الإيمان بين الواضح الفرق المرض هذا حلال من نلمح 

الصدرز المتديتين أن نقرر أن نستطع م ومن • المقل محلها والثانية القلب، 
تبلبقلوبهم — المقيدة بأمور يتعلق ما وحاصة ~ الديني النص فقهرا نل الأول 
المتكلمين،غرق بعمى لدى بمد فيما عرف كالذي المقل، بمقاييس إدراكه 

يعقبثم عقلية( مقامات من وصعره ما مقتضى على المقيدة نمرص وتخريجهم 
تقيفهم كما التجهيل إلى التد.يتين( )أي لهم ية نالقول هذا في )وليس ت قاتلا 

تيمية(ابن الدين 

يؤمنونكانوا إنهم الصحابة: وفيهم الأول المحدر عن الكاو_، يقول هكذا 
الكلامأهل عرضا ؤإنما بعقولهم، يعرفونها لا ولكنهم بقلوبهم، المقيدة بأمور 

للصحابةتجهيل هذا في فلمي ذلك ومع القلية، يالقدمات جاورا لما بعد من 
،.الأوللوالصدر 

لدرهالعمل إءهلاء مع الوحي، به جاء لما التسليم الملف، منهج ومن ~ ْ 

المني:اله. الذي وص اسق، ن محام ين لمعل واسمه العملي، رنين أيي ين احمد روا، )١( 
)إ/لا(.

(.٤٧٨)ص مارت عتدالستار محمد ؛ تأليف السلفية، المدرست )٢( 
الثانية.الفة ( ٦٨- )ص\0 السلفي: المنهج تواعد الصحابة، منزلة مجرضؤع م اتنلر: )٣( 





ودمةعمدث رسائل 

وعقولهمئلوبهم لها فرغوا وتد يتلقوما أن - العالمين عن الغني وهر — الجلال 
الجاهليات،رواب كل من نفلما الجديد تصورهم ليقوم دخل، همش كل من 

البشر،ظنون من لا ، وحده اممه تعليم من مستمدآ ، واء العلى وحديثها تديمها 
افىلأذشسالخذ،تجآ(•

نحنإنما تعالى؛ اه كتاب إليها نحاكم سائقة مقررات إذن هناك )ليمسن، 
تصوراتناالمقررات هده على ونقيم ابتداء، الكتاب هذا مجن مقرراتنا نستمد 

وفيالكريم القرآن مواجهة في الصحيح، النهج هو وحد، وهذا ومقرراتنا، 
ومنوماته(الإملأمي التصور حصانص اسنلهامه 

علىالانتصار وعدم محعئنة، مسألة ني الواردة الموص إلى الرجؤع - ٧ 
وليسالتمرص بين يمرتون لا أنهم من ناشئ وهذا الأحر: البعض دون بعضها 
محندعواوافقها ما النصوص من ليأحذوا هميهم سلفا محتقررة عقلية أصول لديهم 

إلاطوائفهم من طائفة من ما إذ كلهم؛ الأهواء أهل فيه وتع كما حالفها، ما 
أدلةفي تطعن طاتقة تأتي ثم مذهبها يوافق مما الموص من بجزء وأحذت 

العتيدة.مسائل جمح ش وهكذا الأحرى الهلائقة 
بلالمنهج، هذا مثل لكون ينلأ — الومهل هو ومجذمهم — لف الأما 

الطائفتينمن كلأ مع الذي الحق معهم فيكون المصوص، بجميع يأحذون 
كثيرةذللتا على والأمثلة معهما. الذي الباطل محن لمون ؤيالمحرفتين، 

محنالواحدة المألة في الصوص يجمعرن لقس، فالش. والحمد وواضحة 
هرومعل مذهبا إلى فيخلصون جميعا بها يأحذون نم وغيرها، المقيدة مسائل 

والا.لاالحق الذهب، 

يخلونلأ  sJaiلب. الواضح المنهج مدا وح (، ١٥- ١ ٤ رص : الإملامي الخمور حمائص ( ١ 1 
كالأسواءالممات بعض م حاصة بها، ويع الخي الهفوات بعض محن القران( يللأل )ني كتايه 

دءتدْ•



٦٧ودعئئ عملين رسالو 

منالخصوم عند يما يعزفون نهم I أعدائهم عع والإنصاف العدل التزام - ٨
أو*يهم، الحق تول عن فيصدهم محلال من عندهم يجدونه ما يعميهم ولا حق، 

الأهواءآهل منهج بخلاف وهذا اJاءلل. من فيهم ليس بما رميهم إلى يدعوهم 
منأقوال ؤيحملون الخهم، أنواع بشتى بمقالتهم يقل لم من كل يرمحون الذين 

نيلتزمونالمنة أهل أما أبدأ• بحق لهم يعترفون ولا الاحتمالات، أسوأ يخالفهم 
إلىعداهم من مون ينفهم ولذللث، يخالمهم، من ومع هم أنفمع الإنصاف 

باطلهم.ؤيكشفون يجاهدونهم فهؤلاء وعناد: كفر أهل ١- 
وجهاديمان من عندهم ما لهم يحمدون فهؤلاء ت وعصيان يدعان أهل — ٢ 

ضلالمن فيها ما ؤييتون من؛دعة، عليه هم محا ؤيردون للأملأم، وخدمة وخير 
يشتدمنه فالموقف، بدعتته إلى داعيا كان ومحن المنة، أهل لمدما ومخالفة 

عنتنجم التل، المصلحة وحسب يها، أتى التي، الضالة المقالة خهلررة حسسا 
•صاحبها شق والقول اليدعه كشف 

مجنيوحد أحد كن، أن فعندهم للرسرل.، إلا لشخص يتعصبون لا - ٩ 
بخلافوهذا الهوى. عن لأيتطق الذي لأنه الشير.؛ الهادي إلا ؤيترك توله 
أنوالؤيجعلون رجالهم، من رحل أوإلى لطاتنتهم يتعصبون الذين الأهواء أهل 

الكتابوص نم يردون ثم ومن التأؤيل، ولا الرد تمل لا كالمصوص، هؤلاء 
بهحاء محا يتبعون الذي - وفاندهم فإمامهم المنان أهل أمجا لأجلها. والمان 
اشرمول بأقواله، الناس أنوال حميع ؤيزرن 





ودمهعةاو؛ئ رمالل 

ولموكاهنا، ومفتونا ومجنونا وثاعرأ ماحرأ مكة كفار سمية لني يا يلتمق 
.رمرلأنثيا( إلا حلقه ولماتر وجنه وعندإنه وعندملائكته الأله عند اسمه يكن 

أنعلى بي ومحيا التفريهل، أو الانراؤل وعدم الناس، بين توسطهم - ٢ 
ثيوسطا يكونوا أن على اللف حرص وتد الوسعل. المذهب هو مذهبهم 

كانوليلك المتهلرفين؛ القولين أحد هع منهم احد يشاق لا وأن كلها الأمور 
بالقرآنواعمل رانفيا، تكن ولا سيك بيت أهل )أحب I يقول ، ل الشعبي 

منأصابك وما الاله، نمن نة حمحن أصابك ما أل واعلم حروريا، تكن ولا 
تكنولا حبثيا، عثدأ كان ؤإن الإمام وأي ، تكن ولا نفك، نمن ميتة 

هاشمبتي صاع وحب مرجئيا، تكن ولا الشهوات، عند ونف حارجيأ، 
سنديا(أحرم كان ؤإن الخير تعمل رأتيه من وأحب ،، حشسال تكن ولا 

أهلعادة هي كما تقلبهم وعدم الحق، أنه لقناعتنهم منهجهم على شاتهم ~ ٣ 
جعل)_ تاوت أنه ~ الد رحمه - عثدالعريز بن عمر عن روى ولذلك الأهواء؛ 

تال!أته مالك الإمام عن روى كما ،، التنقلآل أكثر للخمرمات غرصا دينه 
محمد.على جبريل به نزل مجا تركنا رجل مجن أجدل رحل جاءتا )كلما 

)؛/•A(.الغنة: )١( 

دلدى الشعم، الهمذاتي ايوممرد ذيممار، مد بن ثراجل بن ياعر المشهود؛ الإمام م؛ ر٢( 
اخارالتضا؛:انظر: وولغٍرذلك. ١>، الجائ. 

)i"؛/UA>،(.والوافيفيالوذات: (، ٢٩٤)،/وسر (، ٣١٠)،/
يدلكوسموا ومرهم، الكامن من وعم البث، من ميد، ايي بن الممحار أتاع هم )٣( 

الجامةمشوران، (، ٣١)•ا/،الدما: مروج انظر: الحرب. م النكاك؛ز لأتمالهم 
الدائة.

\(.iT/v)دمشق: تايخ تهذيب، )٤( 
الثرسة:نر والاجري اه، وتقوى الخشية العلم منر»ال،: باب )*ام(، الدارمي،ر»م:رواء )ْ( 

نراللألكانجر ودواء الإسلام،، اJكتب ط )ا/باآ(، المة: شرح مر والجوي (، ٥٦)ص 
(.٢١٦)رنم: الة، شرح 



ودعؤمءمحد؛غ رسائل  ٧٠

عنهاش رصي - أنى بن مالك )انصرف هال: عيس بن معن وروى لجدله(لا،، 
كانالحو٧؛< أبو له يقال رجل فلحقه يدي، على متكئ وص المجد من وما ي~ 

وأحبركوأحاحك، به أكلمك شيتآ مني اسمع عباداف! يا ت فقال بالإرجاء، يتهم 
آحررجل جاء فإن ت قال • اسعتي غلبتك إن ت تال غلثني؟ فإن * نال • رأيي 

افبعث ياعبداضا ~؛ اض رحمه ~ مالك نال نتبعه. فغالبنا؟ فكلمنا 

بنعمر تال دين. إلى دين من ستقل وأراك واحد، بدين مححمدأ. وجل عز 
راكقل(أ أكثر للخمرمجات غرصا ديته جعل من مدالعزيز• 
فثبتواالحق عرفوا الن*ين السالف بخلاف الأهواء، أمحل تنعل أكثر ما ولذ>لكا 

نةالأهل اتفق كما لإتفقوا والسنة بالكتاب اعتصموا )لو الكلام وأهل عاليه. 
•دينهم( أصول محن شيء قي يختلغوا لم والحديث الستة أئمة فإن والحديث،، 

الزماناختلاف مع اختلانهم وعدم العميدة، أمور على اتفاقهم ٤- 
أيني السنة )فأهل ءتا.هم الفكرية يسمى؛الوطء أن يمكن ما وطا والمكان، 

محنيحمل لوجل.ته منهم الواحد اختبرت لو مكان أي وفى القرون، من ترن 
السنةثوام يمول، يحمله• محا مثل ~ بذلك التامة القناعق »ع — والمنهج الأقيالة 

طالعت،لو أنكر المحق أهل هم الحديث، أهل أن عر يدل )مما الأصبهانىلأ،أ 
اختلافمع وحديثهم، قديمهم آخرهم، إلى أولهم من المحفة كتبهم جميع 

(.٢٩٤-  ٢٩٣)يقم: المة، شرح م اللألكاتي ^١. )١( 
(.٥٧-  ٥٦)ص اكريملأمى: )٢( 
صءت«ادضالملوالتل:)٣( 
ك:>ويتال الأصبهاتي، اليم الموشي، محلي ين المضل بن مصي ين اسامل الإمام ص: )٤( 

،اب، الأنحب صا تلميذ، نب ويها ، العجم( لغة قي المرخة وعي ، الجرز؛ إلى ية نالجوزي، 
متة:رلل. ستة، اليمرام ؤيلتب إليها، يته نما يها اشثهار، ولولا تال: لكنه يكرهها، كان وذكرأنه 

()\/\oTللأءي: الثاقب ويقات (، ٣٦٨)م/الأنساب: 0ص. ب0إ،ووترفيسة: 
)\إس.رالأملأم: (، A،A)«وسر )أ/ه«0، وشالراتالاو،ب: 





ودمةممدث ر-اش  ٧٢

كلأمهذا ليس •' يقول بمن ابتلي نمن ذلك؛ ش لحاجنه غيره يتينه لا ما الأوقات 
لمنذمه من أكثر مخلوق، هذا يمول؛ من ذم ني كلامه كان أحمد كالإمام اض 

مخلوق،غير العيال صمات بعص يجعل بمن ابتلي ومن مخلوق. لمثلي يقول: 
مخلوقغير ذلك يجعل من ذم ني كلامه كان الصحيح، صا-صا كالبخاري 

الفرمين(لا،.حهلآ على وغيرهما أحمدوالبخاري نص مع أكثر. 
لأهلبارزة مجيزة وهدم : لأهلهاوموالاتهم الرسول.، لسنة حبهم - ٦ 

والإزراءبها، الاهتمام وعدم السنة عن الإعراصى من صدها أن كما الستة 
علاماتإحدى للناس، وتعليمها وملها روايتها ني أعمارهم يقنون بمن أحيانا 

بابعلى أوأربعة ثلاثة )كنا أ تال أنه الخاري عن روي الكرى. اليع أهل 
تزالارلا ه: الني عن الحديث، هدا تأؤيل لأرجوأف إني • فقال ءبل«اش بن علي 

إنيأوحالمهم«لأآ،، حيلهم من يضرهم لا الحق، على ءلاهرية آمتي من ءلاتمة 
يالتجارات،هم أنقشغلوا ئد التجار لأن أنتم؛ الحديث، هذا تأؤيل لأرجوأن 

همأنقسغلوا ئد والملوك يالمناعات، أنمهم مغلوا قد المنعة وأهل 
،٠الني.٦ منة تحبون وأنتم بالمملكة، 
بنيحنى مثل الحديث يحب الرجل رأيت )إذا سعيدرأ،: بن نتيبة ليقول 

راهؤيهبن ؤإسحاق حنثل، ين وأحمد مهدي، بن وعثدالرحمن القءلان، معيد 
.، ميتدع(لأنه فاعلم هذا حالف، ومن الستة، على فإنه ، آخرين( قوما )وذكر 

(١٠٣/٣)المحح: الجواب )١( 
(.٢٤)تخريجه؛ مق )٢( 

•r،- .ي 

(.٥٢)ص الحديث؛ أصحاب شرف )٣( 
١^٤ ٤٩ث وك مت، ثقة ابلاز، جاء )٤( 

(،٢٥٧٨والأنساب:) UU)\\/سر١ءلأمالملأء; ررىل-الجماءة. ^. ٢٤٠منة وترش 
(.١٢٣)؟/راكزب:

عقيدة*ي الصابوني " يسر اختلاف ح س ورواه (، ٧٢" ٧١)ص الحديث؛ أصحاب شرف )٥( 
(.٥٩)رنم؛ راللألكائينيشرحالنة، (، ١٠٩)^،اللف: 



٧٣ودعؤم عقدين رسالل 

حبهمالسة أهل علامات )ؤإحدى ت الصابوني إسماعيل أبو الشخ ينقرل 
يالءونالدين البمع لأئمة وبغضهم وأوليائها، وأنصارها وعلمائها الستة لأئمة 

تلوب- بحانه - افه نين ونل الوار، دار على أصحابهم ؤيدلون النار، إلى 
جلأله(لجث منه، فملأ السنة عالماء بحب ونورها الستة أهل 

أنوالهممحل الذين العدول نهم •' لهم والتمكين الناس همتي مولهم ~ ٧ 
كلني ب الهارنين لوجدنا الإسلام تانخ ولواستعرصنا • برواياتهم ؤبمحثج 

أمورمن اندرس ما وجددوا إليه، ولموا بالحق ناموا الدين الستة أهل هم عصر 
واللسان.والقلم والمال يالنفس جهاده حق افه في وجاهدوا الإسلام، 
مكنما الأمة هانْ من لأحد مكن ما ،ت الخهلميأ مومى بن إسحاق يقول 

ءم كتابه: ني تال - وحل عز - اش لأن الحديث؛ لأصحاب 
لأصحابيمين ولم فيه، لأهله مكن ند اش ارتضاه فالذي ، أتبمش امحق 

الشيأصحاب عن واحد حديث منهم يمل أن في الأهواء 
كانإن ثم أصحابه. وحديث الله. رسول حديثا منهم يمل الحديثا وأصحاب 

علىوهال.ا الاس(لأ،. أصدق من كان ؤإن حديثه سقعل بدعة أحدث رجل فيهم 
حال.ودها.دقيقة يشرومحل اليع أهل بعض من العلماء يعص روى فقد ؤإلأ العموم، 

قراءةعلى نثا إذا الشاب لأن الئنة؛ على الشاب تتثئة على حرصهم ~ ٨ 
والمملمأصحابها مجالسة من ذلك عن يتثأ وما ومدارسها، الستة ومحة القرآن 

(,١٠٩— ١٠٨)ص ت لكابوني السلف عقتدة )١( 
امحابويعص لم مرجال من متقن نتة أيوموساددض، الخلمي، موس بن ؤءاق إّص• ، ٢١

الشلأم؛اصلأم وسر •ط؛وء؛ن، ( ٤٨٠)Y/ ■٠ للمزي الكمال تهذيب >، ٢٤٤سه المس، 
)؛/اأ(.)•>/؛هْ(،واكةرم،:

.٥٥النور؛ محورة )٣( 

(.٣٢)ص الحديثر؛ أصحاب شرف )٤( 





٧٥ودعؤة ءس؛ق رسائل 

المم.عن ؤيتهون وiآ٠رون؛المعروف للأمن، ينصحون نهم ٠
يالصر.والتواصي بالحق والتواصي والتناصح الاجتماع إلى الأمة يدعون ؤ* 
.يالقضاء والرصى الرخاء عند والشكر اليلأء، عند يالصسر يآمرون ؤ٠ 
خللمك.عمن وتعفو منعك، من وتعطي تْلعلتا، من محل أن إلى يندبون ؤ* 
الأرحام.وصلة الوالدُن، محر يأمرون ؤ* 
حقوقه.وحففل الجوار بحن يأمرون ؤ٠ 
الميل.واين والمساكين، الماص إلى بالإحسان امرون ما ك* 
بغيرأو بحق الخلق على والاستطالة والبغي والخلاء الفخر عن ينهون ؤ* 

حقّ

مقامهارا،.عن ؤسهون الأحلاق، ^، ١٠٠ئأمرون؛ي* 

دارمس تتمنى بديعة، حاتمة رم آنمة، ابن الإسلام لشيخ الواسطية العتيدة أواحر انظرت )١( 
وعملا,عالما معها الوتوف ومدرسها العقيدة 









امحانةالرسام 

الضدةتلقي مصدر 
الصالحالسلف عند 







ودعؤمعقدة رسائل  ٨٢

يأحداجتهادية مألة لمت — تحار اض رحمهم ~ المالح اللف متهج وسلوك 
هذهر الإنسان حياة توجه عقيدة مألة مي يإنما شاء، من ؤيتركها شاء من بها 

•ونمار سارك ريه عر بميم حينما القيامة يوم موقفه وتحدد الدنيا 
إلاازر ني محرقة)كلها دبين ثلاثة عر سشرق أ،ته آخر . والرموو 

)منوألها )الجماعة( مي الواحدة هذه أن لام والالصلاة عليه سن ثم واحدة( 
قضية- القضية هده كانت ولما وأصحابه(، الرسول. عاليه ما مثل على كان 

منهجلمها ؤيدحل نعالك، اه رحمهم المالح لف المنهج عالي الاعتقاد 
أنووجب لم مكل عنها سحنا أن وجب مهمة قضية - الشرعي الأستدلأل، 

المنهج•هذا معالم ؤيدرس يعلم 
حلالمن للموضؤع نسنعرض اتله موكثرة الموضؤع لتثعي، ونفلرأ 
التالية:الم؛احث، 

•مّها لأتي مهمة مقدمات الأول: الحث، 

•التلقي مصدر ن، ~ الثه رحمهم ~ الملقح منهج الثار* الخحث، 
الشرعي.الاستدلال ر المف، منهج اكاك: المحث، 



٨٣ودعيغ عس؛ة لسائل 

الأولالْبءءث 
منهابذ لا مههق مقومات 

لف.البمنهج التالقة القضايا يعص لشرح منها لابد المقدمات هذه 
وأممها

أهلمن الإسلام إلى ينتسب رممن الكلام أهل من كثير عند انتهر ما أدلأ؛ 
أصولمن أصل هدا نيقولون ونرؤع، أصول إلى الدين تميم من وءيرهم الفلسفة 
الدينأصول من الاعنقاد ائل مفيجعلون الدين، فريع من مع وهذا الدين، 

عدةهدا على يرتبون ثم الدين، فريع من الفرعية الشرعية الأحكام ومسائل 
الكمرإلى صاحبه يوصل فد الأصول مائل ز الخلآ إن يهولون I نمثلأ ترسان، 

اجتهاديا.حهلآ يبقى ؤإنما الكفر إلى يوصله لا الفريع اتل م*ى الخطأ لكن 
ولكنالأحاد، يأحبار المرؤع يثبتون ند فإنهم الإثبات ناحية من وأيضا 
علىإثباتها في ويقتص.رون الرسول. يأحاديث يثبتوها أن يرفقون الأصول 
منهجهم.هو كما العقول أدلة على أو المتواتر 

هدافي عجيبا حالهلآ حلطوا وفرؤع أصول إلى الدين سموا الدين وهؤلاء 
النبيعهد على موجردأ يكن ولم حادث التقسيم هدا أن سك ولا الباب، 

لأنهمتعالى؛ اش رحمهم — السالف مجن المفضلة القرون عهد على ولا وأصحابه 
أوالأحر أوباليوم أوبالرمول. باش بالإيمان تتعلق خمية فضية كل يجعلون 

الصلاةولوكانت الفرؤع بأحكام تتعلق فضية وكل الدين، أصول من نحوذلك 
الأولىالأمور جعلرا ثم ومن الدين، ثرؤع من أوالصيام أوالحج أوالزكاة 

أهمية.ذات ليت فرعية امورأ الأحرى والأمور مهمة أمورأ 
.الرسول رْ فادوي الدين لأن حدأ، كثير حطأ التقسيم هن.ا أن والحق 

للإسلامشامل دينكم* بعالمكم أتاكم حسريل ونال! حاء0 لما 
وهوللإحسان شامل أيضا أنه كما الستة باركانه للإيمان وشامل الخمسة بآركانه 



ودمةعقيم ر،،،1دو  ٨٤

رمن. يراك* ؛إنه تراء تكن لم نإن تراه كأنك اف تمد ءأن الدين من العليا المرنة 
منشك محلا وهي الدين قريع من إنها عثها يقولون هم مثلا الصلاة مسألة فإن ثم 

ومنالدين، أصول من أصل بها المؤمن واعتراف إترار لأن الدين، أصول 
شربوتحريم الرمحا، تحريم أيضا وكذلك العلماء، محإجماع كافر فهر جحدها 
يالضرورةالدن من معلومة أمور كلها هدْ ذلك، وغير الزنى وتحريم الخمر، 

لماش أوإن الربا، يحرم لم الد إن ؤيقول ليجحدها جاء فمن أصوله، من فهي 
دامحرةعن حارج فهو الزكاة، أو الصلاة يوجب لم اه أوإن الخمر، يحرم 

ولست،الدين نرؤع من هدْ إن لتقول ذللث، بعد نائل يأتي، فكيف الإسلام، 
أصوله.من 

في— تعالى الد رحمهم ~ اللم، منهج نقول فعندما هذا ضوء وعلى ثانيا؛ 
بعضمحها _J^، التي الخاصان الاعتقاد تمامحا بدلك نمي لا فإما الاعتقاد 
لهذهالصحيح التقسيم فإن ثم ومن الدين، أصول جمح يشمل ؤإنما الناس، 

•وطلسمه خير نمين إلى بتقسيمها هو إنما المسائل 

غترْأو الأخر اليوم عن أوخر الرسول. أوعن اض عن إما الممر الأول؛ 
أخار•نمى كلها فهذه الأخار من 

ماوالنواهي، الأوامر على المشتمل هو الهللم، وهذا الهلل؛، هو ت الثاني 
سبحانهاش نهانا وما والحج، والزكاة الصلاة من محه وتعالى سبحانه الله أمرنا 

•ذللثإ وغير والخمر الربا أكل من عنه وتعالى 
فيهوالءلد_، الخبر من وكل الدين، لهذا الصحيح الخناس، التقسيم وهذا 

فرؤع.هو محا وفيه أصول هو ما 
ثالث،لا نمين إلى مون ينقيجدهم جميعا الناس لأصول المتتع أن ؛ ثالثا 

لهم؛
ومحامحلتا.ءلاهرأ الحق منهج على للرسول. المتبعون هم الأول؛ المم 





ودمةعمدة رسالل  ٨٦

منبها وحاء اخترعها التي أموره يقدم منهم كل يأنسامها، الطوائف نهده 
ورسوله.افه أمر على عنده 

العقل.نقدم نالوا النقل هع العقل عندهم تعارض إذا الأولى• نالطاتقة 
الأثر.على القياس تدموا القياس *ع الأثر تعارض إذا • الثانية والءلائةة 

الشؤعفلواهر مع والكشونات والوحي الدوق تعارض إذا الثالثة؛ والطائفة 
وكثوناتهم.أذواقهم تدموا 

تقدموالثميع السياسة تعارصت إذا يقولون ات اويا،أصحاب الرابع دالتؤع 
نتوهمواوصلالهم أوهامهم تدمرا والأحرون الجائرة، السياسة وهي السياسة، 
والقدر.الشؤع ين التعارض 
لهمجعلوا الأن إلى موجودة وص الزمان ئديم من نابغة نبغت، ند أنه رابعا؛ 

بعضبها ؤيلتزم بالفعلة قديمأ يمي كان العقلي المنهج وهل.ا عقليا منهجا 
وغيرهم،الحداثة أرباب من كثير ينتحاله وند المعاصرة، فات الملأرباب 
اعتقدس كل بل الأمر، نمى ش ثابت حق هناك ليس يقولون الذين هم وهؤلاء 

حقايكون أن يجب بل حقا يكون أن يحتمل قوله فإن نولا قال من وكل عقيدة 
شيءهناك ليس إنه ؤيقولون تابتا كل ينكرون الدين هم وهؤلاء • به يجزم حين 
وتعالى.سبحانه اش دن ني ثابتا 

القضيةوهدم يحسبه مخمس كل يراه  ١٠وهو سجية ن مآلة هؤلاء عند والحق 
القرون؟حير مدم، إلى نرجع ونقول، نأتي لماذا ؤيقول، بملرحها ممن كثترأ تجل 

والأحوالتختلف الغلرون، العهد؟، ا ٠iذلاإلى بنا تعودوا أن تريدون ولماذا 
تختلفا.أيضا الحقاتق تإن ثم وس ، تختلم، 
أونحلة انتحل س كل أن يظن هؤلاء س الواحد تجد كدللث، الأمر كان ولما 

ماوطا محترمة، العقيدة وهذه النحلة هذه تكون أن ي،ججا فإنه عقيدة اعتقد 



٨٧ودعؤين عةاو؛ق رسائل 

إنهولا. من الواحد يقول وغيرهم، رالحداثيٍن العلمانيين من كثير لدى نشاهدم 
مانعولا نصدئه أن ييجب حق وهو ءهدس نهو العربية لأرض ا تنتجه شيء كل 
وشركاكمرأ الشيء هذا ولوكان حياتنا تقبل مني لنا منهجا يكون أن من 

وباستمراردائما يهلرحونها التي القفايا من تقية وهن0 . ذلك غير أو ؤإلحادأ 
اهإلى والدعاة العالم أهل لها ينتبه أن لنبي والقومية والوطنية التراث يامم 

—تعالى اش رحمهم ~ المالح سالف المنهج إلى الرجؤع نقضية • وتعالى بجانه 
ولسىوعقيدة دين ألأن مهي وشريعتنا ديتنا مجن والقوات العقيدة أبواب ني 

•هؤلاء من كشر يزعم كما نهب مجتهد ولكل اجتهاد محالة 







ودمثعقدة رمانل 

المصدرانوهما آماممة سالا تمو والمسه ان^اب الامحمام فسالا 
■وفروعها محأصولها العقيدة هذه لتلقي الأساميان 

نتلولما تاما، تاليا بهذا سلمين كانوا ~ تعالى الله رحمهم ~ واللف 
ماالجمب؛ا ثق من منا ءلس الشي.ت تول عن - تعار اش رحمه ~ الزهري 
التسليم(وعليتا البلاغ رسوله وعلى العلم اش )من • المشهورة كلته مال معناْ؟ 

بلسلكه لا أو سلكه أن لأحد حيار تلا ه رسوله وسنة اطه كتاب به جاء فما 
َكانءؤوما ت العزيز كتابه في يقول ونحالى سبحانه والنه سالكه، أن عاليه يجب 
نالخيره^١، ٢١ثن 4؛ر؛ -آلم إهأ أن أع قيموذإ أممه ممى ^١ مونذ ولا ^٠ 

هذينفان ثم ومن رسوله. وسنة اممه كتاب به حاء ما في لأحد لت 
رحمهم~ الصالح السلف عليهما اعتمد اللذان هما والسنة الكتاب المدرأين 

هذهإلى نعيد أن أرادنا إذا عليهما نعتمد ان يجب اللذان وهما ~، تعالى اممه 
وتعارسبحانه واش فيه، ءاس٠ت، الذي وعزها مجدها حقيقة الإسلامية الأمة 

المزيزتكتابه في وتعالى تبارك يقول نمرناه نحن إن دينه بنصر تكفل 

يتحقىإنما وتعار سبحانه اش ونصر ألثؤعن\نه<لم ثنن ءثثا ثئا ؤجاك< تعار؛ 
وسنةاش بكتاب أي الدين بهذا يكون؛الاعتصام إنما دينه ونصر دينه، نصرئا إذا 

رسوله..

آنولع٠~ والسثة الكتاب ~ الصدنين هذين تجاه والتاءس 
٠لاهرأالكتاب به حاء ما فيقثلون ويا ءلاهرأ يقبلونه الذين ؛ الأول التؤع 
يكملمنهما وكل ورواية، حففل وأهل ولهم فقه أهل قسمان وهزلأء و؛اءلنا، 
الأحر.

.٣٦الأحزاب: ّررة )\(
٠٥١ت غافر سورة )٢( 
مافمررةالررم:)٣( 



ودعؤمعس؛ق دمالو 

أيضاوه-ؤلأء وباطنا، ظاهرأ والسنة الكتاب يردون الذين الثاني* النؤع 
اتساعورقص الإيمان رقص ه نفعند من حدأ ولكنه الحق عرف نم •' نسمان 
والكبراء.السادة لهؤلاء أتاع هم الثاني والقسم والسنة. الكتاب 

الوينالمنافقون هم وهؤلاء باطنا، وردوه ظاهرأ نلوه الذين هم ت الثالث التؤع 
الباطنفي هم ثم بديلا، والسنة الكتاب عن يرمحون لا وألهم مؤمنون ألهم يعلنون 

أكاو|لعوا ونإدا والسنة الكتاب إلى الوعاة ؤيحاربرن والمنة الكتاب يحاربون 
*، منمزءون يى إيثا مذمحأ إث؛ 'ثءيتيم،٧ ءق ■كنأ يءدا ءامثا  ٠٥ءامثرأ 

فيللمتمحشن تحدث محي وهذْ ظاهرأ، ورده باطنا نبله من ت الراح الئؤع 
يضطرند بل الإسلام يثلهر أن يستطع فلا الأماكن يعص وفي الأزمان بض 

المؤمنينمن آمره حسمة وهوفي الإسلام، أهل مجن ليس أنه يعلن أن إلى 
لماالأندلس، في كما الإسلامي من فتراُت، في حدث وهذا المادمحين، 

وممارسةالضرانية إعلان على فأرغموهم هناك لمين المعلى الضاري هجم 
إلىبأولادهم ويالهثون الممرانية يظهرون هناك لمون المفكان شعائرها، 
أولادهميعلمون الخلوات، في يجلسون بيوتهم إلى رجعوا إذا ثم الكنائس، 

وصفها.يهلول الإسلامية للأمة حرت، محنة وتللث، رسوله.، وستة اف كتاب 
٠الونني الاتحاد مسمى نما للمسلمن الحديا العصر في جرى ما ومله 

ابن!أ،معالم له هذا فى والسئة الكتاب على الاعتماد أن نعلم أن ؤينبغي 
٠؛ذلك، إلا يتحقق لا الإيمان أن ت المعالم هذه أول 

مجنفلابد المعارف، بتحصيل تستقل أن يمكن لا البشرية العقول أن ثانيها 
الصادق.الخبر على والاعتماد الالتزام 

يبلغهفيما العصمة تمام معصوم ه الّك، أن يطم أن بّبم، ت الثالث، والأمر 
دتءارا•شارك ربه عن 

؛القرة صورة )١( 







ودمةسم رسائل  ٩٤

كنايقول؛ ~ وأرقاه عنه اش رمحي ~ مالك بن أنس وكذلك البخاري. صحيح 
نحفثله.حتى بيتنا نيما تذاكرناْ نمنا قإذا الحديث مته نشمع الض. عني* نكون 

علىالحرص كل حريصين كانوا ~ وأرضاهم عنهم اش رضي - فالصحابة 
إليهميرد ما تطسق وعلى عته، الفهم حسن وعلى اض.، رسول عن التلهي 

وهؤلاءالاه رسول حديث أو اش، كتاب من كان سواء يسمعونه وما 
ودعاوفهما، حففلآ اض آتاهم ند — وأرمحاهم عنهم الله رصي ~ الصحابة 

-وأرضاهم عنهم الاه رضي - كانوا بل ذلك، قي لبعضهم الرسول. 
لدىمعروفة قضية وهده سديدأ، احتياطا الرسول. عن الحديث ني يحتاطون 

•الحديث عالماء 

فهمهمايرتجل والسنة الكتاب أن هي هتا منها نخالص أن يثيغي التي والتيجة 
اللهرحمهم "" لف البفهم يرتجل ما أول المريع وفي الاعتقاد في يرهما ونف

للقرامعلةالماب يفتح لأنه مجيز، ضلال فهو الفهم هدا عن انفكاك وأي - تعالى 
شرحسيأتي كما وغيرهم، والمتأولة والمعتزلة والفلامقة والعقلانيين والرافضة 

.هؤلاء مناهج لبعض 
يجبالذين هم ~ تعالى الله رحمهم ~ السلف أن قضية وهي القضية وهذه 

متهمالمتقدمون السلف علماء تررها الي هي المموص فهم عنهم يتلقى أن 
التصوفعنه عرف الذي وهو الغزالي حامد أبا الشيخ أن حتى والمتاحرون 

منكثير وفتها كت؛ه اشتهرت الذي وهو الكلام، علم في لحوله أيضا عته وعرف 
لفالمذهب إلى ورجع الحديث علم إلى رجع عمره آحر في كان لما البيع، 

يجبهذا أن قرر نم السلف، مدهب، هر الحق أن وقرر ~ تعالى الله حمهم ر~ 
Iأصول بمدة لم نأن لأبد لأنتا 

معاشهمفي العباد أحوال بصلاح الخلق أعلم هو الرسول. أن ت أولها 
معادهم.وقي 



ودعؤمعقيم رسائل 

ومعادهممعاشهم ني العباد صلاح من إليه أوحي ما كل بمخ أنه. والثاني: 
ؤإرشادهمالخلق صلاح على الخلق أحرص كان وأنه شيئا ذلك من يكتم ولم 
والمعاد.المعاش صلاح إلى 

علىبالوثرف وأحراهم الشي. كلام بمعاني الناس أعرف أن • والثالث 
وهمالتأؤيل وعرنوا التنزيل وعاينوا لازمرْ الذين أمراره ؤإدراك كلمته 

أصحابه.

إلىالخلق دعوا ما أعمارهم آحر إلى عصرهم حلول ني الصحابة أن ت الرابع 
إلته.وأهلهم أولادهم ودعوا ونهارا ليلا عليه لأملوا الدين س ولوكان التأييل 

والصوابنالوه ها الحق أن الأصول هده هن بالقني فتعلم الغزاليI يقول ثم 
•رأوه ما 

أهلوعلماء الكلام أعلام من علم لأكر تجربة نتيجة الأخوة أيها هذه 
الثهرحمهم ~ لف الهب، من. أن تين العشرات امتدت تجربة بعد يقرر التصوف 

وغيرهمالمقلأنيون أولئك ذلك يعي فهل هو، إلا حق ولا الحق هو - تعالى 
الباؤللةوالأراء المعقولان تلك شرعنا وفي ديننا في يدخلوا أن يريدون الذين 

هؤلاء؟تجارب يعملون هل الصوص. بها ؤيردوا الفاسدة، المقلية والأنمة 
•ذللث، نرجو 

الإجماع:ثالأ: 
ماأن ومقتضاه الإجماع، هو القيدة تلقي ممادر أمور من الثالث، الأمر 

وقوأبلبأ، خلانه لأحد يجوز فلا الصور من عصر في الملمون عليه أجمع 
نعم.• نقول كثيرة؟ الملمون عليها أجمع التي، ائل الموهل نائل يقول 

وقوومحولة واصحة الل مدهي، كثيرة، المسلمون عليها أجمع التي، المسائل 
لأحديجرز فلا الملماء عليه أجمع فما ~، تعالى الد رحمهم — اللماء ذكرها 



ودمثعقدث رسائل 

الكتابعلى بي هوإجماع إنما العلماء هؤلاء إجماع لأن كان مهما حلاقه 
ذلكحدوث يعد يخالفه أن لأحد يجوز فلا دليل على بي إجماع اي والسنة 

الإجماعحصر الكلام أهل ربعص ونروعه، الدين لأصول شامل وهذا الإجماع 
الإجماعإن نتقول ~ العقائد أي - الأصول مسائل أما الفرؤع مسائل ني 

العقائدباب ني تدخل أن يمكن العقول أدلة أن يرى أنه ذلك ومبب يدحله، لا 
الخهلآمن نقية وهذه وارد• غير نالإجماع عندهم ممكنا هل"ا ومادام 

أمررمن أو العمل.وة الأمور مجن مراء كان أمجر أي على الإجماع لأن بمكان، 
.أبدأ حلأنه لأحد يجرز ولا إجملع هو الشيع 

تفيدناأنها إلا ذاته بحد كير أصل أنها •ع الإج٠اع مسألة وص الهالة رهن«ه 
أندون والستة الكتاب إلى نرجمر أن يجب إنما تقول الش النفلرية تلك حم ني 

عاليهأجمع ما أي ~ بالإجماع هرلأء منفعل نماذا العلماء ناله مجا إلى نرجمر 
الإجماعذلك ونرنض عنه نتخلى سيقولون وهل ~ تعالى الد رحمهم لف ال

الخهليرةالقضايا مجن فقعل واحدة نصية تلك ،  eJbJ-^وآراء جديدة بأنهام ونأتي 
الخطير.الرأي ذلك على تترتب التي 

Iالعقول دلائل موغ رابعا 
أيهانعلم أن ؤينبغي العقول. دلائل هو الرابع والمصدر الرابعة القضية 

—تعالى الله رحمهم ~ لف المذهب أن يقهم ربما الناس من كثيرا أن الأخوة 
مدحللا العقول وأن نقعل الخبر طريق عن والستة الكتاب إلى هوالرجؤع إنما 
—تعالى الله رحمهم — السلف نإن تماما حاطئ نهم وهن.ا الباب، هذا ني لها 

يعنيلا ولكن والسنة الكتاب عليه يال.ل ما نهم ني والسنة الكتاب على يعتملءون 
لقضيةتأصيلهم في يقولون ؤإنما الباب، هاJا في له مل>خل لا العقل ان ذلك 

أنيمكن لا الحقيقة ني لأنهما — ظاهرأ والنقل العقل تعارض إذا والنقل العتل 



٩٧ودمم عقدث رماثل 

الذيوالعمل وأصوب، أملم لأنه العقل عر النقل تقديم نالواجب ~ يتعارصا 
العقائدباب ني مستقل مصدر انه وغيرهم والفلاسفة المتكلمون أولثلث، يدعي 

هوالعقل هل هر؟ ما وتعريفه يه المقصود يينع لم والدين الإيمان باب وفي 
يهانصدق التي الضروؤية العلوم هو أم الحيوان؟ عن الإنسان تميز التي الغريزة 

أمالجزء، مجن أتمر الكل وأن الإثنين، نصف الواحد أن ني كالقول ، الجمح؟ 
العقلهر ما ونحوها؟ والاستدلال بالفلر تحصل التي النفلرية العلوم هو العقل 

إرأدى هذا واحتلانهم العقل تحديد في كيرأ اختلافا احتلموا لقد هؤلاء؟ عند 
-تعالى الله رحمهم ~ لف الكان ثم ومن هذا، ني وأقوالهم آرائهم باين 

كمامستقلا ؤيجعلوه منزلته نوق يرفعونه فلا له المناسب لورم للعقل يجعلون 
منزلتهني يضعونه ؤإنما تاما، إلغاءا يلغوْ لم أنهم كما المتحرقون أولئك نعل 

الصحيحةله.

مبينآالحديث( مختلف )تأؤيل كتابه ني ~ تعار الاه رحمه ~ ئتيبة ابن يقول 
آلاتؤإعداد القياس محرفة س يدعونه ما على يجب كان )وند • أولئك تنانص 

آلاتهملأن والمهندمحون، والماح الحساس يختلف لا كما يختلفرا ألا النفلر 
الكلامأهل ]أي بالهم نما واحد، شكل عر ؤإلأ واحد عدد على لا تدل لا 

منواحد أمر على رزمانهم من اثنان يجتمع لا اختلافا الناس أكثر والفلامهة[ 
يودىنول هو الدين باب في العقل القول؛استقلال أن يععليك وهذا الدين(. 

الفلعلى يعتمدون — تعار افه رحمهم ~ لف والوالانحراف، الضلال إر 
العقلية.بالدلائل حاء إنه ؤيقولون 
لأنقلنا س بالأمم بالاعتار وأمرل الأمثال ن صرب وتعار سحانه وافه 
ونحنرسولهم.، وأمر افه أمر خالفوا لما جرى ما لهم جرى ند الأمم أولئك 

مجئلعلينا يجرى فرسوله. وأمر اممه أمجر وخالفنا فعلهم مثل فعلنا إذا أيضا 
لهم•جرى ما 



ودعؤةعقيم رالل  ٩٨

وأمثلةعقلية بأدلة الموت بعل البعث أدلة وتعالى سبحانه اض سن أيضا كيلك 
البعثعلى ثائر وتعالى سبحانه الله أن التوضيح تمام للإنسان توضح مضروبة 

بينفيها يقفون رجعة لهم تكون أن لابد الماس وان المور نى من سعث وأنه 
•وغيرها الجوة وصحة والألرهية الربوبية أدلة ومثله وتمال، تارك ربهم يدي 

القطرة;ت حاما 

نكلعليها، الماس وتعار سبحانه اش ثهلر الش الفعلرة هو الأحير الممدر 
علىيولد مولود أكل • ه المى تال كما الصحيح الإيمان على مفطورون الماد 

نطرةعي هنا الفهلرة ومعنى • أويمجس>انهاا أوينصرانه يهودانه نأبواْ الفطرة 
سوحد إذا أما الملمين، المومتين س لكان وسلرته المنير فلوئرك الإسلام 

هوكما انه يمجأر أوينصرانه يهودانه أبويه أن أجمر فاكص. فيه يوثر 
نهمعلى عباده نعلر وتعالى سبحانه اض لأن جدا مهمة نضية وهده معروف، 

بدلائلوتعار سبحانه اممه وجود عر امتدل، والأعرابي اكلأتل، بآيسعل الأمور 
تدل()المعرة فقال(؛ حالق من له لأبد الكون هذا أن على تدل، الفعلرة لأن الفهلرة 

أبراجذات وسماء نجاج ذات فأرض المسير، على يدل، والأثر البعير، على 
أنعلى تدل، الفطرة الخبير(، الحكيم على ذللث، يدل، ألا أمواج، ذات وبحار 

أمرفي ربه إر الإنسان احتاج ضا العلو في وتعار سبحانه ربه يءلاو_، الإنسان 
سبحانهالله فعلر المي هي الفعلرة وتللث، ، الماء إر ؛صره ورلمرإلا أموره من 

إذاان الإنلأن الألوهية، توحيد على تدل، الفعلرة إن بل عليها، عبادْ وتعار 
يحييوهوالذي وحده، الرازق، وهو الخالق، هو وتعار سبحانه الله بأن آمن 

ذللداعتقي إذا وتعار، سبحانه كله الأمر وبيده كله الأمر ير"؛ع ؤإليه ؤيميتإ، 
الذيهو الميت، الحيي الرازق الخالق الإله هذا أن الأمر به ينتهي أن فلابد 
وذلاؤإنابة محبة له إلا القلويت، تخضع فلا له سريلث، لا وحده يعبد أن يجب، 



ودعؤةعقدين رسائل 

بهذهالملرب تهفوا ولا العبادة، أنواع من ذلك وغير وتوكلا وحشيأ وحوفا 
عيادة،محيت أويحب أويخاف يعد ا فكيفله، شريلثط لا وحده ش إلا الع؛ادات، 

.صرا ولا نفعا ه لتقمحو يمللث، لا مخلوق على أويتوكل 
والعقولوهي .ؤ، رسوله وسة الله كتابا به حاء ما على تدل نالمْلرة 

نييأتي أن يمكن ولا . ومحوله ومحسنة اض كتابح به حاء لما مؤيدة السليمة 
تلكولا الصريحة العقول لتللئه عناتض أو شيء المنة *ي ولا الكتاب، 

السليمة.الفعلرة 





ودعؤةعقدث دسالل 

امماثثانممث 

الاستدلالفبي ايطف مهج 

أحرىعقدية تقية إلى ننتقل المقيدة تلقي لمصادر المرح المرخى هذا بعد 
الشرعيوالاستدلال المقيدة ني والجماعة المنة أهل منهج وهي ألا بها مرنطة 

يقولولا واصح. منهج على بتا يكون أن يجب حيث الئرعية الأحكام على 
أنيجب عليها الاستدلال أن إلا نروعا تلك كانت ؤإن نقول ئرؤع، تلك *اتل 

~،تعالى اش رحمهم — الصالح الملف منهج ونق على ب لك الميكون 
نحينماهوأصولي، ؤإنما ترما لمى الأحكام باب ني المرعي والاستدلال 

فكيفبحياتنا، أوتتعلق معاملاتنا بأمور أوتتعلق بعباداتنا تتعلق تفايا تأتي 
مرعيمنهج مى لأبد علينا؟ وتعالى بحاة اش أوجبه الذي حكمها تنثهل ن

إلىالتحاكم وجوب مسألة هي وهذه يغتره، أن لأحد يجوز ولا واضح مزصل 
فرعيأأمرأ ليس الإسلامية المريعة إلى فالتحاكم رسوله.، منة ؤإلى اش كتاب 
اشرحمهم — الصالح الملف منهج نقول نحيتما ثم ومحن أصولي، أمر هر ؤإنما 

يتعلقما وهو المعروف الجانب ذللث، فقط يعني لا هذا فإن القاني في ~ تعالى 
يعنيؤإنما به، جاء وما . برسول والإيمان وصفاته وأسمائه باق بالإيمان 

ؤإلىالاله كتاب إلى والاختلاف التنانع عند ورجوعهم حكمهم يكون أن أيضا 
تباركيقول عديدة آيات في وتعالى سبحانه ذكره الذي وهذا . رسول سنة 
الأيةوني  ٢٠أثم أنزل يثآ عذكر ك وش ت الى وتع

٢٠وس نة: الال!وفي!لأية ئتآ >ذاويئ، ية: الان

٠٤٤المائدة؛ مررة )١( 

هفّررةالماتاوة:)٢( 



ودعيقعمدة رسائل 

تجترمثتا تذهمق حئ محندث ثُ وثه ^ ت تعالى ؤيقرل ، ألئسمثهأ 
./)ى٢٧

وأحياناصريحة دعوات الإسلامية البلاد ني تغلهر أن حقا محق المؤ ومن 
الإسلاميةالبلاد يعص ففي تعالى، اش شريعة إلى التحاكم رفقي تدعوإلى متطنة 

أوتكونالأسامس؟ المصدر هي الشريعة تكون هل شكل على القضية تطرح 
وغيرهمالعلمانيون هؤلاء يجرؤ لا ند البلاد يعص وفي الصادر؟ من ممدرأ 

ذلكيي ولهم بلنة، أحرى طروح عن لمحثون الصرتح العلرح هذا مثل على 
هرلأءفٍها يزعم التي تللن، وهي منها وسيلة ذكرنا أن محبق وند عديدة، وماتل 

اللفونهم منهج إلى الرجؤع دون نقط والمنة الكتاب إلى الرجؤع يشغى أنه 
يرونفحديد وصح على جديد عري معناه وهدا ~ تعالى الله رحمهم ~ الصالح 

جديد•دين إلى يؤدى وربما جديد 

مختصاليس الشرعية الأحكام امتتبامحل أن من هزلأم يدعيه مجا أيضا ذلك، ومن 
يفكرأن أراد من لكل أو الماس لجميع متروك أمر محو ؤإنما المجتهدين يالعلماء 
المجتهدوناللماء ذللثا ني فيدحل رسوله.، سنة ومن اممه كتاب من ويستتبءل 
نيلا علم له ليس من ذللث، في ؤيدحل الأهواء وأهل الجهلة ذللت، في ؤيدحل 

أنذللث، معنى لأن جدا حطير مدحل ومحيا رسوله.، منة في ولا اش كتاب 
التاريحفي كان كما مختصا يكون لا يه والإفتاء وتعلثيمه الشرعي الحكم 

محزلأممن ينتقل ؤإنما المجتهدين، المياء بقثة الأمحلامحية الأمة وفي الإسلامي 
•لها نهاية لا فوصى إلى حينذاك الأمر ؤيتحول غيرهم إلى 

)ا(ّررةاوامم؛:يإ.

