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  ِأعياِدهم يف ة املشركنيخمالف وجوبِ  َعَلى الدَّلِْيُل الثَّاِلُث ِمَن السُّنَّة : 

َدَخَل َعَليَّ أَُبو َبْكٍر َوِعْنِدي َجارِيَ َتاِن ِمْن َجَوارِي : عن عائشة اهنع هللا يضر ، قالت  ما رواُه الشَّيخانِ 
:  ، فَ َقاَل أَُبو َبْكرٍ  َولَْيَسَتا ِبَُغنِ يَ تَ ْيِ : ، يَ ْوَم بُ َعاَث، قَاَلتْ  ْنَصارُ ، تُ َغنِ َياِن ِبَا تَ َقاَوَلْت بِِه اْْلَ  اْْلَْنَصارِ 

 َصلَّى، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ؟ َوَذِلَك ِف يَ ْوِم ِعيدٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىَأِبَْزُموِر الشَّْيطَاِن ِِف بَ ْيِت َرُسوِل هللِا 
 . (1) « ، َوَهَذا ِعيُدنَ  ََي َأََب َبْكٍر ِإنَّ ِلُكلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا »:  لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ 
ٌ  رد   هذا احلديث فيهِ و  ْلعياد من الشريعِة ، ومن ا على أنَّ  عى إابحة اْلغاين ، ودليلٌ على من ادَّ بَ يِ 

 .الدينِ 
 -عزَّ وجلَّ  -ِء ، ومن حكمة هللا ناوا هبذا احلديث على جواز مساع الغإنَّ بعَض أهل اْلهواء استدل   -

يستدل ون به على  -سواٌء من الكتاب أو السنة  - إَذا أتَ ْوا بدليلٍ ( الِبدَِع  أْهلَ ) ودفاِعِه عن ديِنِه َأنَّ 
بدعتهم أومعصيتهم ؛ ففي نْفِس دليلهم حجٌة عليهم ؛ كذا قال شيُخ اإلسالم وغريُُه من اْلئمِة ، 

 .وهذا شيءٌ واضٌح جلي  

: " لقول عائشة اهنع هللا يضر فهم استدلوا هبذا احلديث على إابحة الغناء ، وهو ُحجٌَّة عليهم ال هلم ، ملاذا ؟ 
 .هي البنُت الصغريُة اليت مل تتجاوز سنَّ البلوِغ : واجلاريُة ، "  َدَخَل َعَليَّ أَبُو َبْكٍر َوِعْنِدي َجارِيَ َتانِ 

فيه قتاٌل بي اْلوس  كان يوًما: ويوم بُعاٍث  ،"  بِِه اْْلَْنَصاُر، يَ ْوَم بُ َعاثَ  تُ غَنِ َياِن ِِبَا تَ َقاَوَلتْ " 
 -واخلزرِج ، وكان الفوُز واالنتصاُر لألوس ، ومعروٌف أن هاتَ ْيِ القبيلتي من قبائل العرب كان بينهما 

 . صراٌع ونزاٌع  - دائًما
إنشاٌد : ) يُ َغنِ َيان يوم حرٍب ؛ أي ْلنصاُر ِف يوم بُعاث ؛ فكاانفاجلاريتان كانتا تُغنِ َيان ِبا تقاوَلْت بِِه ا

فخرج هذا الغناء عن معاين !! ، ومل يكوان يُ َغنِ َيان عن القلِب ، أو الروِح ، أو العِي ( عن النَّْصِر 
الغرائَز  الكلمات اليت ال جتوز ، وِف ديننا جائٌز اإلنشاُد الذي ليس فيه كلماٌت خارجٌة ، أو شيٌء يُثري

  –اكن ، إىل آخر ذلك ؛ فإذا غىن أحٌد إنشاًدا دينيًّا ، مثل اْلغاين الدينية و والشَّهوات ، أو ُُير ُِك السَّ 
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، وأان من ذلك ، ولكن ال ُنكثر من ذلك ، وليس فيها موسيقى ؛ فال مانَعَ  -اليت نسمعها اآلن 
 . -اآلَن  -حْبِث الِغَناِء  التحدث عن صددهنا بلسُت 

، ونزْعَنا منها  من انتصارات املسلميفلو أتينا اليوم أبيِ  أغنيٍة من اْلغاين اليت ُغنٍ َيْت عن َنْصِر 
بسم هللا ، هللا : ) ارة عن ليس فيها شيء ؛ فهي كانت عب -نفُسها  -املوسيقى ؛ فالكلمات 

هذا الذي كانت تقولُُه انتصران وحاربنا ؛ فليس فيه حمرٌم ، وال منع أحٌد من ذلك ، و : أو  ،(أكرب
 .اجلاريتان 

واملزمار ِف " :  ؟ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىأََمْزُموِر الشَّْيطَاِن يف بَ ْيِت َرُسوِل هللِا  " :هنع هللا يضر  فَ َقاَل أَبُو َبْكرٍ 
 .مشتق  من الزَْمر ، وهو الصوت الذي له صفرٌي : اللغة 

ٍف ؛ فلم أيِت زْ كان معهما آالُت عَ   نٌَّة ، ومل أيِت ِف احلديث أنَّهُ بصوٍت فيه ر فاجلاريتان كانتا تُ َغنِ يان 
 .ذْكُر ذلك 

  ُُت وْ الصَّ  وَ هُ  ارَ مَ زْ على أنَّ املِ  الدَّلِْيل: 
 .( 1)هو الصوُت احلَسُن ( : ِف اللغة ) املزماُر : قيل 

 .على الغناء بصوٍت حسٍن ( أيًضا ) ، وُيْطَلق  الذي فيه صفريٌ  تِ وْ ى الصَّ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ  ارُ مَ زْ ؛ املِ  نْ إذَ 
لََقْد ُأوتِيَت  »: للصحايب اجلليل أيب موسى اْلشعري هنع هللا يضر  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى ِب ِ النَّ  لُ قوْ : والدليُل 

 .(2)« ِمْزَمارًا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُودَ 
أويت صوًًت حسًنا ؛  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اودُ ؛ فدَ  نُ سَ احلَ  وتُ الصَّ :  ؛ أي(  آِل َداُودَ  َمزَاِمري: ) ومعىن 
َنا َولََقدْ ﴿ :  -تعاىل  -قال  رَ  َمَعهُ  َأوِ يب  ِجَبالُ  يَ  َفْضالً  ِمنَّا َداُوودَ  آتَ ي ْ  ﴾ احْلَِديدَ  َلهُ  َوأَلَنَّا َوالطَّي ْ

 هِ ِف حالوتِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اودَ دَ صوت هنع هللا يضر ب؛ فشبََّه صوَت أيب ُموَسى اْلشعري [ 11:سبأ]
                                                           

البن  -" لسان العرب " ، و ( 9/119) -بن اْليري ال - "النهاية " ، و ( 141/  11) -للهروي  -" هتذيب اللغِة ( " (1
 ( .4/193) -منظور 
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 . وُحْسِنه  ومجالِهِ 
 

