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السالم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته..
إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـه وكستغػره ،وكعووذ بواهلل مون شورور أكػسوـا ومون سوقاات
أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له ،وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل ،وحوده
محؿدً ا طبده ورسوله ،صؾى اهلل طؾقه وطؾى آله وصحبه وسوؾم
ٓ شريك له ،وأشفد أن كبقـا
ً
كثقرا.
تسؾقؿا ً
ً
بعدُ ..
أما ُ
فلسلل اهلل -طز وجل -أن َيفديـا جؿق ًعا إلى الحق وأن ُيوفؼـا إلقوه ،وأن َيلخوذ بـواصوقـا
إلى ُهداه ،وأن َيجعل اجتؿاطـا هذا اجتؿاطا مرحوما ،وأن يؽتب لـا ولؽم إجر والؿثوبوة،
واهلل طؾى كل شيء قدير.
هذه الؿحاضرة ضؿن السؾسؾة التي يؼقؿفا جامع الـافع بعـوان «هبداهم اقتوده» ،فشوؽر
اهلل -طز وجل -لؾؼائؿقن طؾى هذا الجامع ويف مؼدمتفم أخوكا فضقؾة الشقخ :ففد الغراب،
فلسلل اهلل -طز وجل -أن ُيوفؼفم وأن ُيعقـفم وأن ُيسدد خطاهم.
وهذه الؿحاضرة بعـوان« :آقتداء بإكبقاء طؾقفم الصالة والسالم» التلسي بإكبقواء -
طؾقفم الصالة والسالم -جاء من جفة أن اهلل -طز وجل -أوجب طؾوى هوذه إموة اإليؿوان
بالرسل أجؿعقن ،بل ذلك أصل من أصول اإليؿوان ،فؿون لوم يوممن بجؿقوع الؿرسوؾقن لوم
يؽوون موون أهوول اإلسووالمٕ :ن اهلل -طووز وجوول -قووالَ ﴿ :لي ْق َس البِيير َأن ُت َُق ُّلييقا ُو ُجييق َه ُؽ ُْؿ ِق َبي َيؾ
ب و َلؽِـ البِير ميـ آميـ بِيّللَ ِ وا ْلقيق ِم ِ
أخيرِ َوا ْل َؿالئِ َؽَي ِ َوا ْلؽِ َتي ِ
يقـ﴾
ّللب َوالـبِ ِّق َ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
الؿ ْشرِ ِق َوا ْل َؿ ْغرِ ِ َ
َ
[البؼرة ]777 :فذكر الـبققن ،وقولهَ ﴿ :ل ْق َس البِر﴾ يعـي لقس اإليؿان.

وقال -جل وطالُ -مبقـا طد َم إيؿان َمن لم يممن برسل اهللَ ﴿ :و َمـ َي ْؽ ُػ ْر بِيّللَ ِ َو َمالئِ َؽَتِ ِيف
و ُك ُتبِ ِف ورس ِؾ ِف وا ْلقق ِم ِ
يالٓ َب ِعقيدًً ا﴾ [الـسواء ،]736 :وٓ أحود أضول مؿون كػور
أخرِ َف َؼدْْ َضؾ َض ً
َ ُ ُ َ َْ
َ

باهلل -طز وجل.-
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إذن :آقتداء بإكبقاء يـطؾق ابتدا ًء من اإليؿان برسآهتم -طؾوقفم الصوالة والسوالم،-
ففذا جزء من أصل ،وهذا الجزء ٓ َيـػك طن هذا إصل ،لؽن من تور إصول فؼود كػور،
وهو اإليؿان بلكبقاء اهلل ورسؾه -طؾقفم الصالة والسالم.-
ورسووالة كبقـووا -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾمُ -متؿؿووة لفووذه الرسووآت وخاتؿووة لفووا ،قووال اهلل
ُيؿ﴾ [إحؼوا ،]9 ::فـبقـوا -
تعالىُ ﴿ :ق ْؾ َمّلل ُك ُ
ُـت بِدْْ ًطّلل ِّم َـ ا ُّلر ُس ِؾ َو َمّلل َأ ْد ِري َمّلل ُي ْػ َع ُؾ بِيل َوَٓ بِ ُؽ ْ
صؾى اهلل طؾقه وسؾم -يف رسالته لم يؽون بِو ْدْ ًطا بول كوان سؾسوؾة متصوؾة إلخواكوه إكبقواء -
طؾووقفم الصووالة والسووالم ،-ولفووذا قووال اهلل -جوول وطووالَ ﴿ :-ب ْ
ييؾ َجييّلل َ بِييّلل ْل َح ِّؼ َو َصييد َق
ِ
قـ﴾ [الصافات :]37 :أي إن الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم -جواء بوالحق وهوو اإلسوالم،
الؿ ْر َسؾ َ
ُ
وصدق الؿرسؾقن :أي صدق الؿرسؾقن الذين جاؤوا ق ْبؾه.
إذن :رسالة الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسوؾمُ -متؿؿوة لفوذه الرسوآت وخاتؿوة لفوا ،ففوذه
الرسآت ٓ يـػصل بعضفا طن بعوض بول هوي متصوؾة ،ومون هـوا كوان التلسوي بإكبقواء -
أيضا.
طؾقفم الصالة والسالم -يـطؾق من هذه الحقثقة ً
وكحن القو َم أشد حاج ًة فقؿا كؽون إلى آقتداء بلكبقاء اهلل ورسوؾه ،ومعرفوة موا قوص اهلل
خقر من ُيؼتدى به ،وخقر همٓء كبقـوا -صوؾى اهلل
طز وجل -طؾقـا من شلهنم ،لؿاذا؟ ٕهنم ُطؾقووه وسووؾم ،-ولفووذا موون الغؾووط البووقن أن توورى بعووض أهوول اإلسووالم إذا ُسوالَ :مون َم َثؾووك
إطؾى؟ ذكر أقوا ًما لقسوا يف مـازل إكبقاء ،بل ربؿا ذكر أقوا ًما من العصاة وذكر أقوا ًما مون
محؿدٌ -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -وأكبقواء اهلل
الزائغقن ،وٓ يؾقق هذا بالؿسؾمَ ،م َث ُل الؿسؾم:
ٌ
ورسووؾه موون بعووده ،ولفووذا قووال الـبووي -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم -يف الحووديث الثابووت يف
اء ،و َأحب ْإَسؿ ِ
ِ
ِ
اء إِ َلى اهللِ َط ْب ُدُ اهللِ َو َط ْب ُدُ الر ْح َؿ ِن ».
الصحقحقنَ « :ت َسؿ ْوا بِ َل ْس َؿاء ْإَ ْكبِ َق َ َ
ْ َ
وموون أمووره -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم -بالتسووؿي بلسووؿاء إكبقوواء أن التسووؿي هبووم ُي وذكر
الؿممـقن بصػوة الخؾق ،فقـظر إلى ِس َق ِرهم ،و َي َت َلسى هبم -طؾوقفم الصوالة والسوالم ،-ففوو
كالتذكقر لؾؿممن هبذه إسؿاء الشريػة ،التي هي أسؿاء طؾى قو ٍم هوم ِخقور ُة خؾوق اهلل -طوز
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وجل ،-فؽلن اإلكسان إذا ُسؿي هبذا آسم ُسؿي بؿحؿد كؿا قال -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم-
اس ِؿي » يتذكر هبذا آسم كبقه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -وما كان طؾقه من الحوال،
َ « :ت َسؿ ْوا بِ ْ
وإذا ُسؿي بنبراهقم تذكر أباه إبراهقم -طؾقه السالم -وما كان من أمره ،وإذا تسؿى بقوسو
تذكر كبي اهلل يوس

-طؾقه السوالم -وموا كوان مون شولكه ،وهؽوذا إكبقواء -طؾوقفم الصوالة

والسالم ،-فقؽون ذلك باط ًثا له طؾوى آقتوداء هبوم يف َسو ْقرهم إلوى اهلل تعوالىٕ :ن صوريؼفم