.٦٥النماء:مورة )٢( 



١٠٢ودعيق عقدث رساش 

الرخصيتتبعون الذين طريقة تنبه هولأء لبعض أحرى شقة أيضا وهناك 
اىنأخذ أن يجوز فإنه تول من أكثر فتها للعلماء اله مكل يقولون هؤلاء فإن 

فيهاتال القضية هذ0 لك تال القضايا من قضية طرحت فإذا أنوالهم، من فول 
قولنهو الأراء هذه من يه تأخذ رأى وأي كذا، فلأن فيها وتال كذا، فلأن 

شواذالإسان يتتبع أن هذا ومعنى . العالماء بعض به قال قد لأنه صحيح، 
الصحيح،للدليل المخالفة المرجوحة والأقوال العالخاء أقوال وثواذ المائل 
لأنجدا، خهلير منهج وهذا أصول إلى ائل الموهذه القضايا هذه وتتحول 
عندهوجد ؤإذا الدليل على المبس القول على يعتمد أن الإنسان على الواجب 

ثمومن عنه ؤبمحث الدليل عن أل يأن لأبد فإنه نولان له عرض أو نولان 
كانؤإذا الصحيح. الدليل على المبني الراجح بالقول يأخذ أن فالواجب 

بالكتاب،عنده وأعرف أعلم كان من العلماء من يقلد فإنه يعرف لا عاميا الإنسان 
مسألةبكل يقول وأن يفحم، أن أراد من لكل الأمر يترك أن دعوى أما والمنة، 

خاؤلئ.منهج هذا فإن ومْلقة معتمده لتكون الكتب، فى توجد 
صدء^٢، الأنوال بجن والترجيح الدليل عن الحث محو الصحيح والمنهج 

هؤلاءأن والهم —، تعالى اش —رحمهم المالف علمام صبهلها التي الأصول 
الداخلمن وتعالى بحانه اش ثريعة يحيوا أن يريدون وأذنابهم العلمانيين 

احيانايسمونه محلرحا الناس أمام القضايا ًلرح إلى الأمر ينتهمح، أن يئريدون 
فئات،نجمع نم صوتواا الفلأنية؟ القضية في رأيكم ما فنقول ديمقرا٠لثا محلرحا 
واحدصررتج فإن ؤيمحرتوا حامحل أو العلم قليل عالهم المشارب مختلفي الناس 

ولوكانللدليل مخالفا كان ولو به أخذنا الأخر الرأي على المائة في وخمسون 
عندالأمور ترد أن هو الباب هذا في الصحيح الأصل بينما للسرع، مخالفا 
الماملينالمجتهدين الملماع إلى برئها س رموله ومنة اض كتاب، إلى التنانع 

انس.وطءة الرعاع إرآراء ترد فلا 



ودعؤةعقدة رسائل 

Iاضتول على معنا — تحار الد رحمه ~ محمية ابن الإسلام شخ يمول 
منأنواع ١لآدات هدم وني ت يقول ، أم \ذ رددر سء ؤ معم ؤ؛ن 
زعمؤإن نفاقه وعلى والسنة الكتاب غير إر تحاكم من ضلال على الدالة العبر 

تالمنافقين عن تعار  4JJانول إر يريد هنا الإملأم وشيخ التوفيق(. يريد أنه 
يةولومدا ومي-يئاهلآ، إ•مكتغ١ إلا أردآ إن أممي بميمون زآُدل جثإ 

نالواجثتهم إذا والسنة، الكتاب تخالف التي الجائرة المياسات أصحاب 
رسولهولسنة اممه لكتاب مخالفة كانت، ولو بهيا إلا تصالح لا والأمور السياسة 

ومحنالشرعية الأدلة بين التو٠يوا أنه؛ريدْ زعم )ؤإن ت يمول الإسلام وشيخ 
المشركينمن الطراغست، بعمى من المأحوذة الأمور من عمليات هو يميه ما 

منأن سوا - تمار اممه رحمهم - الإسلام عالماء فإن ثم ومن الكتاب(. وأهل 
معروفةءديد.ة صفات بعدة يتصف أن لابد للإفتاء يتصدى ومن للقضاء يتصدى 
أمورIعدة يثمل وطا الاجتهاد أهل من يكون بأن وذللث، الاجتهاد، أهمها 

ناسخوتمييز أحكام، من بهم-ا يتملق وما والسنة بالكتاب العالم ت أولها 
صعيقهمن صحيحه وتمييز رحه ومنالحديث، وناسخ وحها، ومنالأيات 

إرآخرْ•
العرب.ان بيالحالم ت الثاني الأمر 

يكونحتى الاستدلال أصول هي التي الفقه بأصول العالم ت الثالث، والأمر 
عقليةراء على ولا دعاوى على وليس مقرر أصل على فتواه بانيا المفتي 
مجردة.

أنومنها العدالة منها وللقماء للإفتاء يتصدى لمن صفات أيضا وذكروا 
يكونأن أيضا كن.لك للناس. اممه أحكام يبين فيها يريد صالحة نية لديه تكون 

.٥٩ت النساء صررة )١( 
.٦٢الماء: مررة )٢( 



ودعؤمءس؛غ رسائل 

احوالمعرنة له يكون أن وأيضا له، مممنآ ومسائله، الشرعي العلم في متفلعا 
أنثم أمرهم. ومعرفة بينة على فتواه تكون حتى ومقاصدهم وعاداتهم الناس 
.جدامهمة قضايا وهذه الأحكام إصدار ش متسرع غير متأنيا حليما يكون 

أنواع:الأفتاء آن تعلم أن ييض 
الأحبارمن يكون ما وهذا الاجتهاد، عن مجرد افتاء الأول: الغؤع 
رسولهسنة ومجن اض كتاب من يعلم بما فيجيب سوالأ الحالم يسأل كأن الخالصة 

العالمهذا فيأتي اض، كتاب في آية أعئلم ما له ؤيقول السائل فيسأله .، 
.^^، أجاب من أنر ه الني لأن الكرسي• آية يئقول 

الخكملاستنباط العالم يجتهد بأن اجتهاد معه يكون ما هو الثاني؛ التهمع 
حاكان:له وهذا الشرعي، 

تكونأن بمعنى المناط، بتحقيق الفقه أصول علم في مي يما • إحداهما 
المفتيهذا يأتي ثم الأحماع، أو السنة أو بالكتاب معلومة الشرعية الأحكام 

أنالمفتي على يجب الخالة هذه وم، الواقعة، هذ>ْ على الأحكام تللثا فينزل 
وصحت،فد التي الأمور في وهذا الخكم هذا عليها فينزل الخالة هن■، يعلم 

الواقعانهوفهم هنا المفتي المجتهد مهمة ونكرن والسنة الكتاب من دلالاتها 
عليها.الخكم ذلل؛، تنزيل نم صحيحا فهما 

غيرالواقية لهذه المجتهد يريد. الن«ي الشرعي الخكم يكون أن الثانية الخالة 
بعدثم الخكم ليستخرج فيها ؤيجتهد الأدلة في يثحنا أن إلى فيحتاج له معلوم 

الرافعة.تللث، على الخكم ذللث، يعلق ذللث، 
أماميين:سرطين للمقتي العلماء استرط وتد 

إليها.أشرنا الش الاجتهاد قضية هي وهذه الشرعية الأحكام معرفة أحدهما: 
يكونحتى تامة معرفة حدنتا الش الواقعة محوره ومعرفة الواغ فهم الثاني• 

واصح.تمرر على متنيا حكما فيها وحكمه إفتاؤء 



ودعؤةعقدة رسائل 

الواتمة.فهم من ثانيا ولأي الشرعي، الحكم تصور من أولا يلابد 
الوانعت.تلك عر الحكم ذلك تتريل وهو الثالث الأمر يأتي ثم 

وعنعقيدتهم عن الاس يحرقوا أن يؤيدون الدين أدكك منهج من هذا فأين 
إلىترد ؤإنما أهلها إلى الأمور ترد لا أن ؤيريدون الومالل، بتلك شريمهم 

أنيجب خُلتر منهج هدا العلماء، غير ومن المجتهدين غير من والرعاع العامة 
فهمنقية ليجعلوا الملك *ذا يسلكون بدأوا وغيرهم والعلمانيون له، تنتبه 

ؤيفتوامايشاءون فيها يقولوا لكي للجمع متاحة وشريعة عقيدة والمنة الكتاب 
وتعالىبحانه واش فوصى والأمورإلى الأحوال تتعحول وحينئذ يريدون بما 

•، ١^٤٠١ دأبدمحِ إم محنية ازسمم )أص أم إو ردرث سء ي كرغم ت يقول 
التلقيمصادر في — تعالى اف رحمهم ~ الصالح الممر منهج حلاصة هد، 

لهاالاستدلال ومنهج الشرعية الأحكام محايا من يرتيط؛LJ^، مجا يان وفي أولا 
ثانيا.

ؤيرصاه،يحبه ّ يوفقنا وأن بديننا، يبصرنا أن وتعار سبحانه اف اسأل 
للعلمجميعا يوفقنا وان حءلايانا، لما يغفر وأن والزلل، الخطأ يجنثنا وأن 

آلهوعلى محمد نبينا على اش وصلى أعلم واش الصالح، والعمل الماع 
•وملم وصمه 

٠٥٩ت النساء صورة )١( 







١٠٩ودعيق عقدث رمالل 

الْقدط

ومننا أنفشرور من باض ونعوذ ، تغمره ونونتعينه نحمده ض الحمد إن 
أنوأشهد له، هائي نلأ يضلل ومن له، مضل فلا اف يهده محن أعمالنا، ميتات 

ورسولهعبده محمدأ أن وأشهد له، شريالئ، لا وحلم اه إلا إله لا 
وه>أ<.تبجة أء ي قثج ه ك\ي. ت؛ ه ^١ أ|ة;١^١ ب;ءأةا 

^؛١؛*يي لبق ممثتا ثبمي ضز' مى ثن ثلدئ أص ^٤٢ أدمحأ أةس 
٥^٢؛*نث ءومح؛ آق'كاة إن ق'لأفتام يدء ^ ٠٥آري أزه تأدمأ نبمآء 'كبجأ 

Pنشن 3ثثق م وثخ ش؛! ه أمأه ي:ع وئاع 

القالبوعبادة الأعضاء. ومللث، الجوايح، مبد القالب أن المعلوم من وبعد؛ 
ضالقالب وعبادة أحد، ذللث، ينكر لا العبادات، أنواع أهم يتعالى حانه بض 

الكبرىالقضية هي ذلالث، وعير والانقياد والول والإحبات والإخلاص بالتوحيد 
اههصلى نبينا أن نجد الأهمية ولهده والأرغى• ماوات الهمليها قامت التي 
إذامضغة الجد في ؤإن *ألا يقول: الهوى عن ينهلق لا الذي لم ومعليه 

،١^٤،.القال، وهي ألا كله، الجسد ند فدت ؤإذا كله، الجسد صالح صلحت، 
أجعلهابحتة علمية بقضية أبدأ الة، الرسهده مياحمت، في الدحول وقبل 

القاو_إ،عيادة نقول؛ فحينما الموصؤع. بهيا المتعلقة الأمور بقية لبحن، مدخلا 
يجريما وكثيرا الإنسان؟ حياة في والدماغ العقل دور فأين يقول؛ أن فلقائل 

.١٠٢ت محمران آلر مررة )١( 
١.الماء: مردة )٢( 

٠٧١-٧٠الأحزاب،: ّررة )ما(
(.١٠٩٩)وسالم (، ٢٠٥١)رواْاوخادى)آْ(، )٤( 



ودعؤةعقيم رسالل  ١١٠

الذيهو رهل الإنسان، جم من العقل مكان حول والمنانثة اJحث، 
.هذاحول ؤلويل ونقاش كلام ؤبمجري الصدر؟ في الذي القلب أو الرأس في 

هلْفي والمتكالمين سننواسرين والمحي الفقهاء من العلم أهل م انقوقد 
خم،صثالقمة 

الدماغهو ؤيقوده الجم يوجه الذي العقل يحل إن يقول • لأدل ا القول 
فالإنسانولذا الإنسان. جم في الدم لمح ألة هوإلا فما القالب وأما فقعل. 
ونحوها.الالات اعدة يميتبقى القلب ولوكان حتى الدماغ بموت ميتا يعتبر 

الفلاسفةيقول وبه • الفقهاء من تبعهم من ويعص المعتزلة المقالة بهذه ؤيقول 
الأٍلثاء.وغالب 

والحنابلة،والثافعية المالكية من الحالهاء مجن كثير نال وبه ~ الثاني! القول 
هوالعقل محل أن - الأياء بعض ووافقهم رين المقمجن كثير فول وهو 

والمة.الكتاب في الوارد مو هذا إن ; وقالواالقلب. 
أوآلفق4 لن لسَكر، للًُفرئ د'إاث ؤ، ؤؤءة • تعالى اش فول القرآن! فمن 

علويث«ثم قي" \إنج ي مبمإ وأين : تءالى وقوله • ثهد.^^١، رئو أقمع 
للقلوبوالعقال للآذان اوسماع جعل حيث، . ، قاه^ سممن ءادان آو -؛ا بمتلؤق 

آلؤحيه ومن ت القرآن عن وتعالى تارك ؤيقول • بها يعقلون قلوب لهم •' فقال 
آلثذظ،ثى لأؤن هنف، و أمحق. 
أ'لأبمنرثس لا ئبحثه! الذي البحث، هل.ا في مهمة اية في تعالى ؤيقول 

العمىب، قنتحديدأ، المسألة زاد حسثظ آدممّهلأ، ي آؤ ألئفيب نص ثونجر 
المدور.في القلوب أن وأوضح القلوب، إلى 

.٣٧ق:  سور؛ (١)

.٤٦المج؛  سورة (٢)

٩٣الشعراء:  صورت (٣)

.٤٦انج:  مرر؛ (٤)

!٩٤



١١١ودعؤة عقيم رمالل 

الحرامؤإن بين الحلال *إن I عليه المتفق اش. رمول حديث ت المنة ومن 
إذامضغة الجد ؤإن؛ي ألا ٠... واللام.* الصلاة عليه يقول آحرْ وني ...٠ ين 

1كااب»لا،.ألاوهى كله؛ ندالجد ؤإذاندت الجدكله، صلح صلحت 
الملم،إلى واصحة إمسارة ونيه • اللحم تعلعة والضعة مضغة. سماها وهنا 

الصدر.ني الدي 
أوعىوبعضها أوعية ارالقلوبا ت أحمد الإمام رواه الذي اش رسول وحديث 

سم؛عماأأى•
.ؤصدر، ثق حيث صحيحة قصة وهي ه صدر، ثق حديث ذلك ومن 

أوأودماغه رأمه شق أنه. يرد ولم أعيدرم. ثم ونظم، وعتل تله واستخرج 
ذللث،.نحر 

الصحيح;الحد.يث، ني كما يقول كان فإنه النص.، دعاء حديث وكدللث، 
ديتاائ،االإ،اعلى تلم لت القلوبج مقلمؤ اريا 

،٢٦٩وأحد)؛/يآأ، (، ١٠٩٩)الم رّ(، ٢٠٠١)روا.المظري)آه(، صحح: حديث )١( 
•ا منهاث رصي يشتر ين الغمان حديثا من كلهم (، ٢٧٠

١ؤ وهوصبمحلهيمة اين إستادْ رم عنهما، افه رصي عمر اين حديثا من (، ١٧٧حد)أ/١ روا٠ )٢( 
والسلام.الملأ٥ * JUمرين صاورء شق وتع وأنه ذللت، بتح )٣( 

مإمحاقا اين رواء معد يتي م ٠—ترصعآ لكن أيام الغنم يرعى صير وهو الأدر؛ ثالمرة 
.إذاد،حدّوقال: ا؛نكيُ؛ياوداةوالهاة)أ/آهأ( وأورد. الهرة)ا/أأا(، 

لتأب( ٢٥٧)A الدائن م كير اين تال والمعراج الإمراء وثل المرة بمد الثابت: واض؛ 
•وتعالى بارك يديه ين والمثول وجل عز الدبا ولماحا؛ الأعلى الملأ إلى للوفود 

مالكين أنس حال.يثا من ، ( ٢٨٨ ٠١٤٩، ١٢١)"آ/واحمد (، )٤٧ملم حل.يثه: روى وتد 
محه.افه رصي 

محه.اط4 ماللثارصي ين انس حديث، من ، ( ١٠٨٢ماجه)٤ واين (، ٢١٤١الترمذي)روا• صحح: حديث، )٤( 
سعانين الواس حديثؤ من (، ١٣٢ (/ و)(/ ( ٥٢٥)ا/ الدهي روافته وصححه الحاكم روا، و٠ 

رصياشمحه.



ودعؤيتعمدة رسالل  ١١٢

الحاكمرواء الذي الحديث ني كما واللام، الصلاة يدعوعليه لكن وكيلك 
طاعتكعر تلثي بت القلوب مملس، ®يا يقول؛ ولكن وصححه، 

تكةئاليه قي نكت العبد أذنب *إذا قال: النبي. أن حديث،آحر، وني 
•نهالأى.صقل تاب فإن سوداء، 
علىالفتن ®ئعرض الرسول يقول وفيه ملم، رواْ الذي الحديث، وفي 

الحديثأ٣،.الخ عودأ...« عودأ القالوبكالحصير 
أحبجانب، في منهما كل أصاب اللذين القولين هذين على أعلق أن وتل 

أزأمحزمايلي،•
أبانااف حلق ولذا المخلوقات، من غيره عن متميز لكئن الإنسان إن أولا• 

الإنسانهاوا نقيس أن الخهلآ ومن • روحه من فيه ونفخ بيدْ ~ اللام عليه ~ آدم 
١الخلوثات مجن بغيرْ حملة 

بينالفارق أنها محن العض يفهمه محا تتعدى الإنسان في التي الرؤح أن • ثانيا 
أمرالروح ؤإنما • فقهل القلب، نبض أو القس أنها تفهم بحيح، • والبت، الحي 

•وتعالى سبحانه تال • كثيرا نجهله ولكن وجوده نعلم عجيب، علوي نوراني 
•قبملأ.^^٤، إلا اذلّ نن أرغث،د وتآ فذ أمر ين آلثيح عؤ، لؤج أم 

وفيوالنوم، اليقنلة في معروفة، عديدة أحوال له بالبدن الروح هذه وتعلق 
ألواحُآن • س البي عن الصحيح الممر جاء ولذا • الممات وبعد الحياة 

عنيا.اه رصي صلعة أم المومين أم حديث من (، ٣٥١٧\ضءأي)رواء )١( 
١ءنا< اه لصي الجرم المجنون ين شهاب حديثا من (، ٣٥٨١الترمذي)رواء و٠ 

مرير؛ايي حديث من كلأ•-ا ؟y(، u/y)واحمد (، ٤٢٤٤ماحه)ابن رواء صحح• حال-يث، )٢( 
اشءه.رصي 

٠عتم اش رصي يمه حال■حديثا مجن (، ١٤٤مسلم)روا٠ ت صحح حديثا )٣( 
.٨٥الإسراء:ّرر؛ )٤( 





ودعؤةعسيت رسالل  ١١٤

الغيوب.علام حلقها الش القلوب إنها الإنسان، 

فكمفقعل، العقلي والن.كاء ترتط لا وشهامتهم الرحال نوة تجد إنلث، ت رابعا 
الناس.أجبن من المواد ضعيف تجدْ دنبكاده، المثل يه يقرب ذكي من 

والذكاء.العقل متوسط وعر الجأش ثان القالب نوى شجاع من فكم وعكسه، 
ؤيعتبرهمنعتبرهم معاصرون، ورحال تاريخهم غرأنا رحال هناك وأحيرأ، 

الأمورأسهل. على للتهم ما نعمولهم ذللث، ومع الرحال، ءقلأء من غيرنا 
أحلها،من حلقرا التي وتعالى نارك ممه المودية تحقيق وص ألا وأسهلها، 

ؤا أ واصح! أمجر وهذا 
ؤإداراته!ووفليفته عمله ني أذكاه وما أعقله! ما نتقول تراه أو بإنسان تسمع 

والأمم!اكارخ مجعرنة ني وأذكاه أعقله مجا وتجارته! ماله ني وأذكاه أعقله وما 
وأحوالهموعشائرهم يئسانالهم بالناس! معرفته ني أذكاه ومحا أعقله وما 

ولا٠ ة مجل. فه يسجد لا ممن نتجالْ عنه تفتش ثم ذلل؛،. وعير • • • وأمراصهم 
يعرنهأمر إلى صاحبه يئاتأ لم لكن ذكي، عقل • ميت نلثه لأن لربه يخفع 

ومحعيفوالذكى والمرأة، والرجل والمغير، محنهم الكير كلهم الملمون 
إلاحياته ستقيم لا الإنسان هذا أن يعلمون الكل والجاهل، والعالم الالكاء، 

القهار.حي. الوا بعبادة 

والنثلرالفكر نميدأ ٠ جميعا والدماغ يالقلت، تعلق له العقل أن إذن المألة 
والعلمالعمل. به ؤيراد العلم به يراد والعقل القلم،. الإرادة ومبدأ الدماغ، 
المريدولكن القالمح. ني الإرادة وأصل الإرادة• أصله الاحتيارى والممل 

محييأن الأمر وحلاصة • انمماغ في المراد نمور بعد إلا مريال.أ يكون لا 
المابق؛الحل.يثا ني كما القلم،، هو والهواية الإرادة به تتعلق التي الأعضاء 

نسدذل.ُت، ؤإذا كله، الجسد صلح صلحتؤ إذا مضغة الجد في ؤإن ألا »... 





ودمثعسة رسائل  ١١٦

جاءكما وصفاته وأمماته وألهيته ريوييته ني المحيجة معرنته على بية عبادة له 
بهارسله.

تضتوايلم الذين العقول أصحاب وشقاء حيرة تبين أمثلة لكم رسأصرب 
وتحار؛نارك اش عند من الرمل ُه جاءت الذي الإلهي الوحي بنور 

أستاذوهو )محقرامل( اسمه مشهور متملق يوناني محلبيب الفلامحفة أحد هذا 
يعيداالملقية رحلته ني )ّقراءل( يقول ل)أرمحعلو(. أستاذا كان الذي أنلاطون 

مناهجعن الناس أبعد من عادة — والملأمحفة الأنبياء. منهاج وعن الله عن 
عالميي طويل شوط بعد سمراط يقول ~ لام والالصلاة عليهم - الأنبياء 
شيناأعرنا لا أنتي هر واحد، شيء محوي آعرنج )لا ت — والمناتثات الملمة 
؛الخلقسبحانه واستقلاله ارتح؟ا وحري معرفة إلى ولا حص يصل لم ١!^! سبحان 

كانتوتد • شيء بعده ليس الذي والأحر شيء، نله ليس الذي الأول وأنه 
•إ الجن ر وهو الم شرب حيث ا ا الانتحار! الفيلوف هذا نهاية 

كلوأستاذ اليوناني، المتعلق صاحب )ّقراءل(، تلميذ )أرمحعلو( وهدا 
الأمورتحول سست، الم بشرب انتحر إنه ينال بعده، مجن حاءوا الذين الفلامنة 

محبمثرمثظ معبمثه لث ؛ن ذء=فه، ص شوإ ؤوس اا ا القلق إنه نمم، . اصده 
أس.^١،'آمحنمؤ ثر 

احرني ه نفلأم  ٢١٩٠٣عام توقي الذي الفيلوف سبتسر( )هاربرت وهذا 
صيلعإليه حيل وتد الحياة، سعادة وتقويأت، للشهرة محعيه محخانة على أيامه 

اأ شي،ءأ لا ني محاها رحلة على ؤيتحنر يتأسف وهكذا لنتاحه، وعبث جهوده 
افأل نا ا المبموزا إلى أموره انتهت المشهور، الفليسوف وهذا)نيتشه( 

السلامة.

.١٢٤سودءد: )١( 



١١٧ودعؤة عثدث رسالل 

الحيرةمى أنواعأ ذكروا نقد ، ومتكالهب؛ الإسلام بفلاسئة سمون من أما 
نيوهو يقول بعضهم إن حتى والجدل قة القلطريق ئي لأنوها والشك 
تال!وناته دنت لما ويعضهم . الكلام( أهل حيرة الناس )أشد أيامه؛ أحريات 

وتعيدالقهار الواحد باض نومن عجوز أمه لأن أمي،؛ عقيدة عر أموت لينتي )يا 
ونالفته،وجدله الكلام علم ني حاض هونقد أما تلب، ومحلمأنية راحة ني اش 

ندمالرب ولقاء الحق حاءه نالما والشك الحيرة إلا نيه يجد فلم طويلة ستين 
ونيالعامية، كأمه والملمة الكلام يعلم جاهلا لوكان أن وتمنى حاله على 

عجاتز. ايور( نيعجائز عقيدة على أموت لينتي )يا ت يقول كان أنه عته رواية 
أهلمهاترات تلوثها لم الش الفهلرة على لله عابدات أعجميات ملمات نبابور 
وصكوكهم.ومصعللحاتهم الكلام 

•وتعالى بحانه اممه ذكر عن أعرض من لكل التمحجة عي هذه 
عبادهبين الفرق وهي ألا القضية، بهذه تماما مرتبهلة قضية، إلى ننتقل ثم 

القلوب.وعيادة المقول 





١١٩ودميت عتديت لسائل 

اهلوبومادة اممقول مادة بين الفرق 

أنوالحقيقة والأمان. الوحيد هر يالربوست الإنرار أن يظن الناس من كثير 
وأنهالمميت، المحيي الرازق الخالق وأنه وتعالى، سبحانه افه بربوبية الإترار 

لأنيكفي؛ لا لكنه التوحيد. أصول من أصل وتعالى، سبحانه غيره حالق لا 
هذابأن الإنسان فيه يقر معرفي، عقلي هوإنرار إنما الربوبية بتوحيد الإترار 
توحيدإن — تعالى اطه رجمهم ~ العلماء تال ولدا حالق، له الكون 

عليهاركز الص الكرى القضية هي وهدْ الألومة• توحيد من لأبد بل يكفى، لا 
—تعالى الله رحمه ~ عبدالوهاب بن محمد الثسخ عليها ركز كما الإسلام أئمة 

هذافى كبرى تقية وهى ووصحها، وشرحها ودعوته وكشه رسائله في كثيرأ 
سا.الذي ^، ٧١

حالق،له الكون هذا يكون وأن الربوبية، هوتوحيد العقل عبادة أن والفرق 
الملأحدةإلى أتيت، لو بل فطريا'، إفرارأ بذلك، مقن الإنسان أن المعلوم ومن 

داخلم، لوجدنهم أحوالهم مح، دكثت اش يجود ينكرون ألهم يزعمون الذين 
حالق.له الكون هذا أن يعلمرن نفوسهم 

كانالربوبية توحيد وتعالى. تبارك ه العبودية لتحقيق يكفي لا هذا ولكن 
مذ^٧٤٧ ت عنهم وتعالى تبارك اف نال كما به يقرون المشركون 

الضارالاني، الرازق، ، ^١١١٢٠أن يقنون هم إذن، برءى.ه آن ه ورأى 
الألوهية،هوتوحيد الوي القالب، عبادة أنكروا ولكنهم له، مريلثإ لا وحده هواض 

العبد،بفعل افه هوتوحيد القلويت، فعبادة له، شريلث، لا وحال.ْ فه العبادة وتوحيد 
هوالربوبية، توحيد بينما ٠ جوارحه وأعمال تليه بأعمال الله توحيد يشمل وهو 

ذللثج.وغير ... ورزقا وتقديرا حلقا وتعالى، هوسبحانه بأقعاله الاه توحيد 

■ ٨٧ت الرحرف صرر؛ )١( 





١٢١ودعؤم عقدين الل دم

فهيالقلوب عيادة أما . تكفي!لا ولكنها صحيحة، معرفة إلى توصل ند العقول 
المعرفةبين تجمع وص وتعار سبحانه الاه توحيد باب الباب؛ هذا ر الأساس 

والجوارح.للقلوب الصحح والعمل منها، لأبد الش الصحيحة 
فلابها، تعار ؤإنراده وتعار، تبارك الاه محبة على يقوم العبادة أصل إن 
تعالى،وفيه تعار، لأحله هو إنما يه أمر مما يحثه ما وكل سواه، أحدأ يحب 

بحانهاممه أمر مما وغيرهم وأوليائه وملائكته، ورسله، الله أنبياء محبة مثل 
المحبةوتتحقق معه، محبة ولسنا تعار، لمحبته مكملة محبة نتللثا به، وتعار 

القلوبفعبادة نهيه، واجتناب وتعار. تبارك أمره باتثاع علاماتها كبرى في 
اهءلاءة وتعار تبارك اه حب دلائل وأكبر وتعار، تبارك القّ حب أمامها 
إنَقثنت تعار تال ولذا نهيه• واجتناب أمحرم، بامتثال رسوله. وطاعة 

•٢١وجسر.^^عمر وأممت دميؤ لكن دبمغر أممت ئيبجأ ^^٢^٠ آثئ ثيث 
الملم،فعبادة والعبادة. الألوهية يتوحيل. وعلاقتها الهناعق مألة تثبق هنا ومن 

طاعةعر المبنية الجواؤح أعمال عن المجردة وحركته القلمبا عمل بها يقصد لا 
اض..رسول وطاعة وتعار، تارك الله 

عددأعرف من حقيقتها ليعرف عليها 4؛؛^ وتعار تبارك لاه القلب عبودية إن 
تالأمور من 

ولموعفلمته بجلاله يليق كما لله فأتبنها تعار، الرب صفات عرف من •' أولا 
بالتشبيه،أو بالعهليل إما الباب هذا في المحرف أن ثلث، ولا أويشبهها يعمللها 

الصحح.الوجه على الله عبودية له نتمتم لا 
•حقا إلها تعار كونه ومعنى وحقيقتها، الألوهية، معنى عرق من •' ئانيا 

والشرب.والأكل الحياة مجرد هو الألوهية توحيد أن يعرف لم مجن فمثلا 

.٣١ت عمران آل سورة )١( 





١٢٢ولصت عقدين رسائل 

انمودممراتب 

موديةوص ألا ولكيرهم، مؤمنهم الخلق محن مشتركة مودية الأدرث المرب 
إليه.نمراء حميا>أ والأرض موات النأمل • وعلا جل الله إر والفقر الحاجة 

■آيئى"أدهبمد.^١، ثر تأس أس إل ألممتآء أثر ألناش ت تحال نال 
والملاحيةالكفار حتى اف. يسألون والأرض موات الأهل جمح نإن ولذا 

عنتعار تال الله، إر لجأوا الضر، عليهم وفر أو الحاجات بهم اشتدت إذا 
.لدهنمن أس دما ألممحى 1، يظنأ ^لإدا ت المشركين 

الضرمثه إذا نيه الغاية باغ ومهما الإلحاد ني ءلريقته كانت مهما ملحد وأي 
.شاملة عبودية فهد0 ، النيإ يا ت ونادى الماء إر بمره رنع تويا ا م

وبئالعيد، به ينوم اختياري ذل وهو والمحودية، الْناعت ذل ت الثانية المرمحة 
رالناس أن تبلها والتي المرمحة هدْ ين والفرق والكفار. المؤمنين ين يميز 

لنصهمييموتون ؤيحيون يجدوا نهم له، خاصعون كلهم الأور المرمحة 
أمجاصرأ. ولا نمعآ هم لأنفيملكون ولا وتعار، مبحانه اش بإرادة المرض 

وحلمش والعبودية الaلاءة ذل وهي بالقلب، علانة لها التي ^، ٠٠المرتبة هذه 
العبد.اختيار إر ومردها الجوارح، وأعمال القالوبخ أعمال ني له شريلث، لا 

الكفار.من المومجنن يمز وهدا 

محبةءال.ر وعر يحيه لمن ذليل المحتا فإن • المحبة ذل مرنة الثالثة؛ المرمحة 
المريوالإنسان للمحبوب. الأل عر أٍسست، نالمحبة له، ذله يكون ش القلب، 

ذلهأن يعلم لكته • مثله لمخلوق يخفع أن ه نقوتأبى لأحاد، نفه ين'ل أن يأبى 
يكونأن له والكرامة المزة مرؤلن وأن الشرف، موحلن هو وتمار تبارك لربه 

٠١٠غا»ار؛ مرر؛ )١( 

٠٦٥العثكيوت سورة )٢( 



ودعئقعقيق رسالل  ١٢٤

مرستفقد وذلا له حأ باض القالب تعلق ما فإذا وتعالى. سبحانه ف ذليلا عبدأ 
الخلقبرب ه ونفقلبه ليعلق بالُالق التعلق عن الإنسان فيها يتخلى عتلمى، 

تاركوت٠الى•
وردكما حهياء آدم بتي كل كان ولما والجناية. المعصية ذل الرابعة المرتية 

فالعبودية ذل عن له انفكاك لا الإنسان فهذا وململ١،. عليه اض صلى الشي عن 
وتعالى•تارك 

أنتعض ؤيقفله، من أغناه فد اش لأن الناس عن تغني يفد والإنسان 
تباركلربه بة بالتحاله هذا ليس لكن الخلق، بمعفلم وصلاته علائقه يقْني 

فيوقع إذا رأسها وعلى حياته، أحوال( حميع في إليه محتاج لأنه وتعالى؛ 
يتوجه؟فلمن تعالى لربه والمخالفة المعصية 

لاهإلا يتوجه لن لا شيئا؟ أفاده ما فحل لو أنه يعلم وهو لمخلوثم، يتوجه هل 
رب،يا • ينادى ويعالى تيارك يديه ين منكرا عابدا كنا مالعالمن ربا 

علي.تتوب أن وأسأللث، ذنى مغفرة أسأللث، رب؟ يا 
—ه لتفيمللث، لا المخلوق لأن لمخلوق؛ تكون لا للقاو_، وعبودية ذ3( هدا 

أوأوحياه، موتا، الخلق من أحد يمللث، لا إذ الأمر، من شيئا — غيره عن فضلا 
للتوبةأوقبولا للذنوب، منفره الخلق من أحد يمللث، لا وكذا أونشورأ؟ رزقا، 
اض؟يغير القالب يتعلق فلماذا اه. هو كله هذا يماللث، الذي بل للجات،، ويم 
البدنفيستريح القهار الواحد ض وذلأ ومحبة، ٠لاءة، القاو_، يستقيم لا ولماذا 

الإنسان؟ؤيترح 

علىتقوم تعالى ض القلم، عبودية إن ت القلم، مودية عليها تقوم الش الأسس 
يلى!فيما باحتصار نذكرها أمحي ة حم

صمحوايويعال)مآأا<أ(، راينئ.بم)؛ْأ1(، رواْالم.نى)اه'آ(، )١( 
الجاْع)هاه؛(.



١٢٥ودمث عقدث رسائل 

نمدوإياف I تعالى نال الاستعانة. مع العسودية I الأس هذ• أول ٠
لهتليه ؤيخفع اض يعيد عندما الإنسان لأن وذلك ٠ منسأت ؤإباك 

بكأتين دالمض؛ • ذلك على يمنه من إلى محتاج نهر جوارحه، له وتخضع 
والهلهارة،، للوصرء نالقيام العجالة، رأسها وعلى أموري، كل ني رب يا 

تعالى.اض معونة إلى تيه يحتاج ذلك كل .. والمج والصيام، والصلاة، 
النهار.الواحد ض فخضع تالثالث، عدى أن تعالى اض من أتتلث، معونة وأعظم 

نيوكدا الخالق، من أحدآ ترانب، ولا وحدْ ض مرانا الصلاة إلى تقوم نصرت 
وإياكنعبد ءؤ١يائ الجامعة المظيمة الأية هّد0 مقتضى وهو الميادة، أمور بقية 

الأيةنفى عاليه. الموكل ١^٢ عيادة القي،: مودية أس من لثاني ا* 
معونةإلى تحتاج عيادة وه شض ؤإباث ضنلأ ؤإبائ ذكرنا التي الأولى 

والقاو؟اّ ، رمحقل ؤةمثتؤ» تعالى تال • توكل مع عبادة وعنا • اش من 
دالأسثا'ؤ_،التعلق عن نليه انقطع وحد0 وتعالى مجحائه الله على توكل إذا والعبد 

بكليتهوانصرف والبشر الأسباب، من اممه اانير المحلق عن البد انقطع ؤإذا كلها 
سبحانهلله المبودية المجد تحقيق يكون نهتا وحده، عليه الموكل إلى ربه إلى 

اللهإلى نومه دعا لما - الملام عليه - إبراهيم الله نثي هذا حالمحة، وتعالى 
باللهكفروا دونه، من عبد مجا كل ومزايلة وحده عيادته ؤإلى وتعالى، سبحانه 

علىوصع فلما بها، يقال«نوْ أن وأرادوا عفليمة، نارا ل اوقدوا ثم وعموه 
يتبنيعثلممة عبارة إبراهيم نال يعيد من بها يقذف آلة وهى المنجنيق، يشبه ما 
أيمحن حونا أصابه من وكل وأحدنتا. الأحaلار به أحاطتا من كل يقولها أن 

٠.)\ا)ى 

.١٢٣مود: -ررة )٣( 





١٢٧ودعؤيت عقدة رسالل 

القلبيخضع حينما العلاقة ءذ0 وتكون . ؤيحبوة يحبهم . وتعالى نارك ربه 
يمالالنفس تتعلق فلا وتعالى، بحاته وحده له محبة ؤيرصى، تكين ؤي

التلغةيمقدار إلا ذلك، من بشيء تنشغل ولا بغيرها ولا بدنيا ولا بجاه ولا 
خالصا,وتعالى تبارك ش يكون فإنما العبادة حب أما والحاجة، 

ءامرتي-رءؤ,«<لأ تعالى؛ تال • بالخوف وتعالى تجارك إقرائه • ابما ر٠ 

فيهانرمحل ند — اش من الخوف حمثادة — العبادة وهذه ا. إنَييم 
الخلق،من يخاف وبعضهم المتقبل من يخاف بعضهم فتجد الناس، س كثير 

ينالوهأن الحرة س يخاف وبعضهم • عليه يتسلط أن الجن س يخاف وبعضهم 
علوةوالالساعلان ذوي المخلوتين من النه غير من يخاف صار وبعضهم • بأذى 
والمقمرد.يمآرى، إكة »نَيم لحامد قامهم ءاؤ"*لأ يقول؛ وافه • ذلك وغير 

يجوزلا الذي العبادة خوف لأنه تعالى افه إلا عليه يقدر لا فيما افه غير س الخوف 
تعالى.افه لغير صرفه 

إلابثإوأ يجوج •' تعالى تال • فه إخلاصه •' القلب، عبادة أسس وس ت اما ح٠ 
آحالكنت، فإذا ه. كلها أعماللئه تخلص أن ألنن؟<لم. لد محلأ أصت لعثددأ 
ش،ذلك، في تخلص ا ف الحمد اف، بحاته اف، إلا إله الا ت وتقول اف تذكر 

العبادة،أمور من ذللت، غير إلى رحمك، تمل أو تتصدق أو تملى عندما وكذلك، 
إلاتقبل لا المالح العمل لأن البادات؛ جمح فى طه القلب، إخلاص س فلابد 

اضلرمرل والأتباع تعالى طه الإحلاص فيه توفر إذا 
•رمحوله وءلاءة ، عته ١١٠تقتضى وتقواه اممه عبادة وأخيرا • ادسا س٠ 

القال٣إ.عبادة علامة وتعالى تبارك افه فعناعق العبادة، أسس أهم من وهذه 
وتعالىسبحانه ض والإخلاص والخوف والحب راكوكل الاستعانة تفلهر ؤإنما 

٠١٧٥صران آل سورة ٢( () ١ ) 
ه,سررةالمة:)٣( 



ولصتعقيم رسالل  ١٢٨

وممعالحلال نأكل وتعار سبحانه فه وطاعنك وعبادتك جوارحك على ياثارها 
أحوالكجمتع ني افه تراب النواهي، وتجتنب الأوامر تتمثل الحرام، 

والذر،الذبح، من الأخرى• العباداُت، أمور تأتي النمق هذا وعلى وأءمالكا، 
أنواعجميع صرف وجب ولذا مترابطة، أمور وكلها . ذلك<وغير والاستعانة.. 

الشرك.ني العبد وتع ؤإلأ تعار لغيرْ منها أي صرف وعدم تعار طه العبادة 
وتعار؟بحانه طه الهالج، عبادة تحقيق عر تعين التي لأمور ا* 
ماءما وأن والتدبير، بالخلق المتفرد وحدْ بأن تحار اطه معرفة ت ولا أ٠ 
وأننبقته، تحت مقهررون جميعا الخلق وأن يكن، لم يشأ لم وما كان 

فإنذلك، وعلى يشاء• كيف يقيها الرحمن أصابع من أصبعين بين القلوب 
عادةوالوالضلالة، والهدى والمنع، والعطاء والضر، المع بأن اليقين 

إرالأنسان يدفع غيره، بيد لا سبحاته، وحل•، اطه بيد ذلك كل ٠ .٠ والشقاوه 
■هماجرونلأنهم بالخلق العلائق نطع ؤإر له. والإخلاص وحده اطه عبادة 

•تأمله لمن كريم ومدخل عظيم باب وهذا • مقهورون 
عنادموبخا تعار نال مثله؟ ضعيف وهو تحار اطه بغير القلب يتعلق كيفا إذ 
بدونعت^١،. ••• ١^١!،==^ بماد أثو درن من دءزث  'قون ام: نالأص

شمربربرن محي رهم غيرهم أر الصالحين، أو الجن، أو الحزير، أو المسيح، 
المستحقؤإما العبادة، من شبتا يستحقون لا امثالكم عباد لهولأم أمثالكم؟، 

وحدهتعار اطه وهو ومميتهم، ومحيهم ورازقهم جميعهم هؤلاء خالق للعبادة 
له.ثرك لا 

سبحانهطه والصفات الأسماء محرفة القلوب؛ عبادة عر يعين ومما انيا' ث٠ 
معرفةومقتضاه وأءغلهاأترأ، وأهمها، المعارف، اجل من وهذا وتعار. 