هي آلٌة من آالِت املوِسي َْقى على شكل عَصا آلَة املزمار ، اليت : ، ليس معناها ( مزماٍر ) فكلمُة 
؛  ( ِف اللغة ) كلمِة مزماٍر   لكن أصلُ أو جَتو زًا ، و ، استعارًة ؛  ( مزمارًا)  كالَّ ؛ ولكن مسِ يطويلة ؛  

 . ذكرانهُ كما 
 َصلَّىَأِبَْزُموِر الشَّْيطَاِن ِِف بَ ْيِت َرُسوِل هللِا  »: هنع هللا يضر بقول أيب بكر !! ( هؤالء ) استدلَّ  (إذن ) فِلَم 
  !!! َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىعلى أنَّ هناك آالٍت ِف بيت رسول هللا  « َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللاِ  ولِ سُ رَ  تِ يْ ِف ب َ  لغًة وشرًعا ؛ فكيف يكونُ  ؛ وجهٍ  من كل ِ  خطأٌ  فهذا كالمٌ 
َوام  » : وهو نفُسُه الذي قال  !!؟ مزمارٌ  َر ، َواخلَمْ  ، َيْسَتِحلُّوَن احلَِر َواحلَرِيرَ  لََيُكوَننَّ ِمْن ُأمَِِّت َأق ْ

 . (1) « َواملََعاِزفَ 

( دعهم: ) هنع هللا يضرهو َمْن حرَّم املعازف ؛ فكيف ُُير ِمها ، مث يقوُل ْليب بكر  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىفالنب 
 !؟

 !؟ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىوكيف ُُير ِم املعازف ، مث يُبيُحها ِف بيِتِه  

صلى وُد آلَة املزماِر ؛ ْلنَُّه ُت ، وليس املقصُ وْ الصَّ : ِه بِ  املقصودُ  - انَ هُ  -زمار فدلَّ ذلك على أنَّ امل 
؛ فاللفظة  ى اآللةِ لَ عَ  مُ ال تستقيْ  -هنا  -هو من حرَّم اآلالِت ؛ فضاًل على أنَّ اللفظة هللا عليه وسلم 

 .رْيِ فِ الصَّ  تُ وْ ، وصَ  نُ سَ احلَ  تُ الصوْ : معناها لغًة  -هنا  -

  :؛ يف احلديث ما يدلُّ على أن اْلعياد من الشرائع  وأيًضا

 أن ََّنا : ؛ أي  « ، َوَهَذا ِعيُدنَ  ََي َأََب َبْكٍر ِإنَّ ِلُكلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا » : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى وهو قول النب  
                                                           

" صحيح : " انظر و   ، (11/51)" الفتح  "؛ كما ِف  (5521)بصيغة اجلزم  - ًقالَّ عَ مُ  -" صحيحه " رواه البخاري ِف ( 1)
 .( 11/191" ) الكربى"  ِف والبيهقي ، (91342)" مصنفه "  وابن أيب شيبة ِف،  (4112)سنن أيب داود 
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اهنا لو كانت من العادات ؛ فأصبحت املسألة دينيًة شرعيًة ، ليست من العادات ؛ ْل خيصنالََنا عيٌد 
اليهود ؛ : أنَّ لكلِ  دينٍة من الدِ َياَنِت عيًدا ؛ سواٌء : فهذا معناه  ؛ « ِلُكلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا» : َما قَاَل 

 .، وحنن لنا ِعْيُدان -كذلك   -فلهم عيدهم ، والنََّصارى 

 :  -رمحه هللا  - قال شيخ اإلسالم
 :اللة من وجوٍه والدَّ " 

، فهذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم  ؛   « ِإنَّ ِلُكلِ  قَ ْوٍم ِعيًدا، َوَهَذا ِعيُدنَ  »: قوله  : أحدها
﴿ِلُكلٍ  َجَعْلَنا :  وقال ، [142: البقرة]﴿َوِلُكلٍ  ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَها﴾ :  كما أن هللا سبحانه ملا قال

َهاًجا﴾  ، وذلك  ك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهمأوجب ذل[ 42: املائدة]ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
؛  هِ ؛ كانوا خمتصي بِ  وللنصارى عيدٌ ،  فإذا كان لليهود عيدٌ ؛  االختصاصَ  – دُ يْ فِ تُ  - ثُ أن الالم تور ِ 

 . (1)"  ِف قبلتهم وشرعتهم كما ال نشركهم  ؛ فال نشركهم فيه
خصََّص لكل قوم عيًدا ؛ فالنصارى هلم عيٌد ، واليهود هلم  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىالنبَّ  أنَّ ؛ معىن كالمه 

 -عزَّ وجلَّ  -عيٌد ، وكذلك املسلمون هلم عيٌد خاص  هبم ؛ فال يكون هلم عيٌد غري الذي شَرَعُه هللا 
 .هلم

  َُضلَّ هللُا َعِن اْْلُُمَعِة َمْن َكاَن أَ  »:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى قال رسول هللا : ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  عُ ابِ الرَّ  الدَّلِْيل
َلَنا ، َفَجاَء هللُا بَِنا فَ َهَداَن هللُا لِيَ ْوِم  ، وََكاَن لِلنََّصاَرى يَ ْوُم اْْلََحدِ  َفَكاَن ِلْليَ ُهوِد يَ ْوُم السَّْبتِ  ؛ قَ ب ْ

 .  (9) « اْْلُُمَعةِ 

هدى هللا املسلمي ؛ ليكون عْيُدهم يوم فالنصارى عيُدهم يوم اْلحد ، واليهوُد عيُدهم يوم السبت ، و 
مَسَّى اجلمعة عيٌد  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىاجلمعة ؛ فدلَّ ذلك على أن هذا اليوم ابلنسبة لنا عيٌد ، والنب 
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 . ِف غري موضع ، واهنى عن إفراده ابلصوم ؛ فكل  ذلك أدلٌة على التَّْخِصْيِص 

، وأيًضا ، للتخصيص« ، وََكاَن ِللنََّصاَرى يَ ْوُم اْْلََحدِ  ِلْليَ ُهوِد يَ ْوُم السَّْبتِ َفَكاَن  »: والالم ِف قولِه 
، للتخصيص ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ لكل  « فَ َهَداَن هللُا لِيَ ْوِم اْْلُُمَعةِ  ؛ َفَجاَء هللُا بَِنا » :ِف قوله هي 

 .قوٍم وأمٍة عيًدا خاصًّا هبم

دِد ، وهي واضحٌة جليٌة ِف أنَّ اْلعياد من الشرائع ، وال جيوُز ْلحٍد اْلدلِة ِف هذا الصَّ  هذه بعضُ 
 كانَ   أياالحتفاُل أبيِ  عيٍد سوى ما شرعه هللا ؛ ( شرًعا ) اْلعياد من العادات ، وحرام ٌ  إدعاء أن
من عشرات  عيَد ُحبٍ  ، أو غري ذلك وعْيَد زواٍج ، أ وعْيَد ميالٍد ، أ والسَّنِة ، أ رأسِ  عيدَ  -مسماه 

فكل  هذا ابتداٌع ِف دين هللا ، ما أنزل هللا به من سلطان ،  -!! اْلعياد ، اليت هي على مدار السنة 
، وقد قال  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىوأيمث صاحبه على هذا الفعل ؛ فضاًل عن أنَُّه خمالٌف لسنِة رسوِل هللِا 