هو الطريق الؿ ِ
وصل إلى اهلل -طز وجل ،-وكل صريق غقر صريق إكبقاء فنكه ٓ ُيوصول إلوى
ُ
اهلل ،وإكؿا يوصل إلى كار جفـم طقا ًذا باهلل تعالى.
إذن :فلكبقواء اهلل ورسوؾه -طؾوقفم الصوالة والسووالم -كحون بحاجوة إلوى أن كؼتودي هبووم،
كؼتدي هبم بولن يثبتـوا اهلل -طوز وجول -طؾوى الودين ،وٓ سوقؿا يف زمون الػوتن التوي َت ِ
عصو
ُ
ِِ
ِ
ؽ ِمـ َأكبّلل ِ الرس ِؾ مّلل ُك َثب ُ ِ
الح ُّيؼ
ت بِف ُف َما َد َك َو َجّلل َ َك فل َهيذه َ
بالـاس بشدةَ ﴿ ،و ُك ًُال ك ُؼ ُّص َط َؾ ْق َ ْ َ ُّ ُ َ ِّ
ِ ِِ
ِ
قـ﴾ [هود ،]721 :جاء يف هذا الؼرآن.
َو َم ْقط َظ ٌ َو ِذ ْك َْرى ل ْؾ ُؿ ْممـ َ
إ ًذا كحن كتذكر وكتعظ هبذه السقر ،وأول مؼام يف ذلك ،أن كعؿل بؿا جاءت بوه الرسول -
طؾقفم الصالة والسالم ،-فؿن أراد الثبات طؾوى اإلسوالم فعؾقوه بطريوق إكبقواء والرسول -
ِ
طؾقفم الصالة والسالم﴿ -و ُك ًُال ك ُؼص ط َؾق َ ِ
ت بِ ِف ُف َما َد َك﴾.
الر ُس ِؾ َمّلل ُك َث ِّب ُ
َ
ؽ م ْـ َأك َبّلل ُّ
ُّ َ ْ
من أراد دخول الجـة والـجاة من الـار والحشر مع إولقاء والصوالحقن فعؾقوه أن يسوقر
ِ
طؾى مـفج إكبقاءَ ﴿ ،و َمـ ُيطِ ِع اََ َوالر ُس َ
قل َف ُل ْو َلئِ َ
يقـ
يـ الـبِ ِّق َ
يؿ اَُ َط َؾي ْق ِفؿ ِّم َ
ؽ َم َع اليذ َ
يـ َأ ْك َع َ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ ُأ ْو َلئِ َ
قـ َو ُّ
يؽ َرفِق ًؼيّلل﴾:
قـ﴾ [الـساء ،]69 :ثوم قوال تعوالىَ ﴿ :و َح ُس َ
الش َفدََ ا َوالصّلللح َ
الصدِِّّ يؼ َ
َو ِّ
أي هذه هي الرفؼة الحسـة ،من أحسون مون هوذه الرفؼوة؟ إكبقواء وإولقواءَ ﴿ ،ف ُل ْو َلئِ َ
يؽ َم َيع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قـ َو ُّ
قـ﴾ ،هوومٓء هووم خقوور
الشي َيفدََ ا َوالصيّلللح َ
الصيدِِّّ يؼ َ
يقـ َو ِّ
يـ الـبِ ِّقي َ
يؿ اَُ َط َؾي ْق ِفؿ ِّمي َ
اليذ َ
يـ َأ ْك َعي َ
الرفؼة وأحسـفا.
إذن :أكبقاء اهلل ورسؾه -طؾقفم الصالة والسالم -آقتداء هبوم مون أهوم إموور يف حقواة
الؿممن بل هو أهؿفا ،وإكبقاء -طؾقفم الصوالة والسوالم -أمركوا بآقتوداء هبوم ،قوال اهلل -
اهقؿ ط َؾيك َقق ِم ِيف َكَر َفيع درجي ٍ
ِ
جل وطال -لؿا ذكر إكبقاء ﴿ َوتِ ْؾ َ
ّللت ميـ
ْ ُ ََ َ
ْ
ّللهيّلل إِ ْب َير َ َ
يؽ ُحج ُت َـيّلل آ َت ْق َـ َ
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ِ
ِ
يح َ
ك َشيّلل ُ إِن َربي َ
ُقحيّلل َهييدََ ْيـَّلل ِمييـ
يقب ُكي ًيال َهييدََ ْيـَّلل َو ُك ً
ّللق َو َي ْع ُؼي َ
يقؿ * َو َو َه ْبـَيّلل َلي ُف إِ ْسي َ
يقؿ َطؾي ٌ
يؽ َحؽي ٌ
ِ
َقب ُؾ﴾[إكعام ]84 :إلى أن قال -جل وطالُ ﴿ :-أو َلئِ َ ِ
ؿ ا ْق َتَيد ْه﴾[إكعوام:
ؽ الذ َ
ْ
ْ
يـ َهدََ ى اَُ َفبِ ُفيدََ ُاه ُ
 ،]91لؿاذا كتبعفم؟ ٕن اهلل هداهمُ ﴿ ،أو َلئِ َ ِ
يـ َهدََ ى اَُ َفبِ ُفدََ ُاه ُؿ ا ْق َت َِيد ْه﴾ ،وقبول ذلوك:
ؽ الذ َ
ْ
ِ
﴿ ُأو َلئِي َ ِ
يؿ َوال ُّـ ُبييق َة﴾ [إكعووام ،]89 :إذن :كتووبعفم ٕجوول هووذه
ّلله ُؿ الؽ َت ي َ
يـ آ َت ْق َـ ي ُ
يؽ الييذ َ
ْ
ّللب َوا ْل ُح ْؽي َ
الؿعوا ،،آتواهم الؽتواب وهوو الؿـوزل مون طـوده ،والحؽوم وهوو معرفوة الحوق مون الباصوول،
والتؿققز بقـفؿا ،والػصل بقـفؿوا ،والـبووة وهوو آصوطػاء مون اهلل ،وقبول ذلوك قوال اهلل طوز
ّلله ْؿ﴾ [إكعوام :]87 :أي إن اهلل -طوز وجول -اصوطػاهم واختوارهم .وطـودما
اج َت َب ْقـَي ُ
وجلَ ﴿ :و ْ
كـظر إلى دٓلة الؼرآن يف أكبقاء اهلل ورسؾه كرى أن هوذا آتبواع الوذي ذكوره اهلل -طوز وجول-
وأمركا به جاء لعدة أمور:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يـ الـي ِ
ّللس﴾
الؿالئ َؽ ُر ُس ًال َوم َ
مـفا أن همٓء الؼوم هم صػوة الخؾق﴿ ،اَُ َي ْص َطػل م َـ َ
[الحوج ،]75 :اهلل هو الذي اصطػاهم ،ما اكتسبوا هذه الـبوة والرسالة بجفدهم ،اهلل اصوطػاهم
اختارهم من بقن سائر العالؿقن لحؿل رسآته ،وٓ يختار اهلل -طز وجول -لحؿول رسوالته
إٓ أفضل خؾؼه.
ولفذا قال اهلل -طز وجل -يف أية إخرى ،لؿا ذكر جؿؾة مون إكبقواء يف سوورة موريم
ؽ ال ِذيـ َأ ْكعؿ ال ّؾف ط َؾق ِفؿ مـ الـبِقيقـ ِميـ ُذريي ِ آدم و ِمؿيـ حؿ ْؾـَيّلل ميع ُكُيق ٍ و ِميـ ُذريي ِ
﴿ ُأ ْو َلئِ َ
َ
ََ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ ْ ِّ َ ِّ َ
ِّ
ِّ
اهقؿ وإِسرائِ َ ِ
ِ
اج َت َب ْقـَّلل﴾ [موريم ،]58 :يعـوي اصوطػقـا ،وقوال تعوالى يف سوورة
قؾ َومؿ ْـ َهدََ ْيـَّلل َو ْ
إِ ْب َر َ َ ْ َ
ِ
ِ
قب ُأ ْولِل إَ ْي ِيدي َوإَ ْب َصي ِ
قؿ َوإِ ْس َح َ
ّللهؿ
ّللر * إِكيّلل َأ ْخ َؾ ْصيـَ ُ
ّللق َو َي ْع ُؼ َ
(ص) ﴿ َوا ْذ ُك ُْر ط َبّلل َد َكَّلل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ ٍ
الؿ ْص َط َػ ْق َـ إَ ْخ َق ِ
ّللر﴾[ص.]47-45 :
بِخََ ّللل َص ِذ ْك َْرى الد ِار * َوإِك ُف ْؿ طـدََ َكَّلل َلؿ َـ ُ
يؽ َر ُّبي َ
ؽ َي ْج َتبِقي َ
وقووال اهلل -طووز وجوول -يف شوولن يوس و -طؾقووه السووالمَ ﴿ :-و َكي َيذلِ َ
يؽ
ّللد ِ
يؾ إَح ِ
ويع ِّؾؿ َ ِ
يث﴾ [يوس .]6 :
ؽ مـ َت َْل ِو ِ َ
ََُ ُ
إذن :ففمٓء مصطػون ،اختارهم بحؽؿته وطؾؿوهَ ﴿ ،و َر ُّب َ
يؽ َيخْْ ُؾ ُيؼ َميّلل َي َشيّلل ُ َو َيخْْ َتي ُّللر﴾
[الؼصص ..]68 :هذا إمر إول.
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إمر الثا :،أكـا ُأمركا بآقتوداء بإكبقواءٕ :ن ديون إكبقواء واحود﴿ ،إن اليديـ طـيد اَ
يـ ِطـيدََ اَ ِ ِ
اإل ْسيال ُم﴾ [آل طؿوران ،]79 :هوذا اإلسوالم
اإلسالم﴾ ،هذا هو دين إكبقاء﴿ ،إِن الدِِّّ َ
هو الذي ذكره اهلل -طز وجل -بؼولهَ ﴿ :ش ِفدََ اَ َأكف َٓ إِ َليف إِٓ هيق وا ْلؿالئِ َؽَي ُ و ُأو ُليقا ِ
الع ْؾي ِؿ
َ ْ
ُ ُ
َ ُ َ َ َ
َقّللئِؿّلل بِّلل ْل ِؼس ِ
ط﴾ [آل طؿران.]78 :
ْ
ً
فإكبقاء -طؾقفم الصوالة والسوالم -ديوـفم اإلسوالم ،وإن اختؾػوت شورائعفم ،فوديـفم
واحد ،كؿا ثبت طن الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -قال « :إِن ْإَ ْكبِقواء إِ ْخوو ٌة ل ِعوال ٍ
وه ْم
تَ ،أ ُبو ُ
َ َ َ َ
و ِ
اح ٌدٌ َو ُأم َفوا ُت ُف ْم َشوتى » ،يعـوي أن ديوـفم -وهوو اإلسوالم -واحود ،لؽون الشورائع مختؾػوة،
َ
ويؽون بقـفا يف بعض الؿواضع اتػاق ،لؽن َ
واحدٌ ٓ يختؾػون فقهَ ﴿ ،ش َر َع َل ُؽُيؿ
أصل الدين
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّم َـ الدِِّّ ِ
ُقحّلل َوال ِذي َأ ْو َح ْقـَّلل إِ َل ْق َ
قسيك َأ ْن
يـ َمّلل َوصك بِف ُك ً
قسيك َوط َ
قؿ َو ُم َ
ؽ َو َميّلل َوصي ْقـَّلل بِيف إِ ْب َيراه َ
َأ ِققؿقا الدِِّّ يـ وَٓ َت َت َػر ُققا فِ ِ
قف﴾ [الشورى.]73 :
َ َ
ُ
إذن :الوودين واحوود ٓ يختؾػووون فقووه ،وإكؿووا آخووتال :يف الشوورائع ،قووال اهلل طووز وجوول:
ُيؾ ُأمي ٍ جع ْؾـَيّلل مـْْسي ًؽّلل هيؿ َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللجّلل﴾ [الؿائودة﴿ ،]48 :لِ ُؽ ِّ
َّللسي ُؽُق ُه﴾
﴿ل ُؽُؾ َج َع ْؾـَّلل مـ ُؽ ُْؿ ش ْر َط ً َومـْ َْف ً
ُ ْ
َ َ َ َ
[الحج.]67 :
وثالث هذه إمور :أن ما جاؤوا به وحي من طـد اهلل ،والوحي معصووم ٓ يخطوب ،وٓ
يلتقه باصل ،هو وحوي مون اهلل -طوز وجول ،-أكزلوه طؾوى رسوؾه -طؾوقفم الصوالة والسوالم-
يؽ َكَؿيّلل َأوحق َـيّلل إِ َليك ُكُيق ٍ والـبِق ِ
يـ
يقـ م ْ
َ ِّ َ
بواسطة جربائقول -طؾقوه السوالم﴿ ،-إِكيّلل َأ ْو َح ْق َـيّلل إِ َل ْق َ َ ْ َ ْ
َب ْع ِد ِه﴾ [الـساء ]763 :أية.
ورابعفا :أن ما جاؤوا به حق محض ،حق ٓ يشوبه باصل ،لقس يف شرطة من شورائع اهلل
ّللن الـيّللس ُأمي ً و ِ
احيدََ ًة
أي باصل ،كؾفوا حوقٕ :ن اهلل -طوز وجول -بعوث رسوؾه بوالحقَ ﴿ ،كي َ
َ
ُ
ـيذ ِريـ و َأكي َز ََل معفيؿ الؽِ َتيّللب بِيّلل ْلح ِّؼ لِيقح ُؽُؿ بيقـ الـي ِ ِ
ث اَ الـبِققـ مب ِّشيرِيـ وم ِ
قؿيّلل
َ ْ َ ََْ
َ
َ
َ َ
َف َب َع َ ُ ِّ َ ُ َ
ّللس ف َ
َ َُ ُ
َ َُ
ِ
اخ َت َؾ َ ِ ِ
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
يـ ُأو ُتُق ُه ِم ْـ َب ْع ِد َمّلل َجّلل َ ْت ُْف ُؿ ال َب ِّقـَ ُ
قف َو َمّلل ْ
ْ
ػ فقف إِٓ الذ َ
ّللت َب ْغ ًقيّلل َب ْقيـَ َُف ْؿ َف َفيدََ ى اَُ
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
ِ
قف﴾ [البؼرة.]273 :
يـ َآمـُُقا لِ َؿّلل ْ
الذ َ
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وخامسفا :أهنم بعثوا بالفودى والـوور ،الفودى الوذي ٓ يشوتؿل أو ٓ تشووبه شوائبة :أي
ضاللة ،ففو يفدي الؼؾوب إلى الحوق ،ويفوديفا يف أخورة إلوى جـوات الـعوقم ،والـوور هوو
الذي يبدد اهلل بوه -طوز وجول -الؽػور والشور والشوك والريوب ،يبودد اهلل هبوذا الـوور هوذه
الظؾؿات ،ضؾؿات الؽػر والشر والـػاق ،والشك ،يبددها اهلل هبذا الـور الذي بعث اهلل بوه
ِ
ّللب ال ِيذي َجيّلل َ بِ ِيف
يـ َأكي َز ََل الؽ َتي َ
أكبقاءه -طؾقفم الصالة والسالم ،-كؿوا قوال تعوالىُ ﴿ :ق ْيؾ َم ْ
ّللس﴾ [إكعوام ،]97 :وقال تعالى﴿ :و َقػقـَّلل ط َؾك آ َث ِ ِ ِ
ُقرا َو ُهدًً ى ِّلؾـ ِ
قسك ا ْب ِـ َم ْير َي َؿ
َ ْ َ
ّللرهؿ بِع َ
قسك ُك ً
ُم َ
كج َ ِ ِ
ُم َصدِِّّ ًقّلل ِّل َؿّلل َب ْق َـ يدََ ي ِف ِم َـ الت ْق َر ِاة َوآ َت ْقـَّلل ُه ِ
اإل ِ
ُقر﴾ [الؿائدة.]46 :
قؾ فقف ُهدًً ى َو ُك ٌ
َ ْ
ِ
ِ
يقـ﴾ [الؿائودة ،]75 :يعـوي
ّللب ُّمبِ ٌ
ُيقر َوك َتي ٌ
وقال تعالى ٕهل الؽتابَ ﴿ :قدْْ َجّلل َ ُكُؿ ِّم َ
يـ اَ ُك ٌ
هذا الؼرآن﴿ ،يف ِدي بِ ِف اَ م ِـ اتبع ِر ْضقا َكف سب َؾ السال ِم ويخْْ رِجفؿ مـ ال ُّظ ُؾؿ ِ
ّللت إِ َليك الـُّ ِ
ُّيقر
َْ
َ ُ ُ ُ ِّ َ
َ ُ ُ ُ
َُ ََ
َ
يفؿ إِ َلييك ِصير ٍ
ِ
ِ ِ
اط ُّم ْسي َت َِؼق ٍؿٍ﴾ [الؿائوودة ،]76 :هوذا هووو الووذي جواء بووه الرسوول -طؾووقفم
َ
بِنِ ْذكيف َو َي ْفييد ِ ْ
الصالة والسالم.-
كذلك إمر السادس :جاءت الرسل بالبقـواتَ ﴿ ،ل َؼيدْْ َأرسي ْؾـَّلل رسي َؾـَّلل بِّلل ْلبقـَي ِ
ّللت َو َأك َز ْلـَيّلل
َ ِّ
ُ ُ
ْ َ
ط﴾ [الحديد﴿ ،]25 :و َل َؼدْْ جيّلل ْتْفؿ رسي ُؾـَّلل بِّلل ْلبقـَي ِ
َان لِق ُؼقم الـّللس بِّلل ْل ِؼس ِ
ِ
ِ
ّللت
َ
ُ
َم َع ُف ُؿ الؽ َت َ
َ ِّ
َ َ ُ ْ ُ ُ
ْ
ّللب َوا ْلؿق َز َ َ َ
ؽ فِل إَ ْر ِ
ُثؿ إِن َكَثِ ًقرا ِّمـْ ُْفؿ َب ْعدََ َذلِ َ
قن﴾ [الؿائدة.]32 :
ض َل ُؿ ْسرِ ُف َ
البقـات هي إمور الواضحة التي تدل طؾقفا الرباهقن وتؼطع بصدقفا وصوحتفا ،وهوذا
كل ما جاءت به إكبقاء مؿا أكزله اهلل -طز وجل -طؾقفم.
وسابع هذه إمور :أن الرسل آتاهم اهلل -طز وجل -البقان التوام ،الوذي تؼووم بوه حجوة
لؿـزل أو كان بؿا فعؾوه -طؾقفم الصوالة
اهلل -طز وجل -طؾى خؾؼه ،سواء كان هذا البقان با ُ
والسالمٕ :-هنم ُيؼتدى هبم يف أقوالفم وأفعالفم ،و ُيتا َبعون طؾى ما جاؤوا به من طـود اهلل -
طز وجل ،-ولفم يف ذلك البقان التام الؽامل الشايف.
وثامن هذه إمور :أهنم بؾغوا ما أرسؾوا به ،بصدق وأماكوة وإخوالص ،لوم َيو َدَ طوا شوق ًاا
مؿا ُأمروا به إٓ َبؾغوه لعباد اهلل ،ولم يللوا يف ذلك جفدا ،بل كصحوا وأشػؼوا طؾوى أمؿفوم،
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ودطوهم لقال وهنارا ،وسرا وجفارا ،وصربوا طؾقفم ،كصوحا لفوم وشوػؼة طؾوقفم ،كؿوا قوال
ِ
ِ
ِ
اهلل طووز وجوولَ ﴿ :ل َؼييدْْ َج يّلل َ ُك ُْؿ َر ُسي ٌ
يص َط َؾ ي ْق ُؽُؿ
يـ َأك ُػس ي ُؽ ُْؿ َط ِزي ي ٌز َط َؾ ْقييف َم يّلل َطـ ي ُّت ُّْؿ َح يرِ ٌ
يقل ِّمي ْ
بِّلل ْلؿ ْم ِمـ ِقـ ر ٌ ِ
قؿ﴾ [التوبة ،]728 :وقال تعالى يف شلن الـبوي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم:-
َ َ ُ
وف رح ٌ
ُ
ِِ
ؽب ِ
ّللخ ٌع ك ْػ َس َ
قـ﴾ [الشعراء]3 :؛ أي لعؾك مفؾوك كػسوكٕ :ن الـبوي -
ؽ َأٓ َي ُؽُق ُكُقا ُم ْممـ َ
﴿ َل َعؾ َ َ
صؾى اهلل طؾقه وسوؾم -كوان يحوزن إذا لوم يسوتجب لوه قوموه ،وقوال -جول وطوال -يف شولن
موسى -طؾقه السالمَ ﴿ :-و َيّلل َق ْق ِم َمّلل لِل َأ ْد ُطق ُك ُْؿ إِ َلك الـ َج ِّللة َو َتَدْْ ُطق َكَـ ِل إِ َلك الـ ِ
ّللر * َتَدْْ ُطق َكَـ ِل
َٕ ْك ُػ َر ِبّللَ ِ َو ُأ ْش ِر َك ِب ِف َمّلل َل ْق َس لِل ِب ِف ِط ْؾ ٌؿ َو َأ َكَّلل َأ ْد ُطق ُك ُْؿ إِ َلك ال َع ِز ِيز ال َغَػ ِ
ّللر﴾ [غافر.]42 ،47 :
ِ
ُيؿ
وقال -جل وطال -يف شلن كوح -طؾقه السالمُ ﴿ :-أ َب ِّؾ ُغ ُؽ ُْؿ ِر َسّللٓت َر ِّبل َو َأ َ
كص ُح َل ُؽ ْ
ِ
ُيؿ
َو َأ ْط َؾ ُؿ ِم َـ اَ َمّلل َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [إطرا ،]62 ::وقوال يف شولن هوود -طؾقوه السوالمُ ﴿ :-أ َب ِّؾ ُغ ُؽ ْ