سبحانهض الر والصفات الحسّنى بالأسماء وأمرأ حلقا كله الوجود تعلق 

٠١٩٤ت الأعراف ررة م ( ١ ) 



١٢٩ولصق عموم رسائل 

تعطيل،ولا تأؤيل غير من وتعالى نبارك ش الكمال صفات ؤإثبات وتعالى، 
•••ولوازمها وآثارها ومدلولاتها معانيها ومعرفة تكيف، ولا تنبيه غير ومن 
لكلينبغي جدأ وامع باب وهذا • ومادته القلب، على العفليم أنره له ذللث، وكل 
عنه.يغفل لا أن ملم 

المؤمننلم، على تنتح وأمرارْ، دتاممه على ؤ والونونالباب هذا ومعرفة 
الباب.هذا معرفة بغير تفتح لا واللهلاتقح المعارف، من أنواعا 

القيوم،المحي المحكيم، الجيد، المحميد، الغني هو اش أن معرفة ت لمثلا 
ومعرفةالرحيم، الحليم، المفو، التواب،، الغفار، هو افه أن ومعرفة اللكر، 

اللهأسماء مجن وغيرها المقابط، شديد التكبر، الجبار، المزيز، هو افه أن 
لهبمقتفاها، والممل ؤإحصاءها وفهمها الأسماء هذه تأمل نم الثابتة، وصفاته 

البوليةمن بأنواع لمولاه وموديته ربه، إلى وميره القلب، يقظة في الكبير الأثر 
ومعصية،وءلاءة وفقرأ، وغنى وصعقا، نوة ان يالأنالأحوال تقلم، على 

القلم،وعبودية وصفاته الله أسماء في يجد حال كل في فهو وشيخوخة، وشبابا 
•وعلا جل ومولاه ميده إلى وترنح، '؛ناًة إلمح،المحال به بمحول مجا بها 

نقصانهأن كما القالوب،، حياة في أنره له وهذا الإيمان نيادة •' الثا ث٠ 
منكثير عنه غفل عنليم باب وهذا القالوب. موت في ذلالiإ أثر ل بالمعاصي، 

يعرفولا نقص أو زاد هل إيمانه؛ عن يفتش لا الناس بعض إن حيثا الناس 
تقمه؟الش الأمور هي وما تزيدْ، الش الأمور هي ما 

ذللثجفن وتصقله، الإيمان تزيد التي الأمور وتمالم، سبحانه النه ذكر وند 
مؤيآأ؛زلت، تا ^^٥١ •' تعالى الله نال وتدبرها. وتعالى بحانه الله آيات سماع 
وهمإبمئا وادمم »انوإ هى آما ايظ نذ»1 يادثه أبحفم نمد من ننهر 

٠به الله أحير بما والتصديق والاسقامة، الهداية ومنها ، ه متبنمؤن

.١٢٤اكرية، سورة )١( 



ودعؤةعسإئ رسالل  ١٢٠

الأموريعرف أن العيد على والواجب جدآ، كثيرة الإيمان تنئي الش والأمور 
إجمالأور الإيمان، تنقص الش الأمور ؤيجتب بها، نيعمل الإيمان تزيد الش 

نينورا للحتآ رإن • ~ عنهما اممه رصي ~ عباس اين قال • والسيئات المعاصي 
تلوبيي ومجب الرزق، ني ونيادة اليدن، في وتوة الوجه، في وضياء القلب، 

البدن،في ووهنا القلب، في وئللمة الوجه، في سوادا للسيئة ؤإن الخالق، 
الكثيرون،عنه غفل قد ياب وهذا . l_؛_* قلوب في وبغضا الرزق، في ونقمحأ 

فيفلريستيقظ أن العبد وواجب، إي٠انهم. حال ولا حالهم ش يفكرون لا فصاروا 
كير.القلوب عبادة على أثرها لأن والمعاصي؛ الطاعات ني 

إلاحول ولا نل.رة ولا له نوة لا وأنه وضعفه. بعجزْ العبد شعرر ابعا ر٠ 
أوبدنية، مدرات له وأن عتليم أنه محلى ان إنمجن فكم وتعالى. تيارك باض 

بغيرأو أوبفقر بمرض وتعالى بحانه اش فابتلاه ّالعلانية، أو أومالية، عقلية، 
٠مشهودة سنة وطْ ه. نفتدر ؛عرق ذلك، 

ليلاعليه لعلين المالأعداء من لعدد حياته محلول معرض الإنسان أن كما 
فأنيبالسوء الأنارة القس ومن الجن، وشياطن الإنس، شياؤلين من ولهارأ، 

الحمايةومحللب إليه واللجوء له والخضؤع باض إلا هؤلاء من المجاة ان للأن
٠)بحانه وحده منه والمرة 

عرفاومن والقدرة. بالقوة ربه عرف بالضعف ه نفعرف من ذللث،، بعد ثم 
افلأن بالعز. ربه عرف بالذل ه نقعرف ومجن بالعلم. ريه عرف بالجهل نقه 

اشيدي بين وحضوعه وانكاره العبد ذل إلى يودي وهوا المعللق. الكمال له 
الإنسانهذا حال نيمثح وعبودية انكسار لقالبه يحمل يمثؤ وتعالى، سبحانه 

كما- المغير فالهلفل أمه مع المغير العلفل حال محن وفقرأ حاجة اشد ربه مع 
وكمأمه مع إلا غن.اء ولا بسكينه ولا بهدوء ولا باستقرار يشعر لا — معلوم هو 
فلمأمه عن ليعوصه عليه يحنو أياما المغير محلفاله مع يجالس أن أراد والد من 



١٢١ودعؤم عفرم رسائل 

فحاجةومله. ذرعا ؛الآحر منهماواحد كل صاق ما ومرعان ذلك في يملح 
هذاحاجة من أشل اش إلى العيد أيها أنت وحالتك عجيبة، حالة أمه إلى الطفل 
القلبوحاجة وأشد وأعفلم أكثر ريه إلى نقره ني القالب وحاجة لأمه. الهلفل 

كله.هدا من وأشد وأعثلم أكثر ربه إلى نقره في 
كمايقول ه الشى كان وند • القلب عبادة عماد فإنها التقوى، ت اما ح٠ 

مرات®ثلاُث، صدره. إلى ؤيشير هت1 ها )رالتموى الصحح! الحديث، في 
بينلثاتجعل أن ومقتضاها محارمه، واجتناب اض، يهناعة العمل هي والتقوى 

عفليمباب والتقوى • المعصية واجتناب العناعة، يفعل وقاية الله عداب وبين 
آ.وسثثظثj آلأ ءؤ<*>رآئئوأ تعالى ئال • القاو_ا وعبادة النافع للعلم 

يمح،. الّحم، نال واتقازها، الشبهات ترك ت التقوى أبواب أعفلم ومن 
المشتبهات أمور وبينهما بتن والحرام بتن الحلال ®إن I الصحيح الحديثه 

وقعومن وعرضه. لدسه امت؛رء فقد الشبهات اتقى نمن الاس، من ممر يعلمهن 

•فه يرغ أن يوشك الحس حول يرعك، كالراعمح، الحرام، ض وبع الشبهات مح، 
إذامضغة الجد في ؤإن ألا محارمه، الله وحمى حمى، ملك لكل ؤإن الأ 

.، القاو_،ءل وهي ألا كله، الجد ند ندت ؤإذا كله الجد صلح صلحت، 
الأراءشبهات الشبهات، ترك ؤيحقمها، القال؛،، عبادة يقوي ما فأعفلم 

فإذاوغيرها. والمركسر والملبس والمشرب المطعم وشبهات والاعتقادات، 
®لعالده.ت رسول لقول فدعه أوشز، حرام شبهة ما أمر في للث، عرض 

.، وريبلث،ءأ لا ما إلا يريبك ما 

منه.اه رصي مريرة أيي حدسث، من (، ٢٠٦٤)الخاري روا0 ت صحح حدسث، )١( 
.٢٨٢القرة: مودة )٢( 
تخريجه.سق رند الم، رعالخاوي رواء صحح؛ حادسشا )٣( 
واسئي>ع/بأ")(،منحادثواكرفلى)،آ0أ(، (، ٢٠٠رواءأحمدرا/ حدبث،صحح: )٤( 

.( ٣٣٧٨)اه رحه الأJاني لاثح الجاح صحح وانظر؛ منه. اض رمحي •ملي ين الحسن 



ودعؤةعسم رماتل  ١٣٢

رسجهلئ تعالى؛ تال • القالوب تقرى من تعالى افه شعائر محتعظيم وأيضا 
عنيغفل الناس من وكثير آش.^١،• موف ين آم؛دنا ّعبج بمؤم 

أتيمنإذا قالبه يتحرك ولا يهتز ولا يبالي فلا • افه شعائر تحتلبم 
القلوب.تقوى من وتطيمها بها الاهتمام أن مع الشعائر، 

منالقال.، ملامة ت وتعالى مبحانه ض القال_إ عبادة أسباب ومن • ادسا س٠ 
اعواتلأهميته متقالة؛ برماله يفرد أن إلى يحتاج وهذا اش. على الاعتراض 

شرعهني اش على الاعتراض من القاو_ا سلامة وحلاصته ٠ وكثرتها ايل م
وقدره.وحكمه 

الاعتراضأن السالكين مدارج ثى — تعالى افه رحمه ~ القيم ابن ذكر قد و٠ 
الاس:قي سايية وهي: أنواع، ثلاثة اش على 

الياْللة،بالشبه وصفاته أسماته عر الاعتراض الاعتراض: من الأيل النوع 
٠ونحوها العقالة بالأمور البعض يميه وبما 

وهذاصحيحة. وسنه كتابا للرحى الكامل ليم التالعجل. على والواجب 
العبدنعلى البيع• اعل س الكثير ب وغ تل• وصفاته افه أسماء على الاعتراهمر 

يسلكوأن الاعتراض• هدا يجتنب أن العبودية باب ني قلبه سلامة يريد الذي 
غيره.وني الباب هال*ا ني والجماعة السنة أهل ملك 

هذاإي والناس دأمرْ شرعه عش الاعتراض الاعتراض: من الثاني النوع 
المتضمنةوقوانينهم بارائهم المع على المعترضون منهم • السابق التؤع من أكر 

أوإدهلالالله أبطاله ما تصحيح أو الله، أحل ما تحريم أو افه حرم محا تحليل 
الأزمنةني الخلق ني كثر قد النؤع وهادا وتعالى. سبحانه الله صححه مجا 

والعانية.السلامة افه نأل المتأحرة، 

.٣٢الحج: سورة )١( 



١٣٣ودعيم عقيم رسالل 

الجائرةات ياليا|عاليه الاعتراض ت وأمره افه شؤع على الاعتراض ومن 
عيادْ،ين بها وحكموا ورسوله، اممه يدي بين تدموها واش الولايات، لأرباب 
أتواورسوله افه لشؤع مخالفة سياسات وهي وحدوده. وعدله شرعه بها وعثللوا 

صبحوانأ بها، إلا مالح لا الناس أحوال أن متهم فلنا الناس بها ليرموا بها 
•وأّرْ افه مميع على معترصين بدلك 

وهووتدره وقضائه أنماله على الاعتراض الاعتراض: من الثالث النؤع 
تتجدالعانية. افه أل نكثير. الخالق ني وهذا الجهال. من كثير اعتراض 

ونحوها،يمصسة اطه تدر عاليه وغ نإذا وةالرْ اض أمر على يعترض متهم الواحد 
وندرْونقائه افه لأمر والتسليم الرضي عليه والواجب ذلك. عالي اعترض 

التعارضيتوهم حين الاعتراض هدا يكون ما وأشد الحسنى، العانة له لتكون 
فعلتكما القدر يثعلل أو الجبريه، فعلت كما الشرع معلل والقدر، الثميع بين 

ينهمايجعل أن دون حميعا والشؤع يالقدر الإيمان والواجب المعتزلة، القدرية 
سمبابن الإسلأم سمح دلاك نمبمل وقد ٠ المع ؤيتبع يالقدر ق فيصل. تعارصا، 

التدمرية.الرسالة ني 

الساحبالأمر القال_،، عبادة على تعين التي، المجاُي، هدْ وأحتم ابعا؛ س٠ 
علىبالاستقامة يحمل افه لقاء إلى والشوق • سبحانه افه لقاء إلى الشوق وهو 

بآمؤين:ومعرنته القالب، بيقفلة ؤيحصل وتعالى. تارك فه والمحبة العبودية 

حتاحالله عند اوي نلا وكونها تدرها ومعرفة وتلتها، الدنيا هوان احدهما: 
هومجا إلى الانتقال وأحج، عتها ارتحل الالنيا، قيمة الإنسان عرف فإذا بعوضة. 

تعلقإذا العثي. فإن بها؛ تعلق الكثير حال هو كما الأمر انعكس ؤإذا منها، حير 
ثمومن بها تعلق تلبه لأن عنها؛ الرحيل يحب لا فإنه عينه ش وعغلمتا ؛الا.نيا 

أعطاهاوقدرها الدنيا حقيقة البو عرف فإذا لقائه. إلى ولا افه إلى يشتاق فلا 
كثيرةأشياء يمتللث، حياته في والإنسان قل.رها٠ على وقلبه واهتمامه وقته من 



ولصتس؛ق رسالل  ١٣٤

تهمهولا تاغهة يعيرها حياته ز وأشياء أمور فهناك المقياس، يهدا معها ؤيتعامل 
كلهوذللث، تلف، وما عنها ملم بما ولا بقي وما عنها صاع بما ييالي لا فهو كثيرا 
وقلتهافدرها العبد عرف فإذا للدنيا. يالشبة الحال هر وهدا لدى،. أهميتها لعدم 

ولميديه ني وجعلها بها، تليق التي المنولة أنزلها واضمحلالها وحمارتها 
فلاأدبرت هي ؤإن افه، ءلاعة في استعملها أJاJت، هي فإن تلبه، في يجعلها 

فراقها.يحززئيهاولاعر 

عادةالمن المتقين، لعبادْ النعيم من اش عنل. محا معرفة الثانيت الأمر 
وجهالنثلرإلى الجنة، ش وانميم عادة الأنواع وأعثلم الجنة، في الله برصوان 

الكريم.اممه 

الأبدية،عادة الأراد رمن نعار اللة رحمه ~ تيمية ابن الإعلام شخ فال 
وحنتهاالدنيا قدر بمعرفة يكون إيما العبودية عتبة ولزوم • العبودية( عتبة فليلزم 

ومعادنها،وحمالها وحسنها وبقائها وعثلمتها الأحرة فدر ومعرفة وحقارتها 
المتواترة.والسنة الكتاب دلائل عليه دلتا المزمتين لكل واضح ميزان وهدا 
فإذاالمالحة، بالأعمال الأحرة تعمر حينما يكون افه لقاء إلى الشوق إن 

الموتومن الله لقاء من الشديد الخوف حل دنيانا، وعمرنا أحرانا حربنا ما 
والصيرة.الهداية اش نسأل ما. الكثير هوحال كما اش، لقاء إلى الشوق محل 

وبحثوديةبالله، تلبه وليعمر فلبه، من الدنيا فليخرج القلبا عبودية أراد فمن 
دينهعلى يثبتنا أن تعال الله نسأل المزمنين• لحثادْ اش أعد بما وبالبصيرة افه، 

نسألهكما عبوديته، بحق القيام على يحنئا وأن ؤتامته، على الاستقامة وعلى 
مضلة٠فتنة ولا مضرة ضراء غير في لقائه إلى الشوق تعار 

cijLLj  ،والعملالحلم من باب وهو ض، القلبا عبودية محوضؤع في امحا>ت
إلالقيب، ينقل تلبي عمل إلى معه لتتقل الممس مجاهدة إلى يحتاج عفليم، 



١٣٥ودمة سدين رسائل 

•بهما إلا له صلاح لا هجرتن 
رالعلأنيت.الر ش رانموديت يالإحلاص تعالى اش إلى الهجرة • إحداهما 

جمحني له يالمتايعة وملم عليه اش صلى رسوله إلى الهجرة • والثانية 
الأمور.

نيئاعلى اش وصلى لها، تلوينا يوتنل وأن ذلك على يمننا أن تحالى الد أسأل 
وملم.وصمه أله وعلى محمد 





١٢٧ودمم عساغ رسائل 

اس

ئدالإنسان  ١٠^٥^نمدما الحكمة نيها جهل العيادات بعض هناك ت مرا 
المحضن*المميدي للأمر دؤددها ؤإنما ٠ تأديتها آيثاء المعتى هدا قله يتحصر لا 

عيادة؟ك باكية تكون الشكل بهذا يوليها الذي فهل 

الخبودية،ءٍه الأصل قم منها أنسام، بها اش  I^JLaJالش الأمور الجواب- 
نممثدالخبادات من الأحر والقسم ، تثروإو4 ني الحكمة وجه منه نفهم قد ولكن 

.وبهذابهذا تعيدنا والله • فيه الحكمة وجه نجل لأنتا محضا تعيدأ به تعالى الله 
جوانب،فيها نلمس ولكن وتعالى سبحانه  ٠٥همودية المسجد في الصلاة فمثلا 

نتفقدأننا ومثل الأجر، من فيها وما إليها الخطا كثرة مثل الحكم، مجن عديدة 
دنيويةفوائد كلها وهذه ونتكافل. ونتعاون بعضا بعضنا ؤيعرف، إحواننا، 
وأحرؤية.

الصلوات،في الركعات كأعداد فيها للعقل لحل لا العبودية أنواع وهناك 
علىوالمح حميات، يع بالجمار ورمي آشواْل، ّمبعة العلوافا وكون 

ونعلحئخفع أن وحلاصته ولبه فيها اليودية مقتضى فهذْ ونحوها، الخفإ، 
يستحضرأن للعيد يتبعي الحالتين كلتا وفى فيها؛ الحكمة ندرك لم ولو ونمتثل 

أوسبباشرطأ الحكمة معرفة يجعل لا وأن وشيع ونهى أمر الذي الخالي( عثلمة 
فه.فيه والإخلاص الامتثال، قوة فب، 

ياسينها؟يمكن وكيف، الجم؟ في القس هوموم ما ت س؟ 

شأنله الةاو_ا لخل ولكن كله، الجم هو الإنسان من النفس موغ الجواب• 
الدماغيلغك، فالذي • باكمجاغ علاقة ل ب، القلفإن أشرنا كما غيره، من أكر 

الخلمأن الرامح فإن لكم ذكرتا وكما مخش أيضا القلب، يلغى والذي مخهلئ، 
والإنسانالقالي،، في والممل الإرادة تكون ثم الدماغ، من أولأ يبدأ والمقل 





١٢٩ودمث عسم رسائل 

إنانمن ونقلها الأعضاء زراعة مشهورأ امرأ أصح الي، ني الأن I ٣ س
وزو؛أكافر تلب له مل الما سإنسانا فلوأن - القلب فيها يما - آخر إنسان إلى 
علىسليا يوثر الملم جد إلى انتقل الذي الكمار هذا تلب فهل ، جد، في 

عليه؟توثر التي هي الجم أعضاء أن أم الجم، أعضاء يقية 
نمتسمان، القلب، لأن يوثر؛ لا أنه به أجزم ولا أنلته الذي ت الجواب، 

إنانمن يتنع نالذي • اف عند وعيبه علمه معنوي وقم محسوس، مادي 
يأتيناالذي بالدم شجيه نهو المحسوس، المائي الجزء هو آخر إنسان في ؤيركب، 

مادةإنه حيثإ آخر إلى شخص مجن ؤينفل أخرى أماكن من أو الغرب من 
•الدم لهدا المسشل حاة مجريات على تؤُر لا محسومة 
كانرئب نقل ولو لا تحر إلى جمد من ونقله القلب زراعة ئإن وعليه 

للميوثر، لم كانر جد إلى ه خاشع مرمن قلب نقل ولو يوثر، لم لمسلم 
هوالمقول لأن اش؛ يشاء أن إلا والتقوى والخشؤع الإيمان إلى ذلك يجره 

ولمالأه، إلى نعله الغيص المعنوي الجانبا أما المحسوس. المائي الجانب، 
صاب.جمد س ينتقل 

القلب؟مرض محيجب القلب عادة ني يوثر التدخين مل سل؛ 
الجهةس القلب، على ؤيوثر عفويا، مرصا يمرض؛_؛، اكوخين الجواب: 

الإيمان.ينقص مما كلها والمعاصي معصية، وعمله محرم أته ياب ص الإيمانية 
كغيرهواثيره القليي، بالإيمان الرنة إلى بجرمه دخل إذا للدخان علاتة لا لكن 
تأثيرهيكون مما ذللث، وغير ••• الحرام وشرب الحرام أكل مجن لعاصي، اس 

ّوالانتهاك الخالقة ، ٢٠القالبج؛ني اثر. يترك الذي والنكتر بالفللمة 
حرماض.



ودعؤمعس؛ق رمالل  ١٤٠

القلب؟اوني الدماغ؟ ني هي هل الإنسان جم في الشهوة عكاز أين ت سْ 
مشركآ؟يعتر هل هواء عن ليمانه يردعه للم شهوته وراء الإنسان انقاد ؤإذا 

الدماغمن تدأ الأحرى القب الأعمال من كغيرها الشهوة موطن ت الجواب 
إلىيأتي الشيطان أن تجد ولذا الجوارح عمل ثم القلب إرادة إلى وتنتهي 
القلبفيبقى القلب إرادة إلى الأمر يتتقل نم عقلا، له نيزينها الشهرة صاحب 

وتعالى،تبارك ربه وحانا ذللئ، عن وامتغ اش، اتقى فإن والمعصية، الطاعة بين 
الحديث،في ورد كما ذللثج على أجر اله؛لاءة إلى المعصية من إرادته وانتقلت، 
كا4الأن،لا،.حنة اف كتبها يعملها فلم سيثة العيد هم ا١إذا المححح، 

تقم،أن تنطح لم ضعيفة الإيمانية إرادته وكانت، الأحرى، كانت، إذا وأما 
.المعصي؛ن يفارق ريما فحيتئد الشهوانية الإرادة وجه في 

إلىالشهوة أو الهوى جره إذا إلا مشركا يعتبر فلا شهوته إلى انقاد ؤإذا 
.شركا يعتبر فلا الشرك دون معصية إلى جره إن أما الشرك، 
عرف النيات أحلصست،  ١٠أني وأظن أعمالي، في رموسة يتتبتي أحيانا I سا" 
ست،أحإذ1 وحموصأ بالنفس، والغرور بالكبر اشعر وأحيانا وحل، 

الحل؟فا العمل، بالإحلأصفي 
تركإلى يقويك أن نالواجج، >^، ٠۶في يالإحلاص احمت، إذا ت الجواب 

مهارةمن وليس اش من توقيف، هو إنما الإخلاص هذا لأن والمجر؛ الغرور 
شعروكلما . إياْ لبه لوتعالى سبحانه اش شاء لو افه، من هو ذكاءإنما ولا 

المزيدإلى لحاجته لربه تواضعا يرداد أن له فينبغي والبودية بالإخلاص الإنسان 
والعبودية.الإخلاص هدا من 

 ( ١ )-jJb ،^ من كلأهما (، ١٣١)ومسلم (، ٦٤٩١)البخاري روا٠ ; صحح-Jb ،_ رصيماس ابن
ا.ءتهاه 



١٤١ودعؤة عقدين رسالل 

أعظمرمن • الجميع على ترد ذهذْ ' بالبال تخطر التي الوسوسة أما 
إلايدلك يطالب لا الناس أجل من الطامة الإنسان يعمل حنث النياء • الوسوسة 

أحبركما الخفي، الشرك أبواب من وهذا عندهم. المنزلة أو ثناءهم أو ذكرهم 
،.اش.١١رسول بدلك 

الذيالرازق الخالق هو اض أن وتدكر ش ؤإحلاصه القالب تمحيص فالواحب 
عمالهمن ثيئآ ةمدْ لهم يمرق الذين الخلق هؤلاء وأن سيء، كل بيده 

معالجةإلى يحتاج الباب هالا في والقلب شينا لغيرهم ولا لأنمهم يملكون لا 
.وساوسه عالي المعونة اش نأل مستمرة. فيه الثي3لان ومرمة لأن دائمة 

 :U_ مماجدأ رفيق غلبي آن غير الدءوءللياف، م القدرات بعض لدي
إلىالدعرة لممارمة وني من حزء تصخ عن ميمي إضعاف من الأولاد يمكن 

طريقةمن فهل البيت، وحاجات بحاجاتهم وانشغل بتعليمهم، فانشغل الئه 
علىوالتغلب الله الدعرةإلى ني للعمل وفتي من حرءأ اهمغ أن بها يمكن 

وبيتي؟نحوأولادي تلبي في أجدئ التي الزائدة والرقة العاطفة 
فالعنايةتربيتهم. وعلى أولادك على وحرصا رنة اش زادك الجرابات 

لاسيماعثليم أمجر وحلقا ومالركآ وعبادة عقيدة الإسلام على وتربيتهم بالأولاد 
فلملمين المبيوت إلى تسلل حش وكثر، ال الففيه انتشر الذي لزمان هذا في 

أبوابهوتنوعت كثرت ولقد هم. ما وقليل الله رحم من إلا بيت منه لم ي
ومججلةومحاتق، وخادمة، وفيدير، نجيل، وأشرطة تلفاز، من ومصائره 
فأصبحوحهلرأ، سوءا الأمر والأنترنتإ القفانية المحطات زادت تم ؤإذاعة... 

بعضفى تجد وند والمجاهدة، الجهل. مجن بكثير إلا مقاومته يمكن لا ثويا، 
ولكنالمساد، ولا الشر هذا تريد لا امرأة أو رجلا صالخين أناما البيوت 

هته.اه رصي ف• بن مححعود حديث من (، ٤٢٩)ْ/مآ،، احمل. رواه صحيح; حديث، )١( 
(.١٠٥٥)الجاح صحيح مي اطه رحمه الألباني الشيح وصححه 



ودعؤةعمدث رسالل  ١٤٢

«Jl،jتعلقوا البيت أهل بقية لأن المالحين؛ هزلأم لكلام ينكاد ولا مع يلا 
أقوى.نفوذهم ؤيكون الممدات، 

وعبادةطاعة هو تربيتهم وعلى أولاده على السائل هدا يجده الذي فالحرص 
الأحرىالواجبات تراعى بأن نذكرك ؤإنما عنه. تعدل أن تنصحك فلا ودعوة 

بيتكفي فأنت المختلفة, الأحوال وفي الختلفة الأوقات في عليك المتعنة 
الواجباتيعص توجد ئد الممل دفي غيرك، بها يقوم لا متعينة، واجبات عاليلثا 

منعيرك تنصح أو ضالأ، ترشد أو تراه، منكرأ تنكر أن مثل عليلثإ المتعيتة 
الأوثانفي المتعينة الواجبات يراعي فالإنسان • إلخ ••• وأصحاب زملاء 

تعالىاش إلى المامجة الدعرة تحينت، ؤإذا المختنقة، والأماكن والأحوال 
توفرب1حسث، أمورك وترتيب وهتالث، ترتسب، من فلابد ^،، ١۶لازما ذللث، وأصبح 

افه.إلى الدعوة من لزملث، ما يه تشط وقتا 

علىوأمورك وئتلث، ورتبت، تعالى، اممه إلى الدعوة في وأحلصت ءزمت، ؤإذا 
تأحيرهيجبا ما وتأحير التقديم يلزم ما بتقديم والمهمات الأولويات حب، 
للدعرة.الونت، — تعالى اطه ثاء إن — تجد وسوف ، الترتست، من ذلك ونحر 

وعلمهعليهم حرصين وكانوا وذيية أزواج لهم كان ~ الأمحاء بل ~ الدعاة وكل 
الآكافيالوئت، فوجدوا الاستقامة على وتربيتهم اش إلى ودعوتهم بهم المناية 
فيوتعالى سحانه افه إلى اكءوة من عليهم وجب بما القيام مع ذللث، لممل 

وبلدانهم.مجتمعاتهم 

•وملم وصحبه وأله محمد نستا على افه وصلى أعلم واش 



الراس\شذ 

اسضالد أسماع مص معالي ْء وقفات 
السم؛عمالي اسمه 







ودميتعملية رسائل  ١٤٦

الملل.إلا هدا نلأ العادة حياته خلال أط المنللومن• 
اقصرواولكهم وحلله العلم هذا معرفة على حرصوا أناس ت الثاني المم 

الأحر.الجانب وأغفلوا جانب على 
هذْنى العلمي يالجانب يتعلق ما على ركزوا بأن جانب على اقصروا 

فيوالجماعة السنة أعل يميز لأنه جدأ• عظيم باب ~ شك بلا ~ وهو المسألة 
نترفقالأي وما منها؟ نثبته الذ>ي ما وصفاته. وتعالى بحانه الئه أسماء باب 
كماعقلية مقاييس هناك وهل عته؟ وتعالى بحانه اممه ننزْ الذي وما إثباته؟ عن 

الدليل؟إلى مجرد0 الأمر أن أم وغيرهم والمعتزلة الجهمية من الكلام أهل تال 
وييانهاؤإيضاحها شرحها أن شك ولا جدأ، ومهمة عفليمة كبرى قضية وهدم 

أنإلا الجانب هدا على التركيز هذا مع أنه هو ألحئله الذي ولكن • مهم للناس 
معانيبفهم يتعلق ما هو • الجائب هذ"ا آخر• جاب عن بالغفلة إحاما هناك 

صوءعلى كلها حياته الموس وعيش يفهمها وتعالى بحانه لنه والتعبد افه أسماء 
ّوصفاته افه أسماء س ؤيعلمه يفهمه ما 

دائماإليه نحتاج فنحن ثم ومن النمس، ؤئريي القلب، يغذي الذي الجانب هذا 
أحسالذي هر الجانب هانا والشراب، الهلعام إلى حاجتنا س أشد لحثلة كل وفي 

أنعلى الحاصرة هذْ في حرصت، ُإنحم، ثم دمن فيه' قصر ند منا كثيرأ أن 
الحسنى.افه أسماء بعض •ع الوقفات بثعقى إخواني وأذكر نفي، أذكر 

فلنتعالى أسماته س واحد اسم مع الليلة هذه وتفنا لو إننا ت اكانية المسالة 
ثموس منها؟ ورد مما بعضها أوْع كلها اطه أسماء مع نقف فكيفا حقه، نوفيه 

العاجزون،البئر ونحن الأسماء بعض مع الوقفات بعض نقفط إنما هنا فنحن 
ريناعلمتا مما قليلا نقهم إنما شيء• كل إدراك نتتهلح لا الضعفاء المقصرون، 

وتعالى.سبحانه 





ودعؤيقعهد؛ق رسالل  ١٤٨

ؤآU ثم آض' أن ال: وتءئاهل١، بما >ان : - الى تع
أحكامتتلقى وأتت وصفاته اممه امماء على وتربية تعليم ،• »أغدرو»هلأشم 

الربا،باب نى الصلاة، باب ني الللاق، باب ز اليؤع، باب »ى وشرعه. اش 
وبأسمائهبه در؛هلالث، وتعالى بحانه اش أن تجد الأبواب من باب أي ني 

افتعبد بهذا أنلث، تعلم وانت، أمره، وتمتثل اش، شؤع تنفذ حتى وصفاته؛ 
•وتعالى بحانه 

المجتمعات،ولا الشعوب تريْل لا التي التربية ~ الحقة التربية هى وهذه 
وتعالىسبحانه باض تربهلها ؤانما ونهيا• أمرأ المادي القانون بربامحل الأمر ولا 

الأوامر.بهذه وأمر الشراع، هالْ ثميع الذي 
مشتملةتجدها السور وأعفلم اش كتاب ني الايات أعظم أن ت الثاني الأمر 

سألنمد وصفاته. اض أسماء ني كلها الكرمي فاية وصفاته، اممه أسماء على 
~كب بن أمح، سال أعنلم؟ اه كتاب ني آية أي ت كعب بن أبي الرسول. 

الم؛،نقال آ*محبمهلم• آلي ئو إلا إئ ي ت - وأرضاه عنه افه رصي 
وتعالىسبحانه افه أسماء ني كلها العفليمة الأية نهذه المنذر،؛ أبا العلم ررلؤهنك، 

وصفاته.

كلمح، ^١٠^١ اف أرجب مما وعي المثاني، السع عي التي الفاتحة سورة 
لبمه؛-ؤآلح-عد• انتتحت، التي العئليمة الفاتح؛ن سورة الصلاة. ركعات من ركعة 

مشتملةآلمحب ض ئؤتب و الجب آلرهمني و ينجى ني 
نيبنزل لم اف ®إن ■' عنها س الرسول يقول ولهن.ا العفليمة، الأمماء هذه على 

.٢٤ّررةاداء: )١( 

.٢٣٥الثر؛: مودة )٢( 

.٢٥٥الغرة: ،رر؛ )م(

أ-أ.الفاتح؛ن:)٤( 





ودعيقعس؛ق رسالل 

وصفاته.افه بآمماء المعرفة I الباب هذا ومعرفة دراصة أهمية على يدل ومما 
نيانغرس ؤإذا الله. حب العبد ئلب في تغرس وصفاته بأسماته الله معرفة أن 

المحبينمى كيف غيره، إلى يلتفتا لا فإنه وتعالى سبحانه ريه حب العبد قلجا 
اللهأسماء الإنسان عرف، إدا . أبدا ام ينلا ٠ مكتوب فؤاد٥ ش واسمه حيييه يكر 

نليهتحلق معاني من عليه دلتا ما ،ع حياته في وتفاعل وفقهها وعلمها وصفاته 
وتعالى.سبحانه يالله 

القادر،البصير، المع، الرحيم، الغفور، وتعالى سبحانه أنه علم فإذا 
الحكيموهو عبادْ، فوق القاهر وأنه استوي، العرش على وأنه العرين، الجبار، 
تلبهيتعلق لم علمها إذا العليا. والصفات الحسنى الأسماء من وغيرها الخمحر، 

مخلوق.كل رب وتعالى سبحانه بالله قليه يتعلق ؤإنما كان، مهما بمخلوق 
بعدللهداية وتعالى سبحانه الله ونقه الذ.ي الصادق المؤمن أن تجد ولهلءا 
حربلأنه ٠ غير0 ه يحلم ما الله أسماء بمعاني تلبه في يحس غواية، 

والغواية.الانحراف 

التيالعثليمة النعمة هذه فضل المعرنة حق ءرقت، الإنسان أيها لوأنلئ، ووافه 
ولاوثنيا، يجعلك، ولم للإسلام، هداك اممه أن وهي ، ءليلث، بها الله أنعم 

العمةهوه مسالما، حنيفا حعلكا ؤإنما مجوسيا، ولا نصرانيا، ولا يهوديا، 

ؤعليلث، بها أنعم بمن هلبلث، لتعلق تذكرتها لو أبدأ، بثمن تندر لا الش العفلمى 
بدراسة،أو يمال، تتعلق دنيوية بثممة ما سخمى عليه أنعم إذا منا الواحد 
وهذاؤيشكره، دائما عليه أنعم الذي هذا يذكر تجده ذللئ،؛ أوبغير أوبزواج، 

عليهالبي نال كم.ا ال|وبم،ا يشكر لا الاس يشكر لا ®من • المزمنين صفات من 
منتشكر لا نكيفس، زاتلة، نعّم أنها وُع صغيرة، نعم أنها *ع • واللام الصلاة 

االورا إلى الظلمات مجن الإحراج ينعمة عليكر أنعم 
إلايجيبهم لا بالاه، الكفر منه ؤيهللبون وهويعذب رباح بن بلال كان ولهذا 



١٥١ودعؤيت عةد؛ق رسالل 

وتعالى.سحانه باض تله تطق كف انظروا أحد، أحد، ت بقوله 
تعرغونهالذي العياب ذلك يتلقى ~ وأرصاْ عنه اش رصي ~ وبلال، عليكم ؛١^ 

ؤيغذيهقيه يكان الذي ،ما صدرْ على ترصع التي والحجارة ، الرمضاء في 
ياضالقلب تعلق أحد. احد، ت وتعالى مبحانه باض التعلق إنه معنؤياته؟ من ؤيرفع 

والسخرية،الاستهزاء اه وأنوالتكست،، الشدة، وأسام العياب، ذللث، اْ نأن
وهمالخلق ينغلرإلى ولا • جميعا الخلق ينسيه بربه نلمه تعلق تلب كل وهكذا 

للقتل،ؤيقدمونه بل ؤيجنونه، ؤيوذونه، بل منه، ؤيخرون ؤسونه يتهمونه 
الأثرالعظيم؟ هوالأثر وهذا الإيمان، هو هذا القهار، بالواحد تله تعلق لأنه 

وصماته.وتعالى بحته اش أسماء يبعض المعرفة تميم الذي 

وحافوء،تلويهم، وجلتا الله ذكر إذا الذين هم الصادقين المؤمن؛ن تجد ولهذا 
،.^١١قيد رش بملش ت العقاب شديد - وتعالى بحانه ~ بأنه يؤمنون لأنهم 
لهيدلرن ؤيحبونه، يخافونه اتفلروا، أكبر. اض • ؤيحبونه يرجونه منه حوتهم وُع 

—تعالى ~ ل قا . — وتعالى سبحانه ~ منه حوفا قلوبهم تتقهي بل له، ؤيخضعون 
.وجئتاثه يكن إدا وه 

عنالشعراء أحد يقول( ٠ يامجرأة مثلا قلبه تعلق الذي الدنيا صاح-؛، إلى انفلروا 

محزميدكراك لثمدي-ي، ائك، ي' 
١^نك النضئون انشل ثمنا 

الجمحيمر>>تا كما وتمرين،، تفنى مخلوقة امرأة وهي أحثها تلبه لأن لماذا 
له.شريلث، لا وحده اممه إلا 

وسيدهم،معبودهم من حوفهم اشتد الذين الصادقين، ؛المزمنين هذا قارن 

•١٢سم>ّةالردجت  ٢١١
٢.الأنفال: مودة )٢( 





١٥٣ودميت عسيت رسائل 

فيجعلها - ص الجمعة امة وأحمى - الأواخر، العشر ني جعلها لكن -
هذامن هر اسما، وتسعين نعت ف، *إن الشي. تول إن ■ أنول • الجمعة يوم 

الترمذيرواية من ورد وما الأسماء، هذه تعداد ني رواية تصح لم لأنه الماب 
وغيره،حجر كابن ت العلماء من المحققون قال كما مدرجة رواية فهي وغيرهما 

لمالإساد ضعيفة أيما وهي س الشي إلى مرنوعة غير نهي مدرجة كانت ولما 
يمح٠نهاشيء.

ؤإلأه اف رمول سنة وني الاه كتاب، ني موجودة الأسماء هده أن سلث، ولا 
نائية.الجنة® لحل أحصاها ُُمن ' لقوله ثكن لم 

لهلتكون يحصيها بأن الحديث هذا يتمثل أن على يحرص الذي نالمومن 
العلماءيعص عن ورد وند والسنة. القرآن محلريق عن يحفظها الذي هو الجنة، 

اشكتاب حقثل من يعني - أحصاها نقد العغليم القرآن حفنل من إن قال؛ أنه 
الأسماءهذه أن على بناء وطا الإحصاء هذا له تم نقد آحره، إلى أوله مجن ما 

افرسول سنة ش وردت ند الأسماء بعض كان ؤإن القرآن، ني موجودة 
سبحاتهاض أن هى ؛ ائل ممحن المألة بهده المتعلق الثاني• الأمر 

تعالى:نال تعالى اف كتاب من آية من أكثر في حني بأنها امماءْ وصف وتعالى 
هوعرأنا أثأ ألثتى آدعإ ر أفت آدمإ ؤؤ •' تعالى وقال ، ثناه هتئ،اد'ءو، ألآّ،آُ وؤس 

مثل:أحن انيث وحسنى حنى، بأنها أسماءه وتعالى سبحاته الله نرصفا 
اعتبارات!لعدة حسنى الله أسماء كانت ؤإنما وكبير• أكبر تأنيث كبرى 

.١٨•الأعراف؛ ّورْ )١( 
.١١٠ّورةالإماء; )٢( 
.٢٤: الحشر ّورة )٣( 



ودعيقعقدين رسالل  ١٥٤

اضلأن حتى، فهي فّ أسماء كونها نمجرد ثم رمن اض أسماء أنها ت أولها 
تكونأن يد لا وتعالى سبحانه افه أسماء قإن بالكمال المتفرد هو وتعالى سبحانه 
وكاملة.حسنى 

يشتقولهذا وتعالى• سبحانه الله صفات على دالة لأنها نى ح أنها •' ثانيها 
نشتقلا لله صفة ثتتت فإذا العكس. دون صفة تعالى  ٠٥١أسماء من امم كل من 

منالصحيح بالدليل ورد ما إلا ينه نشت فلا توفيقية. الأسماء لأن اسما، منها له 
*رسوله وسنة افه كتاب 

سبحانهفاسمه صفة. على هودال وتعالى سبحانه اطه أسماء محن امم وكل 
القدرة،صفة على يال القدير واسمه الرحمة، صفة على الوحتم،دال وتعالى، 

المحقات.بقية وهكاوا القهر صفة على دال القاهر واسمه 

حلالمن وهذا ~ أبدا سر فيها ليس حنة أنها ~ بمعنى حض أنها ؛ ثالثها
قافهلليكااا ليس *والشر س؛ الرسول يقول ولهدا وتعالى، سبحانه افه وكمال 
محصاسرأ يخلق لم افه أن يمعى . أبدأ محض مر إليه يتما لا وتعالى سبحانه 

فيه.حير لا 

بشدةالمهلر نزل فإذا • رحمة كتابه فى وتعالى سبحانه افه سماه المعلر فمثلا 
لهمؤيدر ويقيهممحناسش؛ اّ، لهم يشت لأنه واستشروا؛ الناس فرح 

فلأنعلى أويأتي عليه فيهدمه فلأن يبت، على يأض قد المعلر هدا ولكن • الفميع 
الذيالرحل ذللث، أو ينته ها"م الذي الرجل لهذا بالنسبة فهو • فيغرنه الوادي قمح، 

أعظمحيره ؤإنما محضا سرأ المعلر يصيح فلم محضا، سرأ ليس لكن سر ءرف< 
حيرفيه له بسبيه، فهللث، بالمهثر أصيب الذي ذللث، حتى بل • الشر من فيه مما 
شهيد.والهدم شهيد، الغريق الرسول.أن عن ورد فقد 

بعصفنقف المحاصرة هذه محن الثاني المم إلى ننتقل المقدمة هذه بعد 
وتعالى.سبحانه افه أسماء يعمى عند القصيرة الوقفات 







١٥٧ودعيق عقيم رسائل 

فيجرعون؟عندي أبنيهم أم فيفيعرن، إليه أرميهم هل الفقيرة، المكينة 
محهااش رصي ~ ءادثة وكانت حرمت. ثد إلا أراك ما لها: يقول والرسول. 

تسمعولا الكلام يعص تسمع ستار إلا وينه بجنها ما الغرنة أقصى في — وأرصاها 
ت— وأرصامحا اشعنها رصي ~ تقولعائثة العضالأحر• 

نوقمن كلامها اش سمع لقد والأرض الموات سمعه ومع الذي لأه الحمد 
اشلأن الحجاب. إلا وبجئها بيني وما كلامها سمعت ما وواه سماوات مع 

وهرالمكينة المرأة هد0 ن شأ في ه محمد تلب على أنزل يتعالى س-حانه 
|ثدلشؤ،أؤ زد ه تخ وهت القيامة: يوم إلى تتلى آيات لفرعا نثريع 
افسمع فقد صو.^١، مع أثن إن ء،وجا نح رأس أف إل ردثت$آ همها 

إذاالمشكلة. وتحل مشكلتها، لحل الوحي وأنزل المكينة المرأة هذه فول 
وتعالى.سبحانه باق التعلق فعلا ه نفش يربى • يمع اه بأن المزمن أيقن 

لرسولهالله نمر بعد اض. رسول عاتشة سألت •' البخاري صحيح في )ب( 
لهافيقول له، جرى عما تسأله المشركين، على وانتصاره المدينة إلى وهجرته 

طلقيتوكانأسد»اك؛تمنهميوماسة،الرسول.•■ 
أردتء.ما إر يجبي فلم مدكلالة بن ياليل مد ابن على نمي عرضت إذ 

فلم~ وتعالى بحانه ~ اف إلى دعوت إذا ت دامة ولكل مؤمن لكل درس وهنا 
اليأس،يصيبك أن ينبغي ولا وحاتمهم. اف رمل تذكر أحد لك نجب ي

أواستجاب. فما معه وتعبت فلأنا أودعوت أحد يجني فلم دعرت إنني ت نتقول 
الدعوة،أعداء أوآذاني الناس فآذاني الحسنة والمرعنلة بالحكمة اش إلى دعرت 

محمد..-صمتا وسيدهم وأفضلهم أكرمهم ولقيه اش رمل لقيه ابتلاء هدا لأن 
علىمهموم وآنا ،رفانهللقت يقول! ذ*ل؟ ماذا له، ينجب لم لما الرسول. 