َنةٌ  ُتِصيبَ ُهمْ  َأن أَْمرِهِ  َعنْ  خُيَالُِفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ  ﴿:  -تعاىل  -  ﴾ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَ ُهمْ  َأوْ  ِفت ْ
 َصلَّى، وغري ذلك من اْلدلة اليت استدللنا هبا على خطِر اإلعراِض عن هدي رسوِل هللا [ 81:النور]

 .أو اقرتاِف البدِع بسهولٍة ويسرٍ ،  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ 

 ؛ اليت جعلها هللا لكل أُمةالشرائع املنهاج و أنَّ اْلعياد من :  (يف الوالء والرباء ) لة خالصة املسأ
 . اهنى عن ذلك -عزَّ وجلَّ  -فال جيوز أن ُنشر ِع عيًدا ْلنفسنا ؛ ْلنَّ هللا 

  :ة  َبملعاصي الِت ختصُّ االعتقادأيًضا ؛ أعياد الكفار مليئ
إنه أييت من عند : ُيضرونه يوم اخلامس والعشرين ، ويقولون الذي (  !!اباب نويل ما يسمونه ) مثل 

، كلها معاٍص ، وقبائُح ، ِف االعتقاد ؛ فهذه هي أعيادهم  فكل  ذلك فسادٌ !! مرمي اْلم ابهلداي 
 .هدًماالسليم وكفريٌت هتِدُم االعتقاَد 

 : هلا أثر  يف دين اخلَْلق ودنياهم ( أيًضا ) واْلعياد 
 الرَُّجُل َعَلى ِديِن  »: قال  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى ُه ؛ فالنب  نبيعتهم يتأي َُّرون ِبن خيالطُو البشر بطإنَّ 
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 . (1)« ، فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن ُُيَاِللُ  َخِليِلهِ 

 -تًما سيتأي َُّر قلُبُه فإذا ظلَّ املسِلُم مَتشبِ ًها ابلكفار ِف أقواهلم وأفعاهلم ، ومشارًكا هلم ِف أعيادهم ؛ ح
، ىل الذين سافروا إىل بالد الكفار؛ فانظر إويتودُد إليهم  ، ، وسيجد نفَسُه مع الوقت ُيب  ُهم -والبد 

، وهذه احملبة بسبب كثرة االحتكاك ، -إال من رحم ريب  –وعاشوا فيها جتدهم معجبي هبم وُيبواهنم 
 . إخراُجَها عليهحمبًة ِف القلب يشق   ذلك هوالتعامل معهم ، واالختالط هبم ؛ فأوري

م ِبا هم قلوهبِ  سرورَ  ن مشاهبتهم ِف بعض أعيادهم يوجبُ إ"  : -رمحه هللا  - قال شيخ اإلسالم
  (.9) " عليه من الباطل

 ِبَا َذِلكَ  َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ُلِعنَ  ﴿:  -تعاىل  -قال 
 تَ َرى( 32) يَ ْفَعُلونَ  َكاُنواْ  َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  م نَكرٍ  َعن يَ تَ َناَهْونَ  الَ  َكاُنواْ ( 32) يَ ْعَتُدونَ  وََّكاُنواْ  َعَصوا
ُهمْ  َكِثريًا  ُهمْ  اْلَعَذابِ  َوِف  َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  طَ َسخِ  أَن أَنُفُسُهمْ  هَلُمْ  َقدََّمتْ  َما لَِبْئسَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَ  مِ ن ْ

يفعُلونَُه من املعاصي  م ِف أعيادهم ، ورأيَت ماهُ ؛ فإذا شاركت َ [ 32-32:املائدة] ﴾ َخاِلُدونَ 
لعن بن  - عزَّ وجلَّ  -، وقلُبك ال يُ ْنِكُر ؛ فهذا ُمْؤِذٌن بنزول املصائب والعقوابت ؛ ْلنَّ هللَا والذنوب
 . ذلك ؛ لفعلهم إسرائيل

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا  »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّىلقول رسول هللا  ؛ هُ ري َِ غَ ت ُ أن ا فاْلصل إذا رأيت منكرً 
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن ََلْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، َفِإْن ََلْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِيَ    .(1) « انِ فَ ْليُ َغريِ 

ٍب، ليس هذا فقط؛ بل لْ قَ اٍن ، وال بِ سَ لِ ، وال بِ َيدٍ ؛ ال بِ هم ِف عيدهم؛ فأنت بذلك مل تغريفإذا شاركت
؛ فأنت خترج ة، وحىت إن مل تذهب إىل الكنيسة، بذهابك معهم إىل الكنيسأنت مقر  على ما هم عليه

                                                           

َنِن " ِف أبو داود  أخرجهُ ( 1) .  - هنع هللا يضر - ُهَريْ َرةَ  َأيب  َعنْ  (114و  9/111)وأمحد ،  ( 9132)والرتمذي ،  (4211)" الس 
 (. 1545) " صحيح اجلامع " ِف اْللباين   هُ نَ وحسَّ 

 (.1/548) " اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم " (9)
 ( .42) أخرجه مسلمٌ ( 1)
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 . وتذهب إىل اْلماكن اليت هم فيها 
 :ِكَر بقْلِبَك ما حيدث ، وما تراُه فأضعف اإليان أن تُ نْ 

واملشاركة تكون أبي شكل كتوزيع اهلداي ، أمٌر حمرٌَّم !! ( عيد احلب : ) فمشاركتهم فيما يسمَّى ب   
وإذا مررَت ِف الطرقات رأيَت احملالِت كلَّها مليئًة أبلوان به ، ؛ احتفااًل  احلمراء والورود ِف هذا اليوم

ًدا ، يْ دِ اًن شَ زْ َزُن حُ حْ تَ ؛ ف َ ِف هذا املنكِر ، والرجال والنساء يشاركون  -وكروت ورود وهداي  – محراء
املسلمي ؛ فهؤالء مل ينكروا ؛ بل شاركوا ِف ذلك ، وقد لعن  وِث ذلك ِف بالدِ دُ ُب ؛ حلُ لْ القَ  عُ طَّ ويتقَ 
اخلروج من رمحة هللا ؛ : هي ( اللعنُة ) بن إسرائيل ؛ لعدم إنكارهم املنكر ، و  -عزَّ وجلَّ  -هللا 

لذلك تنزل املصائب علينا بشكٍل عجيٍب ؛ فتجد ِف الشارع مشكلة ، وِف البيت مشكلة ، وأزمات 
واقتصادية ، وأخالقية ، وأزمة ِف الطعام ؛ فأصبحت اْلزمات ِف كل شيٍء بسبب ، مادية 

ناك أي  حياٍء من هللا تعاىل ؛ املخالفات واملعاصي اليت تُقرتف آانء الليل ، وأطراف النهار ، وليس ه
 .م هلل ربِ  العاملي هِ اِصيْ بل إننا نشارُك هؤالء ِف مع