ِ
ِ
ِ
يقـ﴾ [إطورا ،]68 ::وقوال يف شولن صوال -طؾقوه السوالم:-
ِر َسّللٓت َر ِّبل َو َأ َكَّلل َل ُؽ ُْؿ َكَّللص ٌح َأم ٌ
ت َل ُؽييؿ و َلؽِييـ ٓ ُت ِ
يقن
يح ُ
ُح ُّبي َ
ْ َ
﴿ َف َتي َيقلك َط يـْ ُْف ْؿ َو َق ي َّللل َي يّلل َقي ْيق ِم َل َؼييدْْ َأ ْب َؾ ْغ ي ُت ُؽ ُْؿ ِر َس يّلل َل َ َر ِّبييل َو َك ََصي ْ
ِ ِ
قـ﴾ [إطرا ،]79 ::وقال تعالى يف شلن شوعقب -طؾقوه السوالمَ ﴿ :-قي َّللل َييّلل َق ْيق ِم َل َؼيدْْ
الـّللصح َ
ِ
َأب َؾ ْغ ُت ُؽُؿ ِرس ِ
ت َل ُؽ ُْؿ َف َؽ ْق َ
يـ﴾ [إطرا.]93 ::
ّللٓت َر ِّبل َو َك ََص ْح ُ
آسك َط َؾك َق ْق ٍم َكَّللفرِ َ
ْ
ػ َ
ْ َ
فؽوول الرسوول وإكبقوواء بؾغوووا الووبالغ الؿبووقن ،الووذي أوجبووه اهلل -طووز وجوول -طؾووقفم،
الر ُس ِ
يؾ إِٓ الي َبال ُ
وحؿؾوا رسالته يف ذلك وأدوا هذه إماكوةَ ﴿ ،ف َف ْيؾ َط َؾيك ُّ

يقـ﴾ [الـحول:
الؿبِ ُ
ُ

َ ﴿ ،]35فنِن َت ََقل ْقا َفنِك َؿّلل َط َؾ ْق َ
ؽ ال َبال ُ ﴾ [الـحل ،]82 :لقس طؾى الرسل إٓ البالغ ،وقود أدوا هوذا
البالغ ،وقاموا هبذا الواجب الذي أكاصه اهلل -طز وجل -هبم.
أجورا
وتاسع هذه إمور :أن همٓء إكبقاء -طؾقفم الصالة والسالم -لم يسللوا الـاس ً
مؼابل دطوهتم ،ما سللوهم ذلوك ،بول إهنوم حوقن دطووا قوومفم أخوربوهم بولهنم ٓ يلخوذون
أجرا ،كؿا قال تعالى يف سورة الشعراء يف إكبقواء الوذين ذكورهم اهلل -طوز
طؾى دطوهتم لفم ً
وجل ،-كل كبي مـفم :كوح وهوود وصوال ولووط وشوعقب ،كول واحود موـفم مواذا يؼوول؟
يؼولَ ﴿ :و َمّلل َأ ْس َل ُل ُؽ ُْؿ َط َؾ ْق ِف ِم ْـ َأ ْجرٍ﴾ [الشعراء ،]719 :كل كبي مـفم يؼول ذلك ،والـبوي -صوؾى
ي إِٓ
ُيؿ إِ ْن َأ ْجيرِ َ
اهلل طؾقه وسؾم -يؼول اهلل -طز وجل -لهُ ﴿ :ق ْؾ َمّلل َس َل ْل ُت ُؽُؿ ِّم ْـ َأ ْجرٍ َف ُف َيق َل ُؽ ْ
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ِ
ِ
الؿ َقد َة فِل ال ُؼ ْر َبك﴾ [الشورى ،]23 :فإكبقواء
َط َؾك اَ﴾ [سبلُ ﴿ ،]47 :قؾ ٓ َأ ْس َل ُل ُؽ ُْؿ َط َؾ ْقف َأ ْج ًرا إِٓ َ
أجورإ :ن إجور
أجرا ،وٓ َيؼبؾون طؾقه ً
طؾقفم الصالة والسالم ٓ -يبتغون بعؿؾفم ذلك ًالذي يريدوكه هو ما وطدهم اهلل -طوز وجول -بوه ،ولوقس موا يف أيودي العبواد ،ولقسوت بعثوة
الرسل من أجل جؿع إموال وٓ آلتذاذ هبا وإكؿا جواءت دطووهتم ٕن يعبود اهلل وحوده ٓ
شريك له.
إذن :ففذه جؿؾة من إمور التي هقل اهلل -طز وجل -هبا أكبقاءه ٕن يؼتدي الـاس هبم.
بعد هذا كـظر يف هذا آقتداء ،آقتداء بإكبقاء والرسل طؾى قسؿقن:
أحوودها :آقتووداء بالخووا َتم محؿوود -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم ،-وكبقـووا -صووؾى اهلل طؾقووه
وسؾم -يجب طؾى الـاس أجؿعقن أن يتبعوه وأن يؼتدوا به وأن يفتدوا به وأن يؼودموا هديوه
طؾى كل هديٕ :ن رسالته طامة لؾثؼؾقن اإلكوس والجون ،كؿوا أهنوا لؽول زموان ومؽوان بعود
بعثته -طؾقه الصالة والسالم -إلى أن يرث اهلل إرض ومون طؾقفوا ،ولوذلك أخوذ اهلل -طوز
وجوول -الؿقثوواق طؾووى إكبقوواء لووو بعووث فووقفم -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم -أن يممـوووا بووه وأن
يقـ َل َؿيّلل آ َت ْقي ُت ُؽُؿ ِّمييـ كِ َتي ٍ
ّللب َو ِح ْؽ َْؿي ٍ ُثييؿ َجيّلل َ ُك ُْؿ َر ُسي ٌ
يـصووروهَ ﴿ ،وإِ ْذ َأ َخي َيذ اَُ ِمق َثي َ
يقل
ّللق الـبِ ِّقي َ
ِ ِ
َـص ُرك ُف َق َّللل َأ َأ ْق َر ْر ُت ُْؿ َو َأ َخ ْذ ُت ُْؿ َط َؾك َذلِ ُؽ ُْؿ إِ ْصيرِي َقيّلل ُلقا َأ ْق َر ْر َكيّلل
ُّم َصدِِّّ ٌق ِّل َؿّلل َم َع ُؽ ُْؿ َل ُت ُْممـُُـ بِف َو َل َت ُ
ِِ
َق َّللل َف ْ
يـ﴾ [آل طؿران.]87 :
ّللش َفدُُ وا َو َأ َكَّلل َم َع ُؽُؿ ِّم َـ الشّللهد َ

ويف آخر الزمان إذا كوزل طقسوى ابون موريم -طؾقوه الصوالة والسوالم -يؽوون متبعوا لوه -
صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-ويحؽم بشرطته -طؾقه الصالة والسالم.-
ولؿا ُطرج به -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم -إلوى السوؿاء أم إخواكوه إكبقواء ٕكوه هوو الؿؼودم
فقفم -طؾقه الصالة والسالم ،-إذن :الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -هو الذي أمر الـاس بولن
يتبعوه اتباطا مطؾ ًؼا ،وهذا هو الؼسم إول.
والؼسم الثا :،آقتداء بغقره من إكبقاء -طؾقفم الصالة والسالم :-ففذا ً
أوٓ كول كبوي
كان ُيبعث إلى قومه خاص ًة ،والـبي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -مون خصائصوه أكوه ُبعوث إلوى
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الـاس كاف ًة ،أما كل كبوي فؽوان يبعوث إلوى قوموه خاصوة ،فعؾوى هومٓء الؼووم أن يممـووا بوه،
ولفووذا قووال اهلل يف سووورة الشووعراء لؿ وا ذكوور إكبقوواء ،كوول كبووي يؼووول لؼومووهَ ﴿ :فييّللت ُؼقا اََ
يقن﴾ [الشووعراء ،]718 :طقسووى ابوون مووريم قووالَ ﴿ :ف يّللت ُؼقا اَ َو َأصِق ُعي ِ
َو َأصِق ُعي ِ
يقن * إِن اََ ُهي َيق َر ِّبييل
َ
َو َر ُّب ُؽ ُْؿ َفّلل ْط ُبدُُ و ُه﴾ [الزخور ،]64 ،63 ::فاتؼوا اهلل وصاطته وتوحقده ،واتبعون هو اتباع الـبي فقؿوا
أخرب به وجاء به من طـد ربه -طز وجل.-
إذن :كل كبي يجب طؾى قومه أن ُيطقعوه ،هذا ً
أوٓ ،وثاكقا :أن طؾى جؿقع الخؾوق حوقن
بعث الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -وإن كاكوا طؾى دين من دين إكبقاء أو طؾوى شوريعة مون
شوورائع إكبقوواء وجووب طؾووقفم أن يتبعوووا الـبووي -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم -وأن ُيممـوووا بووه
ويصدقوا رسالته.
وثالثا :هذه إمة كؿا أهنوا مولمورة باتبواع كبقفوا -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾمَ ﴿ ،-و َميّلل آ َتيّلل ُك ُُؿ
ّللن َل ُؽُيؿ فِيل رس ِ
الر ُس ُ
يقل اَ ِ ُأ ْس َيق ٌة
قل َفخُُ ُذو ُه َو َميّلل َك ََفيّلل ُك ُْؿ َطـْْي ُف َفيّللك َت َُفقا﴾ [الحشورَ ﴿ ،]7 :ل َؼيدْْ َكي َ
َ ُ
ْ

ِ
ِ
قيرا﴾ [إحوزاب ،]27 :كوذلك هوي مولمورة
َح َسـَ ٌ ِّل َؿـ َك َ
َّللن َي ْر ُجق اََ َوا ْل َق ْق َم أخ َير َو َذ َك ََير اََ َكَث ً

ُيؿ ُأ ْس َيق ٌة َح َسيـَ ٌ
باتباع إكبقاء -طؾقفم الصالة والسالم ،-كؿا قال اهلل تعالىَ ﴿ :قدْْ َكَّلل َك ْ
َت َل ُؽ ْ
اهقؿ وال ِذيـ معف إِ ْذ َقّلل ُلقا لِ َؼق ِم ِفؿ إِكّلل برآ ِمـ ُؽُؿ و ِمؿّلل َتعبيدُُ ون ِميـ د ِ ِ
ِ
ِ
ُيؿ
ُْ َ
ُ
ْ َ
ْ ْ َُ ُ
فل إِ ْب َر َ َ
َ َ َُ
ون اَ َك َػ ْر َكيّلل بِ ُؽ ْ
ِ
ِ
ِ
قؿ َٕبِقي ِيف
َو َبييدََ ا َب ْقـَـَيّلل َو َب ْقيـَ ُؽ ُُؿ ال َعييدََ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َْضيّلل ُ َأ َبييدًً ا َحتييك ُت ُْممـُييقا بِيّللَ َو ْحييدََ ُه إِٓ َقي ْيق َل إِ ْبي َيراه َ

يؽ ِ
ؽ َت ََقك ْؾ َـّلل َوإِ َل ْق َ
ؽ ِم َـ اَ ِ ِمـ َش ْل ٍ رب َـّلل َط َؾ ْق َ
ؽ َل َ
ؽ َو َمّلل َأ ْم ِؾ ُ
َٕ ْس َت ْغ ِْػ َرن َل َ
يقر
الؿص ُ
ؽ َأ َك ْب َـّلل َوإِ َل ْق َ َ
ِ
ِ
ِ
يـ َك َػ ُروا َوا ْغ ِْػ ْر َلـَّلل َربـَّلل إِك َ
ُيؿ
ؽ َأ ْك َ
يقؿ * َل َؼيدْْ َكي َ
ْت ال َع ِزيي ُز َ
* َربـَّلل َٓ َت َْج َع ْؾـَّلل ف ْتـَ ً ِّلؾذ َ
ّللن َل ُؽ ْ
الحؽ ُ
ِ
ِ
فِ ِ
ِ
الح ِؿقيدُُ ﴾
قف ْؿ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌ ِّل َؿـ َك َ
يل َ
َّللن َي ْر ُجق اََ َوا ْل َق ْق َم أخ َير َو َميـ َي َت ََيقل َفينن اََ ُه َيق ال َغَـ ُّ