..السيل[ هو الذي النازل فرن ]وهو اكالبء بقرن وآنا إلا استفق وج٠ي 

٠١المجادلة؛ مررة )١( 



ودعؤمعقيم رسالل  ١٥٨

يدرىلكن ما الهم شدة من مهموم، وهو انطلق كيف الرسول. إلى انظروا 
وقفةوهنا رأسي فرست ت ينول الوادي. بهيا وهو إلا استفاق ما ، يدهب، أين 

يتنزلكيف له؟ وتشيته رسوله على وتعالى سبحانه الله نمر يتنزل كيف وعظة، 

رأسيرست يقول! القائْل الثديي اليوم هدا ني ١لمؤمتين؟ لعباده وتثبيته الله نحر 
قدالله إن نقال: ن؛اداني، ، ^jJفيها نإذا قئلرت أظكي، قد بحاية أنا فإذا 

.ردواوما هوملثا تول سهع 
حريةالأو الاستهزاء اش، إلى ممعو وأنت واحيتر إذا الصادق المزمن أيها 
تقولما يسمع يقولون، ما وي«ع تقول ما يسمع الله أن يقينا فاعلم ذلك أوغير 
ؤيخرونتهزءون يوهم يقولون ما مع ؤيالله تدعوإلى الحق تقول وأنت 
،Imjوتد ^،، JLpردوا ومجا لك نومك تول ميع قد الله إن ت جبريل يقول • منك 

فيهم.سست، بما لتآمره الجيال مللث، إليلئ، افه 
المخالصينالله عباد وكل اش عند من مقيد اض. رسول هنا معي انتبهوا 
وعلماءوالتابعين الصحابة من الإسلام تاليخ واستعرصوا مؤيدون• الصادقين 

لياليهموأمهروا أوقاتهم أمضوا الدين الحاصر. عصرنا إلى الحاملين الإسلام 
وتدبه. ؤيقولون بالحق يتهلقون وتعالى سبحانه الده إلى دعاة أنفسهم وأتعبوا 
عليمسمح "" وتعالى سبحانه ~ والله أعدائهم جانبا مجن المواجهة أمد واجهوا 

فيذكرتر يحفظوها أولم الناس حففلها كلمة وكل واقعة وكل حادثة بكل 
يحصيها.وتعالى فهوسبحانه سمح؛ وتعالى سبحانه فالله تن>كر، أولم الكتب، 

الداعية؟ؤيحزن ييأس كيف إذا 
عليهمأطيق ميت، إن ت محمد يا قال ثم الجبال ملك، فناداني الرسول يقول 

والجبلنبيي أبى جبل ~ بمكة الحيميان الجبلان — هم والأحشبان الأحشمن، 
٠لا.I تال رحمته س الرسول. هذا الرحيم، وهو الرسول. ولكن أمامه الذي 

كان.وهكذا مسأ،ا يه يشرك لا وحد، الله يعبد من أصلابهم من يخؤج ألجوأن ثل 





ودعومعقدين رمالل  ١٦٠

هاش رسول حتى يعلم أحد لا جاء، لماذا يدرى أحد ما البشر، علم مستوى 
اش.يعله أن نل 

نيالرسول وتعالى، سبحانه اش إنه المتامرين؟ تخهليهل صمع الذي من ولكن 
ولكنمعهما. حضر لن إلا فيها سماع للمجال لا مكة. في والموامجرة المدية 

•جرى بما اممه اعلمه الني. 
بينهماجرى وما كاملة القصة له وحكى وكذا، لكذا حثت بل لممير: فقال 

نبيهأعلم الذي • وتعار سبحانه اش إنه سمع؟ الذي من الكعبة. حدار نحتا 
معروفة.القصة وبقية إسلامه، ش سبيا ذللث، وكان محمدآ 

الذينأولئلث، الإسلام، لحرب يخهلطرن الذين لأولئك اليوم معي تعالوا 
ليحيكواون يجلالذين اولئلئا الصحوة. لحرب رئة الالموامرارت< يعقدون 

الكاذبة.الاتهامات، عليهم يلفقون الدعا؛، على الوامرا١ت، 
١عليكم وتعال سبحانه افه فإن وتآمروا وا احل1 لهم ونقول 

كتمتمأنكم فلنتم ؤإن يخنح، لا قافه الأحرين حدعتم أنكم فلننتم فإن 
يصير.سميع وتعار سبحانه قالاه الخلق، بقية عن أموركم 
وتعارسبحانه فاض وسفياوها، المزامرة بتخعليتل الأمر انتهى أنه ظننتم ؤإن 
علىمتامران حلى ما وافه محققوحرن. بد لا وأنتم المؤمنين، أوليائه ناصر 

امجوروافه ومحذْ الخالق. بين افه فضحهم إلا المادنين الاJءاة أوعلى الإسلام 
افهعباد على تانر من • ونشاهدمحا التاؤيخ كتب، في ونرأنامحا تثاهدونها؛ 

وهذْءقوياءت،ءاحلة.الخلق، بين يفضحه — وتعار سحانه — قافه الأتقياء، 
المتمسكونالإسلامية الصحوة سباب أما وتعالى، سبحانه اطه إلى الدماة أما 

•وتحار بحانه اش إلا يخافوا لا أن فعليهم بربهم واعتزازهم ؤإيمانهم بشينهم 
حياةفي ~ السميع اسمه ومنها ~ اطه بأسماء الإيمان أمر ^٠! ٧٧١المم 

تذللث، ومن • المسلم 



١٦١ودعؤة عقدث رسالل 

ونيماعاهة، أمورم تعالى؛ي فّ المراتبة صفة المؤمن نفس ني يربي أنه )أ( 
وامتحضرهالعظيم الأمم هدا امحتيمن الإنسان ولوأن خاصة. بلسانه به يتلقثل 

أومعونةيالمومتين، اصتهزاء أو نميمة، أو غيبة، من بمعصية ولا شيح نطق ما 
ظالمة.على 

عنوالنهي بالمعروف الأمر من به والتهلق المم، نول إلى المؤمن يديح أنه رب( 
إلىالتاس وتوجيه ~ تعالى ~ الاه إلى والدعوْ ونصرته، الظلوم اعدة ومالمنكر 
معها.يناض الخيرية الأ؛واب، هاوه ش يهولها كلمة كل أن يوقن لأنه المخير، 
تحتاجالتي الكبيرة المواف ني العفليم أورْ له الأمم هذا واستحقار )ج( 

نيالموت منها يكون ند التي، آثارها وتحمل الحق، كلمة لقول إيمان نوة إلى 
والء^دةاش مبل 

أنفلنبينا وعلى عليهما ~ وهارون مرمى قمة من يستفاد الدرس وهذا 
-نرعرن الطاغية إلى بالذهاب أمرهما لما تعالى الله فإن ~ والتسليم الصلاة 

ناليهلغى، أن أو عليهما يقرط أن من حافا ~ وظلما جبروتا هر من وهر 
ئد؛آطظ أن نحاث، إة زتآ ئالأ ؤ.ص. ه ك َه ئ/ ه "سالي: 

قولهمعي وتأمل يأركش أثتغ سا=ظثآ لامحاآ،١^، و٠١^ بملئ أوأن 
الأيةهذه تغرمه جأس ورباطه إيمان فأي دأد؛ثه اسح ءثكعا وإنج؛ تعالى: 

•يجري ما ؤيركا يقال ما يمع تعالم، الله بأن اليميني المتحبر وهذ 
المنكر،عن والناهون بالمعروف والأمجرون الله إلى الدعاة ذلك نليتدبر ألا 
•يواجهون ما يواجهرن وهم 

نبيناعلى اض وصلى ويرصاْ. يحبه لما الجمح يوقن، أن تعالى النه أسأل 
وملم.وصحبه وآله محمد 

٤٠ ٦ — ٤ ٢ ت طه ة مرر ( ١ ر 





اتخامسةالرسام 

اشحرمات سدبم 





١٦٥ودمم عقيم ائل رس

اشحرمات تعظيم 

والمرملين،الأتثياء أشرف على رالملأم والصلاة المالمين، رب ض الحمد 
تويعد أحمعين، وصمحه أله وعلى محمد نيتا 

الحجعن الحديث سياق ني شعائره وتعفليم اف حرمات تعفليم جاء لقد 
نذؤريمؤلمومإ منهم ثئضؤأ ت — تعالى — نال ث، حيوشعائره؛ 

عندك ز ئهز آثو نتشت ،،لز وش دلش . آدهيي أكيت، رتةءلثءوأ 
تنيك ياجكبوأ ءثًطم قك ما إي آ'لآتلم لخظم رلؤك رييث 

ث؛أثاآم ثميإف نمن يم مشنين و ِم ،مآء و آلتحت مثك نآجكنؤإ 
بمقمثمن زلك ثيي. م ؤ، آلئ د لترى أز ص ثضلثث آء محي ثز 

ادمحأآآ ئر قثم، م )ك منئ يثا ت؛ر آلي. منى ثن ^^١ آم ثمي 

عنورد كما به يتعلق وما بالمج مختصة الحرمات أن الياق *يا من يمهم وند 
الحرام،الكعبة ت بها الراد إن ت أملم بن نيد نول ت مثل التغير، في لف ال

ط•ما والحرم الحرام، دالثهر الحرام، واللي الحرام، والمجد 
نياف حرمات على تقتصر لا وحدمحا الأيات عده سياق تأمل من ولكن 

:فيهايدخل حيث، وأشمل؛ اعم عي بل والمرة، الحج 
وذكرالأنعام وبهيمة المعلومات، الحج وأيام وتهلهيره، اليت، مكان ~ ١ 

عليها.اش 

تعالى.اش دون من يعبد ما وكل الأوثان من الرجل اجتناب - ٢ 
وعلىرمرل. وعلى اش على كذب نته قول، وكل الزور، هول، اجتناب ~ ٣ 

وليثه.شرعه 

-٢٩.٣٣الحج: مودة )١( 



ودميتعقدين رّايل  ١٦٦

وصوره.أنواعه يجمح الشرك اجتناب — ٤ 
وتعثليمالحرمات تعغلم مفاتح هي التي ~ تحار ~ اش تقرى وجرب ~ ْ 

٠تحار اش شعائر 

بها!المراد الله حرمات مجاهد؛ قال الشير. أتمه من كشر فهمه الذي وهذا 
جعفرأبو وتال ٠ كلها معاصيه مجن عنه افه نهى ومجا والعمرة، والحج، مكة، 

والعمرة،الحج الحرمات' ت مجاهد تال ٤(؛ ص القرآن )معاني ني النحاس 
—اه حرمات لأن ؛ واحل شيء إر مرجعهما والقولان • المعاصي •' وقال 

يتجاوز،أن يشغي فلا عنه نهى ما وتشمل به، وأمر فرصه ما تشمل ~ وجل عز 
يكونيأصثا والمحارم المعاصي اجتناب الحرمات؛ نمفليم كثير؛ اين وقال 

ه.نفش عتليما ارتكابها 

شعائره،ونمئليم اه حرمات تعتلمم بين تلازما هناك أن يعلم أن ؤيبي 
•أّامين أسين يشمل بممث 

الحج،مشاعر الحرام، المتا • مثل بتعظيمه، افه أمر مجا نمنليم I أحدهما 
والصيام،والصلاة، محمد.ومنته، والرسول الكردم، والقرآن والهدي، 
الخ.... وعرصه ومجاله دمه ني والمسلم والزكاة، والحج، 

امين؛نهذءثمظم 
٠نيها اطه ومحناعة واحترامها تعفليمها — ١ 

•أونعل بقول الانتهاك أنو١٤ من نؤع بأي حرمتها انتهاك عدم - ٢ 
وقتلوالنللم، بافه، الشرك مثل؛ عنه ونهى اه حرمه ما تمظيم الأحر؛ 

الغ.. ٠٠والمقوق والمحر، والربا، والزنا، حق، بغير الممس 
بأسن؛صهلم أيضا وهذه 

الذيهو اطه لأن الألمتة؛ وني القلوب قي الحرمة هنأْ وتأكيد تعغليم — ١ 
حرمها•



١٦٧ودعؤيت عقدين لسائل 

نملا.أر نولا شيء.نها باتراف نمك لا أن - ٢
رماالحرام، المن عن ممرأ اساء نتكلم السةوالآىرفيس، جاءت وقد 

وتكلمراتجاهه، يجب وما والمصحما \عووا؟ القرآن عن وتكلموا تجاهه، يجسا 
•وهكذا ... المؤمن حرمة وعن تحوم، عليتا يجب وما اف. رسول، حرمة عن 

تالحرمات تهغليم وشروط آس 
العظيمالباب هذا *ي منه ننطلق أن يجب الال.ي الأصل مهم حتى مهم هذا 

ومجنل الإسلام؛ وأعداء الكفار من كثير جانب محن التجاوز نيه كثر الن>ي 
•الإسلام إلى المنتمين يعفى جانب 

وهووالأمر، الغلق له الذي تعالى، اف تعثليم لها الأول( الأساس — ١ 
هوونهيا أمرأ وشرعه أحكامه تعفليم ؤإن له، شريلثا لا وحلم المaلاع المعبود 

٠بحانه لاه وعبودية تعظيم 

وتحكيمتعالى، لحكمه الخضؤع مقتضى وهو والمهي الأمر تعظيم ~ ٢ 
علىاله( إلا إله )لا معنى وتحقيثا العبادة ومدار الحياة. شتون جمح ني شرعه 

الأصل.هذا 
أهواءمن يتناتضهما بما ذلك كان مواء والمهي، الأمر معاصة عدم ~ ٣ 

جاف،إلى ترحصأ الومعلى منهجهما عن بالدول، أو البشر، ومرانين وأحكام 
مواردهاعن والأحكام والنهي الأمر يخرج فاسد بمأؤيل أوكان غاو، تشدد أو 

رسولهوأرادها الد أرادها التي 
حكمتهانضت فا الشرعي؛ وحكمه القدري حكمه بين العارضة عدم - ٤ 

وهووالأشخاص، والأوثان الأماكن من المععلم، نهو مجعفلما يكون أن 
عينعن صادر لأنه له؛ عؤج لا تقيم حمذللث، وكل ٠ رعي الحكمه محقتضى 

صلألة،على نهو بالقدر الشؤع عارصن، آو بالشؤع القدر عارفي ومن الحكمة، 
تعالى.فه كله والأمر والخلق( 



ولصقعس؛ق رسالل  ١٦٨

عصرتا؛الحرمات؛ي تعظيم 
تتغيرلا الش الحتيمية، الإسلامية ثوابت من الحرمات تعظيم 

بعلاماتالأحكام هدم من كثيرأ الشريعة ربطت وقد والمكان. الزمان تعير مع 
يومإلى ومائه الدين ط! ثبات علامات إحدى ومي ييها، للشر تدحل لا كونية 

القيامة:

والقمر،الشص هي• كونية، بعلامات مرتعلة والمج والصيام فالصلاة — ١ 
والاول،واكهار.

٠تتبدل ولا تتغير لا ومكانية زمنية بعلامات مريوحتان ومكة والج — ٢ 
هذاننمار الئنة؛ حمثل من — تعالى — هيأ كما القرآن، اه حفتل — ٣ 

تبديلا.ولا تغييرأ لهما أحد يمللث، لا ثابتين، المصدران 
أنإلى الل"ين هن«ا بقاء دلائل إحدى وهي راسخة، الدين هدا ثوابت إذأ — ٤ 
كانةمن المتنوع اعير الهجوم هذا من الرغم على عليها؛ ومن الأرض الله يرث 

وحرماته.وثعائرْ الإسلام دين على الأعداء 

منْلويلة سلملة من حزء هو الإسلام على الأحيرة الفترة في الهجوم وتتابع 
لين،المريخاتم ليكون واصعلماْ محمد نبينا الله يعسا أن منذ ل العداء 

الشرائع.من سبقها لما ناسخة شريعته ولتكون 

منومكان، زمان كل ني المداء ذللث، يواجه من الله هيأ ذلك! مقابل وني 
وحرماته،ولشعاثره ولدينه، اش لشريعة معفلمين والمصلحين، والدعاة الملماء 

•لديهم المتوفرة الوسائل حلال من ذلك مظهرين 
والمكريةيامية البآذرعها والمولمة الإعلام عصر — هال.ا عصرنا وفي 

منيه يلغ( بما ذلك مواجهة إر نحتاج - والثقانية والمقدية والشية والأنتصادية 
والمائية.الشرعية ؛الأسيابح القيام حلال 





ودمةعسث رسائل  ١٧٠

أحلكمتراعى أن نجب وغيرمحا، والمحية، الماليت والنظم والتوجٍهية، الثمانة 
وحرماته.وحدوده اممه 

وهما!الواحب، هدا نجاه الأمة ش دورك؛ير لهما مهمتان وميلتان هناك ~ ٢ 
ب-اكدم.أ-الإءلأم. 

وأنحرماته، وتعثليم افه دين احترام تحقيق ني بدورهما يقوما أن يجب 
نائمةالملمين بلاد ني الإعلام ووسائل التربؤية، ووسائله التعليم ماهج تكون 
الأجيالتتربى حتى المليم؛ والمنهج الصحيح التأصيل من متينة أس على 
واحترامه.دنها تعفليم على 

ذسوجعل اللمين، بلاد ثى افه حرمجات ينتهك من كل أمام الوقوف - ٣ 
معارتحت بانتهاكها لأحد يمح لا وأن الجمع، بها يلتزم التي الملمات من 

الملمين.بلاد يتيم،ي مادام ملم( غير )إنه معار تحت ولا ، واللسرالية( )الحرية 
المسالمينبلاد غير في اممه حرمات ينتهك من نطالب أننا النسف من إن 

بلادنا؛ى ينتهكها عمن ساكتون ونحن للمسلمين، والاعتذار ، ذللعن الكف، 

والحوار،الحرية، باسم ديتنا إلى بون ؤيثتجلدتئا يني همن السلمون نجمن 
الأخراوالرأي والرأي 
بعضتى يدور مما ذلك على الأمثلة صرب إلى حاجة هناك أن أظن ولا 
للأمةتحديها أعكت، معرونة، اتجاهات، ذات كتا؛امت، ني أو الإعلام، وسائل 

يىالملمانية أن ملث، ولا مريعتها، بأحكام والاستهزاء ثوابتها، عن وحروجها 
بثوايتهالدين لهذا وطعن اد ونمر كل مفتاح أصبحت، المسالمين بلاد 

ومحفلوراته.

لملماين،نقص من اليع أهل بعض به يقوم ما أمام الرتوف ننس لا ~ ٤ 
رصي— كالصحابة يها؛ المساس وعدم احترامها على الأمة أجمعت، وحرمات 

مجنوهمروق وزندقة إلحاد لكل هوهمغتاح وسبهم مهم العلمن فإن -؛ ينهم اف 



١٧١ودمة عسم رسائل 

—المحظور هذا تجاوز على والملمة اليع أهل ارعة ملجد ولهذا الدين؛ هذا 
نيوالطعن الأمة ملمات باتي تجاوز من يهون ذلك لأن ~؛ الصحابة وهر 
ونيالقرآن، ثبوت ني الشكوك بات ؤيفتح التاؤيخ، مدار على اللف أئمة 
الصحابةهؤلاء الجذ حيث المصهلفى.؛ ني الطعن بات يفح بل كلها، المنة 

.الأمة وتبلينه اش دين نقل على ل وأمناء ووزراء أصحابا 
أ-حيانانمها تصف التي — الأهواء( )أهل القلائية المصرانية الدرّة ~ ٠ 
منالكثير لتجاوز الماب نتحت ~ المستنير الإسلام تدعوإلى بأنها 

بينيجمع غريبا منهاجا لها تتخذ أن نحاولت ونوابتها؛ الأمة لمات م
الكماروموالاة وطعونهم، البيع أهل بأصول والأخذ الإسلام إلى الانتساب 
أهمها:آس عدة على منهجهم فقام إغضابهم؛ وعدم رصاهم على والحرص 

حتىصوابط؛ أو نواعد دون والمة، الكتان لصوص التأؤيل باب تح ن~ 
والملأمنة.والباطنية المعتزلة اؤيلأت بعضهم صح 

عنأو المقول، طريق عن وردها منها، نت مما كثير ني المنة ني لملمن ا ~
اشرصي بالصحابة وانتهاء الكبار، بالأتمة بدءأ رواتها؛ ني الملمن ؤلريق 
عتهم•

الحدي>ث،.مصعللح قواعد إلماء حاولة م- 
الفقه.أصول نواعد من كثير إلخاء حاولة م- 

الحق.بشثية والقول الترجيح، ؤإلماء ~ المنفعل غير - الاجتهاد باب تح ن -
بدمتعلمة الإسلام دين ني معروفة ائل موانتهاك الملمن هذا ول حت- 

وغيرها.والمرأة، والبراء، والولاء الذراع، 
منوالإءذلام اكهم، بشش — الصالح اللم، عقيدة — الملمين عقييأ تهام ا ~

٠عليها واكتاء ومدحها ؤإباحية، إلحاد من عليه هم ما ؤإعلأء الخرب، شأن 



ودميتعيرم رسائل  ١٧٢

كلعلى بينهما مما وتعاون \مريحة، العلمانية مع لالتقاء ا -
الملمينثان من والتهوين الغرب، لشأن إعلاء من عليه؛ يلتقيان مجا 

•دشريمهم وعمدتهم 
عدامثل محلورة أين أن أردت ولكن بملول، مما المدرسة ءذْ حال وتفصيل 

وأسرهم،ناشثهم وني الملمين، بلاد ني اش حرمات اتهاك زيع على التوجه 
؛لو»ىممرمنمثقفيهم.

تجاهسلمنا فعل كما عوارها وكشفا الدرّة هده أمجا الوثوق نالواحج، 
تكررتالمهرانية المدرسة إن إذ الإسلامي؛ التاؤخ مدار على المايقة تجاربها 
كسرت.للكفار ولا ضروا للإسلام لا أنها يكرها نتبجة وكايت، ساما، 

بأوسعاش حرمات انتهاك يشح انه وكما حدين، ذو ملاح اليوم الإعلام ~ ٦ 
الإسلام،إلى للدعرة وسيلة يكون أن يسض نهوكدللث، ومت،؛ و؛آسرع نهلاق 

احترامالمتلمين نفوس قي تغرس التف والثرئعة الصحيحة العقيدة أسس وتأصل 
الحرمات.وتمتليم الثوابت، 

ودوروالمحاية والإذاعة، العلوماتية، والشبكة الفضائية، نالمحطات 

الملمينبلاد ني المفليمة الأسى هذه لنشر عظيمة وسائل وغيرها، ... النثر 
ب-ولمج 

مجختلفةمناسبات نى والدعاة الملخاء من الكثير دعا كما ~ أدعو إش • أحترأ ~ ٧ 
لربالحقة والعبودية الصجح النهج لغرس الأمة ني الوسائل من حملة نز لى إ~ 

تذللثإ ومن وحرمه، اممه عتلمه ما تحغليم النفوس في يغرس مما المالمين، 
أنومعلوم ذلل؛،، ني كبير دور نلهما الجد، ؤإمام الجممة طيكإ ح~ 

التواصيينبغي ولذلك الرسائل، اعظم س وميلتان الجمعة ومنبر الجد 
ذللث،.في 





ودعؤةعس؛غ رمايل  ١٧٤

لهنشيض يفهمها؛ الش باللغة الغرب نخامحلب أن يشغي ت الفضلاء المفكرين أحد 
حرب.إعلان بمثاية عندنا مي الانتهاكات هذه مثل أن 

دينلمثر الينات؛ وبكاُة ١^ بلاد لكافة الإعلامي الغزو ثالمها: 
حقذلك وأمحاس أحكامه؛ وكمال شريعته، وسماحة ءقيل>ته، وصحة الإسلام، 

—البين حاتم هو الذي ~ محمد. رسول وحق والمودية، بالوحيد اش 
يممْ•حكا لهم الكريم الخما هذا مرة وثرح بالاتإع، 

وتحترمبأحكامه، وتلتزم بدينها، حقيمه الث، تتمحين الأمة أن سلث، ولا 
ؤإحلاص- تعالى - اممه همودية على القائم منهاجها ذلك وتجعل حدوده، 

ق0~ تعالى تال" منصورة. عزيزة فستكون . رسوله سنة واساع له، انمين 
دينهاؤيحترمرن الأحرون ميحترمها وحينذ ، لثمت، يمحى؛ أئه ثعا/إأ 

ذللت،.انتهاك على يجرزوا ولن 

١أجمعين وصحبه أله وعلى محمد، نسنا على وملم الله وصلى 

٠٧محمد مررة 



السادسةالرسالة 

.(١)العالمينرب عند .ؤ النيئ منزلة 

.ؤت،رنىالردانسبمه/اا/مأأامح)١( 





١٧٧ودميت عمدث وائل 

اسس

نستاوالمرصلين الأنياء أشرف على واللام والصلاة المالين رب ض الحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد 

أتريوتد ئط، تبله لض تجتمع لم كثيرة، محمد. نثينا فخمانص ت ويعد 
خالطأوغالبها يعضها على ؤيلاحظ مشهورة، كثيرة Jمؤلفات ذلك الملماء 

مخالفاتعلى مشتملة وأنوال روايات نتضمتت والموصؤع بالضعيف الصحح 
منمحلواتف لدى كثيرة بدعية لمقالأت أماما يعد فيما أصبحت وشرعية، عقدية 

الغلاة.من وعيرهم الصوفية 
تلكدراسة على الشرعية الجامعات في والباحثون المالماء حرص ولدللث، 
أهلعلى ذلك حلال من والرد غيره من الصحيح وتمييز وتمسمها الروايات 

البيع.

بابوهو الهم الماب هذا فى الصحيحة والمنة الكتاب نصوص تأمل ومن 
ماوالغناء الكثرة من فيها أن وحد وملم عليه اض صلى محمد نبينا حمانص 

البيع.أهل ومقالات والضعفاء الوضاعين روايات إلى اللجوء عن يغنى 
الذيالإملأم دين وحماتص وحمائمه الإسلام دين فى المى. ومنزلة 

واسعة.ءاJJاJة أبواب أمته، وحماتص يه حاء 

وهرتأحد.ها إلى — فإحمال ~ نعرض المختمرة الورتات هذه في ونحن 
المالمين(.رب )-نزلته.عد 

ممياض بالارثادات اكتفتا طم وكل دلائلها وفلهور المائل لكثرة ونفلرأ 
•وسلم وصحه وآله محمد نبينا على اممه وصلى المثاران. طويل عن 

ا/اا/تاهااسصد يو\وحض وممه/ 



ودعؤةعقيم رسالل  ١٧٨

اميم:القرش المفلس: آيته أولا: 
الأمة:هذه وحصائص وحمائمه ومعجزاته، آياته أعظم وهر 

والتديل.التغٍير من اض حفثله ف— 

*الكبرى ومعجزته المغلمى آيته جعله و~ 
الإعجازإرآحرازمان.اءهاJاق— 

تالغال محه اض رصي هريرة أبي عن البخاري ني كما أتباجه كثرة سبب نه أ —
ؤإنماالبشر عليه آمن مثله ما أعطي ألا نبي لأنبياء ا من ®ما .: الإ4 رسول 

يومتابعا أكثرهم أكون أن نأرجو إلي، الق أوحاه وحيا أوتيته الذي كان 
القيا.ة«له.

٠الكتب من تبله ما على ومهيمنا ناسخا القران هذا جعل و~ 

وملم:عليه افه صلى يه وختمها والرسالة التبوة ثانيا: 
تعالى:الله كتاب ني كثيرة نصوص ني هدا جاء رقد 

ظأم ٠^١ وعقنك ألكثب عثك أئ : تعالى نوله نها م— 
[.١١٣اكسا»; ]صورة عثليعاه عثف، آثؤ هنل ذجمك ام ني

إثامحدابما و محندمحإ ربنا1 سيدا أؤبمكك إذا ألبي ؤتلإأا : تعالى نوله و— 
[.٤٦—  ٤٥الأحزاب! ]صور؛ بيتآ وّ/يا يإدنهء أف 

ولاآلإبم-ناوئب دييم،ما ماَئث أنرث1 نذ مهبمأ إقاث أنثنا ^§؛u2، تعالى: نال و— 
هثنثيم ثمز اد لتأاوئ ؤإئك بمابرأ ثى يشاء من يه، نيدى ميا حثلئنه ولى 

•[ ٠٢الشورى؛ ]صورة 

)ا(تقءلي4.



١٧٩ودممؤة عقوث رسالل 

اؤبم>ايميثاثم أش ثبمؤل ت تعالى قوله منها كثيرة به النوة خم وأدلة ~
الأنه ني ض الأية )نهده تفسيرها؛ ني كثير ابن تمال ٤[. ٠ الأحزاب; تّررة 

مقاملأن والأحرى، الأولى بملريق رسول فلا بعده نبي لا كان ؤإذا بعدم نبي 
•ينعكس( ولا نبي رسول كان فان النوة، مقام من أحص الرسالة 

حميعا!العالمين إلى رسالته عموم ت ثالثا 

كافة.والجن الإنس الثملين إلى اض ثه ب~ 

وهثذتجإ هؤت ءسب؛ء هك آلمثان ثنو آليكا ت لعالي ال ن- 
والجن.تالالين[الإض في فيدحل ١[. العريان; ]مورة 

^يإدتعالى؛ نوله ونى • كلها الجن سورة في مينا حاء الجن إلى ارماله و- 
الأيات.[ ٢٩الأحةافت زمحورة ألئنء١ئه ينتمتؤي ألجذ يى ئهمإ إقاثا ممبما 

•[ ٢٨ت سآ ]محورة ويتذ؛له بمسيل لاقامل، حقأئة إلا ؤدثق، ءؤهمتأ تعالى؛ قال و- 
ررةتّؤيماه إثبمظم آم رسول إف ألنار يتأيها جؤ الى: عتتمال و- 

[.١٥٨الأعراف: 

١[. ٠٧ص: ]مورة وه كشك ^٤ ^ وثكك قال: و- 
مدعوونوغيرهم والمشركين والجوس والممارى اليهود من الأمم ]نكل 

وسلم[.عليه الله صلى الخاتم النبي هدا يتيعوا أن فيها لهم جتار لا دعوة 
■العالمين ني ذكر* افه رغ • رائعا 
أمحور:حلال من ذلك حاء وتمد 

ّ[ ٤ الشرح: ]محورة وه دثرك لك تمالى: تمال — ١ 
منوغيره ••• الرسول أيها يا ••• النبي أيها يا أوصافه: بأعز ربه وناداه ~ ٢ 

موسى،يا لومحل، يا إبراهيم، يا نوح، يا بأّماتهم: ناداهم الكرام الرسل 
ياعيسى...إلخ.



ودعؤةعقدة رساتل  ١٨٠

عثلؤأ^لأ تعالى؛ قال والرسالة يالتبوة إلا يتادوْ أن اش نهى بل " "٣ 
ني[. ٦٣المور: ]سورة بمئأ4 ^؛٠-؛^ يت؛ظمكمح آؤترل دهمثآء 

٠له يشريفا والرسالة الشوة ياسم ينادوه بآن الأمر ٠ آميرها 
زمورةسمحن.٤٠ كمحيم محا إقيم ؤءلإ ت فقال بحياته. تعالى م وأن~ ٤ 

[.٧٢الحجر: 

وسلامهاض صلوات نبيه بحياة تّالى رأنم • يرها نففي كثير ابن يال 
عريض(.وجاه رفح ومقام عفليم تشف هدا وفى عليه، 

الفتح.محورة فاتحة فى كما تأحر. وما ذنبه من تقدم ما له الد وغفر ~ ٥ 
معه؛ذكر إلا اش يدكر فلا باسمه تعالى امحمه ترن بآن ذكره ورغ ~ ٦ 

الخلية.-وفي التشهد. -وفى والأفامة. الأذان -فى 
إلااش إلا إله لا أن شهادة تصح فلا تلازما بيتهما إن حيث الشهادنن فى و~ 

اش.ومحول محمدأ أن بشهادة 
لأحديوجد فلا هدا يومنا إلى بعثته مجند العالمين في ذكره رفر تحقق وند ~ ٧ 

و:الكريم الني لهذا كما عفلم ومقام مري ذكر الناس من 
رسوله:طامحه؛ءلاعة اش فرن حاما; 

أسأيعوأ تعالى: كقوله • الكريم القرآن من كثيرة نصرص في جاء وهدا ~ ١ 
Iوكئرله ، [ ٣٢ممران: آل زمورة آلكتين يجب لا أق ولنا؛ن يألرسود؛ن 

صهزؤأتنهممون.]مرة
رثقلإه<ويهب قيشلوأ منزعوأ دلا درسوه أق •٠ ونوله [، ٢٠الأنفال:

أنأمإ }و؛طم آثه إداقش مئثؤ وي لمؤيلإ ويماكان • ونوله [، ٤٦الأنفال:تصررْ 
]م—ورهوه يبنا صثلأ صر ص ؤتجمولن أثت يعمن همبمن مهم ثن اه؛رْ لم أؤن 

ئ؟جهثم-ئيؤئ نار ك ؤومؤلم؛ن أق يعمن ءؤ""وس وقال: ، [ ٣٦الأحزاب: 
٠[ ٢٣الجن: ]مررة وه أندا 



١٨١ودعؤة عقيم رسائل 

وترناش عصى تقل الرسول عصى من أن أيضا فيها جاء كثيرة[ آيات ]في 
٤^١كارا دجلا حدودم د/ثذ ررثولن آممت شن رؤونت> ت نشال بينهما 

التلازمعلى تدل دهي [• ١٤؛اء المررة تّوه جمث عداث ولت مهثا 
طاعةأن كما رسوله.، طاعة إلا اش طاعة تتم ولا تصح فلا الطاعتين، بين 

تعالى.اش طاعة إلا تمح لا الرسول 
فهوبالمنة الأحد إلا له حاجة ولا فيه، ما ؤيتح بالقرآن يأحذ أنه زعم فمن 
همأنميسمون فمن وعليه • المابقة النصوص ني كما ه نفبالقرآن مكذب 

أوجتالي ضرصه لأن صراحة؛ بالقرآن مكذبون الحقيقة ني هم ؛القرآنيين، 
تكادلا المنة مجن به حاء بما والأحذ . محمد الرسول طاعن وأمرت وأوصت، 

بكلفة.إلا تحصى 

•أهمها أحرى حقائق عدة الكبرى والحقيقة القاعدة هذه استالزمت، و~ 
ال! ^١٣وؤ( ت تعالى تال الشى.، صرت فوق، الصوت رتع تحريم - أ 

أنبمكف هنيًظم َوتر إلحم؛ ئ جتهثيإ رلأ ألقي صوت ثزث رممأ 
تعفليممن وهذا . ٢[ الحجرات! ]مورة دثعِآفا لا ؤأتنر قبل 

الأيةنميرطْ روايات في جاء كما هذا كان ؤإذا المبي.وتوفيره 
وفاتهيعد يمتد مدلوها فإن واللام الصلاة عليه حياته في نزولها وأساب 

الإنماتيجب بل ومرعه سنته مجي عند يرع صوت فلا ومعنى. حسا 
محدْمن جاءت وسنة وتميع حكم لكل 

قالأواقتراح. أواجتهاد برأي ورسوله ال؛ه يدي بين التقدم يجوز لا أنه — ب 
هءأبم نجح أثن إة أثن رامإ تثؤلأ أس دى ني ميما لا ألي»انؤأ تأث؛؛ا ؤت 

عنيوحل• أن مثيله فيما أوفعل بقول تتقدموا لا والمعنى [ ١ الحجرات; ]صورة 
وآراءكمأنوالكم أحروا بل ا.نيا، أوالالدين أمور من رسوله وعن اض 

التوتيردلالات هذا وفي رسوله., ؤيأمر اش يأمر أن إلى واجتهاداتكم 



ودمةعشوة رسالل  ١٨٢

الأمثلةأعظم الصحابة فيه صرب الرسول.ما *ع رالهلاءة والأدب والتعغليم 
•أجمعض عنهم اف رصي لنا القدوة وهم 

يويه >ؤثلأ تعالى: ئال التنانع، عند الرسول. إلى التحاكم وجوب ~ ج 
حمجاأمحهم فآ ها-وأ لا أم يشهح كمحر مما ثذقوق حئ هوث 

لمعمن الإيمان ننفى [ ٦٥المساء: ]سورة وه ملئا دملمأ قثيت ننا 
ولأييبل والأخلاق، النزاع عند وفاته يعد سنته ؤإلى حياته في إليه يتحاكم 

لحكمه.التام والتسليم القلوب عن والضيق المحرج نفي من 

يمعحيتهمأح؛ته قرن فمد محماله رسوله بهلاءة حناعته تعالى ترن وكما ~ ٣ 

»ادآؤمإنَةان ^٠)، ت تعالى فقال فه. ييعة رسوله بيعة وجعل برصاه، ورصاْ 
^قاتثانحؤن نبجح س آتتل س س ثبمتم نمحم 

ثربمواهشه، ق رحهثاؤ ^^٠ آس تى دب رضويهأ 
]سورة•••ه يربمو< أة لف رر؛ثومح ؤ*"وأئم ت تعالى وقال [، ٢٤ت التوبة ]محررة 

•••ه]محورةمامؤزىأقن ماسنبكإثا ^إة'١^^^ ونالتعالى• [، ٦٢التوبة• 
[.١٠القح: 

ونتعالى: نقال بمثاثته ومشانته رسوله بأذى تعالى أذاه قرن أيضا كن>للث، ~ ٤ 
قثثمقاثاثهيثأيمص (^١ 4 أقث صء تثة أقن ة وك 

دثا»ؤ(ومن مدثولآُ أقن قامأ ادهم ؤد؛للث> تعالى: وقال [، ٥٧الأ-حزاب: ]محررة 
تعالى:وقال [، ١٣الأنفالث ]صورة ^١ ١٧٢ثديي أمحه ثإاى> ىوسوالئُ آث، 

٥[،المجادلة: ]محورة هإهت؛ه من أل؛را أقن 
]مررةوه آلأدنوا ف، أيإؤق، ةبمولتأ أثه أئن؛آية وى الأحرى؛ ونى 

وأُىأقد محايد ش أئئ> بم-دوا ^١^١ • تعالى وقال [، ٢٠المجادلة: 
منحكم بيان الأولى الأية ففي [• ٦٣التوبة: ]محررة دناه ^؛-١ جهقد ثار لثُ 

والأحرة،الدنيا ش امحه رحمة مجن والهلرد اللعن عقوبته وأن الرسول. أذى 



١٨٢ودمث عقدة رماتل 

كماالقتل ووجوب الكفر حكمه وأنه اض رسول أذى من حكم يتشط ومنها 
وغيرها.الأية هلْ من العلماء امتتبهله 

هماكريمين لرمولين كانت ويد الممحيق، خالص ومي ت الخلة بمنزلة أكرمه ~ ٥ 
عنصحيحه ني مسالم روى لام. والالصلاة عليهما ومحمد إيرامم 
تيقول وهو بخمى يموت أن قبل النبي سمعت تال حنادة بن جندب 

حليلأآمتي من متخذأ دلوكتت خليل، منكم لي يكون آن افه إر أبرأ *إني 
آنساثهمنور يتخدرن كانوا نلكم كان من يإن ألا خليلا، بكر أبا لاتخذت 

عنأنهاكم نإئي اجي حمالشرر تتخذوا تلا ألا اجد، موصالحيهم 
ذلكءرا،.

عنيحدث — عنه الله رصي ~ عود مابن عن صحيحه ني لم حمروى كما 
أحيوعه خليلأ بكر U لاتخذت خليلأ تمحذأ ءلوكتحت تال: أنه الني. 
حاولأ((لى.صاحكم وجل عر افه اتخذ وتد ومحاحم 

الصلواتعليه وفرض المعراج ليلة تعالى الله كلمه نقد الخلة له. أن كما و~ 
الخمس.

القرآنني رمحرله على تعالى ثتاؤ• • سائما 
وزكاهتعالى عليه أنني ففد ومفصلا؛ مبينا تعالى الله كتاب ني هذا جاء وند 
فإ؛إبمث أثثؤيي؛نلد •هق اممه من >ؤئئد تعالى: نال كما الأمة هدم على به وامتن 

َكارأدلن وألمحؤفثأ آلككب ر>ًقأم همحم .^١ أنمم ثذ رثة 
مآ»د=قلمI تعالى وقال [، ١٦٤ت عمران آل ]مورة ه خذيا •ثم لإى مل من 

يءردلأمحبجت ءثًظم مكل عنتن ما ق ع؛؛ي أئ?هظم ين رنوي 
•٤١٢٨الرئة• زمورة تبمر 

.٢٣٨٣حديث مسلم صحح )٢( . ٥٣٢حديث ملم صحيح 



ودمثعمدم رسالل  ١٨٤

الكريماكي لهذا واكزكية الخاء هدا س وس 
عليه.ملون وملاذكته اه بأن الأحجار بعد عاليه لام والبالصلاة الأمر ~ ١ 

يهثه ;اثيإ ٌ قو الئ >، ثلأ نثيهد  ٥١>لن تعالى: قال 
.[ ٥٦ت الأحزاب زصورة ميما ؤييؤإ 

وصلاةصلاته عن يه أحبر ما تعالى اش من الهللب هي بها المأمور فالصلاة 
فهيوتقريبه، تكريمه ؤإرادة وشرفه فضله ؤإظهار عليه ثناؤْ وهي: ملائكته 

.والهلاابل١؛ الخبر تتضمن 
اهأن الأية هد0 من )والمقصود المايقة: الأية ير نفمن كثير ابن يقول 

عليهيثنى بأنه الأعلى الملأ ني عنده وتيه عبده بمنزلة عياله أخر وتعالى سبحانه 
المالمأهل تعالى أمر ثم عليه، تصلي الملائكة وأن المقربين الملائكة عند 

المالويالمالمين أهل من عليه الثناء لجتمع عليه والتسليم بالصلاة المقلي 
جميعا(.والملقى 

معلومةمتواترة كثيرة فهي وملم عاليه الله صلى عليه الصلاة أحاديث أما 
وفد— عليه الصلاة ومواضع ، وءلرته١ رواياتها ذكرت ؛مؤلفات العلماء أفردها 

عليصلى ®من ت مرفوعا لم مصحيح في ~ مريرة أيى حديث فضلها في جاء 
ذلك.ش كلام وللعلماء واجبة عليه والصلاة ءشرأ،ا عليه اف صلى واحدة 

ب•'زكى وتعالى تارك والاه " ٢ 
[.١١الجم:]مورة وه رأة نا آلئواد ؤتاَةوب فقال: وقلبه قواده فزكى - أ 

[.^١١الجم: ]سورة وه ُلى رما أمحر ؤغ و فقال: بصره وزكى ~ ب 
٣[•الجم: ]سورة وه أئؤئ ءي ي؛ءليى ^^١ • فقال زنه وزكى ~ ج 
٤[.القلم: ]سورة وه عطيم -ش ثل، ^^٠ فقال: حلقه وزكى ~ د 

.٧٨ص المم لأبن الأمام جلاء يطلر: )١( 



١٨٥ودمة عقيم رمايل 

[.١٠٧الأنياء: ]صورة ه محخمة؛عشك إلا أرسكش •' نقال كله وزلك٥ ~ ه
ولمصرنه:به لزمتن مهم بعثه إذ الشين على والمثاق العهد أحد ~ ٣ 

ثمثبمؤ ْكثؤ محن ءائيتحطم دآ آفتقث بجثث أثب احد • ذلك *ي ئالتعالى 
د>لآكاعث حوثن ثاد يهء لمنس تمح؛ ٧ هتزد ونوق تآء»طلم 

[.٨١ت عمران آل ]محورة ه ألئثؤدين ئن مثكم وأنأ ٠آرماروأ ثأل آهمردا هااوأ إن-لأا 
بجثالم تال: عباس[ ابن عن ]ومثله عنه الله رصي علي جريرعن ابن دوى 

حيوهر بعث لثن ه محمد ر العهل. عليه أخو إلا بعده نمن آدم من نيا الله 
صحح[.]إستاده نومه® على بدلك العهد ؤيأحد وليتصره به ليومنن 

•أمته في لجته تعار افّ إكرام • سابما 
تحصىتكاد لا وفضائل مكارم وهي - الكريم الني لهدا تعالى اش كرام إس 

عنبها تميزت وخصائص كثيرة بنعم تعالى أكرمها حيث لأمته، الله كرام إ~ 

[.١١٠عمران: آل ]محورة أشه< ومحنوث آثنتهقر عير رثنهوث إتنروف حأوة 
وأمرتبالله آمنت إذا جميعا الاس إلى أثرها يمتد وحيريتها أمة، حير فهي 

يومناإلى ونائمة بانية الشرط بهيا والخيرة المنكر، عن ونهت، بالمعروف، 
٠ومحشتى هل.ا 

والضياءالنور هذا إلى أحوجها فما حياتها، ني تتخبمل اليوم والبشرية 
عليه.الله عاهدوا ما صدقوا رجال ؤيحمله والستة الكتاب محن المتمل. 

ثتث1امحة ص ؤةذ;لأق تعالى; نال الأمم بين الوسط الأمة أنها - ٢ 
[.١٤١"الٍغرةت ]مرة سهي،وأ؟< تقم آليثرد يكزث آفايدا عد ثبمدآت ؤثظمحبجأ 
Jالآة:وفيها٠

أوإلىالإفراط إلى إما انحرفت التي الأمم، بين ومط الأمة هذْ أن - أ 
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والشريعة.والرمل التوحد ي التفريط 
أنني القيامة يوم الناس على يالشهادة اش أكرمها الأمة هذه أن — ب 

•ربهم رمالة بلغوهم ئد أنياءهم 
.القيامة يوم أمته على شاهد والرسول ~ ج 

كماالقيامة، يوم الأولون فهم - زمانا الأحرين كانوا ؤإن ~ الأمة هده أن - ٣ 
•يقول ه الى رسول سمع أنه همته اض رصي، هريرة أبمح، عن الصحيحين قمح، 

وتثلهرواكا،الا،. الكتاب، أوتوا أنهم يد القيامة يوم السامون الأحرون ®نحن 
توجوه من الأمم على الأولوية هده 

لم;مصحيح ئي حاء كما الخلائق سن بينهم يمضى من أول أنهم ~ أ 
تبللهم المقضي القيامة يوم والأولون الدنيا أهل من الآحردن ®نحن 

الخلأتق«ره.
صحيحني كما الصراط يجتاز من أول هي سيها مع الأمة هدْ أن - ب 

منأول وأمتي أنا ئآكون جهنم ظهري بين الصراط ®ليضرب ت لم م
يجيرءص.

منأول ®ونحن لم: مصحيح في كما الجنة يدحل من أول أنهم ~ ج 
ألفا.المعون وثيهم الجتة،الأ،. يدحل 

نيكما تبلهم كان ممن عملا أنل أنهم مع الأمة هذه أحر مماعفة ~ د 
»ءثلتال: الشي. عن الأشعري موسى أبي عن العلويل الخاري حديث 

يومعمل له بمملون قدما استأجر رجل كمثل دالنصارى واليهود لمين الم
•الحديث •••لأ،• معلوم أجر على الليل إلى 

رعسلأمحابالمععة.(، ٨٧٦الخاريحاوث))١( 
لم.عصمحيح )٣( المععة. كتاب الم م)٢( 
(.٢٢٧١رقم)حاويخ، الخاوي مححح )٥( الم. ع)٤( 



١٨٧ودعيغ عساق رسائل 

Iمنها كشرة أحرى بأمور وأمته رموله أكرم اف أن ~ ٤
شهررمضان.— أ 

القدر.وليلت — ب 

السامة.الأمم عنه أصل الدي الجمعة ؤيوم ~ ج 
الوحالوأن نسهما الملأ٠ ونضل س جده وموالكعبة ومكة — د 

دال.حالهما.لا 

عالهاشر صلى للرمول ومتعا بالقرآن حاكما السلام عليه عيس ونزول ~ ه 
*وملم 

Iمهمة أمور عدة مق مما يتض • ونتابج يرئس • ثامنا 
كمابالعبودية الله وشرنه ورسوله، الله عبد مر الكريم التي هذا أن — ١ 

إلىورفعا فيه غلوا الإئراؤل الأمور؛ تحد ؤنرفي من فليحذر الة. بالرسشرفه 
والتوقير.المنزلة من له وما حقه ش حفاء والتمريط . ونحوهاالألوهية 

محمدأأن وشهادة اممه إلا إله لا أن شهادة الشهادتين! بين التلازم أن — ٢ 
عليهافه صلى به بالإيمان إلا دين ولا ليمان يمح لا أنه يقتضى النه رمول 
الناس.ولكل لكافة شامل وهدا ٠ به حاء مجا واتياع وملم 

شهادةالحثليم الأصل أن يغفل الطواف أو الأديان بين لقاء أو حوار أي أن — ٣ 
الشهّادتانهاتان تقتضيه وما الله رسول محمدأ أن وشهادة اااله إلا إله لا أن 

أنالملمين مجن يهللب أن مرى له حقيقية تمرة لا حوار فهو ولوازمهما 
١^^١والمشركين• والنصارى اليهود دين يصححوا وان دينهم عن يتخلو 

١ولاحقاآ سابقا الحوارات فثل سبب 

لنكونالحقيقي الإسلام يقدم أن — الغرب ومنه للعالم يقدم أن أرى — ٤ 
التعميةأساليب مجن وأنفح أجدى وهذا غيرنا، ومع ئا أنفمع صادقين 
المسلمينعموم يقبلها لا الش والشذوذات التأؤيلأت عن والبحث، والإحفاء 



ودمثعقدية لسائل  ١٨٨

إسلامناولا سؤيعتنا ولا ديننا ني نليس الغرب. مفكرو بها يصدق ولا 
يه.الجهر من نخاف أو مته تخجل ما 

وسلم.وصب وأله محمد سا على اف وصلى 



انمايعقالرسام 

صومأخطاء 





١٩١ودمة عقدة ائل رس

اومسمئ

ومننا أنفشرور من يالله ونعوذ ، ووستغفره ونتعيته نحمده ش، الحمد إن 
•أعمالنا ميثات 

اشإلا إله لا أن وأشهد له، مائي نلأ يخالل ومن له، ممل فلا الد يهده من 
ورسوله.عبده محمدأ أن وأشهد له، شريك لا ه وحل. 