 :  نْيِ ابَِ شَ تَ املُ  نْيَ ل ب َ اعُ فَ ى الت َّ لَ عَ  آدمَ  ُجبل ابنُ 
،   فاسدةٌ  فيهم واحدةٌ كانت فلو  ؛  برتقاالتٍ  أو مخسُ  فيه أربعُ  قٍ بَ ا بطَ نَ ي ْ لو أت َ :  ذلكوكمثاٍل على 

 ؛ فإذا جلست مع صاحب علمٍ  ؛ بن آدماحلال مع ، وكذلك  فيهم رُ ي ِ ؤَ وت ُ ، اآلخرين  دُ سِ فْ ت ُ  فَ وْ سَ ف
الولد  لذلك جتدُ  كذلك ؛ ستأخذ منه طٍ يْ لِ سَ  انٍ سَ ي لِ ذِ  عَ مَ  وإذا جلستَ  ، وكالمهِ  من مستهِ  ذُ فستأخُ 

وذو اخللق احلسن   ؛ العصب ِ  ذو املزاجكذلك ، و  ذلك ن أمامهُ يفعال ابوه وأمه ؛ مَ ابلشتائِ  ظُ فَّ الذي يتلَ 
وهذا  ، دَّ وأبفعاهلم والبُ  ، هت مع الكفار ستتأير هبمإذا تشبَّ ؛ ، وكذلك  كذلك  هُ أهلَ  ْلنَّ  ؛كذلك

 ولكن جائزٌ  ، ةُ املودَّ  وزُ ال جت هُ أنَّ ؛ ، وحنن ذكران  ا من املودة واملواالةشيئً  ثُ ور ِ مع الكفار سيُ  هُ شابُ التَّ 
ال يدري  ذلك من حيثُ  ثُ سيور ِ ؛ هلم ِف أفعاهلم وأعيادهم وأحواهلم  والتقليدُ ،  منهم فالقربُ  ؛ الرب  

 .  اإلنسانُ 
 : اركون الكفار يف أعيادهمشَ م كانوا يُ هُ عن القرون اْلوىل أن َّ  د  وَل ينقل أحَ 

 ل عن أحدٍ قَ ومل يُ ن ْ ، ار الزمان دَ ون مع املسلمي على مَ شُ يْ عِ هم يَ من اليهود والنصارى وغريِ  ارُ الكفَّ كان 
 أن املسلمي كانوا  ةِ ابَ حَ والصَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللاِ  ولِ رسُ  دَ عْ ب َ  -ه كل ِ   -(  التابعي) ِف ًتريخ 
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 .اكان موجودً   املقتِضي مع أنَّ  ، هلم أعيادٍ  يشاركواهنم ِف أي ِ 

ليس ِف  فهذا شيءٌ ؛ بال سبب ودالنصارى واليه االعتداء علىون يريدُ أما ما يرتدد من أن املسلمي 
عند  ةٌ مرهون هُ ودرعُ  ، وماتَ  والنصارى اليهودُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى مع النب ِ  فقد كان يعيشُ  شريعتنا ؛

 .اآلن ليس من ديننا ِف شيءٍ  يرتددفما  ؛ يهودي ِ 
وله ، وكٌل له حدوده  ، وسالمٍ  ِف أمانٍ ( ِف بالد املسلمي ) زال اليهود والنصارى يعيشون  فما

نيا ون الد  أن تكُ  ادَ رَ  لو أَ اىَل عَ وت َ  هُ وسبحانَ ،  هُ واْلرض أرضُ ،  - وجلَّ  عزَّ  -هللا  فالدين دينُ  ؛ شريعته
م هُ ونصارى وغريُ  أن يكون هناك يهودٌ  قدر هُ ولكنَّ  ،  ه شيءٌ زُ جِ عْ فال ي ُ  ؛ لفعل ذلك؛ ها مسلمي كل  

 .هِ ومقتضى حكمتِ ،  ؛ فهذه مشيئتهُ حلكمة من امللل
؛ من علم  مزيدٌ  هُ دَ عنْ  ويكونَ ، ومن يريد أن يستفيض فيها ، ِف اْلمهية  فقضية الوالء والرباء غايةٌ 

فهو  ؛  -رمحه هللا تعاىل  - لشيخ اإلسالم ابن تيمية (اقتضاء الصراط املستقيم : )  بكتابِ  هِ يْ لَ فعَ 
فيه  دَ رَ سَ ، وترى كيف  ابستفاضةٍ هذه املسائَل مبسوطًة  ؛ وجدتَ فيه  تَ قرأإذا ف ؛ هِ ِف اببِ  رائعٌ  كتابٌ 

 .الوالء والرباء  مسألةَ  - هللا رمحه؛  الَعَلمُ  م  اْلشَ  اجلبلُ  شيخُ هذا ال -
   واملنافع الدنيوية،  م يف اْلمورِ هُ مواالهتم تقتضي أننا نقاطعُ  وعدمُ ، الكفار  هل عداوةُ :  مسألة

 ؟ ستثىن من ذلك أمور  أم يُ 
بل " :  قالحيُث  ؛ على هذا السؤال ِف الرد ِ  -حفظه هللا  -صاحل الفوزان  أفاد وأجاد العالمةُ  قدل

 : يستثىن من ذلك أمورٌ 
 ولَ م ونقُ هُ ، وال نرتكَ  اىَل عَ وت َ  هُ م إىل هللا سبحانَ هُ وَ عُ دْ أن نَ  جيبُ ؛ هلذا املعتقدأنه مع بغضنا  : اْلول : 

 . لعل هللا أن يهديهم؛ علينا أن ندعوهم إىل هللا  جيبُ  ؛ هؤالء أعداء هللا وأعداؤان
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 لكون املسلمي ؛  ، إذا احتاج املسلمون ملهادنتهم الكفار عند احلاجة ال مانع من مهادنةِ  : الثاين

ال أبس ابملهادنة إىل أن يقوى املسلمون  ؛ ى على املسلمي من شرهمشَ وخيُْ  ، ال يقدرون على قتاهلم
 ُهوَ  إِنَّهُ  اّللَِّ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ  هَلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنُحواْ  َوِإن ﴿، و إذا طلبوا هم املهادنة أ ، على قتاهلم

إىل  ، مؤجلةٌ  مؤقتةٌ  ، إمنا هدنةٌ  دائمةً  ةً لكن ليس هدنَ ؛ ون نُ فيهادِ ؛  [81: اْلنفال]﴾  اْلَعِليمُ  السَِّميعُ 
 .يه من املصلحةملا ف ؛ ب رأي إمام املسلميسَ حَ  ، أجلٍ 
 تعاىل -قال هللا  ؛ ال مانع من مكافأهتم على اإلحسان إذا أحسنوا للمسلمي : الثالث -  :﴿     
َهاُكمُ  ال  ِإنَّ  إِلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسطُوا تَ بَ ر وُهمْ  أَن ِدَيرُِكمْ  مِ ن خُيْرُِجوُكم َوملَْ  الدِ ينِ  ِِف  يُ َقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اّللَُّ  يَ ن ْ
 .[2: املمتحنة]﴾  اْلُمْقِسِطيَ  ُيُِب   اّللََّ 
 تعاىل - هِ لقولِ  ؛ ِف الكفر هُ لكنه ال يطيعُ  ؛هري  يُ  نْ املسلم أَ  هِ دِ لَ ى وَ لَ عَ  جيبُ  رُ الكافِ  الوالدُ  : رابًعا -  :
َنا ﴿  ِإَلَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِل  اْشُكرْ  َأنِ  َعاَمْيِ  ِف  اُلهُ َوِفصَ  َوْهنٍ  َعَلى َوْهًنا أُم هُ  مَحََلْتهُ  بَِواِلَدْيهِ  اإِلنَسانَ  َوَوصَّي ْ