[الؿؿتحـة.]6 -4 :
فـحن لـا أسوة حسـة يف إبراهقم -طؾقه الصالة والسالم ،-وهوذه إسووة أصؾؼفوا اهلل -
طز وجل -إٓ ما استثـاه اهلل وهو الدطاء ٕبقهٕ :ن إبراهقم دطوى ٕبقوهَ ﴿ ،ف َؾؿيّلل َت َبيق َـ َلي ُف َأكي ُف
َطدُُ و ِّلؾ ِف َت َبر َأ ِمـْ ُف﴾ [التوبة ،]774 :لؽن كبقـا -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾمَ -مـفوي طون الودطاء ٕبقوه،
مـفي طن ذلك ٓ ،يتلسى بنبراهقم -طؾقه السالم -يف الدطاء ٕبقه.
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وكل إكبقاء كحن مشروع لـا أن كتلسى هبمٕ :ن اهلل -طز وجول -ذكور لـوا قصصوفم يف
ؽ َأ ْح َس َـ ال َؼ َص ِ
ص بِ َؿيّلل َأ ْو َح ْقـَيّلل إِ َل ْق َ
الؼرآن العظقم ،وقالَ ﴿ :ك َْح ُـ َك ُؼ ُّص َط َؾ ْق َ
آن﴾
يؽ َه َيذا ال ُؼ ْير َ
[يوس ٓ ،]3 :حظوا ﴿ َأ ْح َس َـ ال َؼ َص ِ
ص بِ َؿّلل َأ ْو َح ْقـَّلل إِ َل ْق َ
ّللن فِيل
آن﴾ ،وقوالَ ﴿ :ل َؼيدْْ َكي َ
ؽ َه َذا ال ُؼ ْر َ
َق َص ِص ِف ْؿ ِط ْب َر ٌة ُٕ ْولِل إَ ْل َب ِ
ّللب﴾ [يوس  ،]777 :فؿا معـى هذا؟
معـواه أكـوا كسوقر طؾوى مـفوواجفم ،أكـوا كؼتػوي أثورهم ،أكـووا كتبوع إكبقواء -طؾوقفم الصووالة
والسالم ،-وإٓ لؿا كان لذكر ذلك فائدة لـا.
لؽن هذا الؼسم إخقر ،وهو آقتداء بإكبقاء -طؾقفم الصالة والسوالم -فقوه تػصوقل،
لؿاذا هذا التػصقل؟ ٕن شريعة الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -هي الخاتؿة والؿفقؿـوةٕ :ن
ّللن ُم َحؿيدٌٌ َأ َبيّلل َأ َح ٍيد ِّميـ ِّر َجيّلللِ ُؽ ُْؿ
الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم -لوقس بعوده رسوولَ ﴿ ،ميّلل َكي َ
و َلؽِيـ رسي َ ِ
يقـ﴾ [إحووزاب ،]41 :فووال ُيبعووث بعووده كبووي ،اكؼطووع الوووحي موون
يقل اَ َو َخيّلل َت ََؿ الـبِ ِّقي َ
َ
ُ
السؿاء بعد الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم.-
ِ ِ
ورسالته كاسخة لؾشرائع كؾفا﴿ ،و َأك َز ْلـَّلل إِ َلق َ ِ
يـ
ّللب بِّلل ْل َح ِّؼ ُم َصدِِّّ ًقّلل ِّل َؿيّلل َبي ْق َـ َيدََ ْييف م َ
ؽ الؽ َت َ
َ
ْ
الؽِ َت ِ
ّللب َو ُم َف ْق ِؿـًّلل َط َؾ ْق ِف﴾ [الؿائدة ،]48 :إذن :كق كؼول يؼتدى بإكبقاء ،وشريعة الـبوي -صوؾى
اهلل طؾقه وسؾم -خاتؿة وكاسخة لفوذه الشورائع؟ والجوواب طون هوذا أن العؾؿواء -رحؿفوم
اهلل -تؽؾؿوا طن هذه الؿسللة وهي مسللة معروفة ،والتي يعـون لفا بو«شرع من قبؾـا».
ً
فلوٓ :شرع من قبؾـا يؼصد به ما ثبوت مون الشورائع السوابؼة بودلقل يف كتواب اهلل أو سوـة
كبقه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-ما ثبت من الشرائع السابؼة بدلقل من ديــا ولوقس مون ديوـفم:
اض ِ
قن ال َؽ َِؾؿ طـ مق ِ
يع ِف﴾
ٕن ديـفم صرأ طؾقه التغققر والتحري وفقه ما هو مـسوخُ ﴿ ،ي َح ِّر ُف َ
َ َ َ
اضي ِ
يقن ال َؽ َِؾييؿ ِمييـ بعي ِيد مق ِ
يع ِف﴾ [الؿائوودة ،]47 :فووال يص و ٕحوود أن يػووت
[الـسوواءُ ﴿ ،]46 :ي َح ِّر ُفي َ
َ ْ َْ ََ
اإلكجقل أو التوراة ويـظر إلوى ُحؽوم فقوه ،ويؼوول :هوذا ديون اهلل ،أو هوذا شورع اهلل الوذي بوه
موسى أو طقسى ،هوذا ٓ يؽوونٕ :ن هوذا قود يؽوون مون الؿحورٕ ::هنوم حرفووا كوالم اهلل
قؾقال.
واشرتوا به ثؿـًا ً
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ولؽن الؿؼصود أن يؽون قد ثبت يف شرطـا ،بالؽتاب أو صحق سوـة الـبوي -صوؾى اهلل
طؾقه وسؾم ،-فنذا ثبت كان التلسي ،إذا لم يثبت ٓ يتلسى بوه ،لؽون الوذين يجوب أن كػفؿوه
أن قول العؾؿاء :شرع من قبؾـا شرع لـا ،ي ِ
ؼصدون به ما ثبت بدلقل صحق مون شورطـا ،مون
َ
كتاب اهلل أو سـة كبقه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم.-
وثاكقا :أجؿع العؾؿاء -رحؿفم اهلل -قاصب ًة طؾى أن إكبقاء -طؾوقفم الصوالة والسوالم-
متػؼووون يف التوحقوود والؿؽووارم والؿصووال  ،ثالثووة أشووقاء إكبقوواء متػؼووون يف التوحقوود أو يف
اإليؿان ،والؿصال  ،والؿؽارم.
أما التوحقد واإليؿوان فؽؾفوم مجؿعوون طؾقوه ٓ ،اخوتال :بقوـفم يف ذلوك ،لؿواذا؟ ٕن
كسخ وٓ ِ
دخ ُؾه ٌ
التوحقد إخبار والخرب ٓ َي ُ
كذ ٌب ،لؿا كؼوول :إكؿوا إلففوم اهلل الوذي ٓ إلوه إٓ
إمر ،ففل هذا الخرب اهلل يخورب طون كػسوه أكوه
هو ،وإلفؽم إله واحد هذا خرب ،لؽـه َيؼتضي َ
ي َفّلل ْط ُبدُُ ِ
ون﴾ [العـؽبووت ،]56 :ويدخؾه كسخ ،تـتؼول العبوادة لغقور اهلل،
واحد ،وإٓ يؼولَ ﴿ :فنِيّلل َ
أبدً ا.
ٓ يؽون هذا ً
يف القوم أخر هل يخرب اهلل بالجـة والـار والوطود والوطقود ،ثوم بعود ذلوك تختؾو

فقوه

إكبقاء ٓ يؿؽن ،وكذلك اإليؿوان بالؿالئؽوة ،إلوى غقوره مون اإليؿوان ،هوذه أموور خربيوة ٓ
يدخؾفا كسخ وٓ كذب ،ففذه كل إكبقاء متػؼون طؾقفا.
وإمر الثا :،الؿصوال  ،ومعـوى ذلوك أن إكبقواء جواءت بؿوا ُيصوؾ العبواد ،صب ًعوا قود
تختؾو

الشوورائع يف بعوض إوقووات فقؿوا ُيصووؾ العبوواد ،وتتبواين فقؿووا بقـفوا ،ولؽـفووا كؾفووا

الؿؼصود مـفا إصالح العباد.
ولؿاذا إصالح العباد؟ استعدادا لؾدار أخرة ،صالح العباد الذي به قوام حقاهتم الدكقا
التي َتصؾ به آخر ُتفم.
وثالثفووا :الؿؽووارم ،وهووي مؽووارم إخووالق ،فإكبقوواء -طؾووقفم الصووالة والسووالم -أتوووا
بؿؽارم إخالق ،و َك َفو ْوا طون َس ْػ َسواففا ٓ ،يؿؽون أن يؽوون كبوي أتوى إٓ وقود أتوى بؿؽوارم
إخالق ،من الصدق وإماكة والوفاء بالعفود إلى غقرها ،كل إكبقاء جاؤوا هبذا.
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فالؿؽارم والؿصال جاءت هبا إكبقاء والؿرسوؾون -طؾوقفم الصوالة والسوالم ،-إذن:
هذه ثالثة أمور أجؿع طؾقفا إكبقاء والؿرسؾون.
وثالثا :أحوال شرع من قبؾـا ،شرع من قبؾـا بالـسبة إلقـا له أحوال ،كؿا ذكره العؾؿاء.
مثال يف شرطـا أو ورد يف شورطـا أن مون قتول
الحال إولى :أن يرد يف شرطـا ما يخالػهً ،
فػقه الؼصاص أو الدية ،وأما شرع من قبؾـا ﴿ َو َك َت ْبـَّلل َط َؾ ْق ِف ْؿ فِ َقفّلل َأن الـ ْػ َس بِيّلللـ ْػ ِ
س﴾ [الؿائودة:
 ]45يعـي أن الؼصاص متعقن ،لؽن يف شرطـا لقس بؿتعقن ،قد يؽوون الؼصواص وقود يؽوون
الدية :أي إذا صؾب أولقواء الودم الؼصواص فؾفوم ذلوك ،وإن اختواروا الديوة طؾوى الؼصواص
فؾفم ذلك.
قسيك لِ َؼ ْق ِم ِيف َييّلل َق ْق ِم
ومن ذلك أن التوبة كاكت يف بـي إسرائقل بؼتل الوـػسَ ﴿ ،وإِ ْذ َقي َّللل ُم َ
ِ
العج َؾ َف ُتُقبقا إِ َلك ب ِ ِ
ِ
ُيؿ
إِك ُؽ ُْؿ َض َؾ ْؿ ُت ُْؿ َأ ْك ُػ َس ُؽُؿ بِّلل ِّتِّخََ ّلل ِذ ُك ُُؿ ْ
َ
ُ
ُيؿ َخ ْق ٌير ل ُؽ ْ
ّللرئ ُؽ ُْؿ َفيّلل ْق ُت ُؾق ْا َأ ْك ُػ َسي ُؽ ُْؿ َذل ُؽ ْ
ِطـدََ َب ِ
ّللرئِ ُؽ ُْؿ﴾ [البؼرة ،]54 :وأما يف اإلسالم فؼد ُكسخ هذا الحؽم ،والتوبة أن يسوتغػر اإلكسوان
ربه وأن يرت هذا الذكب ،وأن يـدم طؾوى فعؾوه ،وأن يعوزم طؾوى أٓ يعوود إلقوه ،وبوذلك توتم
توبته طـد اهلل -طز وجل.-
أيضا كان يف بـوي إسورائقل إذا وقعوت الـجاسوة طؾوى ثووب أحودهم قرضوه بوالؿؼراض،
ً
وهذا ثابت يف الصحق من حديث أبي موسى إشعري ،أموا يف ديون اهلل يف اإلسوالم فؾوقس
إمر كذلك ،بل إكه يؽػي أن يغسؾه اإلكسان أو يـضحه بالؿاء.
وهووذا موون وضووع إغووالل وأصوار التووي كاكووت طؾووى إمووم السووابؼة ،كؿووا قووال اهلل يف
وص كبقه -صؾى اهلل طؾقه وسؾمَ ﴿ :-و َي َض ُع َط ْـ ُْف ْؿ إِ ْص َر ُه ْؿ َوإَ ْغ َ
َت َط َؾي ْق ِف ْؿ﴾
ْالل ا َلتِل َكَّلل َك ْ
[إطرا.]757 ::
أيضا كاكت الغـائم محرمة يف الشرائع السابؼة :أي إذا غـؿوا غـقؿة من الجفواد فونهنم ٓ
ً
يلخذوهنا بل تليت الـار من السؿاء طؾقفا ،لؽن يف دين اهلل َأحول اهلل -طوز وجول -لفوذه إُموة
الغـائم ،كؿا قال -صؾى اهلل طؾقه وسؾم « :-و ُأ ِحؾ ْت ل ِي ا ْل َغـَائِم و َلم َت ِ
حل َِٕ َح ٍد َق ْبؾِي ».
َ
ُ َ ْ
َ

ر
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ّللل ُق ِؾ إَك َػ ُّللل لِؾ ِف َوالرس ِ
َؽ َط ِـ إَك َػ ِ
﴿ َي ْس َل ُلق َك َ
قل﴾ [إكػالَ ﴿ ،]7 :وا ْط َؾ ُؿقا َأك َؿّلل َغـ ِ ْؿ ُتُؿ ِّميـ
ُ
َشل ٍ َف َلن لِؾ ِف ُخؿسف َولِؾرس ِ
قل﴾ [إكػال ]47 :أية.
ُ َ ُ
ُ
ْ
كذلك كان يف شريعة من كان قبؾـا ،يف شريعة يعؼوب :أن السارق إذا َس َر َق فونن طؼوبتوه
طبدً ا بعد أن كان حرا ،ف ُقباع و ُيشرتى.
أن ُي ْس َت َرق :أي يؽون ً
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قؿ * َقيّلل ُلقا َتيّللَ ِ َل َؼيدْْ َط ِؾ ْؿي ُتُؿ
كؿا قال اهلل طز وجلَ ﴿ :ول َؿـ َجّلل َ بِف ح ْؿ ُؾ َبعقرٍ َو َأ َكَّلل بِف َزَط ٌ
ض ومّلل ُكُـّلل س ِ ِ
ِ ِ ِ
قـ * َقّلل ُلقا َج َزاؤُُ ُه
قـ * َقّلل ُلقا َف َؿّلل َج َزاؤُُ ُه إِن ُكُـ ُت ُْؿ َكَّلل ِذبِ َ
ّللرق َ
َ
مّلل ِج ْئـَّلل لـُ ْػسدََ فل إَ ْر ِ َ َ
َمـ ُو ِجدََ فِل َر ْح ِؾ ِف َف ُف َق َج َزاؤُُ ُه﴾ [يوس  ]75 -72 :يعـي مؼابل السرقة.
وكان يف شرع داود -طؾقه السالم -أن ُيعاقب الطقر ،والحقوان ،أما يف شرطـا فؼود ُكفقـوا
ِ
طن ذلك﴿ ،و َت َػؼدََ الطقر َف َؼ َّللل مّلل لِيل َٓ َأرى الفدْْ هيدََ َأم َكي َ ِ
قـ * ُٕ َط ِّذ َبـي ُف َط َيذا ًبّلل
يـ ال َغيّللئبِ َ
ّللن م َ
َ
ُ ُ ْ
َ
َْ
َ َ
َش ِديدًً ا َأ ْو َٕ ْذ َب َحـ ُف َأ ْو َل َق ْلتِ َقـِِّّل بِ ُس ْؾ َط ٍ
ّللن ُّمبِ ٍ
قـ﴾ [الـؿل.]27 ،21 :
ِ
يـ َهيّلل ُدوا
يف شرع مون قبؾـوا جواء تحوريم بعوض إشوقاء ،كؿوا قوال تعوالىَ ﴿ :و َط َؾيك اليذ َ
ِ
قر ُه َؿيّلل َأ ِو
قم ُف َؿّلل إِٓ َميّلل َح َؿ َؾ ْ
َحر ْمـَّلل ُكُؾ ِذي ُض ُػرٍ َوم َـ ال َب َؼرِ َوا ْل َغـَ ِؿ َحر ْمـَّلل َط َؾي ْق ِف ْؿ ُش ُ
يت ُض ُف ُ
يح َ