ء_>ان:]TJ وه قتدون يأتم إب ولا،وى ما,ئدء حف آس أص »انزأ ^١ ١٠
ؤثأتآيبث يدجها  ١٢٠وؤ »؟9ت} متتن ق أقتم، دوؤ آدمأ آلئاس >ؤهكأئبا [• ١٠٢

ونتاهؤمحز آه'كان إن ثأأديم يمح، آري أه ثأيتوا دتآء كبجإ يثاب 
١[•]النماء: 

Pنشن سدي م محج و ءة و محتمإ ه محأ ^:١^؛ 
[.-٧٠١٧]الآ.ٍزاب: وه عفتثا مدا هار ممد قيوع أس بقع رم، دمأؤم 

العقيدةعن والحديث، يالعقيدة، يتعلق الرسالة هده في موصوعتا فإن ت وبمل• 
علىشعواء حربا نشاهد إننا حيث، الحاصر، عصرنا في خاص شجون ذو 
متهللمةسهامها، صوبت، قد إلينا محوجهة حربا يالذالت،، عقيدتهم وعلى لمين الم
Iواصح الجواب السبب، هو مما ومغاربها، الأرصن مشارقا من 

حازما،اعتقادا ذللث، ونعتقد ، اف* رمول محمد الق إلا إله ءلأ نقول، لأننا 
التيالرسالة هده حاءين، عقدية معركة عدونا هع معركتئا ولكون هدا، فلأجل 

يالحقيدة،المتعالقة الشائعة الأخطاء بعض عن وهي بهارا،؛ ينفع أن اس أسأل، 
أنلا لو وتنتشر لتكثر كائت، ما الأخهئاء هده أن الأمر بادئ مي نعلم أن ؤيشغي 

الإسلامبلاد في الأن والمتأمل وتعليمها. العقيدة تعلم في كيرأ تساهلا هناك 

المساجد.احد لي أشما محاصرة الأصل ومي؛ي )١، 





١٩٢ودعؤيت عقدة واتل 

—أعدائها صد عنها والدناع العقيدة لبيان والرسائل الكتب ألفوا ومحي "" د
معلوم.كثير وهدا 

وعلماوه.الإسلام أئمة يه يقوم ~ اليوم إلى ~ التحدير هذا يزل ولم ~ ٠- 
صدعرجهة شعواء حرب من — الأزمان هذْ محي " "ومرؤْ وسمعه نراه ما )٤( 

الصافة:الإسلامية العقيدة 

والوسيرنوالنمارى اليهود من اف أعداء يثن الإسلام بلاد حارج غفي أ- 
ووسائلالتشكياك، ذأنواع ت لمين المعقيدة نحد الحرب من أنواعا 

تهممن بأنواع أصحابها ورمي العقيدة على المباشر والهجوم التنصير، 
لم.ميجهله يكاد لا أمر ذلك كل - والإرهاب التطرف 

تالتيارات أحهلر من بتياؤين المسلمون ابتلي المسلمين بلاد داخل وفي ب~ 
والمعتزلة،الرافضة، من والعبادات المقالات ني البيع أهل تيار • أحدهما 

وعيرهم•والخوارج دالمرجثة والأشعرية والصوفية 
وسيلةكل استخدموا اللذ.ين والخداثيين والقوميين العلمانين تيار ت والثاني 
متتوعة.بأسالبتإ سمومهم لنمث، منها تمكنوا 

علمح،التريز عن ~ الدعوة إلمحا ينتب س منهم يكون وند " ابفما إعراض ره، 
ومعإلمح، أدى مما لمين، المبلاد ني لمة مأمور بأنها والزعم العمدة، 

—.اف هداهم — متغاغلون أو غاغلون عنه وهم وتنوعه الانحراف 
تأصيلعلى أحيانا تركز لا التي الدعوية، والعلرق المناهج بعض ومثله؛ 
وبئانهابالعقيدة 

مجيب.سمح إنه وناشرها ونارئها مصنفها الرسالة بهدم أن الاله أسأل 
ّالعالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآحر 

المحمودصالح بن الرحمن عيد وكتب/ 
AMX'/r/XAالؤياض 





١٩٥ودعؤم عسم رسائل 

الأولىالصجصوعق 

قضاياعامهأحطاءفي 

منيفهم الماس من كثيرأ فإن الله، إلا إله لا مدلول مفهوم في حهيأ ت أولا 
uLيقولها كلمة أنها اش إلا إله لا  Jj ،، أمورأمنه تقتضي الكلمة هذه أن ؤينسى

تركناها التوحيد، كلمة تقتضيها التي الأمور هده أعقلم ومن • بها المعلق غير 
والإئات.القي 

•وتعالى تارك اه لغير المادة أنواع من نؤع أي الإنسان يتقى بأن الفيرت 
ومدلولله. شريك لا وحده فه المبادة أنولع جمع يصرف أن والإثبات؛ 

~وتعالى بحانه ~ اش يقول ولدا بالaلاءوت، والكمر فه، انمين إحلاص ؛ هدا
ثأجئغيأأثه آعثدمحأ ل ^٢^٠ قؤ طؤ ؤ،  CSmءؤزلس والزيز: ، ني؛:١٧

ألنكنرت..هرا،.
ونراييه.لأوامره والخضؤع تعالى؛الهلاءة اش، إفراد •' ممتضياتها ومن 

مقتفائافه إلا إله لا أن فلمهم هو اليوم، الماس مض محي الثاثع والخلمأ 
مقتضىلها ولكن الأول، وركنها هومقتضاها هدا نحم■ نقول• فقعل، الله عبادة 
الشركمن البراءة من بد نلأ بالهلاءرت، الكفر وهو ألا منه، يد لا وركنا آخر 

نبيناوعلى عليه ~ الخليل إبراهيم ملة هي وهده حميعا، بالء؛لواغيت، والكفر 
ال ١٠إل تض ؤافين وإقمح حثنه أتر» إم حانق I والتساليم الملأة أفضل 

سإق 
معناها؛أن بعضهم فلن — اظه إلا إله لا مفهوم في — الشائع الخهلآ ومن 

الموحيدأماس هدا ؤيجعلرن الربوبية بتوحيد ذللث، ؤيمرون افه، إلا خالق لا 

٤.ت الممتحنة محورة )٢( . ٣٦النحل; سورة )١( 



ودصةعقدين رسائل  ١٩٦

نيهالمخالف م مهم الربوبية وتوحيد والمسائل. الدلائل ني ؤيركزون وله، 
—كثير ب والمحالف التوحيد، كلمة دك الذي فهو ت الألوهية توحيد أما تليل، 

المعانواف 

فإنوالراء، الولاء منهرم ني حلمل ت العامة القضايا ني الأ-نحناء ومن ثانيا: 
محنونعلا نولأ الأصل هذا ني حلعلوا وجديهم أحوالهم ني نتشت إذا الماس 

Iوجو، ئلأيثا أبرزها وجوه •^"٠ 
نيوالبراء الولاء لمفهوم مناتضة الصفة وهده الكفار، مولاة الأول؛ الوجه 
أوكتابيين،وثتيين، كانوا مراء ديانتهم تعددت مهما الكفار هؤلاء لأن الإسلام؛ 

،*نلأُأؤ يى أندى ؤ"'دمرأ •' يقول وتحالى بحانه وافه لما، أعداء نهم 
سنؤع بأي الكفار نموالأة ،٠ •••هليلمر تيع حئ ألمحا رلأ آليود عنف سبمى ؤو)، 
العياءيدكره تفصيل على والراء الولاء وهو الأصل، لل.للثا مناف الموالاة أنواع 

مشارقفي جميعا للمؤمنين يكون والولاء بمكفر، لمس وما هومكفر ما بين 
كذلك.جميعا الكفار س والبراءة ومغاربها، الأرض 

ومنهاالكفار موالاة من لأنواع شائعة صور رهناك 
بلادأوش بلائهم، ني بهم الاحتلامحل كثرة •ع حاصة ومحبتهم، بهم العلق ١- 

ونحوه.العمل ش الملمين 

أزمنةبلادهم ني البقاء وربما محبمرورة، أو حاجة لغير الكفار بلاد إلى المفر ٢— 
طويلة.

ونحوه.اوممثل كرة كلأعب معين لغرض الكفار ببعض العلق ٣" 
احتقارإلى يودى بما وقوانينهم ونفلمهم أحوالهم وتلميع الكفار على التاء ٤- 

•وشربمتهم الملمين 

.١٢•القرة: ّورة )٢( . ١٢٢سورةالنما»: 



١٩٧ودعؤة عقيم رسائل 

أوللمسلة الولاء استبدال وهو واليراء الولاء في الخلط من الثاني! الوجه 
منأنه أجل من الاحرين يوالي الناس تعص فإن شانع ح٠لأ أيضا وهذا لليلي، 

علاتتهيزن لا ذللث، يعد ثم الفلاني، ■ ٧٧١من أنه لأحل أو العلانية، المسلة 
اه،ئي والص_، والبراء، الولاء ميزان على القائم الإسلام بميزان بالاس 

أحدهماثخمان وأمامه يأتي هؤلاء من الواحد نجاو تمثلا النه. في والبغض 
الأوليوالي نتجده وتعالى، سبحانه ف عابئ مجطع والأحر مضل، صاد فاسق 

محنليي لأنه الثاني؛ ؤيعادي يلده، من لأنه أحيانا؛ له ؤيتعمب نيلته من لأنه 
لأنالإيمان، على حدأ حطير مدحل وهذا يلده، محن ليي لأنه أو قبيلته، 
والممالحةوالوطن، والقبيلة، اتجاهالية، ميزان ميزانه كان إذا الإنسان 

يكونأن والوا-ص_، ضوته، في عظيم حهلر على يكون فإنه والمال، الشخصية 
اش.فى والينص اش فى الحب، وأءمالالث، ولسانلث، قابك، ميزان 

بعيد،أبعد ولوكان اض، ني وأحبه اممه في أحي هو التقي نالوجل إذأ 
ةا.رعلى وأيغفه كافرأ، كان إن تاما يغضا أبغضه الفاسق أو الكافر أو والفاجر 
•التوحيد ميزان هو هدا إن، الناس أهرب، كان ولو فاصما، كان إن معصيته 

يعصإن يل ضرورة، لغير العرب، حنيرة إلى الكفار استقدام ت الثالث، الوجه 
لمين،المعلى الكفار يفضل ند ~ وغيرهم الشركامت، أصحاب، من ~ الناس 
وهذاوتنقصهم. لمين الموسبا عليهم، وأثنى الكفار؛الأمانة وصفه وربما 

افهفلينق ديته، في حْلر على وهر عثليما، ذنا ارتكبا ئد وصاحبه جيم، حملآ 
•عان الموافه أمنة• لمه معماله إلا م قل• يفلا دنيه، من ولب 

الناسيعص إن يحين، العبادة مفهوم في حهلآ ت العامة الأحطاء ومن •' ثالثا 
والصيامالصلاة مجن المعروفة العبادة أصول على قاصر الحثالة مفهوم أن ظن 

الإيمان؛ومسائل الإيمان ؛J؛J_، كل تشمل العبادة أن ونى والحج، والزكاة 
إماطةوأدناها افه، إلا إله لا تول أعلاها شبة وستون يضع لإيمان  ١٠٠ه؛ لقوله 



ودعؤيتعقدة رمالل  ١٩٨

الإيم|ن،ارا،.من ثب والماء الطؤيق، عن الأذى 
بالأسرة،علاتتك آحرها، إلى أولها من كلها الحياة أمور تشمل المائة إذأ، 

الخاصةالثزون مجن ذلك وغير والممليمية، الأتتصادية وأمورك بالجيران، 
علاتاتالعلاقات هذه كانت، مواء بنيره المجتمع علاقة كذللث، بالفرد. 

أننمقتفاه الشؤع ممهوم *ي داحل ذلك كل علمية، أو عكؤية، أو اقتصادية، 
ه.اش رسول به وأمر به اش أمر ما فيه للثا يوأن قيه، ينهج 

فيالصلاة إلزم ت أي والمجد، سأنالث، ت ؤيقرل يأتي الناس بعض نشاهد إننا 
العبادةمفهوم هر ^ا وهل الإسلام؟ هو هذا هل الماس، عنك ولع المجد 

منحديد نؤع هدا بل لا. .؟ رسوله ومحناعة اش ٍلاءة على ها أمتقوم الك، 
وهدامنها، حاصة أنواع في العبادة بعصر أن يريد العبادة، مجفهرم في العلمنة 

له.الأنتاه يجبا محلآ 
مأنولا وربه، العيد بين علاقة وأنها فتهل، القلب في العيادة جعل وبعضهم 

الدينبأن القائالمن والملاحية العلمانيين ين متتشر وهل|ا الحياة، شؤون بيقية لها 
الحياة.فى له bن لا 

رأىإذا الماص فيعص الدين. في الوسعل مفهوم العامة، الأح0لاء من I رابعا 
أيضاوهن.ا وسهلآ، وكن تشدد لا ت له قال المنة على المحافثل بديته، لق، المتم

اللهرمول يا اه لرسول تقول أنلئ، ذللئ، معنى لأن الخامحلئة؛ المفاهيم مجن 
أص^طءبا أو عهر ا ؛كرإ أيا ُا ، وسمحنا ُكن لم لماذا دد، منلج يأئن 

ننالأن س بد لا وهتا وسمحنا، وكونوا تشددوا لا لته، المشعين . اف رمرل 
الأمر:هن.ا في كلمة 

سنةلأن الوسمحل؛ وهو الحق هو كاملة هؤ ار؛له رسول بستة اكمث أن أولا: 
تقصير.ولا غلوا فيها ليس اش. رسول 

(.٣٦، وسالم)٥٣اوخاري)ا،(، دواء:١( 



١٩٩ودمة عةاو؛غ رسائل 

وظامحث جثإ>قمحا ءؤ|ركو'لك ت تعالى توله ني القرآن ني ورد الوسط إن ت ثانيا 
آلنابم،"«هلا،.عق ^،؛T؛ و؛اءغرمإ 

والتماريكاليهود الأمم بين ومط هم محمد. أساع أن والمعنى: 
حيتماوذلك والجمامة، السنة أئمة منهاج ثي أيضا الوسط ورد كما وغيرهم، 

والمتدعة.المتحرية، اللراف ين ومط الستة أمحل قولون 

الروانصبين وسط هم الد. رسول اصحاب محبة باب في • فمثلا 
الرعيديةبجن ومط هم الأحكام اثل ومالإيمان باب ثي وأيضا والنواصب، 

فيومط وهم المقصين، والمءر٠لين العالين متهم المتشددين بين والمرجثة، 
جميعا.اللواتما ين وط نهم ويكل.ا والمرية. القا.رية ين اسر باب 

ديك،ني وملأ كن قولهم: محن ونحوهم الناس عامة عند يردد ما أمجا ثالثا؛ 
العباداتني التزامها وترك السنن نرك به لمحي ^ن تنمحيل، فيه فهدا 

هوإنما الحق لأن باطل؛ هدا أن سك فلا وغيرها، واللباس والمعاملات 
أولفر،فيها الحد وجاوز السنة في غلا س إلى وجه إن أما بالسنة• الالتزام 

كانالذي ذلك مثل حاصة، امثلة له لكن صحح، نهدا وملأ، كن له؛ وتل 
نإنتزوج، له؛ نقول النساءااأه آترؤج لا *أنا • نقال اش.، رسول عهد ني 

•وسلأ فكن تزوج الرسول. 
لأنئقرلل;كنوّظ؛ أنامأ؛دآء »أتومالاللكااهولأ الذي ذلك، ومثل 

لأحثاكملهوأ-ماكمك،عيوالهلني >ان المي.تاللهؤلأءوأثالهم:
ئم،*أى•فلس -تي عن رف نمن اكاء دآودج دأرتد، دأصلي،، دافطر، أصوم 

والصمامالصلاة نوافل النوافل، جمح يتركون الذين أولئك محولأء ليقال 
أيضاهذا وخيرها، الفراثمي( في، تقصيرهم إلى ذلك ليندي والأذكار، والزكاة 

.١٤٣الثرة: )؛(مود؛ 
وغيرعما.(، ١٤ ٠١١الم وع٥(، ٠ )٣٦ البخاري احرج، حل.يث من جزء )٢( 



ودمثعس؛ق رسالل 

هروالوسط وتصر، وأمحمل رط ند جانب، ز غالى ند فالأول مقصر• 
الصحح.

الخاطئالمفهوم وهذا الومهل مصهللح ألة مني حاطئ *مهوم هناك إذأ، 
التزمُن 1^، لأتمحا حيمأ وذلك حاْلئ، بمنهج الناس بعض عر أحيانا نطقه 

فآتيأموره، بقية رني صلاته، وني لباسه وني لبه، ني اض. رسول يسنة 
خاطئ.مفهوم نهدا وّهلا، وكن تشدد لا I له ونقول 

المنةأهل مصعللح نهم ني الواير الخلؤل الخاطئة، المفاهيم من ت خامسا 
بهورديتا شرعي محصهللح الأصل ش والجماعة المة أهل نمصطلح والجماعة، 
الرامدين،أآ،.الخالفاء ومنة بسنتي اعليكم تال! النص. لأن النصوص؛ 

ومجصهلالأحانمفهومان وهذان ،. بالجماءةال *عليكم نال! التحما. ولأن 
شيهما التزم س كل على يطلق والجماعة نة الأهل ممعللح كان ولدا شرعيان، 

ونيالأيراق ني؛اJاJاتا الممطلح هذا ني الخلط وتع ؤإيما الإسلام، ^١;^ 
ليسمن والجماعة نة الأهل إلى ب، حينما وذلك، أخص، بشكل الرابع القرن 

نةالأشل إلى أوالماتريدية الأشعرية طواين، من كثير ابج انتمثل منهم، 
والجماعةالخة لأهل هزلأء مخالفة نيين أن نيجسط خاطئا، انتابا والجماعان 

آخرينهناك أن لأجل المصطلح هذا عن نعدل لا لكن المالح، لف، الومنهج 
بهوالتسمية — الحق قول من يمنعنا لا الحق بامم ، ١^١٣تسمية نإن به، تسموا 

سالمتاعليه كان ما 'على والجماعق السنة أهل منهج الترام يجب ■ فنقول 
•~ تعالم، الاه رحمهم ~ الصالح 

اشطاعة وجرب مسألة : تيهاالخلهل وي التي العامة الأخهلاء من ت سادسا 

(،٣٤٦، ماجي)٥٣ابن ر رااترماوي)آ؛(، داود)٥(، أبو احرجه صحح؛ حويث من جزء )١( 
اشرمحي ايية ين'الرياض حديث من كلهم ( ١٣٧، ١٣٦وأحمد)إ/

سِاش جل ين حاوبمث،ساذ من (. ٢٣٤، ٢٣٣/0)احمد أحرجي )٢( 



ودعؤةعقيم رسائل 

منذلك في الخعلآ وقع وقد افه، أنزل بما الحكم ووجوب رسوله رطامة 
:منهاأمور خلال 

شكولا الحكام، وهم الناس من فثة على محهتصرة أنها الناس يعص ظى ~ أ 
علىواجب اش أنزل يما الحكم إن نقول ودكن أوليا، وجويا عليهم وجويها ثي 

يردم علمح، وواجب الناس، بين يه يحكمون فيمل الص5ام على واجسا الجميع، 
توحيدمقتضى كان ولهدا ومعاملاته، وأفعاله أعماله س يخصه يما يتعلق فيما 

اساعةوكمال ،  LJUطه اسن وكمال أولا، طه الذل كمال على يءيم العبادة 
مواْ،من ءلاءة على رسوله ومحياعة اطه ٍلاءة تقدم أن مقتضاه كله وهدا ثالثا، 

لم،المالناب لمة، المالمرأة شؤونك: من شأن كل في يهما تمحكم وأن 
يعلمراأن للجمح يد ولا لم، المالبلد لم، الموالمجتمع لمة، المالأسرة 

يحلمحتى الأه يعبد أنه الإنسان يدعي أن يكفي، فلا العقيدة• من جزء هدا أن 
كلفي وذلك، لا؟؛ أم النص. هدي ولق على اش يمد هل • اطه يمد كيف 
الصحح:الوجه على ذللث، يْلبق ثم وشؤونه، أموره 

أموره:جمع في والسنة الكتاب إلى اكحاكم عليه يجب، لم المفالفرد 
الحادامحت،إلى لا اش، أنزل ما إلى ذللئ، كل في يتحاكم وأن ومعاملاته، عباداته، 

غيرها.إلى ولا الوضعية القوانين إلى ولا الملية 

كلها:أمورها في والة الكتاب إر اكحاكم ئيها يجب، السالمة: والرأة 
لزوجها•معاملاتها عملها، نينتها، لباسها، حجابها، 

والقاضي.والحاكم والعالم السالم، واكاجر السالم، الشاب وكدس، 
فيه اطه رسول منهج البد يلزم أن - احتياريا وليس - واجبا أمر إنه 

والحجوأحكامه، والصيام وتفاصيلها، والزكاة وتفاصيلها، الصلاة أحكام 
وأبوابالوصايا، وأبواب المواريثإ، مة وقالأرحام، وصلة وأحكامه، 



ودعؤةعقدة رسايو 

محمدنستا هدى ونق على رينا نتعبد المحياة، يزون جميع ولي النكاح، 
يكفرليس ذلك يأن والقول الوضعية، القوانين إلى التحاكم ني الناهل ~ بر 

ومعبل يالامتحلأل، إلا يكون لا الكفر بأن هرلأء بمحتغ وند يستحلها، حتى 
وهدا• الملة من يمج صلي كفر يوجد لا أنه رصرا حش الداترة هؤلاء يعص 
•الأئمة كتب في مفصل هو كما والعمل وبالقول يكون؛الاعتقاد الكفر بل حهلآ، 
مننول بأي يأحد أن نللإسان العلماء؛ اختلاف عند آن البعض فلن — ج 

الناستتح نلو المزالق، أخْلر من وهدا للدليل• اعشار دون الواردة، الأقوال 
الدين.لضاع ورحمهم واختلاناتهم العلماء أقوال 

اشكتاب إلى الرد — الحادث أو القديم — والاختلاف التتانع عند والواجب 
محتدةانَقبم دأمحل أم إل ردوث سء ؤ، معم ءؤ'"مإن تعالى؛ قال كما والسنة 

بعضينينه مما الحذر كل والحذر دليله، ترجح ما اتباع الواجمتا أن كما 
الدليل.خالفت ولو بها والأخد العلماء رخص تتح من وأذنابهم العلمانيين 

بالكفارالتشبه شررها، ومحيار محلرها عظم الش العامة، الأخهناء من ت سابعا 
والفتيات،والفتيان اء والثالرحال البلاء هذا وشمل وأفعالهم، أنوالهم ني 

وأنياتهمنتهم ألبني الناس حياة من كثيرة أمحور إلى تعد أنه والأءلفال،كما 
منالمثذكى الله فإلى وحفلاتهم، وأعيادهم وسلامهم، وكلامهم ومساكنهم 

بالمسلمين.بلغت الي الحالة هن•، 

الحرمالتشبه بالكفار التشبه عن يثممد أن ومسلمة لم جمكل على والواجب 
الملمينوعلى الصحيحة، وءقياJته بديته يعتز وأن والراء، الولاء يحقق وأن 

ذلك.ش التتاصح 

٠٥٩ت النساء سورة )١( 



٢٠٣ودميت عقدين رسالل 

يعارضند الحديث العالم أن توهم ت أيضا الشائعة الأخطاء ومن ت ثامنا 
نيما أن الملم يعتقدْ أن يجب مما إن •' ونقول — أوالمنة القر1ن «ع نصوصا 
أنيمكن لا صحيحة، أحاديث من النبي. عن لمت وما المنلمم، القرآن 

بها.نصدق وأن بها، نومن أن يجب ■ حقيقة هذه صحح علم أى *ع يعارض 
كيفت ؤيقول نيعترض الوهم من نؤع عنده يحدث ند الناس بعض نمثلأ؛ 

نرىونحن هذا، بعلم وحده يختص وأنه الأرحام، ني ما يعلم اش إن تقولوزت 
الحديثةوالأجهزة والخاظير الألأت ؤلريق عن الأرحام في ما يعرنون الأطاء 

معيتعارض الحديث العالم أن فيتوهم أنثى؟ أم كان ذكرأ الجنين، نؤع ؤيعرنون 
 Uكيلك.الأمر وليس القرآن، ي ف

؛تقول!ؤيسير، سهل المائل هده على والجواب• 

ألمانلمحن ]ما[ ءؤ"«حتارمايىأ'شاي«««يملاد وتعالى؛ تبارك افه نول أولا؛ 
ولونهوتكوينه، حلته امحه، بعلن في بالجنين مايتعلق كل تشمل نالأية العموم 

هدهأوسعيد. هوصمي ومحل الدنيا، ني وحاله وعمله، ورزقه، ونمره، ومحلوله 
-عنه اش رصي ~ ممعود ابن حديثا من لمتا فيما الني. عن الواردة الأمور من 
نطفة،يوما أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم ررإن قال؛ أنه ه النثي عن 
فينفخاللك، إليه يرمل ثم ذللثؤ، مثل مضغة يكون ثم ذللثا مثل علقة يكون 'ثم 

أووثقي وعماله، وأحله، رنته، ؛ بكتباكلمالتا؛ بأر؛ع محيومر لردح اب 
معيدلأى.

وتعالى.مبحاته الله ندر باب في داحل ، أوآئثمح، ذكرأ كونه معرفة إن 
فيه.إشكال لا وهذا تخليقه، بعد إلا أنثى؟ أم أذكر اليمؤ يعرف، ولا 

.٣٤سررةش.ان: )١( 

رمحيعود مابن -bJ^، من (، ٢٦٤٣)لم وم<، ٧٤٥٤، ٣٣٣٢، ٣٢٠٨)اليخاري روا، )٢( 
ئ.اه 



ودمةعس؛ق رماقل 

إنهمالإنسان؟ حلق تشكيل نل أش أو ذكرأ كوته تعرنون هل ت نقول يلهيا 
حروجهوترب نموه واكتمال تخليقه يعال عرتو0 ما قإذا ذلك! معرية ستهليعون لا 

تعارضفلا نموْ واكتمل تخلق ما بعد صار هدا إن ينقولت أمحه، بعلن من 
نصرصوأن صريحة، القرآن نصوص أن يعلم أن المد على فالواجب بجنهما، 

غيره؛مع ولا الحديث العلم مع تتعارض أن يمكن لا الصحيحة الأحاديث 
وحلقاوتنزيلا أمرأ وتعالى سبحانه افه ص والكل فيه، شك لا حق لأنها 

وتقديرأ.





ودعؤيةعقدين رالل 

علىيقومون كانوا وغيرهم الماس بني من الخلفاء عهد وني ال-حرةلا، بعض 
أحدسيع نقد به، حعلى كل والتأديب، بالقتل والمثعوذين الكهنة هؤلاء 

والناسعليه لحل نما الخليفة، فامنيعا٠ المنسايت،، علم يدعي بكاهن الخلفاء 
إنني• نعم I هال، ، الناس؟ أعمار مقدار تعرف، أنت، هل الخليفة; تال وله حس 

وتالأونلايثج. سنتان له: نقال عمري؟ س بقي كم الخليفة: له نقال أعرنج. 
السياق،كان وهنا منة. ثلاثون عمري س بقي • تال أتت؟ عمرك س بقي كم • له 

عمرهأن دءوا0 الحالين ني كذبه تين رنته نمير فلما رتبته• اقْير له نقال حاصرأ 
إقامةوبين كذبه، وبيان نضحه بين جمح المرقق، نهذا منة، نلأJون نيه بقي 

للمغيباتج.المدعين هؤلاء مثل ني وتعالى سبحانه اش حكم 

إليهمالذهايج أما يجوز، لا أمر تصديقهم بدون الكهان إتيان ت الراح الأمر 
كفرنقد يمول بما نصدقه كاهنا أتى »_ تال; الني لأن نهوكفر؛ تصديقهم ْع 
،.((١٢محمد على اف أنزل بما 

وأنهمحطرهم إلى نشه أن يجب، مما وفحوهم الكهنة هؤلاء إن ت الخاص الأمر 
والرلوالكهائة، حر اليرون هولاء فإن عفليما، ادآ فلأرصن ١ ني دون يق

السلامةاه أل نالكفرباه. بعد إلا يقوم لا السعحر أن المعلوم مجن لأنه باه؛ 
ونحوذللثخ•وانملمر المرن، ني القاد أنواع ينثرون هؤلاء أن كما والعانية، 

صحرتها،يقتل أمرت عنها اه رصي حقمة الزمتض أم أن ورد الل-ى الأثر ؛ي جاء كما ( ١) 
»يأحمد الإمام ين مل.اه احر-بمت الأر و،ياوا جناية، ين جناوس> عن صح ركذلاثه كف،، 

(،سحدثباهيننمينناغءناينصر،نكر١٣٦/٨٠ّ)
)رواءهاب؛ وتال )ا*/ - المجعع ني كما - أيضا الطيراتي أحرجه وتد عسما. 

وروا.:ممات(. رجاله ويب صبة، وعي ا.نسن العن ماش ين إممامل رواية من اليراني 
عته•اث رصي معد ين مدالرحمن بن حمد عن ( ٨٧٢المرملآ)آ/ مالك،»ي 

والترط-مح،)ْما(،والخاوك،ز،النالخاحرجهايوداودر؛«؟م(،والسا5ي)'مل، )٢( 
(,١٧)، n/fالكسر)



٢٠٧ودمة ءساق رمالل 

منوهذا صورها، يجمح جاتزه النشرة أن ظن الناس بعمى إن ت أيضا نقول نم 
تتمان النشرة إن ت نقول وتحن الحر، حل ت هي والنثرة الخاطثة. المغاهيم 

تمديمانيه لأن يجوز؛ لا نهدا مثاله، حر بحر الحل الأول! م الن
يجرز•لا وهدا إلهم والإمحان لمكانتهم وتحزيزأ المحرم لهؤلاء 

المريم\م\ك ني الواردة والأدب بارني حر العلاج الثاني: القسم 
الجائزة.الرش من هذا إن فقول! الصحيحة، والأدعية 
نهإن له: ونيل بمرض أصب إذا الناس من كشرأ أن والمشاهد العلوم وس 
ينتهي،ما دكثيرأ ومغاربها الأرض مشارق في الحرة على يدور تجده محرأ، 

وهداالإثم، من ولاطم الشفاء ل حمل فلا الحالين، في اربال، إلى أمْ 
المشتملةالخونة، وبارفى الشرعية، بالقراءة نعالج أن واراجب يجوز، لا 

أصيبواأناما رأيت، ولقد له. شك لا وحده اممه إلى والالتجاء اكءاء على 
كما— الشرعية للقراءة — وتعالى بحانه ~ الله ووقتهم المحر، من بأنواع 
طريقعن زوجته من منع من وفيهم اف، فشفاهم فقعل، - ووصفت، أشريت، 

فاتقواالأولاد. له وولد ~ وتعالى سبحانه ~ اش فشفاه افه، إلى ولجأ الحر، 
ونتاصحواعقابه، أليم واحشوا الثلاُرة، الشركياُت، هده مثل عن وابتعدوا اش 

تركها.على بيتكم فيما 

المشهورة:الشركيارتخ أنواع ومن انا؛ ث* 
الني"لأن يجوز؛ لا محرم وهدا الرسول.، مر لزيارْ والمفر الرحل شد 

المجداجد: مثلاثة ارحالإر تشد ®لا الصحيح: الحل.يث، في نال 
اضرسول إن فاتل: يقول قد  ١،١مداالومجدى الأقصى، والجد الحرام، 

نهيإن ونقول: القبرر، فيها تدحل فلا اّحد، إلى الرحال شذ عن هى ن. 

(.١٣٩٧\، TrA/Yوملم)(، ١١٨٩روا،الخارى))١( 



ودعؤمعمدة رمالل  ٢٠٨

القبورأو المشاهد أو الماحي من المعظمة الأشياء لجمع شامل الرسول. 
سيناءقي الطور جبل نيارة ني سانرأ م الصحابة أحد ذهب لما ولهذا أوغيرها• 

الطور•جل من جثت تال؛ جئت؟ أين من ت تال آحر صحايي رجوعه بعل- ولمه 
تذهبأن قبل رأيتك لو ت له فقال مجد. ولا تبر فيه ليس الملور جبل أن مع 

نلاثةإلى إلا الرحال تشد ®لا يقول! ه اه رسول سمعت إني لنعتك، 
نيووي بدأ الذي المجير الخهلآ لهذا ننبه أن فينبغي ،• الحديث،، ... احي م

والعافية.الملامة اف سأل الناس. يعص 

منغيره وكذا ءند0، المزال أو يه أوالتمسح البي. بقبر التيرك • الثا ث٠ 
والآئر:القبور 

نحال.روأن منها، نحذر أن فيبني ٠ وشاعت، كثريت، التي البلع من ذلك وكل 
وتعالى،تبارك اش دون مجن الحاجا،تخ ومواله ه الرسول دعاء أما غيرنا، منها 
الملة.من مخؤج أكبر شرك فهدا 

والمسحوبابها، وستورها وحدرانها بالكعبة التبرك ذللئإت في يدحل ومما 
محوكذا ومسحه، الأسود الحجر تقييل والوارد يجرز، لا كله فهذا ؛ها، 

ومسحهوتقبياله الأموي بالحجر المسح ورد وئاو الأست3لاءة، عتاله اليماني الركن 
الماني.والركن 

والمدينة،مكة فى المتعددة بالاثار اكبرك — منه الحالر ينبض مما ~ وكذلك، 

..اض رمول مدينة في الأماكن يعص أو حراء، غار أو تور، بغار البرك • مثل 
منها.المسلمين تحذر وأن منها نحذر يجب، الي البتدعة الأمور من ذللثه وكل 

رنم- الطيالي رواما ا ونمته، ~ عنهما اش رخي النفارؤا~ رأبرمرة أبومريرة هما لصحايان ١ ،١( 
صالجائز أحكام م الأزتي الشح تال كا محح ؤإمادئ ٦ ٨ سند، وأحمدثي ، ١٣٤٨

وأُوساوالخد.رى-رضيالهوانئلرضينأومالكلساينصر، مح. ١٤١٢-٠لالمعارإ،٢٨١م
.٢٨٧-  ٢٨٦ص سائق الالممدر ؛ي الرحال. شد عن النهي لحادينؤ فهمهما في ~ ينهما 



ودعؤمعمدث رسائل 

نيارةعند الميت على الفاتحة يراءة عالمورث المتعلقة البيع وهن ائعا' ر٠ 
بدعة.وهو الني.، عن يرد لم وهدا القبور: 

للقبور:النساء نيارة تشيع: بدأت التي اييع ومن اما؛ ح٠ 
عنهثت كا الشورأ؛ زائرات ررلعن الني لأن تجوز؛ لا للمور ونئارتهى 

لالصحيحة الأحاديث واللام؛ي الصلاة عليه 
وليلكتعالى، اف بنير م والشالحلف الثاتعة الأخطاء ومن ادسا: س٠ 
;متها متعددة صور 

بعضهم:وئرل أبرك، وحياة بعضهم، وغول بجاهه، أو باليي الحلم، 
مشهوروهو بالهللاق والحلف بشرهي، بعضهم: وقول ، وحياتلث، أو وحياتي 

الشركمن وهي يجوز لا كله فهدا باه. الحلف، تعثليم من أشد معثلما صار حتى 
ذلك.سيالأشاْإر وةدترفىإرالأتمر، الأصغر، 

تعالى:اف بغير والأستحارة الاستعانة ؛، ١١٥ومن ابعا: س٠ 

منالشدائد عند بهم والاستغاثة والأولياء بالقبور التعلق ذللث، صور وأعثلم 
ويعانهم.بالجن الاستعانة وكدلل؛، تعالى. اض دون 

ويول~ النحم، وجه ئي أنا ت يعفهم تول منها؛ لذللث، أحرى صور وهناك 
منسبعة )أتم، سلوك سبعة بعضهم: وتول وعليلثا، اه على دحلتإ بعضهم: 

وأنتاالماء »ي لي الله وقول؛حضهم: عليه. يدعو بلثا( وطاروا حملوك الجن 
تعالىافه بغير التعلق المقتضية الشركية، الألفانل من وغيرها الأرض■ في لي 

بالمخلوهين.والاستعانة 

صحد.ث\.ي(، ٣٥٦- ٣٣٧وأحمد)Y/(، ١٥٦٧اجه)وابن ١(،  ٠٠٦اكر.اوي)روى كما :١( 
ابوروا، الذههما، رصي ماس حدماابن شاهدمن وله محن. وإسادْ محه. اه رمحي ميرْ 
حديثشاهدآحرمن وله (، ١٢٨٧وس)\/{<\\، (، ٩٦واكائي>إ/0آ، (، ٣١٢٣داود)
(.٥١ ٠٩)الجامع صحح وانتلرت عته، اه رصي ثابت، بن حان 



ودعوةعقدة رسائل  ٢١٠

الأكبرالشرك من وهو تعالى، اف لغير الذبح الشائمة الأحءلاء ومن ثامنا؛ 
تشرك تعار اف لغير دصرثها مادة تحار الله لغير الذح لأن 

ذلك:صور رأشهر 

شقعن ذلك كان وسواء بها، إليهم والتقرب والأولياء لتجور الذبح ~ أ 
ذلككان أو صيض شفاء عند بالنذور أو لهم، يالذُح الأمران وصايا 
•يجوز ولا شرك كله فهذا بهم، التعلقين من مملوعا 

الذينالجهال من طعهم أومن الحرة نل من إليهم تقردأ للجن الذبح - ب، 
وهوحرام كله فهذا المشعوذين، الحرة هؤلاء من للشناء طيأ إليهم يأتون 
•يجوز لا شرك 

أوتأسيسه، عند البناء تواعد عر الذبيحة دم وتثر البيت بناء عند الذبح ~ ج 
منحمايته أجل من حدرانه عر دمه ونثر الجديد البستا مكن عند الذبح 
يجوز.ولا شرك كله وهذا الجن. 

تونمحوها يالشرك؛امت، المتعالمة الشائعة والبيع الأمور ومن •' امعا ت٠ 
تأثررمن وأتباعهم الصوفية بين منتشر وهذا الرسول،.نور، أن اعتقاد 

عريحتجرن ثم الأصلاب، ني تقلد إلهي نور الشي. أن هزلأء ؤيعتقد بهم، 
اللهعط. أن حلاصتها هشام ابن سيرة ني وردمت، مكازربة مجوصوعة يقمة ذللثج 
نيالبغايا من بعضا أن المصة! مول( ثم نور، جبينه في كان اطه. رسول والد 
لقيتهأتاها فلما آمنة، زوجته على لحل أنه ثم عليها، فأبى ها لتفأرادته مكة 
ولب؟لها: تال أريدك. لا فقالت: لقسها فدعائ أيام بعد المس المرأة ■_ 

وأنر النور هذا يكون أن فأردت، نورا، -ميئلث، على رأست، كنت، لأنني ت فالت، 
!إ!اوررةدزالالآن!

اشتمد "ميز( همآ،كان وأنه الأصلأب، في تقلب، نور ه الرمحول أن هؤلاء فيزعم 
اا الدنيا إر حرج تم آمنة، أمه بملن النورإر هذا انتقل نم اض.، رسول والد 



٢١١ودعؤم ءس؛ق ادل ر،ا

الأطفال.يولد كما ولد بثّر . الني إن بل صحيح، غير كله هذا ت ونقول 
نيالتماري بقول نسه القول فهذا نور، أنه . اف رمول ني المرنة قول وأما 

ودعائهاممه. رمول عبادة إلى المونة بهؤلاء أدى وقد ، عبدوْ حتى المسيح، 
اليامحلل.من ذللث، وكل ••• الموالي ه بنميحمر بأنه والزعم الله دون من 

إنونقول! تغزونا، أن نخشى التي الملع هذه احذروا الناس• أيها فيا 
وإتآاءهومعمته محتاعته. والواحء_، معروفة، حقوق من اه. برمول يتعلق ما 

ررإنماه؛ اطه رسول قال كما ورسوله، اطه عبد ! فقولواتفريهل، ولا افرامحل بلا 

العبوديةبين الجمع الومهل المهج هو وهذا . ورسوله® طه ا عيد فقولوا عيد أنا 
هذاوليس الكثيرة حقوقه له تحففل التي والرسالة منزلته، فوق ترفعه لا التي 

المسألة.هذه تفصيل موحلن 

:إليهالأنتباه ا يجب والتي والشائعة الخطيرة لأمور ا ومن I اشرأ ع* 
أوغيرأوالملأة كاللحية الإسلام؛ وبشعائر وبالخلتزمين، بالدين، الاستهزاء 

النائي،من كير بن واسر ّاع هذا ان حاأا المؤسف.، ومن السعاتر. من دللث 
أوبالإسلام،باض الاستهزاء الكفرإذ إلى بصاحبه يودي قد جدأ حطير باب وهادا 

الأينأولثلث، عن يقول تعالى والأه وتعالى، تثارك بافص كفر الثراتع من أوبشريعة 
عزم،حكنا إقثا سثألته،و وأصحابه! اطه. رسول من سخروا 

ءابمن1ؤبمد كَكتيم ثنذيدأ لأ و ررثدمحءكتتّ وءاينمهء أيأس هل يثثتب 

٠لاتطروJيكمااطرتت تال اه. رسول أن عته اض رصي الحطاب عمربن حديث كماورد؛ي )١( 
الأنيياءقي البخاري ت أحرجه ورسوله، اض عث ت تقولوا عيد، آنا إنها مريم، اين النصارى 

النمح(.)م أحضت. إذا الرئ مي، الجر رحم يابط: (، ٦٨٣٠)المحادين ور (، ٣٤٤٥)
.٦٦، ٦٥ّررةاكوة، )')(



ودعؤةعمدم رساثل  ٢١٢

كفر،يالدين الاستهزاء فإن شديدأ، حذرأ محذا من احدروا الناس•" آبها فيا 
القوم.أوإصحاك المزاح ميل على ولوكان 

أنيخشى لأنه محير؛ مزلق س فإنه بالدين، بالملتزمن للامتهزاء بالمب أما 
الإسلام.شعاثر من يه التزم لما لكراميته يكون 

شريعة،من به تمثل ما لأجل الملتزمين بأحد استهزأ من إن مول،•" ثم دمن 
استهزأإذا أما كفر• بالشريعان والاستهزاء . استهزاء هذا ^ن 

صاحه.على يخشى خلر مزلؤا فهذا بأشخاصهم، 



٢١٢ودعؤية ءةاو؛غ ر،طدل 

امحاوتهاوْجموعه 

وموهاواكماتم أخطاءصلق؛الرقي 

المريضعلى القراءة ني الأصل محإن القرآن، مراءة يتعلق ما دلأ؛ أ* 
بالقراءةأحاف إذا لكن الجواز، الشرب واومذا،ت، القرآنية بالآيا<ت، رتمذْ 

بدعية،تراءة إلى مشروعة شرعية تراءة من و>ولت، ^٤، ٠٧مخالفة أحرى أمور 
أوؤينفع، يشفي ه نقالقارئ هذا بأن الاعتقاد أو اء يالنالرجال ناحتلامحل 

تحولقل الأمور هذه إن ت نقول محرمة، أو مبتدعة أحرى أمرر من بقع ما 
ذلك.إلى الاشاه نثنى عنها، مهي تراءة إلى القراءة 

آلاتأر خرز من لكنت إذا التبة إن ونقول: القرآن: من التمائم انيا: ث* 
شديدأنهيا محها نهى والني. المحرمة، التمائم مجن ذهدْ أوغيرها، معدنية 

الأحاديث،ره.كماوردفىذلالث،
القرآنمجن آيايت، إلى الناس بعض يأش كأن القرآن، من التميمة كانت، إذا أمجا 

المريضصدر على ليعلمها يئكتها . الحم، أحاديث من أحاديث أد الكريم 
بيت،على تعلق وتد عنه، الأذى وينع لحفثله سليم صحيح صدر على أو لشفاته 
جوازها.»ى اختلف فهده ذللثإ، ونحو وميارة 

أمور:لعدة تجوز؛ لا الأمور مده أن الصحيح إن ~ نمول: ونحن 
ه.اض رمول أصحاب، لدى معروفة تكن لم بدعة هده أن ~ أ 

منغيرها مح، ناهل محها ناهل من لأن المحرمة؛ التمائم إلى تولى أنها ~ ب 
تحريمها.على العلماء اتفق الض التمائم 

^،Jb-، له' ف ا ربع تلا رديعة تملق ومن له ش ا انم فلا نمة تملق أمن ت حديث، ورد؛ي ى ( ١ ر 
رالأي معاني شرح نر والعلماوي (، ١٤١٣)حمان )أ/أها(،واين احمد الإمام • أ'؛مجه حس 
ومرئ.(، ٣٢٥)إ/



ودم؛قعقيم رسائل  ٢١٤

البولبماله وتد المياه، دورات ش ويحوله القرآن امتهان إلى يودي هذا إن ~ ج 
محه.نمد وأن ذلك،، حكم نعلم أن نيشغي الأطفال، عند وخاصة أحيانآ، 

تيكرهه أمر حدويث، بعد الإنسان تول الشائعة؛ الأحءلاء ومن الثا؛ ن٠ 
علىامحراض لأنه محرم؛ الاعتراض فهدا وكذا• كذا لكان كذا فيث، لوأنني 
ئإنتعجز، ولا باق، واستعن يتفعك،، ما على ءاحرص والميس٠الت المدر، 

افتدر تل: ولكن وكذا، كن-ا لكان كد«ا ذعالت>ا لوأني ت تقل تلا شيء أصابك 
اكيءلانال١،.عمل هع )لو( فإن وماشاءنعل• 

اعتراضلأنه منعه ذيج_، شاع خْلأ الأمور بعض نوات عند التحسر نهذا 
وتعالى.تبارك الله قل>ر على 

لأمورا جمح ني ]لو[ استخدام أن ذللث، معنى هل • ؤيقول مائل يال وند 
تتقصيل نيه الحوائج ث نقول ممتؤع؟. 

لوأو ، لأكرمتاائ، أتيتني لو I يقول أن مثل الخبر مجرد )لو( ■ نصد؛إذا — أ 
الإخار.باب، من لأنه جائز هذا ت نتقول لررتك، بوجودك علمتا 

لحججت،قدرة عندي لوكان I يقول كأن محشرؤع، أمر في التمني به قصد إذا ~ ب 
المي.عنهما أخر اللذين الرجلين مثل به، لتصدنت، مال عندي أولوكان 

اهأناْ رجلا رجلتن؛ ذكر نإئه نفر، لأربعة الدنيا إنما •' الشهور حديثه في 
مثللي كان لو يقول؛ لكنه مالأ يؤته لم لرجلا اض، سيل في فهوينفث، مالأ 
.سواء٠ل٢، الأجر في أفهما نال.ت نمله، مثل لفعلت، فلأن مال 
لما. النك، لمل مثل وأيضا إليه، مندوبا نهومجشرؤع ُشروع أمر مح، نهدا 
أحدسأله ولما — واللام الصلاة عليه ~ قارنا لبقي حجته في الهدى ساقا 

(.٢٦٦٤)- الثور محاب، - ملم روا، )١( 
ومحديثمحسضط،ابيمم(، ٢٣١، ٢٣٠ا-محرءهامثي)أأمأ(،واِاو)إ/)٢( 

.( ٣٠ ٢٤)الجا•ع صحح انظر ينه؛ اض رصي اري الأن



٢١٥ودمة عقاو؛غ رسائل 

الوتال؛ اض؟أ. رسول يا وأنت ت له ونالوا بالتمتع الناس أمر عندما الناس 
سفهذا عموة، ولجعلتها الهدي سقت ما استدبرت ما أمجري س استمالت 

مشرؤع•أمر قي التمني 
سجقالذي ينه، المنهي هو قهذا ويدر، ووقع مضى ما على يتحسر أن ~ ج 

بيانه.