ُهَما تُِطْعُهَما َفال ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما يب  ُتْشرِكَ  أَن َعلى َجاَهَداكَ  َوِإن( 14) اْلَمِصريُ   الد نْ َيا ِف  َوَصاِحب ْ
 .[15 -14: لقمان]﴾ تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَا فَأُنَ بِ ُئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَلَّ  مُثَّ  ِإَلَّ  َأاَنبَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروفًا
 واسترياد البضائع واْلسلحة  ، شراء احلاجات منهم ؛ منهم معهم والشراءِ  التجارةِ  تبادلُ  : خامًسا

وكذلك  ، كفاريتعامل مع ال َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى ، وقد كان النب   ال أبس بذلك ؛ منهم ابلثمن
 ؛ مما خيرج منها على أن يزرعوا اْلرض جبزءٍ  - وهم يهودٌ  - أهل خيرب َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى لَ عامَ 

 .ا عنهاوليس منهيًّ ،  ليس هذا من املواالة
 ، درعه عندهُ ، ورهن  استدان من اليهودي طعاًما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى ، النب   كذلك االستدانة منهم

دنيوية  هذه أمور ؛ ْلنَّ  ال مانع من هذا ؛ ومات وهو درعه مرهونة عنده، هِ بطعام اشرتاه ْلهلِ 
 .على احملبة واملودة ِف القلوبِ  ، وال تدل   ومصاحل
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 مُ هَ فْ قد ي َ ؛ حمبتهم  عدم حمبة الكفارْلن بعض الناس إذا مسع نصوص  ؛ بي هذا وهذا قَ ر ِ فَ أن ن ُ  دَّ بُ فال
 ، أبحكامٍ  هذا حمددٌ !  ال ، ، وأن تكون مقاطعة اهنائية ا، وال يتصل هبم اهنائيًّ  أنه ال يتعامل معهم

 . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هِ رسولِ  وسنةِ  هللاِ  من كتابِ  مأخوذةٍ  عند أهل العلم معروفةٍ  وبشروطٍ  ، وحبدودٍ 
 وأابحَ  ِف أعراضهن عفيفاتٍ  نَّ أن يكُ  بشرطِ ؛ اب من نساء أهل الكت جَ أابح هللا التزو   : سادًسا ، 

 .( 1)م ذابئحه لَ هللا لنا أكْ 
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النب   لَ عَ كما ف َ ؛  طعامهم املباح وأكلِ  ،( 2) مال أبس إبجابة دعوهت:  سابًعا . 
 اجلوار هلم حقَّ  ؛ ْلنَّ  اإلحسان إىل اجلريان من الكفار:  اثمًنا. 
 َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو :  - تعاىل -قال  ؛ هممُ ال جيوز ظلْ :  اتسًعا﴿

َرُب لِلت َّْقَوى﴾   .( 1) " [2: املائدة]أَق ْ
 ِت ال خترج املواالة ال ، وشروطُ  ةِ لَّ ا من املِ هَ ب َ صاحِ  جُ رِ الِت ختُْ  املواالةِ  ما هي شروطُ :  مسألة

 ؟ صاحبها من امللةِ 
، واملواالة من كبائر  من اإلسالم إىل الكفر هُ صاحبَ  جُ ِر  خيُْ فالتولِ   ؛ البد أن نفر ِق بي التول واملواالة

 . ا مسلمٌ هَ صاحب ُ  ولكنْ  ، الذنوب واملعاصي
  املواالة  ِف معرض رده على الفرق بي -رمحه هللا تعاىل قال الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف

 : - والتول

                                                           
ل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل  هَلُْم َواْلُمْحَصَناُت اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب حِ  ﴿ : - تعاىل -قال وقد ( (1

ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حمُْ  َر ُمَساِفِحَي َواَل ُمتَِّخِذي ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ ِصِنَي َغي ْ
 [.5:املائدة]﴾ اَميَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِف اآْلِخرَِة ِمَن اخلَْاِسرِينَ َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر اِبإْلِ 

دعوهتم للمشاركة ِف أعيادهم ، أو احتفاالهتم ، أو دخول   إجابةَ :  إبجابة دعوهتم إىل الطعام ، وليس املقصودُ :  أي( (9
 .-وقد سبق بيان ذلك  -كنائسهم ، 

 . -ابختصاٍر  -( 51-42: ص) -للفوزان  -"  شرح اْلصول الثالية" ( (1
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 وإعانتهم ، عنهم  ب ِ ، وهو كالذَّ  من امللة هُ صاحبِ  جُ ِر خيُْ  رٌ فْ  كُ التولِ  "  : -رمحه هللا  - فأجاب

 . ابملال والبدن والرأي
لسوط ، أو رفع ا هلم شِ بُ شْ بَ أو الت َّ ، م لَ القَ  يِ رْ أو ب َ  ، اةِ وَ َكبلِ  الدَّ   من كبائر الذنوب ؛ كبريةٌ :  واملواالةُ 

 . انتهى كالمه.  (1) " هلم
  مواالة املشركي فإن  ؛ أما حكم املواالة"  : - حفظه هللا -قال الشيخ صاحل آل الشيخ

، وهلذا ضبطها العلماء أبن  بصاحبها إىل الكفر والشرك لُ صِ ، وقد تَ  من الكبائر وكبريةٌ  والكفار حمرمةٌ 
 :  إىل قسميابمسها العام تنقسم املوالة  : قالوا
  َوَمْن يَ تَ َوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَّهُ  ﴿ : تعاىلسبحانه  هِ هو الذي جاء ِف قولِ و  ، التولِ   : اْلولالقسم

ُهْم﴾  ةُ حمبَّ و ،  الشرك لِ وأهْ  الشركِ  حمبةُ  : معناه : التولِ  ف ؛ اتواله توليً :  يقالُ ،  [51:املائدة] ِمن ْ
، هبذا  الكفر على اإلسالمِ  ا ظهورَ قاصدً  ؛ أهل اإلاَميان، أو نصرة الكفار على  الكفر وأهلِ  ،الكفر

 .  ةٌ دَّ رِ  وفه ؛ ، وإذا كان من مسلمٍ  أكربُ  كفرٌ   وهو ، الضابط يتضح معىن التول
 ؟ ما معىن التولِ  

 وأهلَ  ُيب الشركَ  : أي؛  - لواوالعطف ابالحظ  -حمبة الشرك وأهل الشرك : معناه :  اْلوابُ  
ا ظهور الشرك قاصدً  ؛ املشرك على املسلم رُ صُ نْ ولكن ي َ ،  الشركَ  ، أو أن ال ُيبَّ  ا جمتمعةالشرك مجيعً 