اخ َت َؾ َط بِ َع ْظ ٍؿ﴾ [إكعوام ،]746 :فحرم اهلل -طز وجل -طؾوقفم كول ذي ُض ُػور :مثول
الح َق َايّلل َأ ْو َمّلل ْ
َ
قم ُف َؿّلل﴾ ،الشوحوم
اإلبول والـعوام واإلوز وكحووه ،ومون البؼور والغوـم ﴿ َحر ْمـَيّلل َط َؾي ْق ِف ْؿ ُش ُ
يح َ
قر ُه َؿيّلل﴾ :أي موا
اسو ُتثـي﴿ ،إِٓ َميّلل َح َؿ َؾ ْ
يت ُض ُف ُ
محرمة طؾقفم ،شوحوم البؼور والغوـم ،إٓ موا ْ
اخ ي َت َؾ َط بِ َع ْظ ي ٍؿ َذلِي َ
يؽ
الح َق َاي يّلل﴾ وهووي إمعوواء والؿصوورانَ ﴿ ،أ ْو َم يّلل ْ
التصووق بووالظفورَ ﴿ ،أ ِو َ
ج َزيـَّللهؿ بِب ْغْقِ ِفؿ وإِكّلل َلص ِ
قن﴾ [إكعام ،]746 :كل هذه إشوقاء ُكسوخت يف الشوريعة ،وطؾوى
ّللد ُق َ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ
هذا إذا وجدكا هذه إحؽام :فاقتؾوا أكػسؽم ٓ أحد يؼتول كػسوه يؼوول :هوذا صودق التوبوة!
ّللن
بل هذا محرمٕ :ن الشريعة جواءت بتحوريم قتول الوـػسَ ﴿ ،وَٓ َت ْؼ ُت ُؾيقا َأ ْك ُػ َسي ُؽ ُْؿ إِن اََ َكي َ
ِ
قؿّلل﴾ [الـساء.]29 :
بِ ُؽ ُْؿ َرح ً
إذا َوجد يف ثوبه كجاسة ٓ يؼرضفا ،بل هذا مون اإلسورا ،:بول يغسوؾفا كؿوا أرشود إلوى
ذلك ،وهؽذا بؼقة موا سوبق ،إذن :هوذه أحؽوام صوحق أهنوا شورائع كاكوت يف إموم السوابؼة
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وكزل هبا وحي ،لؽـفا كسخت بشريعة محؿود -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم ،-فوال يجووز العؿول
هبا.
سوتدَ ل بأيوات الـازلوة فقفوا ،وذلوك
والؼسم الثا ،مـفا :ما كان مواف ًؼوا لشورطـا ،ففوذه ُي َ
مثل التؼوى والتوحقد واإليؿان ،كل ما جاء طن إكبقاء يف ذلك ففو شرع لـا.
فؿوثال الصوالة والزكوواة،
ً
أيضوا اتػؼوت شوريعتـا موع الشورائع السوابؼة يف بعوض إشوقاء،
ً
ِ
ّللب إِسؿ ِ
ِ
ِ
ّللط َ
ّللن َي ْيل ُم ُر َأ ْه َؾي ُف
ّللن َر ُس ً
يقٓ كبِ ًقيّلل * َو َكي َ
الق ْط ِيد َو َكي َ
قؾ إِك ُف َك َ
َّللن َصيّللد َق َ
﴿ َوا ْذ ُك ُْر فل الؽ َت ِ ْ َ
َّللن طـدََ رب ِف مر ِضيقّلل﴾ [موريم ،]55 ،54 :وقوال طقسوى﴿ :و َأوصيّللكِل بِّلللص ِ
ِ
ِ
يالة
َ ْ َ
بِّلللصالة َوالز َكَّللة َو َك َ َ َ ِّ َ ْ ً

والز َك ِ
يضا.
َّللة َمّلل ُد ْم ُ
ت َح ًقّلل * َو َب ًرا بِ َقالِدََ تِل﴾ [مريم ،]32 :بر الوالدين مشروع أ ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ِميـ
ً
الصي َقّلل ُم َك ََؿيّلل ُكُتي َ َط َؾيك اليذ َ
يـ َآمـُُيقا ُكُتي َ َط َؾي ْق ُؽ ُُؿ ِّ
وأيضا يف الصقام ﴿ َي َّللأ ُّي َفّلل الذ َ
يقن﴾ [البؼورة﴿ ،]783 :إِ ِّكِّيل َك ََيذر ُت لِؾيرحؿ ِـ صيقمّلل َف َؾيـ ُأ َك ِّؾيؿ القيقم إِ ِ
كسي ًقّلل﴾
َق ْب ِؾ ُؽ ُْؿ َل َعؾ ُؽ ُْؿ َتَت ُؼ َ
ْ
َ َ َْ
ْ َ َ ًْ
ْ
[مريمَ « ،]26 :ف ْص ُل َما َب ْق َن ِص َقامِـَا َو ِص َقا ِم َأ ْه ِل ا ْلؽِ َت ِ
ابَ :أ ْك َؾ ُة الس َح ِر» ،كؿا قاله -طؾقوه الصوالة
والسالم.-
وكان القفود والـصارى يصومون طاشوراء ،و« َأ َحوب الصو َقا ِم إِ َلوى اهللِ ِصو َقا ُم َد ُاو َدَ ،كَو َ
ان
َي ُصو ُم َي ْو ًما َو ُي ْػطِ ُر َي ْو ًماَ ،و َأ َحب الص َال ِة إِ َلى اهللِ َصو َال ُة َد ُاو َدَ ،صو َال ُة الؾ ْقو ِلَ ،كَو َ
ان َيـََوا ُم كِ ْصو َ
الؾ ْق ِل َو َي ُؼو ُم ُث ُؾ َث ُه َو َيـَا ُم ُس ُدُ َسو ُه» ،هوذا دلقول طؾوى أن الصوالة كاكوت مشوروطة طـودهم ،ففوي
موافؼووة لشوورطـا ،وإن اختؾػ وت صووورهتا أو شوويء موون صووورهتا ففووذا ٓ يضوور يف آتػوواق يف
الشرائع.
أيضا الحجَ ﴿ :و َأ ِّذن فِل الـ ِ
ّللس بِّلل ْل َح ِّج َي ْل ُت َ
ُقك ِر َج ًّللٓ َو َط َؾك ُك ُِّؾ َض ِّللمرٍ﴾ [الحوج،]27 :
ومـفا ً
وثبت يف الصحقحقن من حديث ابن طبواس -رضوي اهلل طـفؿوا -أن الـبوي -صوؾى اهلل طؾقوه
وسؾم -كان يف صريؼه بقن مؽة والؿديـة فؿر بواد يؼال له :وادي إزرق ،فسلل طون ذلوك؟
وسى َهابِ ًطا مِو َن
فؼقل :هذا وادي إزرق ،فؼال -طؾقه الصالة والسالمَ « :-ك َلكي َأ ْك ُظ ُر إِ َلى ُم َ
ادي » ،ثوم لؿوا مضووا وأتووا طؾوى ٍ
الثـ ِق ِة َله ج َمار إِ َلى اهللِ بِالت ْؾبِق ِة مارا بِف َذا ا ْلو ِ
واد آخور ،سولل
َ
َ
َ َ
ُ ُ ٌ
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طـه ،فؼقل له :هذا هرشا ،فؼال -صؾى اهلل طؾقه وسوؾمَ « :-كَو َلكي َأ ْك ُظو ُر إِ َلوى ُيوو ُك َس ْبو ِن َمتوى
َط َؾى َكا َق ٍة حؿراء جع َدَ ٍةَ ،ط َؾق ِه جب ٌة مِون صو ٍ
وِ ،:خ َطوا ُم َكا َقتِو ِه خؾبو ٌة » -أي لقػوةَ « -موارا بِ َفو َذا
ْ ُ
ْ ُ
َ َْ َ َ ْ
ا ْلو ِ
ادي ».
َ
ففمٓء إكبقاء كاكوا يحجون إلى البقت ،والـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -حج إلوى هوذا
البقت ،إذن :هذا اتػؼت فقه الشرائع.
ِ ِ
يـ َبـ ِيل
الؿي م ْ
الجفاد يف سبقل اهلل ،مشروع طـدكا ومشروع طـد من قبؾـاَ ﴿ ،أ َل ْؿ َت ََير إِ َليك َ
ِ
إِسرائِ َ ِ
ث َلـَيّلل َم ِؾ ًؽًيّلل ُّك َؼّللتِ ْيؾ فِيل َسيبِ ِ
قسك إِ ْذ َقّلل ُلقا لِـَبِل ل ُف ُؿ ا ْب َع ْ
قؾ اَ ِ﴾ [البؼورة،]246 :
قؾ م ْـ َب ْعد ُم َ
ْ َ
ففذا مشروع لفم الجفاد يف سبقل اهلل.
ِ
قط َو َق َّللل إِ ِّكِّل ُم َف ِ
أيضا الفجرة مشروطة ﴿ َف َآم َـ َل ُف ُل ٌ
قؿ﴾
ً
ّللج ٌر إِ َلك َر ِّبل إِك ُف ُه َق ال َع ِزي ُز َ
الحؽ ُ
[العـؽبوت.]26 :
مؽووارم إخووالق كؿووا قؾـووا موون بوور الوالوودين واإلحسووان والصووؾة كؾفووا مشووروطة طـوود
إكبقاء ،وكذلك إكبقاء هنت طن الػواحش وأثام ،وطن الؿوبؼات والؿـؽرات ،زكوا وربوا
وسرقة ،كل هذه إشقاء كل الشرائع متػؼة طؾى تحريؿفا.
يبؼى إمر الثالث مـفا :وهو ما سؽتت طـه شريعتـا ،لم تتؽؾم فقه الشريعة ،لوم يؽون يف
شرطـا ما يخالػه ،ولؽن لقس يف شرطـا ما يوافؼه ،فجؿاهقر العؾؿاء يرون أكه مؿا يسوتدل بوه
ويحتج بهٕ :ن اهلل -طز وجل -قالُ ﴿ :أو َلئِ َ ِ
يـ َهدََ ى اَُ َفبِ ُفيدََ ُاه ُؿ ا ْق َت َِيد ْه﴾ [إكعوام،]91 :
ؽ الذ َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال﴿ :إِن َأ ْو َلك الـ ِ
قـ﴾
الؿ ْممـ َ
يـ ات َب ُعق ُه َو َه َذا الـبِ ُّل َوالذ َ
قؿ َلؾذ َ
يـ َآمـُُقا َواَُ َول ُّل ُ
ّللس بِنِ ْب َراه َ
[آل طؿران ،]68 :فدل ذلك طؾى أن شرع من قبؾـا شرع لـا ،لؽن شرع لـا بشرصقن:
الشوورط إول :أن يؽووون هووذا الشوورع أي شوورطفم ثاب ًتوا بالؽتوواب أو السووـة ،ولووقس موون
صريؼفمٕ :هنم حرفوا ديـفم ،ولفذا يؼول ابن مسعودَ « :ك ْق َ َي ْف ُدُ و َك ُؽ ْم َو َق ْدْ َضؾوا؟! » هوم
ِ
ِ
قيرا َو َضي ُّؾقا َطيـ َس َيقا ِ السيبِ ِ
قؾ﴾
ضؾواَ ﴿ ،وَٓ َتَتبِ ُعقا َأ ْه َقا َ َق ْق ٍم َقدْْ َض ُّؾقا مـ َق ْب ُؾ َو َأ َض ُّؾقا َكَث ً
[الؿائدة ،]77 :هذا الشرط إول.
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الشرط الثا :،أٓ يؽون يف شرطـا ما يخالػوه ،إذا وجود يف شورطـا موا يخالػوه فوال يجووز
آستدٓل به ،مع أكـا كممن أكه مـزل من طـد اهللٕ :كه ثابوت يف شورطـا ،وكؼوول هوذا حوق يف
بواصال:
ً
وقته ،لؽـه أن كسخ بشريعة الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-والحق قود يؽوون يو ًموا
ٕن اهلل هو الذي أبطؾه ،هو الذي شرطه يف وقت وأبطؾه يف وقت آخر ،حتى يف شريعة الـبوي
صؾى اهلل طؾقه وسؾم -فقفا كسخ ،فبعض إحؽوام ُشورطت ثوم ُكسوخت ،إموا مون إخوِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
إلى إطؾى ،أو العؽسَ ﴿ ،مّلل َكـْ َْس ْخ م ْـ َآي َأ ْو ُكُـس َفّلل َك َْلت بِخََ ْقرٍ ِّمـْ َْفّلل َأ ْو م ْثؾ َفّلل أ َل ْؿ َت ْع َؾ ْ
يؿ َأن اََ
ؽ السؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
َط َؾك ُك ُِّؾ َش ْل ٍ َق ِد ٌير * َأ َل ْؿ َت ْع َؾ ْؿ َأن اََ َل ُف ُم ْؾ ُ
ض﴾ [البؼرة.]717 ،716 :
ََ
واهلل -طز وجل -هو الذي يدير مؾؽوته كق