صمر،يشهر التشاؤم إليها: الأنتيا، يجس، التي الشاىران الأحهلاء س ت ابعا ر٠ 
تاله دالنحم، الشهر هذا ني، يتزوجون لا الناس بعض إن حتى منتشر، وهذا 

وصفر،. ٢٢صفراالولا هامة لا و ^٠٠ ولا عدوى ءلأ ت الصحيح الحديث، ني 
يجوزفلا الراجح، هو وهذا صفر. مهر الثراحت من كثير يد به المقصود 

فيه،انر ونفيه نتزوج الشهور س غيره مثل الشهر هذا بل الشهر، بهذا التئازم 
منه.نتشاءم ولا 

فيه.التشاؤم أو المصحف، س التقاول I الشاثعة الأحهياء ومن •' اما ح٠ 
حيرفيها آية قرأ فإذا فيه، الصفحة س آية أول فيقرأ الهصحفإ يفتح بأن وذللت، 

يتبني،لا هذا إن ونقول! تشائم. ذللث، نحر أو عذابخ فيها آية نرأ ؤإذا تقاول، 
العلماء.س كتير هه نهى وتد 

تجارك ٠٥١دون من Jالأ١سار٢ا التعالق ت الشائعان الأخهياء ومن ت ادسا س٠ 
ذلكونحو رزئه في أو حمايته في بالأمبابا تعلق الناس من فكثير وتعالى، 

تامتلة له وهذا تعالى ربه عنه وغفل 
الأسباب،هذه بأن والثلن الشدياو، الخوف ونحإ ني ؛-اب، دالأمالتعلق ~ أ 

(.١٢١٦و.الم)آ/«'آا، (، ٧٢٢٩روا،اوخاري)اْآا، )١( 
والرواةاكابررائطم)«أأأ(سينط،ابي(، ٢٢٢٠^)(، ٥٧٥٧روا،الخادى))٢( 

تولبزيادة ١(  ٠٧أ/ ٢٢)٠ منه اه رصي جايؤ حدث ومن نوءا ريلا •' بريادة منه ا؛د رصي ،^،؛ ٢٠
ارلأنواءا.



ود^عقدث رسالل  ٢١٦

اضدون من بها التعلق ولكن جاتز، أمر بالأساب الأحد أن ومعلوم تحميه. 
عنه•المنهي هو وتحالى تارك 

أيضاوهذا الوحيدة، الرزق وسيلة هي أنها وظنه بالوظيفة الموظف تعلق ~ ب 
طرائقأمجا شل، الوسائل من وسيلة إلا مي ما الوظيفة بل صحح، غير تملق 

.ومتتومة ءك؛يرة الرزق 

•ونقول، العدو، من يحميه ذللثا نحو أو لبيته تحصينه أن الناس بعمى ظى — ج 
تعالىباض - نعلها مع — الةاسا تعلق نيجني ثل، الأساب، س أيضا هدا إن 
•سيء كل ملكورؤتi بيه الدى الأسيامحب ب ت م

وعلىتجوز، لا التي الأمور من نهدا اممه دون وحدها بالأسباب التعلق أما 
حالاصله بالأسباب فالتعلق هدا 

تباركاش أوحيها التي الصحيحة الأسباب إلى تقلر أن الأولى: الحالة 
تباركاض على الأصل نى اعتماده مع إليها نظر فإذا الحياة، هذه ني وتعالى 
تباركالله مشيئة وأن الله، هو ثبالت، والم الأسباب ناعل أن واعتقاده وتعالى 
الأسباب،مجن ومعه ني ما يفعل الإنسان فإن فيه، شيء لا فهذا نانلة، وتعالى 

وتعالى•تبارك النه عالي وتوكله اعتماده •ع لكن البيت،، ؤيحصن الباب، فيغلق 
مثلتعالى، افه إلا عليه يندر لا أمر ني اف، بغير قلبه يتعلق أن الثانية: الحالة 

أونحوالحاحايت، أويقضون المريضي يثقون ند القيور أصحاب أن البعضن ظن 
الملة.س مخرج أكبر شرك فهذا • ذللث، 

يابمعن يغفل لكنه صحيح، شرعي سبب، على يعتمد أن ت الثالثة الحالأ 
الملة•من يخرج لا لكنه شرك نؤع فيه فهال.ا وتعالى، سبحانه افه وهو ذللثا، 

منه•ر الحال والواجب، 

الدعاء،إلى حاحة لا أنه الناس بعضن ظن الشائعة: الأحaلاء ومن ابعا: س٠ 
حطأهن.ا إن فتقول: الدعاء. إلى حاجة فلا مقدارا، الأمر دام مجا فيقول: 



٢١٧ودعيق عقدث رسالل 

إلاالقدر يرد »لأ سىل:والمي الأباب، جمالة من الدياء يإن متشر، 
انمعاء«له.

سببمصيبة العبد عن اض يرد نقد الأسباب، جملة من الدعاء أن ؛ ومماْ 
النبي.تال ولهدا ، الدعاء سبب رزق أو ولد محن حير له يجلب وتد ، الدعاء 

افأعطاء إلا رحم، تطيعة ولا إثم شر يدعو مد من أما الصحيح الحديث ني 
مثله،الشر من عنه يرد أن ؤرمجا دعاءء، تجسج، يأن إما ت خصال ثلايث، إحدى 

نكثرإذأ اث<أ رسول يا نالوا وتعالى* تبارك افه عند ذللث، له يدحر أن يرما 
»ارلبمأكثر،(لى.تاله:الدعاء؟ 

أتىيإذا الأسباب جملة وهومن بالدعاع، مأمورون ونحن مائة، الدعاء إذأ 
أيضادعاءك إن ت نقول أيع، أولم دعوت ميأتى المكتوب كان إذا وتال؛ إنسان 
ومكتوبمنير 

ندوتعالى تبارك افه فإن وتعالى، بحانه الله قالع يه، أمررت، ند كنت فإذا 
يبالخير ذللث، للث، يجالب، أو المصيبة تللث، عنلثأ يزيل أن ندر ند يكون 

وأن، الدعاء مجن يكثر وأن الله، يدعو وأن ذللث،، يملم أن للمد فيشغي الدعاء، 
تالكما افه إلى وتربة عبادة أيضا والدعاء ، الدعاء ني أبدأ يخر لا أنه يعلم 

عنإة آستحم، أدعؤف، ريظم ؤوق١د ت وتعالى تجارك اض 
•.٤٠^٣، داينيرن< جثم تبمحلود< بمادثا 

ثيالشح وحث (. ٣٨٠، ٣٣٧وأحد)ه/(، يقم)٩٧ابن.ا-بم، رواْ )١( 
(.٧٦٨٧الجا،ع)صحح 

الحاكموصححه (، ١٨واحلو)م معد، آبي حاومث، عن وا-؛مجه ( ٣٥٦٨)رواء )٢( 
الترمذيسو محه اف رصي جابر عن الباب وني نالا، كما ومر الذمي وواممه (، ٢٩٣)ا/

(٣٣٧٨.)

.٦٠ّورةغام: )٣( 



ودمةعقدث رسالل  ٢١٨

ونحنالعين، من الشديد الخوف I أيضا الشاتعة الأحطاء ومن ت امتا ن٠ 
زاره،من كل أثر من يآحذ صار الناس بعض إن حتى منتشر هذا إن I نقول 

الناسأعين من يخفي صار إنه بحيث وسرسة إلى عندهم تحول الناس وبعض 
علىالتوكل صعق س هذا العين، مجن حونا الناس أعين من أولاده أويخني 

رمىطعاما يأكل وهو أحد حاءه إذا الناس بعض إن بل وتعالى، سبحانه اف 
محنكلها وهذا العين، أحل مجن ذللت، أن ظانا الأرض ني العلعام مجن قطعة 

الشائعة.الأخطاء 

بالعين؛!تّلمح، نما أمرتن نين أن بقي لكن 
عليه،المتفق الصحيح الحديث ني دستا كما ^١٢ ٠٣الالعين أن ! أحدهما

الخرفني يغلو ممن العض يتوهم ند كما سبه، ولا القدر ترد لا العين لكن 
ولوكانحق *العين نوله.؛ الحديث هذا رواياتر إحدى ني ثبتا وقد منها، 
فاصلوا*امتيلتم ؤإذا العين سمته القدر سابق شيء 

إلارتية *لا نال كما اماءْ، منها العين، س شرعية رتية هناك اكانيت 
أعضائه...س ال بالأستغالأثار س الأحال أيضا; ومحنها حمة*لم. أو ين عص 

نحوذللث،،أو بوله س الأخذ إلى يصل يحسن، ذللث، ني التعدي أما ونحوذلك، 
إنونحوْ،فقول: الأكل س قطعة رمى عن أما أصل. له ليس مذا إن كقول; 

ينبغيوسوسة وهو دليل، بلا للعلعام إتلاف هو بل عليه، دليل ولا باطل، هذا 
عنها.العبد يبتعد أن 

(.٢١٨٧)وملم اوخاري>.إي0(، ^٠ )١( 
(-٢٨٨)ورقمه السلام كتاب ملم رواه )٢( 
وملم)ه1آ(.رواءالمخاري)ه،به(، )٣( 



٢١٩ودميت عس؛غ رساش 

الرابعهاJ٠جموعمح 

ونحوهابالألفاظ نتعلق أخطاء 

غيرعم.وعند الشعراء، عند يكثر وهدا الدهر• ومس، الزمان، شكوى I أولا 
غدار...الزمان يقول: وبعضهم الدهر، علينا لط تيقول؛ الناس بعض إن حش 

عنها.١^، المارات، ص ذللث، ونحو 
هذاإن نقول: ثم ومن الأحبار، ميل على حاء ما إلا ذللئ، من يتثنى ولا 

الأصيحاجإلضز،دمحانت
هذاان; الأنيقول أن مثل المحض الإخار طريقة على الأمر جاء فإذا ~ أ 

هذاإن ت نتقول ذللث،. أونحو شديدة، برودة بارئ اليوم • أويقول حار، اليوم 
ؤ.*«هتدات — والسلام الملأة عليه — لوط تول جاتزمثل ومحو المر باب من 
،•عميببجم 

أوأنالمصائب، لهذه الفاعل هو الدهر أن على الزمان أو الدهر يسسبا أن ~ ب 
مننؤع إلى يصاحبه يرتفع ند هذا إن فنقول؛ لها، هوالفاعل الزمان 
الأكبر.الشرك 

تنتقول I وتعالى بارك هوالد الفاعل أن اعتقاده ح أوالدهر الزس يمت، أن ~ ج 
اشءيقول ! — القدسي الحديث، ني كما — نال والمبى. عنه، منهي محيا إن 

نينبضوالهارلأى. الليل أتل_، الدهر وأنا الدهر يسن، أدم ض .رذيتي ت تعالى 
الألفانل.هذه عن نبتعد أن 

.٧٧مود: ّور؛ )١( 
مرض (. ٧٤١١)والتوحد الدم، سرا لا باب: و>احاا"(، (، ٤٨٢٦)الخاوي يرام )٢( 

<:YY،n/o)ملم محي ثا؛ا رواة ولي الدم، ن، ص الهي باب <، YYiY/Y>الأدب 
١موالدم• اف فإن الدر سوا 'لا 



ودميتسة رسائل  ٢٢٠

عندتجدها وهده تحدث تولا تفني لا المادة إن ت المشهورة المقالة ثانيا 
هذاإن ت نقول ونحن • ونحوها والفيرياء الكيمياء دروس في الدارس طلاب 
وتعالى.)سحانه اه أوجدها تم عدما، كانت كلها الموجودات إن بل باطل، 

نمعدما كانت كلها الماديات بل صحيح. عير تحدث، تلا بأنها فالقول 
.٠٥اأحدثها 

قابلنهو الحدوث تبل ما كل لأن والميم؛ للفناء قابلة إنها أيضا نقول ثم 
جديدمن اض يحييها ثم متقني، الخلويان طْ إن نقول! هنا ومن للخدم، 
وبقاءالأبد، أبل ودوامهم وأهالها ونعيمها الجنة بقاء أما أحرى، مرة ؤيمثها 

دوامهاؤإنما لذاتها، دوامها ليس ت نقول فإننا الأبله، أبد وأهالها وطا؛ها النار 
نابلفهو وتعالى مسبحانه اه سوى ما أما . لها وتعالى سبحانه اه بإدامة 

وللعدم.للحلءوث 
اكسمن أحدأ نصحت إذا أنلث، الألفاظ، في الشائعة الأمحلماء مجن ثالثا: 

الثوبأوتقصير اللحية إطلاق مثل الفلاهرى، الخت، ميما لا المنة س بشيء 
إنونقول! هناء. ^التقوى لأن صرويئا؛ ليس هذا بقوله، ييادرك فإنه ونحوها، 

متىلكن هذه، قال هوالذي النبي لأن باطل؛ بها أؤيل حق كلمة هذْ 
الصلاةعليه فقال الإسلام، باداب لث، التمأصحابه وهويعلم . قالها قالها؟ 

بعضكميح ولا تدابروا ولا تثاحشوا ولا نياغضوا ولا تحاسدوا ®لا واللام؛ 
ولايتللمه لا الملم، أحو الملم إخوانا. افه عباد وكونوا بعض بح على 

—صاورْ إلى ؤيشير — هاهنا ااالتقوى I نال تم يكاو؛هاا ولا يحقره ولا يخذل 
حرام!الملم على المسالم كل ١ الملم آحاه يحقر آن الشر من امرئ يحب 

تتعلقأمور فى أوردها الكلمة؟ هذه النص. أورد أين ،٠ وعرمهءر ومال دمه 

(٢٠٦٤)الر محاب وسالم، ( ٥١٤٣)الكاح وياب، (، ٦٦٤)الأدبؤ ياب، الخاوي، روا، )١( 
لمسلم،واللفظ 



٢٢١ودمة عقدث رمالل 

يمتثللا الذي المنصوح الإنسان هذا يقول كما الأمر كان ولو دالمع١ىلة، 
٠االتقوىأن من يزعم كما الأمر لوكان تة• باليعمل أن يريد ولا النصيحة 

إلىالتقوى ولتحولت جوارحه لخضعت موجودة، وأنها تلبه، في بمي هاهنا®، 
أحييا فاسه عمل. إلى المائتين الصالحين المزمنين تقوى تحوك كما عمل 

،منك، المهللوبة الشرعية الأمور تطبيق عدم بها تريد الحم، الكلمة هذه تقل ولا 
الساراُت،.مذه مثل إطلاق من ، ^JLiيخثى فإنه 

نماذجومنذكر وتبديلها؟ تغييرها ينبغي التي الأسماء بمص اشتهار ■ رابما 
الأمماءط، إن ونقول ونحوها. وملأك وأبرار ونتنة إيمان امم ت مثل محنها، 

الصحيحينني كما عنه ثبتا المبي. نإن تغييرها، يبني تزكية، مها التي 
نإيمان، سماهاجريريةاأومرة ، نيتسرال فماهامرة برة غيراسم أنه وغيرهما

الأمم.هذا مثل تغيير فيبني برة من أشد تزكية نته 
عليهبملرؤا من يجتب حينما بمصهم قول • المشهورة الأحهناء ومن • حاما 
كثيرعند منتثرة وهذه طير• يا حير ت بقوله السماعة ؤيرغ بالهاتف به أويتمل 

الجاهلية،أهل أن ومعلوم الخلير، ياب، مجن طير يا حير قول لأن الماس؛ مجن 
علىوقعت، إذا ت منها أنواع على بها التطير وكان بالعلتور، التطير عندهم كان 

مضى،يمينه عن الهليور وجاءُت، انر يأن أراد إذا وبعضهم منها، تؤلير بومة بيته 
هذامثل محلى مبنية الكلمة شذ0 مثل إن فنقول: انر. يلم ارْ يعن جاءت، ؤإذا 

عنها.الابتعاد نيبنى 

أنفينبغي وتعالى، تبارك اطه بغير الحلم، ت أيضا الأخطاء ومن •' سائما 
آوكمر، نقد افه بغير حالف، ررمجن وقال: لأنالبي.نهىءنذس،، نتجنثه؛ 

الأدبلم»ي وم( ٦١ ٩٢مه.)أحن اسم إلى الأصم تحويل باب الأدب، الخاوي؛ي روا• )١، 
(٢١٤١)

رراْماومفيالأدب)'إاآ(.)٢( 





٢٢٢ودميت عيرث رسالل 

إرآحر••• صخرة اجعلمب اللهم ت ليقول الجيولوجيا مدرس ليأتي المارات 
وحضؤعالثه إلى تربة وتٌالى بحاته اف دعاء أن •' نعلم أن ديّبني • المارات 

المهام.ط! ساب لا نته نالهزل ورجاء، حوف وهو*قام وتدلل 
اش؟ا.دارأين لايجوزالسؤال يعضهم نول أيضا؛ البيع ومن عثرت الثاني 

مآله الله رسول إن •' العلم •ع بهذا، والسوال والمعلم السائل على ؤينكر 
ينكرونالذين وهرلأء ئياس«لاد نالت،: »أيناف؟«، الجاريةوقالب: 

الإيمانعدم ني على بناء ذلك ينعلون إنما ائه، باين مواله السائل على 
وهذهمكان. كل ني الله إن ث يقولرن حيث، حلقه، نوق وتعالى بحانه الثه يعلو 

منمعهم ومن والمعتزلة الجهمية مجن الكلام أهل ابتدهمها وضلال بدعة 
نى— تعالى اممه أن على جدأ الكثيرة الأدلة عليه دلت، وتد والماتردية، الأشعريه 

يجوزنلأ هنا ومن وتعالى، تبارك حلقه من باتن استوي العرش على ماء ال
الأمورمن لأنها البيان؛ هذا يين أو السؤال هذا مثل سأل من على الإنكار 
والملية؟الشرعية الأدلة عليها دلت وتد كيف، الجميع، عليها فهلر الش الفعلرية 

Iنمنها ياحتمار، إليها نشير مانعة ~ قولية ~ أحهلاء وهناك عثرت اكالث، 

مجنباش اض.نحوذ مج من أسميع جاء فلأن • بنجدتهم قام لمن بعضهم نول ~ ١ 
الشنيعة.المقالة 

للعيد.بئللأم ليس اش لأن يجوز لا نهذا يذللملث،، اش ت ظلمه لمن بعضهم تول ~ ٢ 
يجوز.لا نهدا يخون. من اض حان بعضهم؛ قول ومثله ~ ٣ 
اتكره.رينا ماتI أنه شخص عن أحبر أو سمع إذا يعضهم قول ~ ٤ 
اشعلى اعتراض فهذا ريي؟ يا فعلتا ماذا يمهسةت أصيبا إذا يعفهم قول ~ ٥ 

أقداره-وعلى 

(.٧٣٠\جد)\ومحاب ملم، دوام )١( 





٢٢٥ودمة عساق رسائل 

اس

والكمر؟الشرك ين الفرق محو ما ت ١ ص 

جعلبأن سهما فرق من ومهم بينهما، يفرق لم من العلماء من الجواب: 
لأنشركا؛ كفر كل ليس لكن كفر، نهو شرك فكل وخصوصا، عموما بينهم 

يكوننقد الكفر أما ألرهيته. أو ربوبيته في الله *ع شريك اعتقاد معناه! الشرك 
أعم.والكفر اخص، الشرك إن نقول; لذا وغيره. بالجحود يكون وتد بالشرك 

الحر؟مكان نعرف فكيفا الحر. مكان معرفة الحر; حل ءلرق من ; ٢ س 
هل.ْفي فإنه منكر، فيها ليس شرعية بملريقة معرفته أمكن إذا نقول: الجواب: 

فيتال افه. رسول فإن ذلك يعلم بعلم إما الحر هدا إزالة في يسعى الحالة 
أنفيجب . شناءار له وأنرل إلا داء من افه أنزل ررما الصحح; الحديث 
معالشرعية الأدعية فإن الرسالة، أثناء في أشرنا وكما شفاء، له الحر بآن،ياوا 

لمادالثي. حر، اللهدا "■ وتعالى ناره اش بإذن ~ منيلة الصادق، اليقين 
ؤلريقعن حر المكان معرفة أما بالمعوذتين، سحره افه أزال اليهود سحره 

يجوز.فلا والكهان السحرة 

ونحنونخاطهم معهم نتقابل ونحن المدرسين الرافضة من مجموعة لدبما س"ا: 
فيالرأي وما همليهم؟ نلم وان تكلمهم أن رأيكم نما دعوتهم، نمللث، 

معهم؟اكمامل 
اعتقادونعتقل. جعفرية رافضة نحن يقولون; هزلأم كان إذا نقول; الجواب; 

معاملةفيعاملون باض، الكفر إلى مقالاتهم بهم تنتهي هؤلاء فإن الجعفيرية، 
الكفاروعير الأكفار فإن لدعوتهم، بالمسة أما باللام. يداوهم فلا الكفار، 
دعاهممن فإن هؤلاء، دعوة أمكن إذا ونقول; وتعالى، سبحانه الله إلى يدعون 

(.٤٤٣، ٣٧٧/١ب)اسال؟ L.y\وس (، ٥٦٧٨الد_،)محاب المعادى، روا، )١( 



ودعؤةعمدة رسالل  ٢٢٦

تعار.اش شاء إن عظيم وأجره مأجور لهو وتعال نارك اش إر 
الفلاني؛اكخ مع بملي كمن أحرى، منطقة لي بملي نمن رأيكم ما ت سل 

حن؟صوته لأن 
ليهيخشى ولكن شيء، فيه ليس هذا أن أعلم، واف لي يظهر الذي الجواب: 

المعرونةالأمور من المفرللتجارة. أو العلم لعللب المفر يأن علما الفتتة، من 
اشني أخاه ليزور مانر الذي الرجل لصة وتعرفون • مشروعة بل جاترة، بأنها 
انريأن أما ان، الإنلها انر يالشرعية فالأمور • له وتعار سبحانه اف فغفر 

الشينهي ر الداحل هو فهاوا هو، تعفليمه لأجل أولثخص أولمشهد لكان 
سإر إلا الأل تشد ألأ تال: .حيث 

ولكنالعبادة بقصد ليس اكلاثة الماجد عير إر الرحال شل يجوز هل أ سْ 
أوخارجها؟المملكة داخل مراءا والتمني الماجة؟ بقصد 

متكرامتج،عليها يترتب، لم إذا الجواز الأشياء طْ ني الأصل إن الجواب: 
للذيأنول: ولذا أوتاتهم. على يحافظون الذين التامحى صفاهمتج من ليتج ولكتها 

مأجورأفتكون وسياحة؟ دعوة سفر تجعلها لا لماذا للياحة، يسافر أن يريد 
محنعنده الملم نإن المياحة، لمجرد للياحة الإنسان افر يأن أما ذلالث٠ا. على 

فيها.أوقاته يقضي أن يجب ما الكثيرة والواحامتج الهام 
*عيكون أن يؤيال إنه • ليقول المرمة الرمة يرفض الذي ني رأيكم ما • ٦ س 

حاب؟بلا الجتة يدخلون الذين 

ذلك،.قاله وتعار: سبحانه اف على وتوكل ليمان عنده كان من الجواب: 
أي:لايسترئونالأ،. الذين هؤلاءارإنهم صفات ذكرمن المي. نإن 

وصبرليمان قوة عنده وكان ذللت، اّت>لاع نمن يرقيهم، أن أحد مجن يعللبرن لا 

تخريجه.سيق ت صحيح حديثا )١( 
،ومماباس،)هلإْ(.وب،ئاد،الإبمان)'أآ(.)٢( 



٢٢٧ودمة عس؛غ رسائل 

ععالتوكل، تمام من وهو يفعل، أن نله وندره، افٌ يقضاء ورمحا اب واحت
تحسرنحوْ أو مرقى أصايه إذا ممن الإنسان كان إذا أما جائزة. الرنية يأن العلم 

الشرعية،الرتى طلب أن له فالأولى وتعالى، بحاته اش ندر على واعترض 
مشروعان.جائزان وهما والهلب 

 U_ • بها؟تنصحون الش الكتب هي نما العقيدة؟ تعلم اييد ت يقول
كتابت أولها نماذج، منها نذكر لكن كثيرة، بها ننصح التي الكشب، ت الجواب 

الشروح،من أوغيره المجيد نح شرحه »ع عطوالوهاب بن محمد للشخ الترحيل. 
العقيدة،وتاءنا أولادنا نعلم حتى مجد كل ني يدرس أن ينبغي الكتاب وهذا 
نجدثم سليمة، وعقيدتتا عقيدة، عندنا نحن نقول مجا كثيرا أننا الموسم، ومن 

علىنحرص أن علينا فالواجم، التتوعة، العقدية والمحالفاين، الكثيرة الشكوك 

نهي'طليمة عقيدتنا إن I نلنا ولو حتى إياها وتفهيمهم القيدة هذه الناس تعليم 
ومنالثبهات<ب ، كشفأيضا: الكتس، ومن وتذكير. وتعليم إصلاح إلى تحتاج 
جدأجميل وهوكتاب حكمي، حانفل للشخ المنشورة المنة أعلام أيضا الكتس، 
العلحاؤيةالعقيدة وشؤح العق،طوة. في آسوال ٠ ٠ هيثة على ٍلع وتد بقراءته• أنصح 

المستويات,حب، بالتدؤج ذكرتها وتد الكت..س، من وعيرها  ٠٠٠
نور؟عدنا يوجد لا لأنه مهم غير العقيدة علم تعلم إن ت يقول فيمن رأيك ا م٠ 

أنالشركيان شرومحل س هل هذا، تقول س يا الله سامجحلث، ت نقول ت الجواب 
إنثم مرر توجل• ولا بوجل• وتعالى بمحانه اش غير دعاء إن الشرر؟ توجل• 

فلماذامنها، جانب، لبيان إلا اليوم محاضرة وما جدأ كثيرة العقدية المخالفات 
وأنحاصة والبيع؟ التركيان س ونحمحتهم الصحيحة، العقيدة الناس نعلم لا 

الناستعليم نيجسب، كثيرة، بلاد من وافدون البلاد هذه في يعيش ممن كثيرأ 
الصافية.العقيدة بهده الجميع وتحصين لياها هم ٠٠٠وتدريالعقيدة جميعا 



ودمةعقيم يماثل  ٢٢٨

محلوأيمولون عما افر تعالى مكان كل ني الد أن •' البعض من نمع ت ٩ ص 
نوقعرشه توعلى ماف أن لهم وصحنا ومد عليهم، ترد فماذا كيرأ• 

رأيه؟عر مصر لهو السماوات 

تائثتالتي الكتب بعض نمليه وأن بهدوء مناتشته يشني هذا مثل •' الجواب 
الحمؤية،ني — تحار الله رحمه ~ تنمية اين الإسلام شخ كب ما *ّثل المسألة هنْ 
تراءةامحرأْ الكتاب، هدا اترأ أحي يا • له وتل • الرجل هذا لثل جدأ منيي فإنه 

الأحرىبالأدلة وذكره ونمالى، ر<سحانه اش شاء إن الحق تجد المنشر، التفهم 
الفهلرةبدلائل أيضا وذكره متعددة وهي الأة.، رٌولا وذكره؛آحاديث، الكثيرة، 
الصواب.إلى يرجعه أن وتمالى بجانه افه لعل العلو. على والعتول، 

الق؟اسم يذكر أن دون من الم؛اه دورات ني الجناية مجن الغل يجوز هل ت ١ 
اشيذكر كيفا أما المياه، دورات داحل الغسل يجوز تحم • ذقولا •' الجواب 

الحالماءومن الدورة. داحل ولو اممه يذكر • يقول، من منهم • هولأي، تيه نللعلماء 
الدورةتدحل أن نل ت لهذا نتقول • الدورة داحل اث ذكر يجوز لا • يقول من 

وتعالى.بحانه اف اذكر للغسل، أو للوصوء 
كفارا؟عمالأ أحضر أم والخئكلة فه، والحمد ملتزم ثاب أنا ت ١ ١ س 

عقدهملهؤلاء تتم وأن وتعالى، بحانه الله إلى التوبة عليلثإ يجب الجواب• 
نيللث، ميثارك وتمار بحانه الله فان لمين، مبهم وتتبدل عقدهم ينهي ثم 

ملايينمن لك أنفل شرعي وبءلريق حير من تأحذْ يئالأ أد< أعلم تجارتك• 
الكفاراستقدام عن ثديدأ نهيا نهى ه الني وأن حاصة م«ممة. بهلرق تآحذها 

الموت;مرض ني وهو مجونه تبل واللام الصلاة عليه وقال العرب، حزيرة إر 
رجزيرةألايجتمع وتال؛ العربءرا،• جزيرة من والنصارى اليهود ارأحرجوا 

•ن-حاووثاينبسرتياضمما.لم)لإ'ااآا'ا(، رمروا0اوخاري)ها'ام(، صحح: حديث )١( 



٢٢٩ودعؤ؛ق عموم واتل 

يابوهذا صرورة، بدون استقدامهم يجوز لا نقول؛ ونحن ،• ديتازال العرب 
نصيبله الكفار العمال يتقدم من وكل أوأنره، فحله من كل وزره يتحمل ثر 
ولستغفر.ذلك فعل من كل اش إلى فليتب الوزر هدا من 

 T_ وما حقا؟ التوحيد الملم يحقق كيف ت ١jUT  تحقيقه؟علامات
وتعالى،بحانه الله عيادات من بأنواع التوحيد المسالم يحقق الحراب؛ 

ال،هوعيادة الصحيحة، والماهج وصفاته، الاه أسماء ومعرفة التوحيد، ومدارسه 
وأقول؛• وتحققه التوحيد تنئي كلها والعبادة إليه، والتضؤع له، مريلث، لا وحده 

هداالصالح* اللف منهاج على التوحيد دراسة التوحيد، يحقق ما أعثلم من إن 
أنوالخلاصة الصالحة، الأعمال ذلك بعد يأتي ثم تحقيقه، ورأس لامته عس 

تعالى.ض الخالمى والعمل المحيح بالعلم يكون تحقيقه 
كذللئ،أنه حوله لمن ييفلهر ملتزم مثلهر ني بملهرون الدمذين من ممر سّاا؛ 
يعرففلا وجوها. الكرسي، كاية القرآن أيان بعض قراءة ؤيمعه هيثته فى 

المشعوذبها يعرف وصفات علامات هناك نهل • لا أو مشعوذ انه الناس 
العامي؟أو العادي الرجل يلاحئلها أن يتطيع 

هومنهل تعرف أن العلاماتI هذه أول علامات؛ هناك نعم الجواب؛ 
لا.أم الصلاة أهل 

لا.أم الصحيحة العقيدة أهل س هو هل تعرف أن العلامات؛ هد، ثاني 
هرما منها التصرفات وهذ، تصرفاته، في تنفلر أن •' العلامات هذ، ثالث، 
والمثعوذينحرة الوسائل استخدام أو مرعية غير كآدعية عقدية، تصرفات 

ذللث،.ونحو الخاصة. بآحيارك يخبرك أو أمه، واسم المريض لباس محللب مثل 
كثيرة.الثامحلل أهل وعلامات الماء، لمس مثلI غير، أوتصرفات 

للحديثالروايات احد هر صحح، حديث )١( 



ودعيقعقدين رساتل 

العلامات.يعص فهدم • ؤيشترط تجارة يتخذها كونه العلامات؛ هد، رابع 
الونوتمن التوية على الشرعية الرقى مجع يحرص أن الإنسان على والواجب 

هركان مواء الم والموحدْ. الشافي هر انه ياش التام اليقين على والمعاصي 
هنفالإنسان يرني أن الأفضل ُإحرانه أناربه أوأحد بالمرض المبتلى 

أحداسادعاء إلى يحتاج فلا مريضه أويرش والفاتحة الكرسي وآية بالمعوذات 
وصدقاث، على التوكل ومع لا. أم المليم المنهج على هو هل بعرف لا 

تعالى.اش شاء إن الْليب أثرها للرقية سيكون وتعالى، بحانه إليه اللجوء 
عدممع أوالمجالة، •ة ^^٧؛١١في اليوم حفلك نراءت في رأيكم مجا ؛ ١ ٤ س 

ذك؟الاعتقاد 

يقولا فيما للأوقات وتضييع عث فيها Jالمراءة التسلي أنول؛ الجواب؛ 
يجرزومومنفلا شيء، تله يدحل أوربما يقراؤيصدق من ولكن • ولايجدى 

منهناك أن تصدق أوأن الغيب علم تدعي أن الشرك من بل الذنوب، كبائر 
سلمثل تردج الي والمجلأتا الجرائد دنْ مقامحلمة والواجب الله. غير يغلمه 

العقيدء.في تةال|ح الي الأمور 
أجمعين.وملم صمه وعلى محمد نيتا على وملم اش وصلى 



امحامم١^٥ 

الهجومظاهرة 

السلفمنهج على 





٢٣٢ويميل عتديت رسالل 

مقومة

والمرسلين،الأنبياء أشرف على واللام والصلاة المالمين، رب ه الحمد 
بعدتأما أجمعين، وصحبي آله وعلى محمد نيتا 

نشوءتدم تديم هر بل حديدأ، ليس ومذهبهم اللف منهج على الهجوم نإن 
الحيمذهبها في ترى ءلاتمة كل كانت، حيث الأمة، هذه في والافتراق اليع 

الغلولأهل المخالفين الومْل هم اللف كان ولما يخالمه، مجن وتعادى 
نالهم،ما المحرفة العلوانم، كافة من نالهم والممريعل، والأفراحل والجفاء 

غضبها.المتمم الطؤيق عن حادت نثة كل علتهم صت ل. 
رفعةوفي ونشره، وعلوم الحق رسوخ ثى سا ~ اف نضل من ~ ذلك ولكن 

لهمما مع اكاس، عند ونولهم الأمة في ذكرهم وذيؤع للوائه الحاملين رجاله 
الثواب.وحسن والحمنايتج الأحر مزيد مجن ريهم عند 

 U.كماوافتراقها الأمم من سبقها نن الأمة هذه اتاع عن أحبر والبي
الخلفاءسنة يايثاع وأمر وأصحابه، هو عليه كان ما بايباع أمر اقترنتا؛ 
الميععن ونهى بالمواحذ، علمها وأمر؛المص بعدم، من المهديين الراشدين 

والبيع.الافتراق هذا مثل محلورة لأجل هذا وكل الدين• في والمحدثات 
تتيبفليكم كثيرأ؛ اختلافا بعدي يرمح، منكم يعش من ارفإنه تال كما 

ومحدثات*ؤلياكم بالواحذ، عليها وعضوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة 
صلألأنا(لالبدعة ؤاذكل بدعة، محدثة كث فإن الأمور، 
الكتابدلائل على يقوم وأنه الحق، مذهها أن تدم، ٠لاتفة كل لكنت، ولما 
عليه.،لكن وما سنته باباع الأمر جاء تعارضها؛ لا الأقل علمح، أو والمنة 

(،١٥٣/0وايوداود)إإ-ْ؛(، وانمارم)ا/ رم)1إاب؛(، (، ٣٧٣/YA_)ب: )١( 
واينئد)؛/أ؛(،رقإ)م((.(، ٢٦٧٦يقر)واضطي)ه/أ؛(، (، ٤٦٠



ولصتعس؛غ رسائل  ٢٣٤

ند- لمألة بيان هذا رثي المهديين، الراشدين الخلفاء ومنة أصحابه ياساع 
إلمحاالرجرع بجا أنه مظن المتأحرة، الأزمة وبخاصة؛ي - بعضهم عنها ينفل 

ونشوءالأمة هدم ني افتراق من وم ما إلى الالتفات دون والمنة الكتاب 
نيالإسلامية الأمة لوحدة شرط تجاووها وأن وعمر، زمن كل ني طواف 

وعقيدتها.دسها 

كلتتخلى أن شرطه ولكن لم، مكل أمنية وهو وحن طيب كلام وهذا 
دونوالمة، الكتاب ني حاء محا إلى لترجع المحرنة مجعتمداتها عن وطاتقة نرتة 

•إلحاد أد تأيثل أد تحريف 
كماغيرهم مناهج عن الملف منهج تمييز من بن قلا ذللث،؛ غير والوافر أمجا 

منبد ولا يومنا، يإلى ~ عليهم اممه يصران ~ الصحابة عهد مند الأئمة فل 
وأمرهمونصحهم حميعا، البيع وأهل الخحر؛ين على والرد عنه والدفاع نشرم 

معروالضلالات، البلح هده من كلها الأمة وتحذير اش، إلى والرجؤع بالتوبة 
بحمحوالخانشات والردود لهم، وتوصيحها وشرحها الصحيحة العقيدة بيان 

.حهلرها وعموم وانتشارها البيع هذه أحوال 
والخلاصة؛

هداوتع وتد اقترانها، وعن لغيرها الأمة هذ0 تقليد عن أحبر . المي أن ١- 
شكلبأي جمعها يريد ممن وبخاصة ذلكر، ني ورد محا لإنكار داعي نلأ 

١^،^•وعلمح، 
الإسلامشخ ومنهم الأنمة ذلاثا قرر كما والقدر، الشؤع بين تعارض لا أنه ٢— 

بهجاءت مجا ونمدق نئومجن جميعا، يهما نومن بل ~، الاه رحمه ~ تنمية ابن 
والإعراضاجتنابها ني الثمع ونتبع الأمة، هده في الافتراق من الأحبار 

المفضلة.والقرون وصحابته الرسول. عاليه كان مجا وائباع عن؛دعها 





ودممعقيم رّالل  ٢٢٦

اللف.مذهب على الهجوم أساب الأول؛ الخم 
السلف.منهج على الهجوم مaلاAر ت الثاني المم 
ووسائله.العلاج ؛ الثالث، المم 

بها.يثل أن اش وأمأل 



٢٣٧ودعية عقيم رمالل 

الأولامم 
لفالمذهب ض اتهجوم أساب 

وعقدهم،الصالح لف المنهج على الأيام هذْ في الحملة عنلمت لقد 
الحرمينبلاد ني وبخاصة المتآحر، زماننا ني نعهدْ لم حد إلى أوارها واشتد 

ئن(.a٠J)ا

بابمن باحممار إليها نشير أن من بآس ولا تخقى، لا معلومة ذلك وأسباب 
حاصهءوأسياي، عامة ^^ ١٢٢إلى تقمها ؤبمكن التدكير، 

اس:الآساب أولأ:
واuطل.الحق بين الصراع ز اث منة ١- 

اراعالءرى•٢" 
الشبهات(.)نتن الناس بعض لدى الحق؛الباءلل التاس ٣" 

الشهوات(.)نتن المنكرات وانتشار التمريْل، وكثرة التقوى، صعق ٤— 

علم•بلا الدين ائل ممح، والخوض الجهل، ه~ 
والار٠ءوة.الملم أهل بعض حانبا س بالواحب القيام عدم اُ~ 
الملحورووس والملمانيين والمنانقين والملحدين والممارى اليهود عداوة ٧- 

حاصة.المسة ولأهل عامة للمسلمين 
ونشرهالباؤلل نشر ني أسهمت، التي والاتصال، الإعلام ووسائل المؤلمة ٨— 

٠اش عصم ما إلا وبيوتهم وهراهم ومدنهم لمين المبلاد كانة إلى ويحوله 
والموناعالصحيحة والمقيدة الخير نشر ني أمهم بعضها أن ملاحفلة )مع 

عنها(.



ودءو؛قعمدة رسائل  ٢٢٨

امحاصق:الأسياب 

تعضهمعند الغلو ظهور جهة، نمن دالضيط؛ الإفراط ظاهرتي تتامي ١" 
وقؤعمن وغيره ذلك على ترتب وما والكمر، الإيمان ائل مصسهل وعدم 

ومن. وخارجهاالمملكة داخل في العقيدة هذه أعداء أنرحت التي التفجيرات 
أخلواحتى المرجئة ؛ aIJujتأثر ممن البعض عند التفريهل ظهور أخرى، جهة 

ومنوالمشركن. والمارى اليهود دين بعضبمإ صحح وريما الإيمان اتل يم
علىوحربهم الإلحادية، مبادتهم نثر ني العلمانيين غلو الخلير التفريهل ذلك 

وأصوله.الدين ثوابت 
الصالحالملف عقيدة عر ركزت الإسلام على اسية العالمية الخرب ٢- 
ومنوالصوفية الرافضة من البيع أهل الخرب مملل ولم والخماعة(، المنة )أهل 

بنمحمد الشيخ دعوة على أمحص بشكل الحرب تركزن وند ثاكلهم، 
بعدولاسيما إليها، به المنتالبلاد هذه وعالي ~ الله رحمه ~ عبدالوهاب 

نيويورك.أحداث 

وعلو~ معروفة لأمباب ~ البيع وآهل رالخداثيين الميانيين ظهرر ٣" 
دونأفكارهم من بالكثير ومجاهرتهم الإعلام، وسائل من كثير في صوتهم 

ومذاهبهم.أتكارهم نثر ش سريعا المضي على شجعهم مما رائع، 
-،كثيرة لأسباب - أعقابهم على والماكصين المتكسين من عدد وجود ~ ٤ 

للموقواعد وأصولهما والثريءة المقيدة على الهجوم لواء هؤلاء حمل حي—ا 
المعروفة.الشرعي 
لهمفروحوا استخدام، مر هؤلاء بعض والمفدون اللمائيون استخدم وند 

ظاهرةإلمحا تحويلهم ءف وعملوا وزادوا، وأعادوا وكرروا الإعلام، وسائل ني 
٠خصوصا ومنهجهم اللف وعقيدة عموما اللة دين بها يحاربون فكرية 

بعضتبنى حث — الأهواء أهل مجدرسة ~ المدرسة)المصرانية( ظهور ~ ٥ 



٢٢٩ودميت عقيم رسالل 

بهذهتأثر ممن الهحيحة العميدة إلى ينب ئد مى المدرسة هذه أسس 
مقولاتهايعص ني المدرسة لهدم يروجون هرلأء بعض نصار المدرسة، 
وأمها.

العلمانيونهذا أدرك وتد الإسلام، على المدارس اخطر من المدرسة وهده 
عاو0مع العلأتة فوطدوا وتحوهم، والصوب الراتقة س المعروفون البيع وأهل 

سىأو بها تأثر مجن كل شأن من ؤيعلون نكرها، ينثرون وصاروا المدرسة 
مقولاتها.بعض 

المقابلوني تبنيها، من السالم، عقيدة إلى ب، يتتكان من بعض تراجع ٦" 
المعتزلة،ملم_ا يظهر نهدا يخالفها؛ ما إلى الانتساب، وأحيانآ الميل يظهر صار 
إلخ.... حقا ؤيراْ الممرف يدعوإلى وهذا الأساعرة، ؛مذهبا يهول، وذاك 





٢٤١ودعئغ صدم لسائل 

مامم 

الطف:منهج على مظاهر 

مظاهرمن جملة تظهر والعامة؛ الخاصة الأساب من ذكره سق ما حلال من 
عام.بشكل - اش رحمهم ~ ومنهجهم لف العقيدة على الهجوم 

التصورإعهلاء ني تكفي لعلها المظاهر هذه من جملة هنا تذكر أن ليمكن 
,صعويته يعلم فما أوبجله؛ بذلك الإحاطة راما • للمشكلة الواصح 

الْفلأهرتهذه همن 

-الإسلام على أو وعقيدتهم السالف منهاج على الهجوم أحذ • عالميا أ~ 
وسائلبسب تبل، من يعهد لم شكلا ~ المنهج هذا يعتمد مجن يه يقصد لكن 

الأنة!المحاور هذا اتخذ وتد المتقدمة. الإعلام 
أتباعهواتهام الإسلام، على والغربي الصلمب الهجوم الأول؛ المحور 

ونحوها.... والإرهاب، والأصولية، يالتْلرف، 

صارالإسلام أن فيه يكفي ولكن حصرم، يمكن لا مما ذللث، مذلاهر وتتبع 
إسلامي،سمت، )من متلاهر0 وتى أعلامه، ونى شريعت4، وفى عقيدته في متهما 

جمعياتهوني الإسلامية، نشاطاته وفي ونحوها(، ولحية، وحجاب، 
المقض•جانبا من ينهم المرصي اللع أهل إلا هدا من يلم ولم الخترية، 

التي— الفضائية المحءلار.ت، بعض ولاسيما ~ الإعلام وسائل الثاني! المحور 
العلمانيينمن الكافر للمغرب أذناب أصحابها أن وأما البيع، أهل إما سع 

متتاليةحروبا الومائل هذه 1ثحت< نقا| الأرمحن، ني دين والمفوالمنافقين 
.وأئمتها ورجالها ومصادرها لف العقيدة على متتوعة وبأماليب 

الفكركشر بالمريية تيثر التي المحطات، تلك، فى للعيان ظاهرة ذللئ، ونماذج 
السالم،.وءقيال.ة الإسلام صرح بشكل وتحارب واليدعي، المتحرق، 



ودعؤمعتدث رسالل  ٢٤٢

الأمة،مستوى على الجاهلية والروابْل التجمعات إعادة ت الثالث المحور 
فيونحوها وقومية وسارية من الملمانية للأفكار الاJرح الفشل بعد إنه حيث 

حربأجل من القوى بعض أحدت ~؛ الحمد وش تزال ولا — السامة الرحلة 
فكريةمنظومات ابتدلع أو صفوفها تنظيم تعيد الصحيحة وعقيدته الإسلام 
حديدة.

وغيرها،وعنان ويرون لدن في فكرية ومؤسسات بحوث مراكز فهناك ١" 
مخالفةوأسسا فواعد تبني عنهم عرف حيث مشبوهون، أناس عليها يقوم 

الصحح.والمنهج للعقيدة 
فأعادتسائقا، موجودة كانت الش العلمانية والدراسات البحوث مراكز ٢— 
•وغيرها وعلمانية صلمية ثوى من قوي بشكل ماديا مدعومة أمورها ترتيب 

*لمنهجهم ايلفا عميدة على الهجوم في والقسوة الشدة القلاAرت ومن ب— 
سق.فيما لها مثيل ين لم وجرأة فبل، من يعهد لم حدأ بلغت حيث 

ذلك؛أمثلة ومن 
.هكذا.. إرهاية تكفيرية بآلها اللف عقيدة لهام ا~ 
.بدلك العتترين المعروفين الأئمة الهام "" 
•الإسلام ونواثض ، والراء كالولأء أصولها، يعص إلغاء إلى الصؤيجة لدعرة ا— 
بناءإعادة إلى والدعوة وغيرها، الجاهلية الأثار إحياء إلى الصريحة لدعوة ا— 

الشرر.على الأضرحة 

مقرعةجاهلية ومحلنية إلى والدعرة وتمزقنا، تفرقنا بآلها والهامها القياJة ب — 
منالرقياJة.