 . والعياذ ابهلل، ِف حقه  صار رِدَّةً  مسلمٌ  هُ هذا الكفر اْلكرب الذي إذا فعلَ و ،  على اإلسالم
 أو  ْلجل دنياهم ؛ من جنس حمبة املشركي والكفار ةُ مَ احملرَّ  واملواالةُ  ، املواالة : القسم الثاين ،

 : اهوضابطُ ،  ، أو لنحو ذلك ْلجل قراابهتم
؛ ْلنه إذا كان معها نصرة على  نصرةمعها ، وال يكون  أن تكون حمبة أهل الشرك ْلجل الدنيا 

َُكفِ ر امسلم بقصد ظهور الشرك على اإلسالم صار توليً 
 املشرك فإن أحبَّ  ؛ ، وهو ِف القسم امل

                                                           
 (.2/499" )الدرر السنية " انظر ( (1
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 : ؛ دليل ذلك ا، وليس كفرً  ومعصيةٌ  فهذا حمرمٌ  ؛ نيامواالة ْلجل الد   عه نوعُ وصار م،  والكافر لدنيا 

﴿َي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم  : - تعاىل -قوله 
ِف هذه اآلية  - وجلَّ  عزَّ  - أيبت هللاُ :  - اىلرمحهم هللا تع - انَ قال علماؤُ  ؛ [1:املمتحنة]اِبْلَمَودَِّة﴾

 .  هلم ةِ املودَّ  إبلقاءِ  أولياءَ  ارِ أنه حصل ممن انداهم ابسم اإلاَميان اختاذ املشركي والكفَّ 
أرسل  هُ نَّ أ ، املعروفة هنع هللا يضرِف قصة حاطب ، " التفسري " ، وِف  (1)"  نْيِ حَ يْ حِ الصَّ " وذلك كما جاء ِف 

لكي أيخذوا ِحْذرهم  ؛ للمشركي - من العظائمِ  عظيمةٌ  وهذه - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىهللا  خبرب رسولِ 
 هنع هللا يضرحلاطب  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ِب  النَّ  الَ قَ  ؛ رُ فلما ُكِشَف اْلمْ  ؛ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىمن رسول هللا 

 . دِ صْ القَ  ارِ بَ تِ ى اعْ لَ عَ  لَّ دَ فَ  ؛ « ؟ تَ عْ ن َ ا صَ مَ ى لَ عَ  لكَ ا محََ مَ  ! بُ اطِ  حَ َيَ  »: 
فهذا يكون ، وظهور املشركي على املسلمي ؛  كان قاصًدا ظهور املشرك على اإلسالم(  نْ إِ ) ْلنه 

  . هُ فله حكمُ  ؛ آخرُ  كان له مقصدٌ (  نْ إِ )  ، و نفاقًا وكفرًا
 ، « ؟ َصنَ ْعتَ  َما َعَلى مَحَلكَ  َما!  َحاِطبُ  َيَ  »:  - رَ مْ ًنا اْلَ ي َ بِ تَ سْ مُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىقال 
 دٌ أن يكون ل عند القوم يَ  ؟ ولكن أردتُ  ا ابهلل ورسوله، ما ل أن ال أكون مؤمنً  ي رسول هللا: قال

 به عن أهله إال له هنالك من قومه من يدفع هللا دٌ ، وليس من أصحابك أحَ  يدفع هبا عن أهلي ومال
 دعن أضرب  ، ي رسول هللا: قال عمر ؛   (9) « ارً ي ْ خَ  إالَّ  هُ وا لَ ولُ قُ ، ال ت َ  قَ دَ صَ  »:  ، قال وماله

 أن يكون قد اطلع على أهل وما يدريك لعل هللا، ا إنه قد شهد بدرً  »:  ، قال عنق هذا املنافق
 .« اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم:  فقالبدر ؛ 

 َعُدوِ ي تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها يَ  ﴿: هنع هللا يضر  ِف بيان ما فعل حاطب -عزَّ وجلَّ  -هللا قال 
ُكمْ  الرَُّسولَ  خُيْرُِجونَ  احْلَق ِ  مِ نَ  َجاءُكم ِبَا َكَفُروا َوَقدْ  اِبْلَمَودَّةِ  إِلَْيِهم تُ ْلُقونَ  أَْولَِياء َوَعُدوَُّكمْ    ِمُنواتُ ؤْ  أَن َوِإيَّ

 
                                                           

 .هنع هللا يضر  من حديث علي ٍ ( 9424) ، ومسلمٌ  -" الصَّحيِح " وله أطراٌف أخرى ِف  - (1113) أخرجه البخاري  ( 1)
 . 8212: البخاري برقم " صحيح " ( 9)
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ُتمْ  ِبَا َأْعَلمُ  َوأانَ  اِبْلَمَودَّةِ  إِلَْيِهم ُتِسر ونَ  َمْرَضايت  َواْبِتَغاء َسِبيِلي ِف  ِجَهاًدا َخَرْجُتمْ  ُكنُتمْ  ِإن رَبِ ُكمْ  اِبّللَِّ   َأْخَفي ْ
 .ضاللٌ  هُ ، ففعلُ  حاطًبا:  ، يعن [1:املمتحنة] ﴾ السَِّبيلِ  َسَواء َضلَّ  فَ َقدْ  ِمنُكمْ  يَ ْفَعْلهُ  َوَمن َأْعَلنُتمْ  َوَما

مل خيرج من اإلسالم ِبا هنع هللا يضر إال أن حاطًبا  هنع هللا يضر ؛عمر  كِ رْ من ت َ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى وما منع النبَّ 
:  فقال؛ أهل بدر  وما يدريك لعل هللا اطلع على »:  ، قال ُأخرى ، وهلذا جاء ِف روايةٍ  لَ عَ ف َ 

 .(1) « لكم فقد غفرتُ ؛ م تُ ئ ْ وا ما شِ لُ مَ اعْ 
 هُ وهي قولُ  ، ت هذه اآليةُ دلَّ  ، ى اإلسالملَ ون عَ قُ ب ْ أباهنم اَميوتون وي َ  - وجلَّ  عزَّ  - هِ مِ لِ عْ لِ  : قال العلماءُ 

 ْلُقوَن إِلَْيِهْم اِبْلَمَودَّةِ َي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء ت ُ  ﴿:  -تعاىل سبحانه و  -
 ب اسمَ لُ سْ للكافر ال يَ  املودةِ  إلقاءَ  ، أنَّ هنع هللا يضر  حاطبٍ  ةِ نزوهلا من قصَّ  مع بيان سببِ ،  [1:املمتحنة]﴾

 - وجلَّ  عزَّ  -﴾ مع إيباته  َي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ : فقال ؛ اإلاَميان انداهم ابسمِ  ْلن هللاَ  ؛ اإلاَميان
 . اهنم ألقوا املودةأ

ُهْم﴾ : ، ومن آية سورة املائدة وهلذا استفاد العلماء من هذه اآلية  ﴿َوَمْن يَ تَ َوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ
 اَل جتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َواد وَن َمْن َحادَّ اّللََّ  ﴿..  ، ومن آية اجملادلة [51:املائدة]