يشاء بؿا شاء ٓ ،معؼب لحؽؿه قول فؾؾوه

الحجة البالغة ،إذن :فؿا لم يؽون يف شورع محؿود -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -موا يخالػوه مون
الشوورائع السووابؼة ففووو حجووة ،ولفووذا درج العؾؿوواء موون طفوود الصووحابة طؾووى آسووتـباط موون
الشرائع السابؼة الوواردة يف الؼورآن العظوقم ،ابون طبواس -رضوي اهلل طـفؿوا -لؿوا سوال طون
السجود يف سورة (ص) ،أحال طؾى الؼرآن ،أحال طؾى آية إكعامَ ﴿ ،وتِ ْؾ َ
ّللهيّلل
يؽ ُحج ُتـَيّلل آ َت ْقـَ َ
ِ
اهقؿ ط َؾييك َقق ِمي ِيف َكَر َفييع درج ي ٍ
ِ
ِ
يح َ
ّللت مييـ ك َش يّلل ُ إِن َربي َ
ّللق
يقؿ * َو َو َه ْبـَ يّلل َل ي ُف إِ ْسي َ
ْ ُ ََ َ
ْ
إِ ْبي َير َ َ
يقؿ َطؾي ٌ
يؽ َحؽي ٌ
قس َ
يػ﴾
ُقحّلل َهيدََ ْيـَّلل ِميـ َق ْب ُيؾ َو ِميـ ُذ ِّريتِ ِيف َد ُاوو َد َو ُسي َؾ ْق َؿ َ
ّللن َو َأ ُّي َ
قب ُك ًُال َهدََ ْيـَّلل َو ُك ً
َو َي ْع ُؼ َ
يقب َو ُي ُ
ّللسي َت ْغ َػ َر َربي ُف َو َخير َراكِ ًعيّلل
[إكعام ،]84 :ذكور داود ،والسوجدة التوي يف (ص) تتعؾوق بوداودَ ﴿ ،ف ْ
َّللب﴾ [ص ،]24 :إذن :استدل ابن طباس هبذه أية ،وقال كبوقؽم -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم-
َو َأ َك َ
ِ

ِ

ِ

ُأمر أن يؼتدي هبم ،أتى بأيات إلى قولهُ ﴿ :أ ْو َلئ َ
ؿ ا ْق َتَيد ْه﴾ [إكعوام:
ؽ الذ َ
يـ َهدََ ى اَُ َفبِ ُفيدََ ُاه ُ
 ،]91هذا َت ْر ُجؿان الؼرآن ،استـبط من الشرائع السابؼة ،ودرج طؾى هذا العؾؿاء ابن الؿسقب
والزهري وغقرهؿا استـبطوا من قول اهلل تعالىَ ﴿ :و َك َت ْبـَيّلل َط َؾي ْق ِف ْؿ فِ َقفيّلل َأن اليـ ْػ َس بِيّلللـ ْػ ِ
س﴾
ِ
يـ َآم ُـُيقا
[الؿائودة ]45 :طؾى أن الرجل يؼواد بوالؿرأةٕ :ن الوذي طـودكا يف الؼورآنَ ﴿ :ييّلل َأ ُّي َفيّلل اليذ َ
ِ
ِ
ِ
الح ُّر بِّلل ْل ُح ِّر َوا ْل َع ْبدُُ بِّلل ْل َع ْب ِد َوإُك َثك بِّللُٕك َثك﴾ [البؼرة.]778 :
ّللص فل ال َؼ ْت َؾك ُ
ُكُت َ َط َؾ ْق ُؽ ُُؿ الؼ َص ُ
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لؽن لؿا قالَ ﴿ :و َك َت ْبـَّلل َط َؾ ْق ِف ْؿ فِ َقفّلل َأن الـ ْػ َس بِّلللـ ْػ ِ
س﴾ ،يصودق طؾوى إقوادة الرجول مون
الؿرأة ،والؿرأة من الرجول ،والرجول مون الرجول ،والؿورأة مون الؿورأة ،يصودق طؾقوه هوذا،
فاستدٓ وغقرهؿا هبذه أية.
استدل الشافعي -رحؿه اهلل -بؼوله يف سورة يوس َ ﴿ :ولِ َؿـ َجيّلل َ بِ ِيف ِح ْؿ ُيؾ َب ِعقيرٍ َو َأ َكيّلل
ِ ِ
قؿ﴾ [يوس  ]72 :طؾى مسللة الضوؿان ،إلوى غقرهوا مون الؿسوائل الؿعروفوة والؿشوفورة
بِف َزَط ٌ
طـد العؾؿاء ،طؾى آستدٓل إما بطريق بقن أو بطريق خػي.
إذن :هذه آستدٓٓت من العؾؿواء -رحؿفوم اهلل -تبوقن أن آسوتدٓل فقؿوا جواء مون
الشرائع السابؼة ٓ بلس به ،بل هو طـد جؿفور العؾؿاء أكه من الحجج التي يحتج هبا ،لؽون
بشرط أٓ يرد يف شرطـا ما يخالػه ،فنذا ورد يف شرطـا ما يخالػه فؼد أجؿع العؾؿاء طؾوى أكوه
ٓ يحتج به.
وكذلك أجؿع العؾؿاء طؾى أكه ٓ يحتج إٓ بشيء يف الؽتاب والسـة ،وإذ قد اكتفقـا إلوى
هـا ٓ بد أن كؾػت آكتباه إلى مسوللة مفؿوة ،هوي موجوودة أن ،موا طالقوة هوذا الؽوالم بؿوا
يؼال بالدياكات السؿاوية ،كثر الؽوالم طون الودياكات السوؿاوية ،كؼوول الودياكات السوؿاوية،
التي تسؿى السؿاوية ،وإٓ هي الشرائع السؿاوية.
ً
أوٓ :كؿووا قؾـووا أن إكبقوواء ديووـفم واحوود ،فوونذا قؾـووا إن الوودين طـوود اهلل اإلسووالم ،فالوودين
واحد ٓ يختؾ

بقن الرسل -طؾقفم الصوالة والسوالم ،-لؽون لوو ققول الودياكات السوؿاوية

باطتبار الؿرسؾقن قد يص هوذا ،لؽون الشورائع مختؾػوة فقؿوا بوقن إكبقواء -طؾوقفم الصوالة
والسوالم ،-هوومٓء يؼولووون الوودياكات السووؿاوية ،الوودياكات السووؿاوية كحوون ً
أوٓ كؿسووؾؿقن
كعتؼد أن ما طؾقه القفود والـصارى لقس هو الدين الؿـزل من طـد اهلل ،فؾقس كؾه بسوؿاوي،
فقه حق وفقه باصل ،مـذ كزل الؼرآن العظقم واهلل فضحفم وكشو

أمورهم ،فوال يحول ٕحود

أن يعتؼد أن التوراة واإلكجقل التي بليدي الـصارى القوم والقفود هوي الؿـزلوة مون طـود اهلل:
ٕكه يؽون مؽذبا لؾؼرآنٕ :كه محر ،:وما لم يؽن محر ،:ففو مـسوخ.
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فووال يصو أن كـسووب هووذه الوودياكات لؾسووؿاوية ،يـسووبوهنا إلووى اهلل هبووذا الشووؽلٕ :هنووم
يؼوووابؾون السوووؿاوي بإرضوووي الوضوووعي ،الوضوووعي هوووو الوووذي أكشوووله البشووور يف إرض،
والسؿاوي هو الذي يـسب إلى السؿاء ،وهذا دلقل طؾى أن اهلل يف العؾو ،وبعوض إشواطرة
والؿاتريدية مؿن يـػي طؾوو اهلل طؾوى خؾؼوه ،وٓ يوممن بولن اهلل يف السوؿاء ،مؿون يـواف طون
الوودياكات يسووؿقفا الوودياكات السووؿاوية ،وهووذا تـوواقضٕ :كووه يـؽوور أن يؽووون اهلل يف السووؿاء،
فؽق

يـسبفا إلى السؿاء.
لم يبق من الدياكات الحؼة أو من الشرائع الحؼوة إٓ مؾوة اإلسوالم ،مؾوة محؿود -صوؾى

يـ َكَز ْلـَيّلل ِّ
اليذ ْك َْر َوإِكيّلل َلي ُف
اهلل طؾقه وسؾم -هي الحق الؿحػوظ ،هي الؿؾة الؿحػوضة ﴿إِكّلل َك َْح ُ
قن﴾ [الحجوور ،]9 :وٓ يؿؽوون أن يرتضووي اهلل هووذا اإلسووالم ديـً وا إلووى يوووم الؼقامووة وٓ
َل َح يّللفِ ُظ َ
اإل ْسال َم ِديـًّلل﴾ [الؿائودةَ ﴿ ،]3 :و َمـ ي ْب َت ِغ َغ ْق َر ِ
قت َل ُؽ ُُؿ ِ
اإل ْسيال ِم ِديـًًيّلل َف َؾيـ
يحػظه لعبادهَ ﴿ ،و َر ِض ُ
َ
ُي ْؼ َب َؾ ِم ْـ ُف﴾ [آل طؿران ،]85 :إذن :هذا مفم كـتبه له.
الثووا :،الوودياكات السووؿاوية تصووحق هووذه الوودياكات ،تصووحق الدياكووة القفوديووة أو
الـصراكقة طؾى معـى أكه يص التعبد هلل هبا ،هذا كػر بنجؿاع العؾؿاءٕ :كه بعد بعثوة الـبوي -
صؾى اهلل طؾقه وسوؾم -اكؼطعوت كول الرسوآت لوم يبوق إٓ شورع محؿود -صوؾى اهلل طؾقوه
وسؾم ،-ولألس

بعض الـاس أن صار يشؽك ،يؼول :همٓء كصوارى يعبودون اهللً ،
أوٓ

هم ما يعبودون اهلل صب ًعوا كؿوا ٓ يخػواكم ،ولوو طبودوا اهلل موا طبودوه بالشورع الوذي أراده اهلل
أيضا طؾى مؾة موسى -طؾقوه السوالم ،-هوذا
مـفم ،طبدوه بشرع مـسوخ ،ويؼول لك القفود ً
صب ًعا كذب ،الؿوجودون لقسوا طؾى مؾة موسى -طؾقه السوالم ،-توربأ موـفم موسوى -طؾقوه
السالم.-
فؼول من يؼول :كصح ديون القفوود والـصوارى هوذا كػور بواهللٕ :كوه تؽوذيب لؾؼورآن،
الؼرآن ك ّػور هومٓء ،وأكوا قورأت وسوؿعت مون يوزطم أكوه لوقس يف الؼورآن تؽػقور لؾقفوود وٓ
لؾـصارى ،وبالتالي هم مممـون يؼول ،هم مممـون ،ولؽـفم يعبدون اهلل مون صريوق موسوى،
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والـصارى يعبدون من صريق طقسى وكحون الؿسوؾؿون كعبود اهلل مون صريوق محؿود -صوؾى
اهلل طؾقه وسؾم ،-وهذه صب ًعا مؼالوة صوفقوكقة ،حتوى زطوم بعضوفم أن الجـوة مثول الؼـواة ،أو
الشاشة التؾػازية ،وكل واحود معوه ريؿووت ،ويوذهب إلوى الربكوامج أو الؼـواة التوي يريودها،
يؼول كل هذا العالم طـده صريق يوصل إلى الجـة ،هذا طؾى مؾة موسى ،وهذا طؾى طقسوى،
وهذا طؾى محؿد ،إلى آخره ،صبعا هذا كالم الؼائل به أصال هو لقس من مؾة اإلسالم ،لؽون
اتبعه طؾقه صوائ

من الؿسؾؿقن ،وبدأ هذا إمر يتسؾل إلى بعض طوام الؿسوؾؿقن ،يؼوول:

إذا مات كافر طؾى مؾة القفود أو الـصارى ،ققل له :الؽػار يف الـار ،يؼوول :اهلل أطؾوم ،يؿؽون
يؽون طؾى حق ،يؿؽن يؽون كذا ٓ ..يجوز هذا يا إخوان ،من مات طؾى مؾة غقور اإلسوالم
ففو يف الـار ،هؽذا أخرب اهلل.
وأخرب اهلل طن كػرهم ،الؼرآن مؾيء ،وأكا أذكور لؽوم بعوض أيواتٕ :ن بعوض صوالب
العؾم قد ُيشؽل طؾقه يف هذا الجاكب.
ِ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ

قرا﴾ [الػوت :
ومـفا قول اهلل تعالىَ ﴿ :و َمـ ل ْؿ ُي ْمم ْـ بِّللَ َو َر ُسقلف َفنِكّلل َأ ْط َتَدْْ َكَّلل ل ْؾ َؽَّللفرِ َ
يـ َسيع ً

يؿ ُي ْيم ِم ْـ بِيّللَ ِ َو َر ُسيقلِ ِف﴾ أي محؿود -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم ،-هوذا يف سوورة
َ ﴿ ،]73و َمـ ل ْ
ِ ِ
ِ
يـ﴾
الػت َ ﴿ ،و َمـ ل ْؿ ُي ْيمم ْـ﴾ يؼابول اإليؿوان مواذا؟ الؽػور ،ثوم قوالَ ﴿ :فنِكيّلل َأ ْط َتَيدْْ َكَّلل ل ْؾ َؽيّللفرِ َ
الذين لم يممـوا ﴿ َس ِع ًقرا﴾ الـار ،فسؿاهم اهلل تعالى كػارا.
ِ
وقال -جل وطالَ ﴿ :-لؿ ي ُؽ ِ ِ
يـ َك َػ ُروا ِم ْـ َأ ْه ِؾ الؽِ َت ِ
ِّيقـ َحتيك
قـ ُمـ َػ ِّؽ َ
ّللب َوا ْل ُؿ ْشرِك َ
ُـ الذ َ
ْ َ
َت َْلتِ َق ُف ُؿ ال َب ِّقـَ ُُ﴾ [ البقـة ،]7 :بعض الذين ٓ يعرفون الؼرآن وٓ يعرفون لغوة العورب ،يؼوول لوك:

إن اهلل إكؿا كػر إكؿا ذكر اهلل -طز وجل -أهل الؽتاب الذين كػروا ،يعـي الذين يؼولوون :إن
طزيرا ابن اهلل ،أو الذين قالوا :إن الؿسق هو اهلل أو ابن اهلل ،أو ثالث ثالثوة ،يظون مون جفؾوه
أن من يف أية لؾتبعقض ،ولقس كذلك ،من يف أية بقاكقة :أي بوقن اهلل -طوز وجول -صوـػي
الؽػار ،مـفم مشركون ومـفم أهول كتواب ،هومٓء لوم يؽوكووا مـػؽوقن طؿوا هوم طؾقوه حتوى
تلتقفم البقـة ،من هي البقـة؟ ﴿ َر ُس ٌ
يـ اَ ِ﴾ [البقـوة ]2 :الوذي هوو محؿود -صوؾى اهلل طؾقوه
يقل ِّم َ
وسؾم ،-إذن :هم كػار.
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ِ
ٍ
أيضا قول اهلل طز وجلُ ﴿ :ق ْؾ َي َّللأ ْه َؾ الؽِ َت ِ
قؿقا الت ْيق َرا َة
ومـفا ً
ّللب َل ْس ُت ُْؿ َط َؾك َش ْل َحتك ُتُؼ ُ
َو ِ
اإل ِ
كج َ
ؽ ِمـ ر ِّب َ
قؾ َو َمّلل ُأ ِكز َل إِ َل ْق ُؽُؿ ِّمـ ر ِّب ُؽ ُْؿ َو َل َق ِزيدََ ن َكَثِ ًقرا ِّمـْ ُْفؿ مّلل ُأ ِكز َل إِ َل ْق َ
ؽ ُص ْغ َقّلل ًكّلل َو ُك ْػ ًرا
ِ
يـ﴾ [الؿائدة ،]68 :لستم طؾى شيء هذا كػي يؼتضوي العؿووم لقسووا
َفالَ َت َْل َس َط َؾك ال َؼ ْق ِم ال َؽَّللفرِ َ
طؾى دين ،هم لم يممـوا بالـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-إذن :لقسوا طؾى دين ،ديـفم الوذي
طؾقه القفود والـصارى لقسوا طؾى شويء ،وأمورهم بولن يؼقؿووا التووراة واإلكجقول وموا أكوزل
إلقفم من رهبم وهو الؼرآن ،إقامة التوراة واإلكجقل ٕن فقفا اإليؿان بالـبي -صوؾى اهلل طؾقوه
وسؾم ،-والبشارة به ﴿ومب ِّشرا بِرس ٍ ِ ِ
يـ َب ْع ِيدي ْاس ُيؿ ُف َأ ْح َؿيدُُ ﴾ [الصو  ،]6 :لوو أقواموا
قل َي ْلتل م ْ
ََُ ً َ ُ
التوراة واإلكجقل كؿا جاء به موسى وطقسى ٔمـووا بوالـبي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾمٕ -هنوم
بشروا به ودطوا إلى اتباطه.
ِ
ّللب﴾ يعـوي جواء أهول الؽتواب ﴿ َو َلؿيّلل
ومـفا ً
أيضا قول اهلل طز وجلَ ﴿ :و َلؿّلل َجّلل َ ُه ْؿ ك َت ٌ
جّلل هؿ كِ َتّللب مـ ِط ِ ِ
ِ
يـ َك َػ ُيروا﴾
ـد اَ ُم َصدِِّّ ٌق ِّل َؿّلل َم َع ُف ْؿ َو َكَّلل ُكُقا ِمـ َق ْب ُؾ َي ْس َت ْػتِ ُح َ
قن َط َؾيك اليذ َ
ٌ ِّ ْ
َ َُ ْ
[البؼرة]89 :؛ أي كان القفود يستـصرون بالـبي -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -طؾوى القفوود ،يؼولوون:
سقبعث كبي طربي كؼاتؾؽم معه ،يعـي كولهنم يتوطودون الؿشوركقن إذا ُبعوث محؿود -صوؾى
اهلل طؾقه وسؾم -أهنم يؼاتؾون همٓء الؿشوركقن موع الـبوي -طؾقوه الصوالة والسوالم ،-فؾؿوا
ِ
ّلله ُؿ
يـ آ َت ْقـَي ُ
جاءهم ما طرفوا ،جواءهم الـبوي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -وهوم يعرفوكوه﴿ ،اليذ َ
ِ
قن َأ ْبـَّلل َ ُه ْؿ﴾ [البؼورةَ ﴿ ،] 746 :ف َؾؿّلل َجّلل َ ُهؿ مّلل َط َر ُفقا َك َػ ُروا بِ ِف﴾ تر
ّللب َي ْعرِ ُفق َك ُف َك ََؿّلل َي ْعرِ ُف َ
الؽ َت َ
ِ
ِ
ِ
يـ﴾ [البؼورة،]89 :
كػوراَ ﴿ ،ك َػ ُيروا بِيف﴾ ،ثوم قوالَ ﴿ :ف َؾ ْعـََي ُ اَ َط َؾيك ال َؽيّللفرِ َ
اكؼقادهم له ،سوؿاه ً
سؿاهم كافرين ولعـفم.
﴿بِ ْئ َْس َؿّلل ْاش َت ََر ْوا بِ ِف َأك ُػ َس ُف ْؿ َأن َي ْؽ ُػ ُروا بِ َؿّلل َأك َز ََل اَُ َب ْغ ًقيّلل َأن ُيـََي ِّز َِّل اَُ ِميـ َف ْض ِيؾ ِف َط َؾيك َميـ
ي َشّلل ِمـ ِطب ِ
َضي ٍ ﴾ [البؼورة ]91 :الغضوب إول كػورهم باإلكجقول،
ّللد ِه َف َبيّلل ُ وا بِ َغ ََضي ٍ َط َؾيك َغ َ
َ ُ ْ َ
والثا ،كػرهم بالؼرآن.

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

ِ
ِ
ون َأن
ون بِّللَ َو ُر ُس ِيؾ ِف َو ُيرِييدُُ َ
يـ َي ْؽ ُػ ُر َ
وكختم هبذه أية وهي قول اهلل طز وجل﴿ :إِن الذ َ
ِ
ون َأن يت ِ
ض َو َك ْؽ ُػ ُير بِي َب ْع ٍ
قن ُك ُْم ِم ُـ بِ َب ْع ٍ
خ ُيذوا َبي ْق َـ َذلِ َ
يؽ
ُي َػ ِّر ُققا َب ْق َـ اَ َو ُر ُس ِؾ ِف َو َي ُؼق ُل َ
ض َو ُيرِييدُُ َ َ
َسيبِ ًقال * ُأ ْو َلئِي َ
ون َح ًؼيّلل﴾ [الـسواء ]757 ،751 :الووذين يػرقووون بووقن الرسوول يممـووون
يؿ ال َؽيّللفِ ُر َ
يؽ ُهي ُ
بووبعض ويؽػوورون بووبعض مثوول القفووود آمـوووا بؿوسووى وكػووروا بعقسووى وبؿحؿوود ،أو مثوول
الـصارى آمـوا بعقسى ومن قبؾه وكػروا بالـبي -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم ،-هومٓء فرقووا بوقن
الرسل ،واإليؿان يؼتضي ﴿َٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْق َـ َأ َح ٍيد ِّميـ ُّر ُس ِيؾ ِف﴾ [البؼورة ،]285 :وهومٓء فرقووا إذن:
كػروا.
ومـه قوله تعالىَ ﴿ :فنِ ْن َآمـُُقا بِ ِؿ ْث ِ
يؾ َميّلل َآمـي ُتُؿ بِ ِيف َف َؼ ِيد ْاه َتَيدََ ْوا﴾ [البؼورة ]737 :آمـووا بؿواذا؟
كيز َل﴾ هوذه دطووة لفوم ﴿ َو َميّلل ُأ ِ
أية التي قبؾفا ﴿ ُقق ُلقا َآمـّلل بِّللَ ِ َو َمّلل ُأ ِكز َل إِ َل ْقـَّلل َو َميّلل ُأ ِ
كيز َل إِ َليك
ِ
ِ
ِ
اهقؿ وإِسؿ ِ
ِ
ّللط َ
قؾ َوإِ ْس َح َ
يقن
قسك َو َمّلل ُأوتِ َل الـبِ ُّق َ
ّللق َو َي ْع ُؼ َ
قسك َوط َ
قب َوإَ ْس َبّللط َو َمّلل ُأوت َل ُم َ
إِ ْب َر َ َ ْ َ
قن﴾ [البؼرةُ ﴿ ،]736 :قق ُلقا َآمـّلل بِّللَ ِ َو َميّلل ُأ ِ
كيز َل
ِمـ ر ِّب ِف ْؿ َٓ ُك َػ ِّر ُق َب ْق َـ َأ َح ٍد ِّمـْ ُْف ْؿ َو َك َْح ُـ َل ُف ُم ْس ِؾ ُؿ َ
ِ
قؿ  ﴾...إلى آخره.
إِ َل ْقـَّلل َو َمّلل ُأ ِكز َل إِ َلك إِ ْب َراه َ

صقب إذا ما فعؾوا هذا ماذا يؽوكون؟ إن فعؾووا ﴿ َفنِ ْن َآمـُُقا بِ ِؿ ْث ِؾ َمّلل َآمـ ُتُؿ بِ ِف َف َؼ ِد ْاه َتَدََ ْوا﴾
يؿ فِيل ِشي َؼ ٍ
ّللق َف َسي َق ْؽ ِْػق َؽ َُف ُؿ اَُ َو ُه َيق
صقب إذا لم يممـوا ففم ضالل ،ولذلك قوالَ ﴿ :فنِك َؿيّلل ُه ْ
ِ
ِ
قؿ﴾ [البؼرة.]737 :
السؿ ُ
قع ال َعؾ ُ
بسم اهلل الرحؿن الرحقم
قبل أذان كـا فقؿا يتعؾق بالدياكات السوؿاوية ،قؾـوا لوقس لفوا طالقوة بؿسوللة شورع مون
قبؾـإ :ن هـا فرقا بقـفؿا ،فالعؾؿاء الذين قوالوا شورع مون قبؾـوا اشورتصوا فقوه شورصقن :أن
يؽون ثاب ًتا يف الؽتاب والسـة ،وأٓ يؽون يف شرطـا ما يعارضه مع اإليؿوان بولن رسوالة الـبوي
صؾى اهلل طؾقه وسؾم -كاسخة لؾشرائع كؾفا ،وأكه ٓ يجوز التعبد هلل إٓ طن صريق الـبي -طؾقه الصالة والسالم ،-وأن التعبد طن صريق إكبقاء -طؾوقفم الصوالة والسوالم -قود كسوخ
بشريعة محؿد -صؾى اهلل طؾقه وسؾم.-
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أما همٓء الذين يدطون إلى الدياكات السؿاوية فبعضفم وهذه صب ًعا وهذا ضوالل مبوقن
يؼولون هذه الدياكات السؿاوية الذين يؼولوون هوذا الؽوالم هوم طؾوى قسوؿقن :قسوم يـسوب
هذه الدياكات إلى السؿاء ،إلى اهلل ،وصب ًعا هوذا غؾوط ،وكثقور مون الؿسوؾؿقن ٓ يعتؼود ذلوك
وإن تؾػظ به ،لؽن يجب أن كتحػظ بهٕ :كه كؿوا قؾـوا أن ٓ تـسوب إلوى اهلل -طوز وجول:-
ٕهنم إذا قالوا الدياكات السؿاوية يؼصدون الـازلة من طـد اهلل ،وهي بوضعفا الحوالي لوقس
فقفا ما يص كسبته إلى اهلل بتؿامه إٓ ديون اإلسوالم ،وبالتوالي هوذا غؾوط ٓ يـبغوي أن يوتؽؾم
الـاس طـه ،وأن يؼولوه.
لؽن لو قال أن هذا يف الشرائع السؿاوية طؾى اطتبوار أن هوذا مؿوا ورد يف شورطـا أو مؿوا
كؼؾووه شوورطـا طوون الشوورائع السووابؼة ،يعـووي ورد يف الؽتوواب والسووـة أن هووذا الػعوول محوورم يف
التوراة أو يف اإلكجقل أو يف غقرها ،أو أن هذا الػعل مشروع يف التووراة واإلكجقول أو غقرهوا،
فؼال :يف الشرائع السؿاوية هبذا آطتبوار ٓ بولس بوهٕ :ن هوذا ثبوت صودقه ،أموا كوهنوا أن
بؽتؾتفووا وكؿالفووا هووي ديوون سووؿاوي ،هووذا غؾووط وٓ يجوووز إصالقووهٕ :كووك كق و
الؿحر :إلى أن يؽون ديـًا سؿاويا ً
مـزٓ من طـد اهلل ،كق
وجل ،-كق

تـسووب

تـسب كالم البشر إلوى اهلل -طوز

تـسب الؽالم الذي فقه إيذاء هلل ولرسؾه ولؾؿممـقن كق

تـسبه إلى اهلل.