وتيتيها.الغرية واللسرالية الملمانية إلى الصريحة لدعوة ا— 

المردإلى وفعلا( )نولا ودعولها يالرأة، التعلقة المائل في الأمة حالي ت— 



٢٤٢ودميت عقدين رسائل 

•وشريعتها دينها •^٠ 

روادْعن الإعلان إلى ابق والتبه، والافتخار الممحداثي بالمكر لتبجح ا— 
ذلك.في ومانهم ودعاته 

نبلونع أنه أظن لا بشكل ونظمها ونكرها وثمافتها الغربية الحضارة دح م~ 
ذلك.

تثهي.تكاد لا والأمثلة .٠^١، 
للأمة:وتحديهم صرتهم وعلو اليع أهل ظهور ج~ 
خططهم،أو أهدانهم ناحية من لا أحد، على أمرهم يخفى لا نالرانضة ١" 

وأفعالهم.أعمالهم ناجمة من ولا 
لبيانيكفي ما ملماتا من عنهم كتب فيما ولعل بملول، بشأنهم والكلام 

ومحلرهم.حالهم 
أوتواما بكل يعملون وصاروا عتندهم، المخفي يهلهرون بدووا والصوفية ~ ٢ 

وشركتاتهمبل وخرافاتهم تصونهم ينثروا حتى عاتق كل لامتاق وسائل من 
٠الصريحة 

نشاطهم:من يلي ما هنا ندكر أن ينمكن 
أصحابها.بها يتيس لا علتا صارت التصوف إلى اكءوة أ( 

الإعلام.وساتل بعض في وشبههم وحججهم مقالاتهم نشر ب( 
علتا.الصوفية والمناسبات الموالي إتامة ج( 

•بها والترك تعثليمها إلى والدعو؛ والمدينة مكة ني الأثار إحياء إلى العي د( 
ورميهااللفية العقيل.ْ أصحاب، السنة لأهل منهم كثير من السافر العداء ه( 

التهم.مجن به رميت، أن سق بما 
ؤيحملالسنة، أهل ثجاب أواسعل مذهبهم إلى يدعون أخذوا والأشاعرة ٣" 



ودعؤةعقدة رسالل  ٢٤٤

يعد)تمثعروا( وأناس اظهروْ، ثم ميمهم يخفون كانوا أشاعره ذلك لواء 
محالمن.كانوا أن 

شيوحهمعن عرف ما إلى عادوا البدع أهل من الصنف هذا أن والملاحظ 
الملفلأهل والعداء الكلامية، الأصول إلى ودعوتهم بالصرنية، لتصانهم اس 

نشرعلى حرصهم أن كما البيع، أهل لب المهادنة •ع وحديثا، نديما ولكتبهم 
كثيرا.نشط الأشاعرة كتب، 

التيوآرازها كتبها وينثر وهناك، هنا تحري والتجهم الاعتزال مجدرمة ٤— 
وغيرهم.والعلماتيين العقلانيين من جمهرة للاصف يتبناها 
مختلفعلى والملمانين الخيالين من المتحرق الفكر أصحايا ؛لهور د- 

•يعترها ولمرالت، وحداية وبعية وترمة ماركسية مجن المعرونة: مدارسهم 
والثقافةالمكر رواد أنهم على - حجل دون - رموزهم إنلهار على عملوا وتد 

بهمالمتأثرين من كبير عدد امتقظايا على عملوا كما المجتمع، ني والتوجيه 
الذيالخعل. يسايروا حتى مختلفة بأسالمسا وتجييثهم والمحفيين الثباي، مجن 

عنالمتحرنة الأفكار لهن.ه فرية هؤلاء يع أن له يومق، ومما عليه. يسيرون 
*وهم، دهم( دهم، 

يكتبون٠ما مزولية يتحملون فهم ؤإلأ يجرى، لما تشخيص وهذا 
ونشاءلهم،أفكارهم يتتبع س إلى يحتاجون — والصوفية كالرافضة — وهؤلاء 

وعلىالأمة على خطرهم بعنلم تورنتا ما إذا تليلة؛ ولكنها هذا في جهود وشمة 
والشريمة.العميدة 

عقيدةالدين على وحربهم نكرهم نشر مجفلاهر أبرز إلى نشير هنا ونحن 
يلي!كما وحلقا. وشريعة 

فيمعروفة كانت، مرية تتذ1يمادت؛ا أصحاب، كانوا الملمانيين هؤلاء أغلم، ١— 



٢٤٥ودعؤم عقيم رسائل 

العريية.اللأي ي السابق 

المرب،المرسن وحركة والمثون، الثجرمون، ت التنظيمات هذه وأبرز 
منحليهل هم والحداثيون • الوحدؤيرن والئوموناكداس، والناصريون، 

الُرمح،•دالنيرال الشترعي، المحالثن؛ إلى يتمون الناف لي كانوا ؤإن هؤلاء، 
والساري.الثوري الفكر عليهم غلب هزلأم وأغلب 
ليالدارسين من مجموعة هدا ؤيقرد اللسرالي، العلماني الغريي المحار وهناك 

أدواته.من وأصبحوا نكره سنبوا الدين الغرب 

السابقة،تتفليماتهم من وشيتا صفرنهم ترتيب يعيدون هؤلاء أن والملاحفل 
إلىالبار أنمى من لحفلة ني •نهم الواحد ؤيتقل بمص، مع بمشهم يتحالف 

.دلك، تقتضى الشخصية المصلحة دامت، محا اليمين أنمى 

وبمثيشيوعي من السابق بتاؤيخهم ؤيقاحرون بأيكارهم يجاهمون بدؤوا ٢" 
وغترْ•

ومحيلهأمام هؤلاء محن الواحد غيه يقم، الذي اليوم بأني أن نخشى ونحن 
تتنليمه،ش ويحوله الشيوعي للفكر انتابه نمة نخر يكل ليشرح رممية إعلامية 
وّورية،العراق بمثيو ذٌل كما وغيرها الناصرية أر البعثف لتتغليم انتسابه ونمة 

•ودولة سلهلة لهم صاريتإ حين وغيرهم، عدن وشيوعيو 

منومحاربة المنحرنة أفكارهم لنشر منابر إلى نفوذهم مراكر حولوا ٣" 
السلفإومنهج العقيدة على فيها هوادة لا حربا حلالها من وثنوا يخالفهم، 

•الإسلام وشريعة 

والقضاة،القضاء وعلى الحدود، ؤإتامة الشريعة على شعراء حملة شنرا ٤" 

كثيرمن سحروا وكم المنكر. عن والنهي بالمعروف الأمر وهثثة الإفتاء، وهيئة 
ارمضان هلال موصؤع احرها القضايا، مجن 



ودمةعس؛ق رسالل  ٢٤٦

منأصحابهم على أصدرت التي الشرعية الأحكام نمليل على عملوا ٥- 
وهو؛ هرلأء على بة الحقاعدة إصعاف نخيدو0 لأنهم وأثباههم؛ الزنادقة 
الأحكامنفذت لو لأنه عنهم؛ دفاع حمل يضعون ولأنهم للقضاء؛ الإحالة 

نالدورعلهم-
والإلحادالعلمنة ني الصؤيحة مواقعهم لهم العنكبوتية الشبكات رفي ٦" 
يه.الصراح والاستهزاء الدين وحرب 

إعلامهمووسائل صحفهم قي نشره تهليعون يلا ما قيها ينشرون وصاروا 
المعروفة.

نهووللأمة؛ للعميدة ادي والإنالتغرسي عملهم مجالات أحهلر أما ٧- 
وهوتالخلير، العلماني الثلث 

علماني.تعليم إلى الإسلامي محتواه من إفراغه ومحاولة الغعلممت - آ 
إلىوالدعوة يإمحللاق، الممحفنل عملية ونقد الشرعية المنامج على الهجوم وما 

التعليم،سياسة إلغاء ومحللب الغرب، بلاد إلى الشباب وابتعايث، الاحتلامحل، 
حيفإلى والدعرة الجامعات، مجن الشرعية التخصمات إلغاء إلى والدعرة 
منجزء إلا الملهية، التخممات مجن المربية واللغة الإسلام مقررات 

الحرب.هده 

تشتملسريعة ادية إنقفزات الإعلام بوماتل هؤلاء قفز وقد الإعلام• ~ ب 
المتحرق،الفكر نشر وعلى الرامح في والأخلاط والشرج الأغاني نشر على 

الصحف،أما الرسمي. الإعلام في وهذا الدين، على متفاوتة بآسكال، والهجوم 
وعقيدتهاالأمة بدين هرلأء عيث عن حرج ولا فحدث الخارجي؛ والإعلام 
وأحلاتها.وشريعتها 

وسائلكافة في يومية قضية إلى تتحول حتى بثقلهم رموا وقد المرآة: - ج 



٢٤٧ودعؤم عسم رالل 

دينهاعلى وتمردها يالرجال وامحلاطها وسرحها المرأة إفساد وأصح الإعلام، 
مناسة.أية وش ساعة كل عند تتكرر مطالب، أمرها؛ ولي وعلى 

شقمحاولاته التيارات، هذه وأصحاب العلماسون يفعله ما أحهلر ومحن ٨" 
حلال،!من الإسلامي الصم، 

يالجمردورميهم والإفناء، العلماء كبار وهيئة والقضاة بالمشايخ لاستهزاء ا٠ 
•متهم حرية والوالتحجر 

وفتاؤيه،أهواله في شواذ صا-ما كان إذا العلم إلى ينتسب من كل شأن علاء إه 
نييقال هذا كان ؤإذا عليه، والثناء ومدحه ينامبهم، الذي كلامه ونقل 

به؟انفردوا إذا للشخ نائلون هم فماذا علنا ، الصحف

للصوفية،ؤيلينون الراففة يعفلمون فهم المتحرقة، الإسلامية المدارس بثي ت٠ 
يثتسب،من كل شأن ؤيرفعون العصرانية، العقلانية المدارس شأن من ؤيحلون 
الها.

متاسبة،كل في شأنهم من والحهل الصادقين، والدعاة المثاخ على لهجوم ا٠ 
عليهم.الردود من والتمكين 

العميدةثعلى الخرب هذ0 مظاهر ومن — ه 

متعددةصحم، في كتابا صاروا حتى أعقابهم على التاكصين تثجيح ١— 
الكتابكبار من أنهم على هزلأء يستتضاف، وتلفزيونية، إذاعية متتديات، وصيوف، 

أمور"على أعقابهم على الئاكصون هؤلاء ركز وفد والمفكرين. 
•ومافل مانط. بمظهر — مستقيمين كانوا حين — السامة الشخصية فلهارنجاربهم إ٠ 
مننللث، وكل تقع، لم التي الخكايات، واختلاق الخير، أهل على لكذب ا* 

الدين.لأهل التشويه باب 
عودةأنه على ذللث، وتصوير عقلانية، فكرية مراحعات، أنه على نكوصهم براز إ٠ 





٢٤٩ولصق عقيم رمالل 

اهاثثامم 

دوسالكاتحلاج 

منطائئة تزال لا الأحاديث ني ح1ء كما وأنه منصور، الدين هذا أن شك لا 
افه،أمر يأز حش حالفها من ولا حيلها من يضرها لا بالحق، نائمة الأمة هذه 

تعالى.

أسبابهعن تكالمنا وند — يجري الذي هذا فإن المندمجة؛ ني مبق وكما 
والباطل،الحق يبن الصراع ني - تعالى - اف ّتة عن يخرج لا ~ ومظاهرْ 

سمن.والعانة 

الهجومهذا نإن ذلك؛ أمروا وند بالأمباب يأحدوا أن بد لا المؤمنين ولأن 
لمدانعةالأسباب بكانة الأحد إلى يحتاج ومنهجهم الصالح السلف عقيدة على 
إليه.والدعوة الحق ونسيت، اليامحلل هن.ا 

نظرومن البصير، على يخفى ولا يطول مما وطرائقه العلاج وسائل وتعداد 
يتجاوزند التي العلاج وسائل من كيرْ جملة استنتج والمظاهر الأسباب ني 

اوتاُت،.- التفصيل محي - تعدادها 

وجهعلى منها حملة نن.كر المتتؤع الوامع الباب هذا ني المشاركة باب ومن 
.نفعا وأحال.ى أهم هو ما الفضلاء المشايخ عند يكون وند الاختمار، 

العلاج:وسائل قمن 

ملفهمومنهاج عقيدتهم على السلف منهاج على السائرين المؤمجن؛ن نات ١" 
هدهني المومحن غاية بل الواحبايت،، أحد هو الدين على الثبايتح وهذا المالح، 

قال٠ مثيل ولا مغير غير ~ تعالى ~ ربه يلقك، حتى الحقا علمحا اش يشته أن الحياة 
سدل،ءص آلثيد دئعوا ولا ثأئعنآ تنثمثا م>>ءرا هنئا ؤور1 تعالى؛ 



ودمةءسة وماش 

[•١٠٣]الأتنام: ينقون.ه ثلخقم يدء د،ثيلإ ^؛٣' 
أيهانوجوم، من يظهر العفليمة الوسيلة هذه وأثر 

وعندالدنيا، ني ت الملم حياة ني وآثار عوانب من لها وما الاستقامة أ— 
.الاحرْ وش الموت، 

ودعوتهمللناس هذا منهجه يتقديم ١^٠^ هو منهجه على يشت الذي أن ب~ 
.بمنهجه الاحرين بمغ أن يمكن فلا التردد الشاك أما إليه، 
العفةهذه أن ومعلوم يه، يقتدون الآحرين يجعل الذي هو القدوة — ج 

تجر•أد صاسا بمار جمن مار 
نلهني ان الأتتم، التي واكقلم، الأنتكاسة كلآثار مجن الملامة د- 
إلح.ودعوته وعمله وعلمه 

الأحزابتحزبت مجهما المنهج هذا على الثيات على والصابرة الصبر ٢— 
الأحزابتحزبن، لما المومتين ثبات يتذكر أن هنا وللمسلم منهجه. وصد صده 

الأءثَناوأئدا:١ن:األمحi 5التعالى:يومالخندقuىالمل٠ين، 
بمات٢^٠؛؛؛، تى دذبمك. إبمشتا إلا يائهم رما نثثؤلئ آس ؤيمدث قريث أممه رعدرأ 

وهبي،؛ دما بمير من ننثم ثن ثش من ننهم قلي أس عنهدئ نا ندمإ 
[YT-YT]الآ>اب: 

يتغير،لا واحد منهجهم أن ونتا كل قي الملم، سمات أظهر س أن ومعلوم 
يتنترون•ولا يغترون ولا إليه، يدعون وأنهم 
أعظمأن ومعلوم مذكامل، علمي منهج على ١^، الملمي التأصيل ٣- 

والمنة,الكتاب، من الصحح الدليث والانحران، والدعة البامحلل يه يواجه ما 
نظمتحكرها لا الي الخلماء، يدي بين العلم مجدارس إحياء س بد فلا ثم وس 

النانع،العلم طلب، شروط س بكثير أحلتؤ اش مئة ؛ JaJاوالجامعات الدارس 



٢٥١ودصئ عقدين رسائل 

تنكر.لا فوايل من مها ما مع 

عموما^ ٧١بالعلم تعنى التي العلم دروس من الإكثار من بد فلا ولذا؛ 
العامةس الفتات كاية تشمل بحيث حصرصا، العقيدة و والسنة الكتاب وبعلم 

التكين.العلم طلاب إر 

مكانكل ثي والمشايخ العالم طلاب بين وحث تواص هناك يكون أن ؤينغي 
بحيثمدينة كل في دروس مشروعات إلى هذا لوتحول وحبذا . ذلك على 

الطلبة.فيها يتيه محا كثيرأ التي الحالية الدروس وا؛ع من بدلا ترمحا، أكثر تكون 
فيالمحيح المنهاج وعلى العقيدة على تركز دعوية مشروعات وجود ٤" 

ومنها؛الوسائل، كافة ؤيتخدم الاستدلال، 

سبق.كما العلمية، لدروس ا~ 

العامة.لمحاصرات ا— 

والدورات.لندوات ا— 

أوبالثلوثية )المسماة والبيوت الديوانيات في تقام التي المكرية لندوات ا~ 
الأحادية(.

العقدة.على تركز والش مكان كل في المنتشرة الدعوية لجولات ا~ 
لف،الكتب لنشر ~ وتقية وغير وتقية ~ علمية مشروعات من يد لا ~ ٥ 

صالمختلفة المناسبات وفي وخارجها، المملكة داخل مكان كل في وتونيعها 
•وهمرما وعمرة مج 

ابنالإسلام ميخ فتاوى مججمؤع من الألوف عشرات طباعة يقتؤح فمثلا؛ 
٠وهكان.ا نaلاق، أوسع ش وتونيعها تيمية 
)منهجبالمئهع^ مه المعد مركرة منهجه ، بامحأوكبا كار اخ~ ٦ 

يبت،،كل إلى لتصل الألوف مئات منها ؤيطع سريحة، أكر تخاطتط السلم،(، 



ودعؤةعمرة ر،طدل  ٢٥٢

عليها.امات موترتب 

رال٠ناتثاتتللردرد يحوث مراكر انتثار ~ ٧ 

•والتلفريون كالإذاعة الإعلام وماثل ني ؛< JJالحواللرامج آنية مناتثات — أ 
•الصحف في سر لما الت، مناي~ محب 

وبيانوالمحاكين البخ أهل على للرد المركزة والبحوث الكتب نثر — ج 
حججهم.وصعق ناقضهم 

هداني كبيرة مسؤولية تتحمل الجامعات ني الشرعية الملية الأنام ٨— 
صدالمعاصرة والن.اعب المقيدة ائل معلى بحوثها ني تركز بآن اليدان، 

*العاصرتن أعيانها 
الملفعقيدة على الهجوم لهدا التصدي إلى الإسلامية المجلات تدعو — ٩ 

والتركغ•المزيد مرجى محلمة جهود له منها كان وما ومنهاجهم، 
بالدورلتقوم ومجرصلة وقوية مرثوقة نفانية محهيات عدة لمثا العي — ١٠

واحدةمحملة )ووجود والمرعية القدية والمسائل الأمور هاذ.ْ ني العللوب 
لايكفي(.

الواقعكدعم حيد؛ بشكل دراستها ينبغي الحلوماتية الشكة مواع — ١١
مجموعةموقع لكل ليكون النهج، تحمل ممثزة أحرى موانع ؤإيجاد المميزة، 

الماملق.من منظنة ني الفضلاء من 
والتيونحوها، أوالمرأة الإعلام أو كالتعليم الشكلة، الموضوعات — ١ ٢ 

عتهاملفات نتح يشني المنحرف، الملماتي الجانسإ من الفكري الغزو محل عي 
•عولأء نيقإ يكثف حتى 

الردود،غير بابؤ وهدا الناسية، الوسائل بشتى هؤلاء على الاحتساب - ١٣
يكونأن نيثغى كثيرة، أمور نى وملموس كير دور له الاحتساب أن تبتن وقد 



٢٥٢ودعؤم عساغ رسائل 

الأمور.هده رأس على والشدة المنهج موصؤع 
ومثهلقةمدينة كل »ي الصح تكثف يه ونمي المتحرض، لهؤلاء النصح — ١ ٤ 

يرجعونلعلهم هؤلاء على الحجة إتامة أحل من وذلك هؤلاء، يها يوجد 
•بآ لتس الأمر أن هرلأء يعلم حتى حية الأمور هذه إماء أجل ومن ييتوبون، 

مثل!هولأءث مأح3دلات نضح — ١ ٥ 
٠وعيرهم الصليسن من الدين يأعداء العلماسن ئدتة مط ك~ 
المملكة.خارج والسياسة الدينية يمراجعهم وعلأتتهم الرانضة ولاء ثف ك— 
نيالمخيل تاريخهم ونضح العالم يمونية والتقاؤهم الصونية حقيقة شف ك— 

الأمة.

.وهكذا.. 

حواجزكر هؤلاء لمحاولات — الاحتساب ؤلريق عن "" التصال،ى — ١٦
.وتحوها القبور على البناء مثل العقيل.؛، 

الممكنةيالوائل البيع وأهل المنحرنين هؤلاء على الرد مداومة ينبغي — ١٧
لجاطلهمتربمحوا يلا وحتى باطلهم، وترص ترضهم الأمة أن يعلموا حتى 

آخر•باطل نثر إلى يدعوهم مما نجاح، من يدعونه وما 
وت؛كل ني هؤلاء تتانص إظهار " ١٨

الصليبيينس الأءد.اء يوالون وهم الوطنية ادعاء ش العلمانيين تناقفى فمثلاث 
ومرعم•

هرثم العقل يحمحمون لا أنهم مدعيا لف الهؤلاء بعض يهاجم ومثلأت 
تعقل.لا التي بحراناتهم الرانضة يمجد 

يمجدهو نم المزعومة وعقلانيته بعلميته الغرب يمجد من هناك ومثلات 
بخرأناتهم.الصونية أويمجال. بخرافاتهم، النصارى 



ودعوةعقدين رسالل  ٢٥٤

النهاةني وهر كسر، واجب المعمورة أنحاء لي اكحيحة الشدة نشر — ١٩
واحد.أصحابها وصرت واحدة الصحيحة والعتيدة مهم، معنوي مد 

بنمحمد ومجوازرة الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة على التركيز - ٠٢ 
السلميةالعقيدة بهذه تميزت البلاد طْ وأن ~ اش رحمهما ~ له سعود 

عها.لها *كاك لا وأن الصحيحة، 

السلفمنهج على الائرين الأئمة تراجم يضم كتاب وضع على العمل " ١٢ 
أنحاصة؛ وللأعداء للجمح يتين حش ذلك، ني أنوالهم ومحابة العصور، عبر 
أؤلثلئ،ءقيل.ة بل الوهاب، عبد بن أومحمد تيمية ابن بها يختص لا العتيدة طْ 

جميعا.الأئمة 

والتيالشرعية، الأحكام ني لم، المنهج في تتعلق ائل مهناك — ٢٢
تحتاجومب والعصرانية، التنوير ومدعو التأؤيل ودعاة الدع أمحل فيها حاض 

حق.بنير فيها الخائضين لهؤلاء ومناتشة ورد بيان إلى 

تالمائل هده ومن 

منهؤلاء أيحله وما الكريم القؤان ٠عآيات التعامل مسألة ني التجديد — أ 
اطللاو1طل.

•بها والاحتجاج السويت المنن احد رمحلؤفة الحديث، همبمطلح ني التجديد ب— 
بهاالعبث، هؤلاء ومحاولة المعروفة، وتواعد، الفقه أصول ني التجديد ج- 

الباب.هدا نى الأئمة أصله وبما 

نيها.والخلط الثرJعة نى اليسير مسألة د- 

نيها.والخاطا الثريعة في والمتاصن، المصالح مسألة ه- 
٠فيها هؤلاء وحلهل الصحح، وممهومها ومدلولها الومهلية مسألة و— 



٢٥٥ولصق عقيم رسائل 

أنرزعمهم هؤلاء وتخليط العالماء، اختلاف عتل والترجيح الفتوى ألة مز~ 
يتعدد.الحق 

وفتاراهمالعلماع نواذ ونتح دليل، عليها يدل، لم الش الرجص تتح ألة مح~ 
الباب.هذا وتأصيل المرجوحن، 

التيالمائل هده شؤون يتولى )متقل( علمي مركر إنشاء يقترح أخيرآ " ٢٣
والضو.التخفل ؤيتولى نقرات، عدة ني إليها الإشارة مثمن 
الثباتولإخواننا لنا اش أل ونالعجالة، هذه في جمعه تسر ما هدا 

وملم.وصحبه وآله محمد نمنا على الله وصلى • والهداية 





امحاسفزالرسام 

ودروسمر 

الروسبلاد زيارة من 





٢٥٩ودعيق عقيم رسائل 

انمقدمة

ومننا أنفشرور من باه ونعوذ ، ونتغقرْ وشيته نحمده ه، الحمد إن 
أنوأشهد له، هادى فلا يضلل ومن له، مغل فلا اش يهده من أ'ءمالتا، سيئات 

ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اه إلا إله لا 
١[• ٠٢ء_>ان: زآو ه قتلزن وأمم إب ولا،زى مايدء ص أقن أموا أزن >؛ؤيتآ,ما 

بمابنيثما يبث ييثها  ١٢٠ثهلى؛ثؤدؤ يني، بن ءلقؤ أككا رةؤ آئقإ آاناس 
١[•]اليا»: رنجأ ءوهم آهماز إن يدء مآآزن أدكه أه وئيث\ دتآأ َكبجإ 

Pين ص شأ؟وثلخلم و ظ}\ أئن آمحأ أك:اَ،ءإ وئآهر 
«ي-اي[•]الأحزاب: عي؛ماوه هآرمظ مثد ؤقثيلث أقن تبع وش دؤكقم 

وعاصمتهاروميا إلى بها قمتا نيارة نتيجة كانت الرسالة هده فإن I ويعد 

أقيمتحيث تازان مدينة وعاصمتها تتارمتان، إلى انتقلت ذلك( يعد ثم مرمكو، 
إلى٢ ه/ بتاينخ وذللث( المدينة، هده في الشرعية الدورات من دورة 

الإسلامية.معود بن محمد الإمام جامعة إشراف( تحت، للهجرة.  ١٤١٤من 
الرسالة،هده كتابة أهداف( أبين أن الرسالة هده مقدمة وفي البداية في وأحس، 

يلي:محا أهمها كثيرة، وهي 
هناكلمين المأوضاع عن بلة وصورة مختصرة نبذه إعهلاء I أولأ 

عترهم•وأدصاع 
أهلينفلر حتى هناك لمين المعند لبيات والالايجابيات أهم بيان ت ثانيا 

أوصاعهم.ح الممامل كيفية في وتعالى سبحانه اه إلى والدعاة الخير 
محليية،جهود لها رممية، وعير رسمية دعوية حيرية مؤسسات هناك إن ت ثالثا 

تلكزار لمن تجارب حلاصة تعملي الرسائل هذه ومثل المزيد، في عازمة وهي 
يزورها.أن يريد من يها فيني النامحلق، 



ودعؤةعقيم رسائل 

جمهرؤياتكان ونيتي الالاتحاد أن المقدمة هلْ ني أذكر أن وأحب 
جدآ،واسعة دولة محي ؤإنما محدودة، دولة ليستا نهي الأطرافا، مترامية 

منها،حاب، عن تتحدث، نحيتما ولهدا الكيلومتراتا•  ٠١بالاوعرصها طولها 
نمليأننا هذا يعني ولا لبياُت،، والالايجابيالتا من رأيناه عما نت،حديث، فإيما 

ا!.ا الإسلامه الج٠ؤهورJالت، حمح عن متكاملة صورة 
يالنكرأتندم أنوله، أن أؤيد ومجا رأيته ما وبيان سرد ني ألحل أن لقبل 

أورسالة.محاصرة ني محناك رايته لإلقاءما أشاروأعان من لكل والامتنان 
حامجعةمن الدورة هذه ني ثاركونا الدين ومشايخنا إحواننا دالازكر وأحص 

الصيفيوعجدالرحمن الحنردى، فهد الأحؤين وأحص غيريا، ومن الإمام 
شاركاUواللذين -، الونتخ ذلك ني - بالرياض الدين أصول كلية في النالبين 

الإخلاصؤإيامحم ورزقنا اش أثابهم ~ رقة جهود لهم وكانت الدورة، هذه ني 
بمدده.نحن ما إلى أنتقل المقدمة هل.ْ وبعد الملمين. وحمح 

حلالمجن طرحها يمكن ام، أنعد؛ إلى منسمها هذه رسالتنا إن فأتول؛ 
التالية:القضاا 

روسا•نابح عن سريعة الأول: الشم 
الموفي.الاتحاد انهيار مع وتفة ت الثاني المم 
ومشامحدامتؤ.٠لأحفلااتؤ ارثالث٠: المم 
محاك.الإيجابية المذلا٠ر الرابع: المم 
العامة.والدروس المر الخامس: المم 
محناك؟الملمون يحتاجه الاJي ما المادس: المم 
والأعمال.الأنوال ني والإخلاص والمداد التوقيق افه وأسال 

المعمولالصالح عيداترجمن 
الدينأصول كية - ض الؤيا 



٢٦١ودميت عقدية رالل 

الأولاصم 
روسياتاريخ عن صيط ملامح 

إسلاميةحمهوريات يها تحيط وكانت نصرانية، تيصرية دولة ووصيا كانتا 
العثمانة.للدولة تايعت كانتا الإسلامية الجمهوروا>ت، هذه ويعفى محتملة، عديدة 

رومياني الشيوعية الثورة نامت، ميلادية،  ١٩١٧س هجرية  ٦١٢٠٢'سنة وفي 
كفكرنشآ إثما الشيوعي ام أن نعلم ونحن )لينين(• المشهور الشيوعي يد على 

هناكوعامرا أوا يإنما اليوعيين مجن وعيرهم ورأنجلز، يرمحاركسى( ، أوريا نيئ 
الصراعإن تقول، ومخهلaلاهم الشيوعية أفكارهم وكانت، الرأسمالية، بلاد ني 

يإلالشرب.الهايتإرالخكم ان.>ُىم د لا المي 
درلأ - الش م الراّايز الأن تبمى دولن ايلم ان انكارمم: س رئاذ 

الرياح،أدراج وذهستا أفكارهم، حابت، ولكن شيوعية. دولة إلى تنئلما س~ 
نيتت،إنما الشيوعية ولكن رأسمالية، وأمريكا أوروبا في الدول، تللث، وبقيت، 

النصرانية،تحكمها كانت، التي القيصرية روسيا ني بعيدة، نائية دولة في بالقوة 
والنار.؛الحال.يد الشيوعية هذه ئامحت، هناك ومن 

أرضى،تلو أرصا وتخعلم، الإسلام بلاد على فشيئا سيئا تزحغؤ و؛دأمحت، 
أحوالالإسلامية الج٠هرريا٠تؤ تللئ، ش للمسلمين وحرى أحرى، تلو وجمهويية 

علىمر أنه أقلن لا اللاحدة. الشيوعيين هؤلاء أيدي على يدة شل• ومحن رهيبة 
هناك.للمسلمين حرى ما يعادل ما المحن من الحديث، تاريخهم ش الملمين 

منفيفتهم. تحت، ونمت، التي البلاد في حطيرة أمور بعدة الشيوعيون لقام 
•يلي ما الأمور هن*ْ 

إنكارعلى يقوم الشيوعي فالفكر ومحوآثاره، تماما اكين إلغاء •' أولا 
وعلىالإلحاد، على يقوم الشيوعي والفكر مادة. والحياة إله، لا اش، وحوي 

الاقتصادية.الماحية من الشيوعي الفكر سني 



ودعؤةعسم رماثمل  ٢٦٢

الملمنمن رُتل، دينهم، على يبقرا أن إلا أبوا الذين الملمون تتل • ثانتا 
جماعيةتبور عن هناك إحواننا حدثنا ولقد الملايين. الجمهوريات تلك ني 

غريا،أمرأ الملين تتل وليس الشيوعيون• قتلهم الذين من الألوف لتات 
مثل— الأرض أنهنار يقايا في ياللين يقنل ما الأيام هده ني نثاهد فإننا 

يرقبونلا المشركين أن أحبر وتعالى بحانه واف ~ وغيرمحا وكوموفا البوسنة 
يممتد•من المائل ولكن ذئ، ولا إلأ الملمين في 

علىنشأته مند الصغاريتريى من حديد حيل تنشئة على الشيوعيون حرص ت ثالثا 
مكان،كل في الإسلام أعداء عليها يركز *؛مهليرة قضية وهذه الشيوعية. الأفكار 

.الأولى الراحل ني الدارس مناعج وأهمية الصغار، تتشثة أهمية تأش هنا ومن 
الجمهوناتفي الصساجد نالك، وكانت، كلها، اجد المهدم ' رابعا 

مال.يتةكل ني واحدأ جدأ م إلا منها يبقوا ولم بالألأف، يعد الإسلامية 
إداراتإلا الدينية الإدارات من بمقوا ولم يعانيه. لأغراض وذلك مشهورة، 

للمسلمين.يالنسبة نفعها ص أكثر - الأن إلى ينالط ولا - كان محددة 
الروميةاللغة وحعل والإعلامية، والتعليمية الفكرية الهيمنة إحكام حاما؛ 

الج٠بوريارrت١أن وتعلمون الإعلام، ولغة المدارس لغة وص الرّمية، للغة اص 
اللغة،اهمية تبرز هنا ومن الخاصة، لغتها لها منها جمبورية كل الإسلامية، 

أهميةس لدللئه لما ؛ نشرها في ؤيعرن لخهم تعلم يفرضون الأعداء أن وكيف 
والمدارس،الإعلام، لغة هي الرومية اللغة جعلوا الشيوعيون فهؤلاء لهم' 

لغةتكون أن إلا مهمة المحلية للغامت، ية بالنيبق ولم الرّمية، والمحاحلبايتج 
شل.اكحاطت، 

•وغيرها الماحي ني الدروس ومع المدارس ُن ال'"ين إلماء • سائسا 
الملاكيةللغاء أي: اقتصادي، ومبدأ إلحادي كمبدأ الشيوعية فرض سابعا: 

الدولة.ملكية إلى ذلل؛، وغير والمماغ المزايع وتعحويل الفردية 







٢٦٥ولصت ءةد؛غ لط؛)، 

اهانمي،اهسم 

انموشتيانهياراصاد هع وقفت 

المخططسأن حتى ثLلياJأ، رعيا الغرب يرعب الونيتي الاتحاد كان لمد 
بمرةولا نرنسا، بمرة يأيهوا يكرنرا لم مثلا، أمريكا ني دغيرمحم العسكرمحن 

الاتحادلقوى كثيرة حسابات يحسبون كانوا ؤإنما الصين، بمرة ولا بريطانيا، 
الرضعهدا على وهو ليدوم كان ما الكسر المرعب الكيان هدا لكن وفي، ال

الكيانذلك على الشديد التميع أمارات تغلهر بدأت إذ الملي؛ المكري 
يلي:ما حلال، من وذلك الضخم، البهرج 
ومنالفرد داخل مجن التميع هذا وكان الداخل، من الكيان تميع ت أولا 
منكثيرا يعتريها الأخيرة توات الأخدن؛ي فإنها الدولة، ات مزمداحل 

والتمحيع.الضعف 

والتكرلوجياالمناعات وصعقت تصدعت قد الشيوعي، للحكم نفلرأ ثانيا؛ 
التسربذلك؛ امثلة أبرز ومحن المجال. هذا ني عليها الغرب رموق الروسية، 

هذامن تسرب حيث، سنوات مند به ممعنا الن.ى نوبل( )تشر مفاعل من النووي 
يتحكمأن الونيتي الاتحاد يستهني ولم الئوؤية، الإشاعات النووي المفاعل 

مشهورة.والقصة أوروبا، بلاد إلى ذللث، آثار انتقلت، ولقد زمن، بعد إلا فيها 
ندرتهاعر أثر مما رنيتي، الالاتحاد عند الدنيئة الأجهزة فشل ثالثا: 
الغرب.أمام والامتخبايية العسكريت 
الإنقاذمعدات ونشل سنوات منل. روميا ني وغ الدي الزلزال حادمث، رابعا: 
هذاني بالغرب الاستعانة إلى اصعلرت أنها حتى أثاره، معالجة ني الروسية 
نيتدحالت، حينما روسيا، يه مئيت، الذي الذيع الفشل ذللثا يعد نم الجال، 

نيروميا فشل وكان قامآنذاك، الذي الشيوعي الحكم تناصر لكي تان أننان



ودعؤةعمدة رمالل  ٢٦٦

عندماهناك ونحن عجت ولقد ، وعسكريا واتتهاليا سياسيا ~ أهمغانسان 
الحربتلك مرض يسمونه خاص مرض والصباحل الجنود يئن تفنى أنه صمعت 

افه!مجحان ت وتلت الحرب. تلك ني شاركوا الدين الجنود منه يعاني الأفغانية 
،بحانه— ولكن الشعواء، الحرب تلك المسالمين وحاربوا المسلمين بلاد غروا 

الجانب.مهيبة كبيرة دولة كانت أنها من بالرغم ونرتهم قصمهم ~ "وتعالى 
للمربيالمثة وضعه صبح تآ اقتماديا، ونيتي الالانحاد انهيار •' حاما 

الثاك.العالم دول يوصع شبيها 
بلالأصلامئة، الصحوة بروز الونيتي، الاتحاد انهيار عوامل ومن • سادسا 

الحكمجعلت الدينية الصحوة فهده لينصارى. ياكثة حش الدينية الصحوة بروز 
ا.ا ٠قبولا غير فكرا الشيوعي والمكر الشيوعي 
أللهثؤلم؛ا * يقول تعالمح، والثه غالية، ~ وتعار سبحانه ~ اممه إرادة إن • سابعا 

شقذل كلأ س زيز كلأ يثن ألممك نتئ C\3 ش وق ألممى تلك 

أنوقدر أراد وتعار سبحانه ~ وافه غالبة، ~ وتعار سبحانه — افه نإرادة 
وسمربه. ونسمع الأن نشا>ال.ه ما إر تتحول الكثير الكيان ذايتؤ الدولة تكون 

يعيشوكونه ح٠.هورياته، من كثير واستقلال وتفككه الكبير الكيان هدا انهيار 

الغربعر عالة يعيش أنه وهع وشؤونه، أمورم جم؛ع ني التخبهل معيشة الأن 
بانية،تزال لا هناك الشيوعية أن إلا وغيرها، الاقتصادية أمورم من كثير ني 

أمثلةأ؛مّز دمن تجر، حزب ولديهم بقوة، موجودين يزالون لا والشتوعيون 
فيقامت التي الشيوعية الحكوماتر يساعدون يزالون لا الشيوعيين أن ذللت، 

المقالة.الأملأمة اللأي 

.٢٦صران: مودةآل )١( 







٢٦٩ودعؤة عقدث رسائل 

اممالثالسر 
وشواهدملاحظات 

جمال-LكاJلأد_، U1رنيتي الالاتحاد ني الاشاْ يلفت با أدلا: 
تمتدالبلاد هدم إن تلنا ؤإذا الأراصي، جمح ثملتا التي والخضرة المليص 

الأراضيتحته نيري الاعاتا من عدد يطير ان الإننإن الكيلوئراتق، ألان، 
الإنسانريتسصبا إلىآحرْ* ••• رالمزاؤع رالغاياتا الطويلة، والأنهار الخصبة، 

أيني توجد لا التي الأنهار وهذه الخضرة بهذه البلاد هذه أن كيم، ثديدأ عجما 
عذبةأنهار الكيلومترات، من عدد إلى أحيانا عرضها يمل حيث، العالم؛ ني بلد 

الغربج،على عالة تعيش - الأن إلى ولاتزال، ~ كانت، ذللثظ وثع اتين، وبومزايع 
هدا؟كيف، ا عجما نيا ~ القمح رأسها وعلى ~ النداء أنولع من كثترأ متهم وتأحد 

توحدالروسية، الجمهوريات من غيرها ونى موسكو مدينة ني ثانيا: 
الثعب،نيها يعيش التي المكدسة المغيرة الشقق ذات العالية العمارات 

موسكونى ؤيدور يتجول فالإنسان صغيرة، ثقة نى تعيش أسرة كل تمللث،، بلا 
العماراتهذه الأنتباْ، يلفت، محا فأول الج٠هوريات، عواصم من غيرها ني أو 

الشم،.فيها يعيش التي وهي مكان كل ني تجدها التي الشاهقة 
الأنبدأت جدأ،ولكنها نادرة كانت، فقد الخاصة، المغيرة المنازل أما 
تفلهر•

موجودالبستان هذا موسكو، ضواحي أحد ش ضخما تانآ ب زرنا وبالمقال 
به،يتعلق وما للغذاء تصر القصور، من عدد وفيه المهمة الأنهار أحد على 

عنسألتا لما ... لكذاوقصّر وقمرللسكن، والمزتمرات، للمحاضرات وقصر 
وفئتيالالاتحاد زعماء أولاد أحد يملكه إنه ت لما نيل القمبمر؟ هذا صاحبإ 

■المائي 



٢٧٠ JiLij  ودعؤةءسرق

أفرادعلى ؤيحرم الكبريت، كعلسا شقق في يعيش شعب اه، سبحان فقلنا؛ 
الشيوعية،هي فهدم صخم، كامحل تان يفي يعيش وهذا محميء، تملك الثعبا 

العمال،.حقوق دعاوى وهدم الاشتراكية، دعاوى هي وهلؤه 

يلي!ما البلاد نالك، في الاجتماعي الوصع في يلاحظ ثالثا; 
يشاركهمبل الشيوعية، بها تختص لا الخاصية وهن.ء الأسرى: التفكلث، -  ١

إلاأحيانا معه يثقى ولا زوجته *ع هناك يعيش الإنسان فإن فيها، الغرب 
سبيله.في يمشي *كل كروا إذا أولاده أما المغير. 

حمحفي عجيبتان هرتان  119برزين، وفد الأخلاقي؛ والانحلال الماد ~ ٢ 
أكثرهي روميا فإن حدأ، ءجي_إ أمر وهاذا الخمر، انتشار ؛ أحدهما روسيا، 

سهمالفارق يجد روسيا وزار أوروبا زار ومن العالم. في الخمر تهللث، ت دولة 
،أيضا يشربون الأوربيون كان ؤإن الأورمحن، عن للخمر الروس شرب كثرة هو 

والعصرالنلهر في روسيا في الإنسان تقابل ا كالروسأالإكثار ني لموا لكن 
يل.ورونالشارع في والناس منه تفرح الخمر رائحة فتجد اء، والمالصباح وفي 

المياهمحن أرخص والخمر الحياة، عن يغيمسإ أن يريد ثعبإ إنهم سكارى، 
وعشرينالأربع محلوال الأكشاك هال٥ تغلق ولا صغيرة أكشاك وتباع العذبة، 

الذينعدد تجاأ أنلث، بل الخمور، رأسها وعلى المرمحلبار<ت، فيها يبيعون ساعة 
اللءحانأمعار لأن نئلرأ نلة المدحنين تجد بينما حوأ، كثيرآ الخمور يثريون 

غاستإ.شعبا فهو عالية، 

الزناوكثرة العري أوروبا• ني حتى يوحد لا تفح نهو ؛ الماء تفح — ٣ 
غريتإ.بكل هناك موجودة 

والاقتصادي:الإداري الماد - ٤ 

ذللثحيعد نم برشوة، إلا معاملته إلى ان إنيصل يكاد ولا منتشرة فالرشوة — أ 
بأييتصل أن يستطع لا الإنسان تجد وغيرها، والاتصالات، الأجهزة صعق، 



٢٧١ودعؤيت عقدية ايل رّ

مثلالحديثة الوسائل يستخدمون لا إنهم ثم بصعوبة، إلا العالم من بلد 
والأماكنالتجاؤية والمحلات الاقتمادية الأماكن وتجد وغيره، الكمبيوتر 
فأينوغيرها، التكنولوجيا ني الحديثة الوسائل تستخدم لا وغيرها الحكومية 

اا العالم؟! ترم، كانم، التي الشيوعية 
إذاوالسيارة لحفلة، كل ني تمرق السيارة فإن اليارامحت، مرنة انتشار ~ ب 

أبدأ.إليها يصل أن أحد يستهلح لم سرنت، 
يساوىكان الواحد نالوولار العملة. قيمة وانخفاض الأسعار ارتفاع ~ ج 
ياعالدولار أصبح حتمح، كمحرأ انخقض الروبل دلكن روبلأت، عشرة إلى ثلاثة 
الق!الشيوعية مزآثارتهلثيق وهدا بانحدار، ولابزال، رومي روبل ومثي يألف 
أنثلاحفل نمما المنفرين. نشامحل ؛ئاهرة ت هناك والثلواهر الشاهد من ~ ٠ 
حملالونيتي الاتحاد انهيار وبعد نصرانية، ت، كانالأصل ني الل.ولة هذه 

إليها.والدعرة الصرانية الديانة إلى نوة وبكل يعودون النصارى أولثلث، 
القرىني بل مكان، كل ني وكثرتها الكنائس وحوي الملأحفلة الأمور ومن 

كنية.وحوي من تخلونرية تكاد لا الإسلامية 

مجمعفيها يوحد الإلحاد عاصمة عاما سبعين عاستإ التي الكرملين وساحة 
حمسنيه يوحد روما، بعد المالم في ية الكنالمجمعاُتإ أكبر من يعسر كني 

نشامحلوفيها عالية متر مائة من أكثر بلغ *ّنارتها جدأ صخمة كنائس ت أو 
علىيمر الدى لكن للسياحة كلها الكرملين منهكة جعلوا ند كانوا ؤإن تنصيري، 

النصرانيةإلى ؤيدعون التبرعامتج يجمعون هناك النمرين أن يجد الكنائس هذ>ْ 
•الكرءلتن ض ش 

لكنهاالملمين، ماجد وهدمت، عاما سبعين وامتدلت، الشيوعية ونامتا 
!صخم!امجمع وهي حالها على الكنائس هذه أبقتا 



ودميتءهاو؛غ رسالل  ٢٧٢

ينوالكن الدخول الممارى محاولة انمصة: والفلواهر الأمور ومن - ٦ 
بلالملمين، بلاد يي المحارى هؤلاء انتثار إلى هذا أدى ولقد السالين: 

إلىذهبت فإذا المدن، بعض نى الملمين عدد عددهم يعادل أحيانا إنهم 
فروىسبمع محررنا إنتا بل الأن، إلى فيها تعمر الكنائس تجد إسلامية حمهورية 

إلىيدعو العام، محلول راهبا فيها يئم الكنبة هذه جدأ، صخمة كنيسة فيه رأينا 
الثيوعيون.أبقاْ وتد النصرانية 

جدأ.تميرة *همح، بماوها ليجدي جديد من تبنى الص الكنائس أما 
تذؤيبيي لمير أثر الإسلامية الجمهوريات، بلاد إلى الروس لانتقال وكان 

فيولا الملوك ولا الثلق في تفرق لا أك حتى محاك، الإسلامية المحصية 
وغمراللم ين التاء تمسخ ولا ال^مور، مسريا في ولا الصلاة، ترك نصية 

الملم.

تحمراني؟أم لم مهو هل عنه وتسأل حالة على وتجده الإنسان هذا تقابل 
ومتلهرهحاله حقيقة في أما لم، هومإذا طاجيكي أو تترى ط؛ لك; فيقول 

المخأيار من كله وهدا وعره. لم جمين طرق أن تهلع تفلا وسالوكه 
منوالمتصرون الميوعيرن، أولتلث، مارمحه الذي الفكري والغزو والإلحاد 

ورائهم•
إلىيرجم، الملم أن يخانون كما الإسلام، س جدأ يخافون فإنهم هدا وح 
ما•يوم في إسلامه 

الزعيمنؤيد أن يجب، إننا تال الغريب، زعماء أحد أن أذكر المامحبة وبهذه 
اJرلانرئيس نؤيد أن لما يجوز ولا ينبغي ولا نصراني، لأنه )يلتين( الحالي 

أصولهإلى يرجع أن يخافون نهم إسلامية. أصوله لأن شيوعي، أنه مع 
كبيرأ،وث.ا1ٍا وحارجه وفيش الالإتحاد ياحل المصرون نشعل وقد الإسلامية، 



٢٧٣ودعؤم عقيم رسالل 

تذلك أمئالة ومن سمومحله، يعد وذلك 

هذهوأن سئما لا محلورته، له أمر وهذا ت الضخمة الجديدة الكنائس يتاء — أ 
تزاحمها.حتى اجد المثرب تبتي ما كثيرأ الكنائس 

مؤتمريوجد كان هناك قدومنا وعند ت هناك اكنصيرية المؤتمرات إقامة ب ب 

بلادمجن جاءوا قد كيره أعدادا المنصرين يرى الأسان كان ولقد تنصيري، عالمي 
المؤتمرلهذا جاءوا مكان، كل ومن وأمريكا واوروبا أذرشا، ومن شرقآسا، 

وغيرها.المسالمين بلاد قي التتصير هدا أن العلم ح روسيا بلاد اكتصيري؛ي 
أنهالبلاد تلك من الدعاة أحد ثنا حاو وقد إسلامي: مشريع أي مزاحمة - ج 

بفتحالنصارى فقام مخفقس عر بالإسلامي الكتاب لبح صغيرة مكتبة أفتتح 
بالمجان.والهدايا التنصيرية الكتب لتونح بجواره مركز 
الشركاتباسم ؤيأتون كيرة تسهيلات لهم تومحع ت أوروبا من المثصرون ~ د 

ني^٣٨ المنمرين هؤلاء تجد ثم ومن تحنيهم، الرسمية والإدارات وغيرها، 
جدأ.غريب أمر وهلءا مكان، كل 

إسلامية،أصولهم لكن الصلاة يقيمون لا قد محمن هناك من أناس حدننا بل 
-يصلون لا كانوا ؤإن - الملمون هزلأء علنا، قام التنصير محلر إن : كاقالوا 

تيدولا نتنصر، أن نريد لا I ؤيقولون بالخهلر، ؤيحئون التنصير يرفضون أنهم إلا 
ّا أ أ العجائب، س وهدا لمين، المس نكون أن نريد يتنصروا، أن لأولادنا 

حقيقةوهذه الهدامة: والمدام، الرافضة نشاؤل هناك: التياهر ومحن - ٧ 

هناكنوى بنشامحل يقومون وغيرهم الرافضة من البيع أهل نإن حقا مرممة 
الإسلامية.الجمهرريات وعلى المسلمين على قويا تركيزأ ؤيركزون 

أحياناتوجد حيث، وبيع ثرك س فيها وما •' هناك الصوفية العلرق نشامحل ~ ٨ 
وهذهونمالى- تبارك ~ اش دون من ويدعى لها محليبح لزار التي، القبور بعض 



ودمةعقيم رمايل  ٢٧٤

ندلأنها عظيم؛ وحظرها الإسلامية الجلاد تلك في موجودة الهونية الهلرق 
يقتصرولم • وتعالى سبحانه باض آحر شركا أوغيره الشيوعي بالحكم نتبدل 

والقاديانيينالبهاثيين الملاحية مجن أيضا محاك بل نقط، هزلأء على الأمر 
البهاتيةدعاة أن محاك الملمون وحدثنا الجلاد، تلك إلى يحل ممن وغيرهم 
أتاع•لهم دغ؛رمحم 
والجماعة؟المنة أهل أين الملمون. نأين 



٢٧٥ودميت عقدين رسالل 

الرابعاصم 

هناكالمظاهرالإيجاب؛ق 

عندالموجودة الايجاية المثuهر ببعض أيحفكم أن أحب الملامح هذه ويعد 
التيهي واحدة حمهورJأن في عنها سأتحدث المفياهر وهده هناك، الملمين 

هدهأذكر أن وتل تازان، عاصمتها والتي تتارمتان، جمهوينة وص ورناها، 
يمقدمة.أندم أن أحب الايجايية المظاهر 

الإسلاميةالج٠هرريات عن تختلف تكاد لا الجمهورية هذه إن ت نأنول 
وأوصاعوالتغيير المخ محاولات من محاقا ذكرنا0 لما يالنية وذلك الأحرى؛ 
إسلاميةلجمهورية نقعل نموذجآ تعهلي إثما عنها نتكلم وعندما هناك، المسلمين 

الجمهونةهده عن أتحدث ، وسوفالسائق، السوثيتي الاتحاد حمهوريات من 
الأتية;القاط حلال من 

يةونتقريبا، ونمغ، ملايين ثلاثة هو الجمهورية هد، محكان عدد ت أولا 
الروس،النهاري من والقية يالمائة متين إلى تمل فيها المسلمين 

الأمةمن حزء بأنهم معروفون وهم التتار من ومكانها غيرهم، من تلة يئوجد 
أصولها.إلى ؤيرحعون المعروفة، التركة 

فيها،الأنهار وكثرة والنفطية الزراعية غنية؛ثرواتها الجمهويية هذء • ثانيا 
الفالوحا،نهر يسمى المالم في الأنهار أعفلم من وهو يخترنها نهر بها ثمنوجد 

حدأكثيرة أنهار وفيها البلاد. تلك في ما أحمل من يعتر وعذب صخم نهر وهر 
JjJ .بالتان

فيمتميزأ إسلاميا نثاٍلا لها إن ل تديما، الإسلام دخلها ممملقة ثالثا:هي 
التيهي القيصرية روسيا كانت، لما الثيوعي الحكم قبل الحديثة، الممور 

التدين،حرية قايون الونت ذلاك في مي يقانون صدر ا حيالبلاد، تحكم 







ودعهممعقدين رسالل  ٢٧٨

منوذلك شل، الدورة حلال سور أرع أو ّور ثلاث حفظ فعضير القرآن، 
.القرآن أواحر 

فللممن أهالها يثتم ما كيرا عترها دش القرى ش التجول حلال من ثالثا؛ 
ئيولاباهم لهم ونمت، ومزترة •}٧ دامية نمص عن ؤيحدثوننا الشيوعية 

كيفأحيانا؛ لما يمولون وكانوا شديدين وثرح بسمة بجلونتا وكانوا السابق، 
الغاشمالشيوعي والحكم المعلق الجهل من عاما سعين نمحو أن تريدون 

معا.تجلسونها ساعة أو ماعة يتصف 

المدينةوهده اكتريرمكي، اسمها مدينة ش أنه الؤارة المشاهد من I رابعا 
سكناهناك الإسلامية المدارس إحدى ني الإخوة رأى تتارمتان ني تقع 

مجهزةنثليفة عرنا المدرسين مكن بجوار ورأوا للمدرمين، وسكتا للهللأب،، 
لمالمساكن هدْ لماذا عنها والخوولين المدرسة مدير سألوا ولما نسكن، لم 

تسكن؟

اللغةليعلمونا العرب بلاد مجن سيأتون الدين للمدرمين هده أحليتا إننا I قال 
الإسلامي.المرئية 

علمواإذا هناك المسلمين إخواننا إن : نالوا؛دللث،؟ أدركواوما لهم: نقيل 
معناوسيكونون وميأنونتا، يقصروا لن نإنهم إلينا يصلوا أن وامتهناعوا بحالنا 

ؤيعلموننا.

وتوجههلم ملكل نوجهه هناك الملمون به يشعر الذي الشعور وهدا 
هناكالملمون ييتما الملمين. بلاد ني المكدسين اللم ولعللة للدعا؛ 

ا.ا عجساا نشاهلآ هناك يئشعلون البيع أهل من وأعداونا الواحد، إلى يحتاجون 
حي.ث،نجدلمالالاهتمام؛اّلمالمرعي، الايجابية؛ منالخياهر خامسا؛ 

فيهااشترك تازان ني أتيمن، التي اكورة فهذه الموراات،، هده على العللأب 



٢٧٩ولصق صدم رسائل 

ومنالمدينة هذه من جاءوا الطلاب هولأم طالبا، ين وحمماتة محن يقرب ما 
الدورةهده ني ليدرس كيلومتر ألف مجن أكثر تمد مسانة من جاء ومضهم غيرها، 

٠فقعل أمبوعن تراة ام|تمردثا التن 

الكتابعلى حؤيصمن كانوا ولقد العالم، طلب على حرصهم على يدل وهذا 
كلوكتابة تلقى على و-صبمين العقيدة، تعلم على وحريصين الإسلامي، 

الملمينهرلأء أن على لنيل بالمر، محشر ~ ث والحمد ~ وهذا يسمعونه. ما 
دينهم•على شلون 

يثبتناوأن بدينهم، يبصرهم وان يثبتهم، أن - وتعالى صبحانه ~ اش أسأل 
والهدى.المر على يليامم 

جدأكبيرة جهود نهناك الماجل•، بناء ت الايجابية المثيامحر ومن • مادما 
نهىالبلاد، تللث، أصحاب يتيها ما غالبا اجد الموهذه المساجاو، لبناء 

وفيهاإلا مئة تجد تكاد لا أنلث، ض والحمد أنمهم، ذوات، من نابحة مشا;يع 
إلاإسلامية ، Ujiتجد تكاد ولا البناء، نمتا أومسجد الإن بني نل. مسجد 
بالنبةالأن يواجهونه ما أمد أن ؤيلاحنل المساجد، بناء على حريصون وأعلها 

لانخفاضنفلرا وذللث، لإكمالها، اللازم اّدى الدعم عونقص المساجد لهذ.ه 
الأسعار.وغلاء الملة قيمة 

،إكمالها اّت3لاعرا وما بناءها الملمون بدأ المساجد من ^د مررنا • ماما 
نحتاجتحن المسجد هذا إلى انفلروا لتا ونالوا القرى إحدى في بمجد مررنا 

هل.ابناء أكملنا ماعدتمونا إن - دولار ألفا إلى أى ~ الرويلأ٠تا من مليون إلى 
•المهسحد 

ييداحلة ليت للسالوب المدينة وهده بورملأن، نمى مدية على ومررنا 
منتتارستان أطراف، على كنا لأننا ، نمها لروسيا تامة مدينة مي إثما تتارستان 

كيلو،ماتة من أكثر تتارمتان عن تٍعاو الش المدينة هد.ا إلى نسانرنا ، روسيا جهة 



ودميتعقدين رمحالل  ٢٨٠

التجارمن رجلأ نوجدنا المدينة لهذه مررنا موسكو، لمدينة نائمة وهي 
يهألمحق وتد صخما، المجد وكان مجد، لبناء مال جمح يدل الملين 

يستطعلم الرجل هذا ولكن هناك، الملمين لأولاد الإسلام لتعليم مدرسة 
إكمالهما*الناحية هاو*ه المو جمأيضا ي*تهني ولم المدرسة ولا الجد إتمام 

منعدد بهم مر إنه هنا المسالمون لنا وتال أموال. فيه التاجر هذا أنمق 
مبحانهاش إلى يشكو مجل* فهدا يالماعدة* ووهمدوهم الزائرين الخلين 

ويا«نعمحاك سى التي الكنائس مقابل في عنه الملمين عملة إليه ؤثجأر وتعار 
الدحولل١،*عليها ؤيجرون الأوقاف لها ؤيوقمون الملايين• النصارى لها 

ممتازةظاهرة وهذه الدارس بناء أيما الإيجابية الذلاهر من ثامنا 
تجال*هاجد، للمسا تابعة اّل.ارس هل.ه تكون الغالج، وفي قليلة، أنها إلا جدأ، 

وصالاتسكن المدرسة في ليكون منه، أمتار بعد على أو ل، ملاصقة بجانبه 
أييتلقون لا أنهم الملم مع الخير، وأهل المسجد إمام عليها يقوم للعلمام 

بعضمن اعدة الميتلئون ؤإيما هناك، الرسمية الجهات محن اعدة م
*ن*ن الم^^|

عنوأولاده ه نفيعف حتى التجارة بعمل بنفسه منهم الداعية يقوم وأحيانا 
المزال.

أيضاالدارس وهن0 اجد، المعن و؛عيال.ة مستقلة الدارس تكون وأحيانا 
*ضخم تمؤين إل وتحتاج جدأ قليلة 

هال،وكانت، محاك، الخدن إحل*ى في مدرمة الدورة في إحواننا بعض زار وقد 
فيونحن إننا بل الكثير، الشيء يلزمهم مما للعللأبا التهيئة من فيها المدرمة 

المجديناء يإتمام البلاد هده هي الخيرية المومأت إحدى نامت برس الكلام هدا كناية يعد ( ١ ) 
وأجزلالجزاء حير اللة يجراهم س و.الدارسين يالمصلين عامران ءاد«ان رهما والمدرسة، 

٠المثوبة لهم 





ودمثعقيم رسالل  ٢٨٢

تلقيهاكانت أن بعد طذ تلقيها لكنها ها دروم تلتي الأن إلى لأترال وهي 
*ٌّرا 

تضغأن يمكن وكيف المرأة؟ هدء تصح كيف الله! سبحان ت ونلنا نتعجيتا 
أ!زمان؟! كل وني مكان كل ش المالمة الرأة 

الإسلامعلى أبقرا محناك الملمين يعص أن ت الإيجابية الذلا٠ر ومن عامرأ• 
بالحكمحكموا لما الملمين فإن الأرض، تحت المؤيت والغرف الدارس لي 

تحتحفية مدارس ووصموا سرأ، أولاده يعلم متهم الواحد صار الشيوعي، 
الدارسوهده الإسلام، نيها أولادهم يعلمرن الأتبية ني إليها ينزلون الأرض 

ض.والحمد صليبا اثرأ لها وكان الشيوعي الحكم أيام ني موجودة كانت 
العللأبص عدد الأخيرة النوات ني الإيجابيةI ال٠تلاعر وس عشر؛ حادي 

الجامعةني الشرعية والعلوم المربية اللغة يدرسون لأن ا وهم هناك من 
يأتونولأينالون منهم، به بأس لا عيد أنى وقئ الإمام، جامعة وقي الإسلامية، 

هذهعلى النائمين ومن الملمين من نعللب صليية بائرة وهده نلة، على 
فإنهمالملمين، العللأب لهؤلاء وأكثر أكثر المجال يمتحوا أن الجامعات 

ليمة،الالإسلامية العقيدة ليتعلموا هنا؛ إلى الحضور إلى يكونون ما أحوج 
سالبيع أهل يتخعلمهم لا وحتى الأصلية، الإسلامية الشرعية العلوم ولتعلموا 

مكان.كل 

الجامعة،نوق مجا أي قازان، مجدينة ني الخلمية الأكاديمية زرنا عشر: ثاني 
لمنالمأحوال عن مب مس حل. دار وهاك محما، المثولن بهؤلاء والتقيا 

اماأنينشثوا أن نكرة عليهم وصلرحنا المتقبل. في أملهم وعن تتارمتان ني 
؛قالواولكن ؛ن؛لاك، ورحبواالإسلامية، العقيدة ولدراسة الارعية، للدراسات 

تهما أمؤين، ني تتمثل العقبة و٠ل٠٠ عقبة، أمامنا إن 
الإسلامية.الثؤرعية التخهمات نر ة وأماتل. علهاء عندنا لمسر ! قالوات الأول 



٢٨٣ودميت عقدين رالل 

نتمالمأن حلالها من يمكن التي الكتب توجد لا التتاؤية، لغتنا ني الثاني؛ 
يريدونهم تقول؛ المسالمين، جامعات على نْلرحه الإشكال وهدا نعلم• وأن 

يحولولكن بالإسلام، المتعمق العلمي للهصث، مجالات نتح ييريدون حيرأ 
المهمة؟بهن>ْ المسلمون يقوم نهل متخصصون• علماء هناك ليس أنه ذللتا دون 





٢٨٥ودعؤم عملين وسس 

اثخامساممم 

ايامهالمرواثدروس 

المربض مع الرسالة طك محام في أنف الإيجابجة اJذلا٠ر ذكر0 أن بمد 
Iنأنول الخاصة، والدروس 

ونيشالالاتحاد أحوال علم لمن وأكرعا الدروس هده آعظم من إن آيلا•' 
-اش وأن ابدأ، يغالب، ولا غالب،  ٠۵١دين أن ؤيونن يعلم آن نارْ، أو سابقا 

دينه.ناصر ~ وتعالى بحانه 

ذلك،و*ع هناك، الإسلام حرب ني الأسامحلير يثبه بما الشيوعية نامت لقل• 
الإسلام؟أعداء ذلك، يعي نهل ""• الد ساء إن ~ قويا يعود وم الإسلام، عاد 
الإسلام؟يحاربون الدين أوكك، ذللث، لأي وهل 

حرري،مهما الإسلام أن وهو• عند، نمق، أن يجب، جد"أ مهما لرما هناك إن 
أنلأبد ونعالمح، ميحانه اممه *إن عليه، يقضوا أن أعداؤء أوحاول مكان، أي ني 

بمينهل وتعالى• سبحانه الله ستة هده ومجده، توته للإسلام لأيد وأن ديته ينصر 
والشرق؟الترب، ني الإسلام أعداء ذلك 

ؤيحارب،الإسلام أكثرهم يحارب، الذين المسلمين س أذنابهم ذلك، يم، وهل 
عملوامهما أنهم ليعلموا الحقيقة؟ هده بموا هل الإسلامية؟ حوة انم أكثرهم 
يبلغوا،نلن طريقه، ني والرتوف والل«ءوة الإسلام صوت إسكات ني وسعوا 

انهارُت،نقد هذا ومع ذلك،• ني الشيوعيون بلغه الل"ي الحل• إلى يملوا ولن 
بميه.أن الجميع على يجب، درس إنه الإسلام. وبقى وولتا الشيوعية 

الحربيةانتماءاتهم المسلمين لبعص فإن •' المرية الشيوعية الأحراي، •' ثانيا 
الكلامهدا إن ت وأتول حساباتهم؟؟ أولثلث، يرا-بمر نهل الشيوعية، الدول كلك، 

هوإنما الإن تعلقهم أن أعلم فإنني نقهل، تيلقون؛الشيوعية الذين إلى يوجه لا 



ودمثعس؛ق رمالل  ٢٨٦

أولتكالدرس هذا يعي هل • بالمئابل أنول ولكنني العنكبوت، يخيط■ تعلق 
المهيمنهو الغرب هذا أن يفلتون الذين وأؤكك الأن، بالغرب يتعلقون الذين 
الدوام؟على هكذا وميفلل العفلمى، القوة وهو 

علىيجري أن ~ ندبر شيء كل على واش ~ الممكن من أليس أل؛ ون
وتدالشرق ني الشيوعيين أولئك على جرى ما الغرب ني المتغطرسين *رلاء 
والموشراتهوممكن، بل متعد، غير هذا إن ا ا متغهلرصين! ذللث، تبل كانوا 

هذا.وتؤع ترب على تدل الغرب لأحوال والناحص المتأمل يراها الش 
المادقالإسلام نجر أن يرى هناك، لمين المأحوال يتأمل مجن إن • ثالثا 

الثلهور،ني تتوالى بيات المين والمالإسلام نمر إرهاصات وأن نادم، 
بقاعغالب، ني يحارب الإسلام يجد اليوم لمين الملراع المتأمل أن سلث، ولا 

يحاربما نبمقدار مكان، كل ش له الغلبة أن النتيجة وتكون محكان وكل الأرض 
٠تتصر يص 

لورميحي أن وعليه الحياة، هذه ني دوره يعي أن ملم كل على يجب هتا ومن 
ومهماابدأ، لاييأس المؤمن إن والباطل، الحق بين الصراع من المرحلة هذه ني 

المومجننإن ، حانم، كل من أعداؤهم عليهم تكالبا ومهما لمون المحورب 
ونداحامحلالنص. أصحاب كمانعل عندالثداتد، يثبت، بل لاييأس الصادق 

ماهنئا ،١٧ ألتفيؤنيءا ^^؛١ •' تعالى اش قال حانبط، كل س الأحراب بهم 
]الأحزاب[.رثيثا.ه إبثقا إلا ولأم رما الةرصدث يؤبموك أس يبمدنأ 

غيرها.ونى بل لمين، المبلاد من كثير ني الإسلام على حربا نجد إننا 
ؤإصلالتالءوائنا على الشديد وحرصهم لما حربهم أن نعلم أن علينا والواجب، 

نتبتاْوما عقيدة من نحماله ما أن على وهودليل الحق على نير أننا على دليل هو 
مننحذر وأن تعالى، اش دين على نثبت، وأن نصر أن نعلينا هوحق، منهج من 

والتراجع•النكوص 





ودممهمةعقيم رّالل  ٢٨٨

المسالمينبلاد من غيرها وفي هناك الإسلامية الجمهرريات ش فالملمرن 
فيهمؤيتوفر طويلة فترات هناك يقيمون الدين الدعاة من النؤع هذا إلى تحتاج 

الجملبهم محيل وتنتج تثمردعوتهم حتى والإخلاص والنشاط الهثة علو 
الغلق.والقلوب العمى والأعين الصم الأذان بهم ؤشح 
محاكمن ليأتوا الطلاب من همكن عدد لأكر الفرصة يسغي ٣" 

الموثوفة.الإسلامية الجاسات فى للدراسة 

أنقبل لهزلأء المجال فتح المهم ومن نليل، مل هدا إلى أسرنا وند 
استقدامعلى يحرصون البيع أهل يإن امحع، أهل وجامعات مدارس تتخهلفهم 

الوفاض،حالي البلاد -طك س الفرد فيأتي للدرامة، بلائهم إلى الألأب هولأم 
دعاةمن داعية ؛لأد0 إلى ؤيرجع ليتحول المبتدعين هؤلاء مدارس في نيدرس 
أهلمنهج تنتهج التي السلفية السليمة العقيدة أصحاب لمرن فالم الدعة، 

غيرهم.س بهم أولى والجماعة الستة 
محاالطلاب قبول في سواء الماب، هدا في مارته جهود تدلت ئد نعم، 

منوالمزيد المزيد إلى يحتاج الواقع ولكن هناك• دورات عمل فى أو للدراسة، 
وتعالى.سبحانه اش إلى دعاة ؤيرحعوا ؤيتعلمرا لياد.رموا الجهل.؛ هزا 

العقيدةكتب حاصة ~ الكتب، طباعة محاك؛ لمون الميحتاجه مما ٤— 

إلىترجمتها يتم ذلالثا بعد ثم العربية، ياللغة أولأ ~ الإسلام تثرح الى والكتبج 
فينجل. لم I تتارستان في ونحن لكم قلتا إذا تعجبون وند المحلية، لغاتهم 

معالتتاؤيه باللمة أوكتابين كتابا إلا رأيت، مجا قليلة، كتيبان إلا التاؤية اللغة 
جهردأين اا ملايين؛ أربعة أكثرس وهم اللغة، تللث، يتحد>ثون الن•ين لمين الم
يتقنونمنهم أناسا لقينا وتد هناك، الدعاة ص مجموعة نتبنى لا لماذا لمين؟ الم

الأشرطةطريق عن لهم الترجمة تتم بحيسثا نتبناهم التتاؤية، ؤيتقنون الهربية 
محاكالنصارى إن تترجم. التي والكتب، ائل الرسطريق عن أو المجلة، 



٢٨٩ودعية عقيم رمايل 

متنوعةبجهرد ؤيقومون الكتب ؤيترجمون عقيدتهم ؤينشرون جدآ نشيطون 
اشإلى والدعاة الملمين وتجار المسلمون يعي فهل ودول* نوى وتدعمهم 

نرجوذلك.الدور؟ بهذا ؤبمومون الواجب هدا وتعالى بحاته 

الدارسإسصاء من بد لا إليه؛ الإشارة >سقتا وند أهمها، مجن وهدا ه~ 
لقدحدأ، مهمة الأطفال تربية أن التجربة حلال من تبين قد فإنه هناك، الثابتة 
يإنثاءذلك نقابل أن مجب الإلحاد، على الخلين من جيلا الشيوعية نشأت 

يقامأن يمكن لا وهدا أحرى، مرة الإسلام على الصغار هؤلاء لرمح، الدارس 
الدين.عن بعيدة علمانية مدارس لاتزال لأنها هناك مدارسهم حلال من به 

هيالى الصلاة تمام وفيه هناك الإسلام عنوان لأنه جدا؛ مهم المجد إن 
•الدين عمود 

المدىعلى واثيرها وكسر، عميير اثر ذات لأنها أيضا؛ صروؤية والمدرسة 
البعيد.

إنشاءعلى وغيرها الخيرية الجمعمات تحرص وأن جميعا نحرص أن بد فلا 
فىالنشء بتربية يقومون الدين القات والمدرسين الدعاْ وتوفير هناك، الدارس 

تكوننبلد، كل في واحدة مجدرسة لووحدت حتى الإسلام• على البلاد هده 
لأنها؛ أحرم إلى أوله من البلد توى م على كبيرأ تأثيرأ نوتر لأنها جامعة؛ بمثابة 

اضإنشاء — القريب المتقبل وفى الصحيحة، العقيدة فهم على الصغار بتربية تبدأ 
رايةيحملون أناس إلى الشباب هؤلاء ؤيتحول البلاد، هدْ تتحول وف، س~ 

ولغيرهم•جنسهم ليك، وتعالم، سبحانه الله دعاةإلم، ؤبمبحون الوحيد 
المسلمينوحاجة الحريات يستغلوا أن يحبا الملين، لنجار ية بالن٦" 
وبعداقتصاديا الناححة ال٠ثارح لإنشاء حدأ كثيرة فرصا هناك إن حيشر هناك، 

هناك،إلى التتصيرية بوساتله سبقنا الغرب أن حقا الؤسمسا ومجن إسلاميا، ذللث، 
عملهاتعمل نم فتستفيال اقتصاديا عملها وتعمل هناك إلى تأش الغربية والشركات 



ودعؤمعقدث رسائل 

أمورهمتكون ونرجوأن ذلك، نرجر الملمن؟ تجار ذلك ثعي فهل تتميريا، 
لذلك.مهيأة 

 ~U رخميمع خاصة هناك الإسلامية يالمثاليع الاهتمام المهم ومن
مجلةهناك لجد لم أنتا العلم مع الإسلامية، المجلات بإنشاء وذلك الأسعار، 
أومجالة بإنشاء التجار مع الإعلاميون المتخمصرن محام لو نكيف إسلامية، 

نيعثليم تأثير لها سيكون أنه سك لا بلغتهم، الإسلام عن تتحدث جريدة 
وغيرها.... الإذاعة ومثلها وتعالى سبحانه افه إلى الدعوة 

المحلاتومثلها إسلامية، أوقاف إلى وتحويالها الأراضي ثراء ٨— 
المهللوببالدور يقوم أن أراد لمن متعددة وسائل هناك فإن وغيرها. ^، ^١١١٧

هناك.لمين الملخدمة منه 

لمنلمين المأحوال يشرح أن سإيح لم ملكل بد لا ت أنول وآخيرأ ٩" 
سواءمكان كل ني لمين المبأحوال يبصرهم وأن اش ني إخوانه من به يلتقي 

أوسابقا، الونيتي ؛الإتحاد يمي كان نيما الإسلامية الجمهوريات ني كان 
للمؤمنوالمؤمن جميعا• علينا واجسإ هدا لأن لمين، المبلاد من غيرها في 

والحمى.بالسهر الجد ساتر له تداعي عفو منه اشتكي إذا الواحل. كالجل. 
أسألهكما يه، ومحال بالحق، ثهلق ممن يجعلنا أن وتعالى سبحانه افه أسأل 
كماؤإياكم، شتتي وأن والهل،ى الخير إلى ؤإياكم يوفقني أن وتعالى بحانه 

كاننيما الإسلامية الجمهوريات ني لمين المينصر أن وتعالى سبحانه أسأله 
انصراللهم لمين، المبلاد محن غيرها وفي السوفيتي، بالاتحاد مي ي

وارحمأسرهم، فلث، اللهم مكان، كل ني مييلكأ ني والمجاهدين لمين الم
الإسلام.راية لرفع جميعا لمين المونق اللهم واحركرهم، ضعتئهم، 



٢٩١ودمة عتمدئد رسالل 

\س

المطلوةالشروط محي وما اف؟ إلى للوعو؛ اليلاد مذء إلى الوصول كم< ت سا 
ذلك؟قي 

يحولنيزة الإنسان احد أن موى مطلوة شروطا *ناك أن أظن ما الجواب* 
يذهبلمن بالنب المهم من لكن مهيأة، — ض والحمد — والفرصة هناك، إلى 
ممنهناك المسلمين بعفن على أو نله ذهب من يعفى على يتعرف أن هناك إلى 

إلىيدل من إلى يحتاج هناك إلى ذهب إذا لأنه أموره؛ تتهيأ حتى العربية يتعلم 
إلىيحتاج أنه كما الواضحة الصورة ؤيعهليه المسالمين على به ليمر الأماكن 

المستعان.وافه كثيرة، وص الفتن مواضع عن والعد اليقثلة 
 I_ T هناكالتخاطج، عمالية وهل روميا؟ إلى بالذهاب العالم طالية تنصح هل

هناك؟الداعية يواحهها  ١٠اليكثيرا المسائل هى وما •تسرة؟ الملمين •ع 
هناك؛إلى الذهاب على يحرصرا أن اللم طلبة أنصح نعم. ت الجواب 

مجدفي وموعنلة لفرحة الزيارة تكون لا بحيث مدروس منهج خلال من وذلك 
وهىهناك، الخيرية الجمعيات حلال من مجدروص منهج من لأبد بل ثمنرجع، 

جدأ.طيب بدور ونامت، يروما وصمتا وتد الدعاة. س مجموعة وتقم كثيرة 
الموالإجابة ني ؤينفلر مدروس، منهج خلال س يذموا أن عليهم نالدعاة 

الموال.لهدا متممة فهي المايق 
صعية،ليت، والأمثلة عويصة؛ علمية مثكلأت يواجه لا هناك، والداعية 

الإسلام،مبادئ معرئة إلى بحاحة منهم والكثير الإسلام يجهلون المسلمين لأن 
أحواللأن ماديا؛ دعمهم إلى يحتاج كما وإحلأءل، صدق إلى يحتاج فالأمر 

إلىدهثنت، إدا ناحرصن حدآ، صعبة الميوعى الحكم حلال مجن هناك الملمين 





٢٩٢ودعؤة عس؛غ رسائل 

اممهرس

٣اوقاد.ة 

٥هي السالف منهج الأولى؛ الرسام 
٧المهدمة 

١١تمهيد 

١٣سوأضاJةوابءةرأضالخلث الأول: المحث 
١٣اللف نعريف ت أولا 
٥١ المنة أمحل ت ثانيا 

١٨الجماءة ثالثا;

٢٠بالجماعان المتصود ش المياء احتلأف 

٢٥المحدث أهل ت رائعا 
٩٢ والجماعة المنة بأمحل التسمية ونثأة ياللف المتصرد من الثاني! الميحث 

٢٩باللف المقصرد • أولأ 
LJU : ٣٤نثاةاكمية1ضالةوالجاءة

٤٣المقيدة لي الملف منهج الثالث; المحث 
٠٤ المقيدة ش اللف منهج • أولأ 
٤٥الصحيحة والمة الكتاب على التلقي مصدر ش انتصارهم ١- 
٤٩والملمة الكلام علم ني الخوض عدم ٢- 
٥٥الاحاد خر ذك ومن المقيدة ش المنة حجية ٣" 

٦١يميزات المقيدة ئهم ني الصحابة تميز -
٦٨غيرمحم عن لف اليه تميز ما ت ثانيا 

Wالخاتمة 



ودعيقعقدث رسائل  ٢٩٤

٩٧ اك.ااح اللف س الضدة مصدرتلقي التام الرسالت 

٨١المقدمة 

٨٣مها بد لا مهمة مهدمات لأول ا المحث 

٨٣ونريع أصول إلى الدين تقيم أولا؛ 
٨٤وطاب هوحبر الححح الشيم ت ثانيا 

٨٩التلقي مصدر ش اللف مهج ' الثاني المبحث 
٨٩التلقي مصدر والمة الكتاب ت أرلأ 

٩٠تة والنحوالكتاب الناس اتجامات ~

٩١أّامية معالم له والمة الكتاب على الاعتماد -
٩٢نمان والمنة الكتاب نصوص —

٩٣الصحابة فهم على الاعتماد ءانيا: 
٩٥الإجماع ثالثا: 

٩٦العقول دلائل مونع رابعا؛ 
٩٨الفهلرة حاما: 

١٠١الف،فيالأمتدلأل مهجالالثالث: المحث 
١٠٤للأفاء يتصدى من شروط- ~

١٠٠الأنتاء -أنواع 
١٠٧القلب عيادة اس: ب

١٠٩المقدمة 

١١٠أوالقالب الدماغ محله العقل هل 
١١٢بيانها مجن يد لا أمور 

١١٢عره عن متمز كاُن الإنان — ١



ودمةسدة لسائل 

١١٢البعص يفهمه ما تعدى الإنسان ش اش الروح ٢" 
١١٣ه نفيداحل ءدود0 أحوال له الإنان ٣•" 
١١٤نقط الذكاء ترنط لا الرجال نوة ٤~ 

١١٤جميعا يالدماغ بالقلب تعلق له العقل ~
١١٦العقول أصحاب وشقاء حيرة أمثلة -

١١٩الخالوب وهمادة المقول حمادة ين الفرق 

١٢١الأمور من عدد عرف من حيقتها يعرف القلب مودية ~
١٢٣المرديه مراتب ~

١٢٤القالب حمودية عليها تقوم التي الأس ~
١٢٨ف القلب حمادة تحقيق على تعين الش الأمور ~

١٣٢-الأمحراضءالىاش٠لأ٠ةأنوغ 
١٣٧-الأمثلة 

١٣٧الخكمة نيا تجهل انمادات بمص محاك 

١٣٧محاسنها يمكن وكيف الجم ش الض هومجوتع مجا 
١٣٩يته يوثر فهل جدْ ش دزيع لكفر قلب له مل ملم ان إنلو س؟ 
١٣٩القالب حمادة ني التدخين.زثر هل س؛ 
١٤٠ان الإنحم ش الشهوة عكاز أين سه 
١٤٠والغرور بالمجر أشعر وأحيانا أعمالي يي بومرّة أحس أحيانا سا" 
 U_ ١٤١رنيق تلي أن غير اش إلى الدعوة ني القدرات بمص لدي

١٤٣الخسض اه اسماء سانيبعض ْء وقفات الرساهالرابمت: 
١٤٥المقدمة 

١ ٤٧أمور إلى ترُمع وصماته اش يأمحماء الملم 



ودميتعقدة راش  ٢٩٦

١٠٥المح تعالى اممه 
١٥٦ثمن إلى م ينقالس^ 
١٥٦اليرة من أحداث الأول المم 
١٦٠اش يأصماء الإيمان أثر الثاني! المم 

١٦٢٠الد حرمات سليم الحاسة: الرساه 

١٦٥المقدمة 

١٦٥والعمرة الح^ على تقتصر لا اف، حرمات 
١٦٦شعاتره وتعظم اه حرمات سليم ين التلازم 
١٦١^الحرمات تعئليم وشروحل أس 
١٦٨عصرتا ني الحرمات سليم 
١٦٩الخاصة مزولخا أولا: 

٣^١١لمين الميلاد حايج اش حرمات انتهاك تجاه مسووليتتا I ثانيا 
١^١ ٠ اسلْين رب عند النما. ْنزااد ادسه؛ اياثرماله 
١٧٧المقدمة 

١٧٨الكرم القرأن الخلمى آسه أولا: 
١٧٨وسلم عليه الثه صلى ته وختمها والرمحالة النتوه ت ثانيا 

١٧٩عمومرّاكهإرالالمنمسا ثالثا: 
١٧٩العالمي قي ذكرْ اش رفع رابما: 

١٨٠رسوله طامة حناعته اض قرن خامسا! 

١٨٣القرآن رسوله؛ي على تعالى ثناؤه • سادسا 
١٨٥أمته نى لشيه تعالى افه إكرام ٠ مائعا 



٢٩٧ودعية عةد؛ق رسائل 

١٨٩اخطاءعقيم ابث: اي١^٠١٥ 

١٩١المقدمة 

١٩٥عامة تضايا ثي أحطاء الأولى؛ المجموعت 
١٩٥اش إلا إله لا مدلول مفهوم *ي حطأ أدلأ• 

١ ٩٦والراء الولاء مفهوم ش حلط ت ثانأ 
١٩٦الكفار لموالاة شاثعة صور 

١ ٩٧العبادة مفهوم ش حطأ ثالثا؛ 
١ ٩٨الدين ش الوسط مفهوم لي محنأ رابعا؛ 
٢٠٠والجماعة السنة أعل مصطلح فهم »ي الخالعل I خاما 
٢٠٠ورسوله الله طاعة وجوب مسألة ٠ سادسا 
٢٠٢الشيهباصار طث:

٢٠٣والسنة القرآن نصرص يعارض الحدث العلم توهم • ثامنا 
٢٠٥وحوها الشركيان من بأنواع تتعلق أحطاء ت الثانية المجموعة 

٢٠٥والمث>عوذني والكهئة الحرة كثرة أولأت 
٢٠٧الرسول نير لريارة والفر الرحل سد • ثانتا 

٢٠٨اكركشراشأوامح ئلتا;
٢٠٩الميت على الفاتحة تراءة ت رابعا 

٢٠٩اء للنالقبور نيارة •' خاما 

٢٠٩تعالى الله بغير والقسم الحلف ت سادسا 
٢٠٩اضتعار والامتجارةطير الاستغاثة مائعات 

٢١٠مار اض لغير الذبح ت ثامنا 
٢١٠الرسول.نور أن اعتقاد ناصعان 



ودمثعقدث رسالل  ٢٩٨

٢١١ الاسهزاءالدينوالطتزمنعاشرأ: 
٢١٣ ونحوهاوالتمائم بالرش آخلناءتتعلق الثالثت: المجموص 
٢١٣ القرآنمراءة يتعلق ما • أولا 
٢١٣ القرآنمن التمائم نايا؛ 
٢١٤ كدالوأتى تول ثالثا: 

٢١٥ صقربشهر رابعا: 

٢١٥ ,،ااعم,.ذن دن التماؤا١ حاما! 

٢١٥ اشدون بالأسامر التعلق مادسا؛ 

٢١٦ الدعاءإلى حاجة لا أنه الناس بعض ظن • صابعا 
٢١٨ العينس الشديد الخرف ثامنا: 

٢١٩ وتحوهابالألفاظ تتعلق أحطاء الرابعة: المجموعة 

٢١٩ الزمانشكوى أولا؛ 
٢٢٠ UU : شىلا المادة إن

٢٢٠ ئل؛اتملالقرىفىاكف
٢٢١ وتبديلهاتغيرها يشغى الش الأسماء بعض اشتهار •' رابعا 
٢٢١ محليريا حير بعضهم تول حاما: 
٢٢١ لغيرافهالحالف مادسا: 

٢٢٢ أيامكاطه أدام بعضهم تول سابعا: 
٢٢٢ حالكعن يسأل اش بعهضم قول ثامنا: 
٢٢٢ الأقدارشاءت تاسعا: 

٢٢٢ تأكلإلا وجه ماشرأ: 
٢٢٢ التخصصحست على اطه دعاء عشر: الحائي 



ودممعقيم دمالل 

٢٢٣اش 1ين الزال يجرز لا مضهم قول عثر: الثاني 
٢٢٥الأمثلة 

٢٢٥سا:ئءوالفرقبينالثركواممر؟ 

٢٢٥الحر؟ مكان تعرف كيف :

٢٢٥المدرمة الرانمة؛ي المدرسن مع العامل سم: 
٢٢٦أحرى منهلقة ني الفلاني الثخ مع الملأة ؛ س٤ 

٢٢٦ممالرحالإرمراواجدالثلأثةسابح؛ن؟ سْ: 

٢٢٦اكرب الرمة يرص الذي ز رأكم ما ٦; 
 :U_ ٢٢٧العميدة؟ ني يتعلمها تتمحون الش الكتب

٢٢٧اكيالةءيرسإ؟ طمشإ
٢٢٨كان؟ س٩:مارةامحفولأjاشفىكل 

٢٢٨الياْ؟ دورات قي الجنابة من الغل يجوز هل ؛ ١
٢٢٨كفارة؟ عمالا امممدم 

٢٢٩حما؟ التوحيد الملم يحقق كيف : ١
٢٢٩سما:ءلأئتالمثعرذطص؟ 

٢٣٠أوالمجلأ اتجردة ش اض، خلك زاءة ش
٢٣١اللف منهج على الهجوم ظاهرة الثامتق: الرساه 

٢٣٣اوقد.ة 

٢٣٧السلف مذهب على الهجوم آمجاب • الأول المم 
٢٣٧الأسابالعامة أولا: 

UU : ٢٣٨الخاصة الأسباب

٢٤١لف المنهج على الهجوم محر متلل • الثاني المم 



ودعيةعقدة رمايل 

١أ-ئلما 

٢تكفيرية انها لف العقيدة اتهام ب~ 
٣وعلوصوتهم البدع أهل ظهور ج- 

٤المنحرف الفكر أصحاب د-ءلهور 
٦وللأمة للعقيدة والإنادي التممحي عملهم أحطرمجالات 

٦المرأة ج— الإعلام، ب— العليم، أ— 
٧أعقابهم على التاكصين تشجح ه~ 

٩وومائله الملاج ت الثالث، المم 
٩الملف منهج على المؤ*ّتين ث؛ات ~ ١ 

٠٥ النهج على والصابرة الصبر ٢" 
٥٠اس ٣-التأصيل 

١٥ دعوية مشروعات وجود ~ ٤

٥١المحح بالمنهج الثقة تعيد مركزة منهجية كب اختيار ا*~ 
٥٢والنائشاين، للردود بحويثؤ مراكز انتشار ~ ٧

٥٢الجاسات، لي الشرعية الملمة الأمام ٨- 
٥٢الإسلامية ٩-المجلات 

٥٢موتوئة ففاية ت محمل عدة لمث، الص ~ ١ ٠

٢٥ المعلومانية الشيكة موا درامة ~ ١ ١

٥٢ا-درائثكلةاسليموالإعلأم 
٥٢المنامة ائل الوّبشي يزلأء على اب الاحت- ١٣

٥٣المنحرنن لهزلأم النصح ١— ٤
٥٣المنحرثٍن مولأء مخهلهلات نضح — ١٥



٢٠١يدمث عقدث رمالل 

'٥٣عن -الممدي ١٦
٥٣البيع وأهل التحرنين على الرد مداومة -  ١٧
٥٣وت م ش هؤلاء نص -إظهارنا ١٨

'٥ ٤ المحيحت الشدة نشر — ١ ٩

٥٤افلق دعوة ض -التركيز ٢٠

٥٤الف ايمنهج على الائرين الأئمة تراجم يقم كتاب ونحع على العمل ٢" ١
٥٤واكوير التجديد مائل عر الرد - ٢٢

٥٥ائل المهده شؤون يتولى رٌّتئل، علي ٌرم إنثاء — ٢٣
٠٧الروس بلاد زيارة من ودروس مر الخاسعه: الرساه 

٥٩المهدمة 

١٦ روميا تاؤخ عن مريعة ملامح I الأول المم 
١٦ روميا في الشيوعيون —أفعال 

٦١ويحوآثارْ الدين إلغاء اولأت 
٦٢ليّهم على محقوا أن إلا أبوا الذين الملمون نل • ثانيا 
٦٢الشيوعية على جديد جيل تربية • ثالثا 

٦٢الماجد هدم ت رائعا 
'٦٢والإعلامية والتعليمية الفكرية الهيمنة إحكام ت حاما 
٦٢الدارس من الدين إلغاء I صائما 

٦٢إلحادي كميدأ الشيوعية فرض مائعا: 
٦٣اوكاتي الجغرافي التغير 'امتا: 
٦٣المسلمين مسح ت ناصعا 

٦٣المجاورة المسلمين غروبلاد ت عاشرأ 



ودمميقعمدة رساتل  ٢٠٢

٢٦٥وسن.عانهيارالأتحادالوض الثاني: الخم 
٢٦٥الداحل من الكيان تصيع ت أولا 
٢٦٥والتكنولوجيا الصناعة صعق I ثانيا 

٢٦٥غثلالأحمةانممم ئلثا:
٢٦٥روميا في وغ الذي الزلزال حادث ت رابعا 

٢٦٦الأنهيارالأثصادى حامأ:
٢٦٦الإملأميت الصحوة بذور ت سادما 

٢٦٦وتحار سبحانه الله إرادة • مابعا 

٢٦٧النصارى للارمن الشيوعية اعدة م•' ثامنا 

٢٦٧تتارمتان جمهويية امتتلأل رقص ت تامعا 

٢٦٩الممالثاك:ملأخلاتوشواينو 
٢٦٩آولآ:جمالطكابم 

٢٦٩العالية العمارات ثانيا:

٢٧٠الوضعالأجمماض ثالثا:
٢٧٠ا-الفككالأصي 

٢٧٠الأحلاش ٢-الفساد 
٢٧٠التاء ٣-شخ 
٢٧٠الإداريوالاثممادى £-الفاد 

٢٧١المنص.رين انتثار ءلاهمْ ه~ 

٢٧٢الملمين لكن النصارى يحول ~ ٦

٢٧٣الفخمة الجديدة الكثايى يتاء — أ
٢٧٣ب-اةامجةاسمساتاكصة 



٢٠٣ودمة عقدث رسائل 

٢٧٣ إّلأسمشريع أي مزاحمة - ج
٢٧٣ أوروبامن المنمرون " د
٢٧٣ الهدامتوالدامب الرامحة نشاط - ٧

٢٧٣ الصونةالهلرق نشاط — ٨

٢٧٥ اJظامرالإيجايةمحاكالسمالراع: 
٢٧٥ الملمينسكان عيد ت أولا 
٢٧٥ ثرواتهاغنة الجمهورية محذه • ثانيا 

٢٧٥ تدبماالإسلام دحالها الص الخاطق .>، ثالثا: 
٢٧٧ هناكالماجد أوصاع ت رابعا 
٢٧٨ اكرصبالملمرالاهتمام ا: حام
٢٧٩ الماجدبناء سائسا: 

٢٧٩ تكتملولم اجد مبتاء ساسا: 
٢٨٠ الدارسبناء 'امتا: 

٢٨١ الداعاتالمسالمات دور تاسعا: 

٢٨٢  :^Uماءالسكنضالأّلأم
٢٨٢ الشرعيةوالعلوم العربية اللغة يهللب منهم عدد • عثر الحائي 
٢٨٢ العليةالأكاديمية عشر: الثاني 
٢٨٥ العامةوالدروس العير الخاص: المم 
٢٨٠ ^١؛^٠٥١دينأولا: 
٢٨٥ العربيةالشيوعية الأحزاب ثانيا: 
٢٨٦ تجرالإّلأمتادمثالثا: 