هل اهلل ثالث ثالثة ،كزل أن اهلل ثالث ثالثة ،أو أكوه الؿسوق ابون موريم ،أو أكوه طزيور ابون
اهلل ،أو أن يد اهلل مغؾولة ،كق

يؼال هذا؟

أما الؼسم الثا ،ففو اطتؼاد صحة هذه الدياكات بعد بعثة الـبي -صؾى اهلل طؾقه وسوؾم-
 ،صب ًعا وهذا كػر بنجؿاع العؾؿواء ٓ يختؾػوون فقوه ،لؿوا قودمـاه مون أيوات ،وٕكوه تؽوذيب
لؾرسول -صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-وٕكه بخال :الؼرآن والواقع ،اهلل -طز وجل -قالَ ﴿ :ييّلل
َأيفّلل ال ِذيـ آمـُُقا َٓ َتَت ِ
خ ُيذوا ال َق ُفيق َد َوالـ َصي َّللرى َأ ْولِ َقيّلل َ ﴾ [الؿائودة ،]57 :قطوع الوٓيوة بقــوا وبوقن
ُّ َ
َ َ
القفود والـصارى ،بؿعـى أكه ٓ بد أن كؽوره هومٓء القفوود والـصوارى بسوبب كػورهم بواهلل،
وأٓ كـصرهم طؾى ديـفم ،وأٓ كوالقفم طؾقه ،هذا متعقن طؾقـوا ،لؽون لوو كواكوا موممـقن هول
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ِ

خ َق ٌة﴾ [الحجورات:
ُقن إِ ْ
الؿ ْممـُ َ
يـزل فقفم مثل هذا؟ ٓ يـزل فقفم مثل هذإ :ن اهلل يؼول ﴿إِك َؿّلل ُ

 ٓ ]71يؿؽن أن يـزل فقفم مثل هذا.
فؾؿا قطع اهلل الوٓية بقــا وبقـفم وأثبتفا بقــا وبقن الؿممـقن ،دل طؾى أهنم غقور موممـقن
وبالتالي هم كػار ،وإن تعبدوا هبذه الشرائع.
إذا قؾـووا إن ديووـفم هووذا حووق ،مووا معـوواه؟ معـوواه أن الـبووي -صووؾى اهلل طؾقووه وسووؾم -قوود
ضؾؿفم ،وآذاهوم ،لؿواذا؟ ٕن الـبوي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -قواتؾفم طؾوى الؽػور ،فؽقو
يص أن ُيؼال :إن ديـفم حق ،وأكه يجوز التعبد هلل بالقفودية والـصوراكقة بعود البعثوة الـبويوة،
وهو -طؾقه الصالة والسالم -يؼول كؿا يف صحق مسوؾمَ « :والو ِذي َك ْػ ِسوي بِ َقو ِد ِه! َٓ َي ْسو َؿ ُع
بِي َأح ٌدٌ مِن َه ِذ ِه ْإُم ِة يف ِ
وت َو َلو ْم ُيو ْممِ ْن بِالو ِذي ُأ ْر ِسو ْؾ ُت بِو ِه إِٓ َكَو َ
ان
ودي َو َٓ َك ْص َراكِي ُثم َي ُؿ ُ
َُ
ْ
َ

مِ ْن َأ ْه ِل الـ ِ
ار » ،كق

واهلل يؼولَ ﴿ :و َمـ ي ْب َت ِغ َغ ْق َر ِ
اإل ْسال ِم ِديـًّلل َف َؾـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف﴾ [آل طؿوران،]85 :
َ

كق تؼول يؼبل مـه هذا الدين؟ تؼبل مـه هذه العبادة؟ تؽذب اهلل وهوو يؼوولَ ﴿ :و َميـ َي ْب َتَي ِغ
ِ
قت َل ُؽ ُُؿ ِ
َغ ْق َر ِ
اإل ْسال َم ديـًّلل﴾ [الؿائدة:
اإل ْسال ِم ِديـًّلل َف َؾـ ُي ْؼ َب َؾ ِمـْ ُف﴾ ،تؽذب اهلل يف خربهَ ﴿ :و َر ِض ُ
 ،]3هذا ٓ يؽون من مممن ،ولذلك هذه قضقة الدياكات السؿاوية.
بعدها جاءتـا الدياكة اإلبراهقؿقة ،الدياكقة اإلبراهقؿقة الذي صوفر كول هوذه الودياكات يف
دين واحد ،يعـي يؽون دين إبراهقؿي ٓ ،فقوه ديون يفوودي وٓ كصورا ،وٓ ديون لؿحؿود -
صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-ثوم اختقوار الؼاسوم الؿشورت بوقن هوذه الودياكات لقؽوون هوو الودين
الذي يتعبد به ،ويسؿوكه الؿشرت اإلبراهقؿي ،ومعـوى ذلوك ،موا معـواه؟ القفوود ٓ يممـوون
بعقسى وٓ بؿحؿد -صؾى اهلل طؾقه وسؾم ،-والـصارى ٓ يممـون بؿحؿد -صؾى اهلل طؾقه
وسؾم ،-والؿممـون بؿوسى وطقسى ،إذن :ما هو الؿشرت  ،القفود ،الدياكة القفودية ،وهوذا
صب ًعا الؽالم أن يؼوال الؿشورت اإلبراهقؿوي أن يؼوال كضوع مشورت إبراهقؿوي وتؽوون دياكوة
إبراهقؿقة واحدة ٓ ،طواد فقوه ٓ إسوالم وٓ يفوديوة وٓ كصوراكقة ،هوذا كػور ،كػور بواهلل -طوز
وجل.-

االقتداء باألنبياء | فضيلة الشيخ عبد العزيز بن دمحم السعيد

ّللن
بل إن القفود والـصارى ٓ يص كسبتفم إلى ديون إبوراهقم -طؾقوه السوالمَ ﴿ ،-ميّلل َكي َ
ِ
َّللن حـ ِق ًػّلل مس ِؾؿّلل ومّلل َك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ﴾ [آل طؿوران،]67 :
الؿ ْشيرِك َ
َّللن م َ
قؿ َي ُفقد ًيّلل َوَٓ َك َْص َراك ًقّلل َو َلؽـ َك َ َ
يـ ُ
ُّ ْ ً َ َ
إِ ْب َراه ُ
قن إِن إِبرا ِهقؿ وإِسؿ ِ
قب َوإَ ْس َب َ
ّللط َ
قؾ َوإِ ْس َح َ
ّللط َكَّلل ُكُقا ُهق ًدا َأ ْو َك ََصي َّللرى ُق ْيؾ
﴿ َأ ْم َت ُؼق ُل َ
ّللق َو َي ْع ُؼ َ
َْ َ َ ْ َ
اهقؿ يف ِ
ِ
ّللن
قد ًييّلل َوَٓ َك َْص َيراكِ ًقّلل َو َلؽِيـ َكي َ
َأ َأك ُت ُْؿ َأ ْط َؾ ُؿ َأ ِم اَُ﴾ [البؼرة ،]741 :وطؾم اهلل ﴿ َميّلل َكي َ
ّللن إِ ْب َير ُ َ ُ
ِ
حـ ِق ًػّلل مس ِؾؿّلل ومّلل َك َ ِ
قـ﴾.
الؿ ْشرِك َ
َ
َّللن م َـ ُ
ُّ ْ ً َ َ

ولذلك الـبوي -صوؾى اهلل طؾقوه وسوؾم -أمور باتبواع إبوراهقم ،باتبواع مؾوة إبوراهقمُ ﴿ ،ثيؿ
ِ
اهقؿ حـ ِق ًػيّلل وميّلل َكي َ ِ
ِ
ِ
َأ ْو َح ْقـَّلل إِ َل ْق َ
قـ﴾ [الـحولُ ﴿ ،]723 :ق ْيؾ إِكـ ِيل
الؿ ْشيرِك َ
ّللن م َ
ؽ َأ ِن اتبِ ْع مؾ َ إِ ْب َير َ َ
يـ ُ
ََ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
قؿ َحـ ِق ًػّلل﴾ [إكعام ،]767 :إذن :ديون إبوراهقم
َهدََ اكل َر ِّبل إِ َلك ص َراط ُّم ْس َتَؼق ٍؿ ديـًّلل ق َق ًؿّلل ِّمؾ َ إِ ْب َراه َ
هو اإلسالم الحـقػقة الخالصة هلل -طز وجل.-
ولؽـووه بووريء موون القفووود والـصووارى ،لؽوون صووفر هووذا يف دياكووة يسووؿوهنا الؿشوورت
اإلبراهقؿي ،وهذا صب ًعا -كسولل اهلل العافقوة والسوالمة -هوو كػور ولون ترضواه ٓ القفوود وٓ
الـصارى ،وٓ غقرهم ،صب ًعوا هوذا كشول مون الؿاسووكقة والصوفقوكقة ،وغوالة الصووفقة الوذين
يؼولون بوحدة الوجوود ،اتػؼووا طؾوى هوذا ويروجوون لوه يف العوالم ،لؿواذا؟ ٕن الصوفقوكقة
القفودية والـصراكقة لؽل مـفم ملرب يف هوذا ،وهوو التسوري بخوروج الؿفودي طـود القفوود
الذي يـتظروكه ،وهذا الؿفدي ٓ يخرج إٓ بعد أن يوليت القفوود إلوى مؽوة ،فقسوتولوا طؾقفوا،
والـصارى يؼولون ٓ يخرج الؿفدي أو الؿسوق يف خروجوه الثوا ،إٓ بعود اسوتقالء مفودي
القفووود طؾووى مؽووة ،وإن كووان القفووود يؽػوورون بالـصووراكقة بعقسووى ،لؽوون ٕجوول هووذا الواقووع
الؿشرت الذي حولوه من كوكه دياكة يزطؿوهنا وقد حرفوا التوراة واإلكجقل من أجؾفا ،إلوى
أيضا مآرب سقاسقة أخرى ٓ طالقة لـا هبا.
ً
ولؽوون الشوواهد أن هووذه الدياكووة التووي يزطؿوهنووا ،اجتؿووع طؾقفووا كؿووا قؾـووا الصووفقوكقة
والؿاسوكقة والصوفقة الغالقة الؼوائؾقن بوحودة الوجوود ،الؿاسووكقة هوي يف هقؽؾفوا الػؽوري
مثوول الفقؽوول الػؽووري لؾصوووفقة ،وذلووك أهنووم يؼولووون :إن كوول واحوود موون الـوواس يعبوود اهلل

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

بالطريق الذي يريده ،ولذلك يـطوي تحت الؿاسوكقة القفود والـصوارى وبعوض الؿـتسوبقن
إلى اإلسالم والبوذيون وغقرهم.
والؼووائؾون بوحوودة الوجووود يوورون أن وجووود الؿخؾوووق هووو طووقن وجووود الخووالق ،ك ول
مخؾوق خالق ،اهلل تعالى تؼدس بلسؿائه وصػاته وتعالى طن هوذا الؼوول الباصول ،يورون أن
اهلل متؿثل يف الؿخؾوق ،فاإلكسان إذا طبد الصوـم موا يعبود إٓ اهلل ،هوذه الحقواكوات هوي اهلل،
هووذا الحديوود هووو اهلل ،هووذا الوورتاب هووو اهلل ،هووذه الـجوووم هووي اهلل ،هؽووذا يؼولووه أهوول وحوودة
الوجود ،ما يف الؽون إٓ اهلل ،فنذا طبد أي مخؾوق ففوو طابود هلل ،إذن :تعبود اهلل بالقفوديوة أو
بالـصراكقة أو بغقرهم.
قوديؿا ،ذكور أن هوذه طؼقودة الصووفقة الػالسوػة،
وهذا كبه طؾقه شقخ اإلسالم ابن تقؿقوة
ً
ففم قبحفم اهلل ولعـفم اهلل يرون هذا ،ومـفم صوائ

موجودة إلى أن ،وتوروج لفوذا ولفوا

أسؿاء لفا ركقن ولفا ممسسوات ويسوتغرب بعوض الـواس لؿوا يوذهب أحودهم إلوى القفوود،
ِ
ِ
يـ﴾ [آل طؿوران،]32 :
ويؼول لؾقفود :أكا أحبؽم ،يحبفم واهلل يؼولَ ﴿ :فينِن اََ َٓ ُيحي ُّ ال َؽيّللفرِ َ
لؽن هذا مؿن؟ من الؿـفج الذي يتبعه ،يرى أن القفودي ما دام أكه يعبد اهلل ففوو طؾوى حوق،
وهوو مون أهول الجـوة ،أم تسوؿعوا أكواس مؿون يـتسوبون إلوى الػؼوه والعؾوم يف بعوض الوودول
يخرجووون طؾووى الؼـوووات ويزطؿووون أن الجـووة لقسووت حؽوورا طؾووى الؿسووؾؿقن ،بوول يوودخؾفا
القفود والـصارى والضالل ،هذا من أين أتى؟ من هذه العؼقدة الػاسدة.
فؾذلك هذا تغققر الدين ،تغققر دين اإلسالم ،ودين الحوق ،وجعؾوه يف دياكوة واحودة هوذا
احػظوا أكه مخطط طظقم يدار يف الدول الغربقة طن صريوق الؿاسووكقة والصوفقوكقة العالؿقوة
بشؼقفا القفودي والـصرا ،والصوفقة الغالقوة ،لوقس كول الصووفقة ،بعوض الصووفقة طـودهم
ضالل ٓ شك ،وهم مراتب يف الضالل ،لؽن بعضفم طـده غؾو يخرجه من اإلسوالم ،وهوم
الؼائؾون بآتحاد والحؾول ،أو بوحدة الوجود.
ففمٓء قائؿون طؾى هذا الؿشروع الخطقر.
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إذن :أيفا اإلخوة تـبفوا لفذه الؼضقة وٓ تخؾطوا بقـفا وبقن قضوقة شورع مون قبؾـوإ :ن
بعض الضوالل مؿون يريود تؿريور مثول هوذه إموور الػاسودة ،مواذا يصوـع؟ يوليت إلوى بعوض
العبارات التي يذكرها العؾؿاء ،أو حتى إلى أيات وإحاديوث ويحواول أن يشوبه هبوا طؾوى
طوام الؿسؾؿقن ،لقختطػفم ،ويجعؾفم إلى جاكبه يف هذا الؿشروع الضال الوذي ٓ يؼووم بوه
أحد يممن باهلل والقوم أخر.
كسوولل اهلل -طووز وجوول -بلسووؿائه الحسووـى وصووػاته العؾووى ،أن يجعؾـووا وإيوواكم هووداة
مفتدين ،غقر ضالقن وٓ مضؾقن ،وأن يغػر لـا ذكوبـا ،وأن يؽػر طـا سقااتـا ،وأن يتوفاكا موع
إبرار ،وأن يفديـا لؿا اختؾ

فقوه مون الحوق بنذكوه ،وأن يثبتـوا طؾوى ديـوه حتوى كؾؼواه ،كؿوا

كسلله -جل وطال -أن يرد كقد الؽائودين يف كحوورهم ،وأن يؽػقـوا شورورهم ،إكوه طؾوى كول
شيء قدير ،كؿا كسلله -جل وطال -أن يوفق وٓة أمركوا ووٓة أموور الؿسوؾؿقن إلوى موا فقوه
خقر البالد والعباد ،وأن يرزقفم البطاكة الصالحة الـاصحة التي تعقوـفم طؾوى كول خقور ،وأن
يجـبفم بطاكة السوء ،وأن يجعؾفم هداة مفتدين ،غقر ضالقن وٓ مضؾقن ،وأن يورهم الحوق
ح ًؼا ويرزقفم اتباطه ،والباصل باصل ويرزقفم اجتـابه ،إكه طؾوى كول شويء قودير ،وصوؾى اهلل
وسؾم وبار طؾى طبده ورسوله كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه أجؿعقن.
حقلت الؿّللدة الصقتق الك كصق كؿّلل الؼقت ولؿ تتؿ مراجعتفّلل مـ قبؾ الشقخ