  : إىل أنَّ املواالة تنقسم إىل،  [99:اجملادلة] ﴾ َوَرُسوَلهُ 
َُكفِ ر ابلضابط الذي ذكرته لك،  منه تولٍ  : املواالة ابالسم العام ، تولٍ  ومواالة

، ومنه  موهو امل
 (9)"  وحنو ذلك، ْلجل الدنيا  ؛ ةٍ مودَّ  وهو نوعُ  ،مواالة

،  ِف املخاطبة ابسم اإلاَميان حاطبٌ  فدخل :   - رمحه هللا -قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
 ، مع أن ِف اآلية الكراَمية إرادته على  ال ِ السبب الدَّ  وله خصوصٌ  ،  النهي بعمومه هُ ، وتناولَ  به هُ ووصفَ  

 سواء ذلك قد ضلَّ   ، وأن فاعلَ  وأنه أبلغ إليهم ابملودة ،  مواالة يشعر أن فعل حاطب نوعُ  ما  
 

                                                           

 ( . 9424)، ومسلٌم ( 4934)البخاري  أخرجه ( 1)
 . - ابختصارٍ  -( 41-41:  ص)للشيخ صاحل آل الشيخ "  شرح ثالثة اْلصول" ( 9)
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 اكان مؤمنً   اإذ ،  ِف أنه ال يكفر بذلك ظاهرٌ  ؛ (1) « سبيلهُ  وا لُّ ، خَ  مْ كُ قَ دَ صَ  »:   هُ لكن قولَ  ؛السبيل
 وا سبيلهخلُّ  »  :  ر ملا قالفَ ، ولو كَ  دنيوي ٍ  لغرضٍ  ذلك  ، وإمنا فعلَ  شاك وال مرًتبٍ   ابهلل ورسوله غريَ  
 (9) .انتهى .  «
  َةُ اخلالص  : 
، وقد اهنى هللا  اومنهاجً  ةً عَ رْ فيها شِ  أمةٍ  لكل ِ  املناهج اليت جعل هللاُ من الشرائع و  اْلعيادَ  أنَّ  -1

 .مكما تقدَّ ؛  عن مشاركتهم ِف أعيادهم  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىتعاىل رسوله 
 . رٌ وكفْ  ما يفعلوه ِف أعيادهم معصيةٌ  أنَّ   -9
، وقد شرع هللا  شريعةٍ  جاءت هبا كل   وهلذا، م اهُ يَ ن ْ ودُ  قِ لْ اخلَ  نِ ِف ديْ  رٌ اْلعياد هلا أي َ  أنَّ  -1

 . م اليت تكفيهمهُ للمسلمي أعيادَ 
 -، وقد قال  من الباطل هِ يْ م ِبا هم علَ هُ سرورَ  بُ ار ِف بعض أعيادهم توجِ فَّ الكُ  مشاهبةَ  أنَّ  -4

 َعَصوا ِبَا َذِلكَ  َمْرميََ  ْبنِ ا َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  لُِعنَ  ﴿:  - تعاىل
-32:املائدة] ﴾ يَ ْفَعُلونَ  َكانُواْ  َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  م نَكرٍ  َعن يَ تَ َناَهْونَ  الَ  َكانُواْ ( 32) يَ ْعَتُدونَ  وََّكاُنواْ 
32.] 

ار ِف أعيادهم فَّ م للكُ فمشاهبة املسلِ  ؛ بي املتشاهبي لَ اعُ فَ م على الت َّ  آدَ ِن بَ  لَ بَ هللا تعاىل جَ  إنَّ   -5
 !!على دينه  وِف ذلك خطرٌ ،  مْ هُ ن َ ي ْ وب َ  هُ نَ ي ْ ب َ  هَ والتشابُ  تقتضي التفاعلَ 

 .املشاهبة تورث نوع مودة وحمبة ومواالة بي املتشاهبي أنَّ  -8
؛ رغم من املسلمي  ومل يشاركهم أحدٌ ، وجود الكفار ِف أمصار املسلمي ُيتفلون أبعيادهم  -3

  .الطبعي قيام املقتِضي
                                                           

 َصَدقَ  ( : "8425)، وملسلٍم (  4934 :برقم ) البخاريِ   " صحيِح " ؛ اثبتٌة ِف ( "  مْ كُ قَ دَ صَ  دْ قَ  هُ نَّ ا إِ أمَّ )  : "قوله ( 1)
 " .  َصَدَقُكمْ ( : " 9851)، وْليب داود "
 (.1/431)"  ةُ يَّ نِ السَ  رُ رَ لدُّ ا" ( 9)
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 . مهُ ة أعيادَ مَّ الذ ِ  ر أهلُ هِ ظْ اق الصحابة على أن ال يُ فَ ت َّ ا -2
أن أهل الذمة من :  اليت اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم هنع هللا يضرمن شروط عمر  اعلم أنَّ 

قد اتفقوا على منعهم من  ، وإذا كان املسلمون م ِف دار اإلسالمهُ ون أعيادَ رُ هِ ظْ أهل الكتاب ال يُ 
 ؟ا هلا، ُمظهرً  من فعل الكافر هلا ؟ أو ليس فعل املسلم أشدَّ  اهَ مي فعلُ لِ سْ للمُ  فكيف يسوغُ  ظهارها ؛إ

، أو شهودها، أو الدخول عليهم فيها ، أعيادهم عن مشاركة الكفار  فِ لَ والسَّ  الصحابةِ  اهنيُ  -2
 . وحنو ذلك
  ُتعبد هللا وحده  أنْ :  ة ملة إبراهيماحلنيفي أنَّ :  اعلم أرشدك هللا لطاعتهِ "  : قال املَُصنِ ف

 ."  ، وخلقهم هلا وبذلك أمر هللا مجيع الناس ، ا له الدينخملصً 

  اخمتصرً  -ى بعدما ذكر قضية الوالء والرباء رَ ُأخْ  ةٍ ملسألَ  -رمحه هللا تعاىل  -انتقل املؤلف -  ،
 : فقال ؛ ي الطاعةأال وه؛  مهمةٍ  فانتقل إىل مسألةٍ  ؛ من التفصيل وحنن ذكرانها بشيءٍ 

 .قبل ذلك ( مراتَبُه ) و العلم  ( ىَن عْ مَ ) حنن ذكران و  :(  اعلم) 
؛  حنيفٌ  : فيقال ؛ املائلُ  الشيءُ  : وِف اللغة ، كلمة حنيف: ( 1) واحلنيفية هي :(  أن احلنيفية) 
 .عن الضالل إىل احلق ، ومائلٌ  عن الشركِ  مائلٌ  : أي
َنا مُثَّ  ﴿ : - تعاىل -قال : (  ملة إبراهيم)   ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا إِبْ رَاِهيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  أَنِ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ

 [.191:النحل] ﴾ اْلُمْشرِِكيَ 
فجميع اْلنبياء والرسل أتوا  ؛ هُ أن الناس تعبد هللا وحدَ :  أي؛ التوحيد : هي ، وملة إبراهيم 

  الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبواْ  اّللََّ  اْعُبُدواْ  َأنِ  رَُّسوالً  أُمَّةٍ  ُكل ِ  ِِف  بَ َعثْ َنا َولََقدْ  ﴿  : - تعاىل -قال  ؛ كماابلتوحيد
 
 
 
 

                                                           
 ( .182/  91)للزبيدي  " ًتج العروس " ، و ( 2/53" )لسان العرب " ، و( 9/111)البن فارس " مقاييس اللغة ( " (1
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ُهم ُهم اّللَُّ  َهَدى مَّنْ  َفِمن ْ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانُظُرواْ  اَْلْرضِ  ِف  َفِسريُواْ  الضَّالَلةُ  َعَلْيهِ  َحقَّتْ  مَّنْ  َوِمن ْ

 [.18:النحل] ﴾ اْلُمَكذِ ِبيَ 
 ﴾ فَاْعُبُدونِ  أانَ  ِإالَّ  إَِلهَ  ال أَنَّهُ  إِلَْيهِ  ُنوِحي ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَما﴿:  - تعاىل -وقال 

 [.95:اْلنبياء]
ُدوَن ﴿َوال أَنْ ُتْم َعابِ  ، حمضةٌ  ﴿ال َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن﴾ براءةٌ :  فقولهُ  " : -رمحه هللا  - قال ابن القيم

وطابقت  ، فتضمنت النفي واإليبات؛ ون من عبادته وأنتم بريئُ  ، هُ ا يعبدُ له معبودً  أنَّ  َما َأْعُبُد﴾ إيباتُ 
 .(1)[ " 93-98: الزخرف] ﴿إِنَِّن بَ رَاٌء ممَّا تَ ْعُبُدوَن ِإال  الَِّذي َفطََرين﴾:  قول إمام احلنفاءِ 

  ِالعبادة هلا معنيانِ ف :(  أن تعبد هللاَ : )  قوُل املَصنِ ف : 
  ُ(.9) العاملي هلل رب ِ  ةِ يَّ ودِ بُ والعُ ،  ارِ سَ كِ واالنْ ،  ل ِ الذ   هو حتقيقُ  : اْلول 

ق ذلك ِف مل ُيق ِ  العبد ىف حال عبوديته هللِ  ، ولو أنَّ  العاملي هلل رب ِ  واالنكسارِ  ابلذل ِ  قُ فالعبادة حُتقَّ 
 ( . وكمال الذل،  كمال احلب)  :، مها  ودية هلا ركنانْلن العب؛ ق العبودية فما حقَّ  ؛ هِ قلبِ 

 ؛ ومل حتقق الذل له، فإذا حققت حمبة هللا  ؛ فمن احملال يستقيم للعبد عبادة؛ منهما  فلو سقط واحدٌ 
 هناك خللٌ  -ا حتمً  -، وسيكون  سقط ركنٌ ؛  ومل حتقق احلبَّ ، له  ، وإذا حققت الذلَّ  سقط ركنٌ 
 . - امعً  -البد من اإلتيان ابلركني ؛ ويرضى  كما ُيب    ؛ ربكعبد تي ، ولكن ك ِف العبودية

 اّللَُّ  ُيُِب هُ  َما ِلُكل ِ  َجاِمعٌ  اْسمٌ  ِهيَ "  اْلِعَباَدةُ "  : -رمحه هللا  -قال شيخ اإلسالم  : الثاين 
 (.1) " َوالظَّاِهرَةِ  اْلَباِطَنةِ  َواْْلَْعَمالِ  اْْلَقْ َوالِ  ِمنْ : َويَ ْرَضاهُ 

 .  لعبوديتهِ  ااعلم أن فيه حتقيقً ؛ فويرتضيه لك  -تعاىل  -هللا  هُ ُيب   وقولٍ  عملٍ  فكل  
  : فهي عبادة؛ وحىت اخلواطر إذا كانت هلل 

 
                                                           

 (. 1/145)" بدائع الفوائد " ( 1)
  ( .2/111" )ًتج العروس " ، و ( 122: ص " )خمتار الصِ حاِح " ( 9)
 ( .11/142" )جمموع الفتاوى " ( 1)
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، وقد ندب القرآن  تستحضر النية فاخلواطر اليت فيها تفكري ِف شيء ُيرضي هللا تعاىل عبادة شرط أنَّ 

ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِف ﴿:  - تعاىل -ل هللا قا ؛ إىل التفكر ِف أكثر من موضع
ُوِل اْْلَْلَبابِ  ُقِل انظُُروا َماَذا ِِف ﴿: ، وقال سبحانه وتعاىل[121:آل عمران] ﴾اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَلَيٍت ْلِ 

 وغري ذلك، [111:يونس] ﴾َعن قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤِمُنونَ  السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َوَما تُ ْغِن اآْلَيُت َوالن ُذرُ 
إن  فله أجرٌ  ؛ هِ عن فعلِ  زُ جِ عْ ي َ  هُ ولكنَّ ،  -تعاىل  -لدين هللا  انفعٍ  ر ِف شيءٍ كَّ وفَ  دُ فإذا جلس العبْ 

 .اشيئً  رغم أنه مل يفعلْ ؛ صدق النية 
  العبادة هلا ركنان  أنَّ ، وحنن ذكران اإلخالص شرطٌ  :(  ا له الدينخملصً ) : قوُل املصنِ ِف ، 

 :  ا هلا شرطانوأيضً 
: هما ف ؛ ، وأما الشرطان وكمال احلب ِ  ، كمال الذل ِ :  -كما ذكران  -هما ؛ ففأما الركنان 

 .واالتباع، اإلخالص 
 . ابستفاضة ِف دروس السنة والبدعةِ  -ا مرارً  -ذكرانه  :(  واالتباع) 
 . الشيءِ  قيةُ هو تن:  اللغة ففي :(  اإلخالص ) أما

 وهو تنقيةُ ،  مطَّرِدٌ  دٌ واحِ  اخلاء والالم والصاد أصلٌ :  َخَلصَ "  : -رمحه هللا  -فارس  قال ابنُ 
 .(1)"  هو صَ لَ وخَ ، ه من كذا خلصتُ :  ونيقولُ  ، وهتذيبهُ  الشيءِ 

 عملٍ  فأي   من غري هللا ؛ -أو عقلك  ، قلبك سواءٌ  - ؛ك كل جوارح  نقيتَ : أي  ؛ هلل وأخلصتَ 
أو اَميدحك  فال تريد أن يشكرك أحدٌ ؛  نفسٍ  ، ليس لك فيه حظ   له سبحانه فهو خالصٌ  ؛ هُ تعملُ 
فأنت ال  ؛ املسلمي دمةِ خلالذي تعمل  اجملتهدُ  ك التقي  ر أنَّ هِ ظْ وال تُ ، به على اخللق  ، وال تتعالَ  عليه
 . العمل طُ بِ ْلنه ُيُْ ؛ ذلك  كلَّ   تريدُ 
  وًما إىل جتديد النيةتاج  دحتمسألة اإلخالص : 

 
 

                                                           

 (.خلص)مادة ( 9/912)" مقاييس اللغة " ( 1)
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برسوخ  هذه املعاين ِف جذر القلب،   ولكن العربةَ ، وشرًعا  فليست املسألة معرفة معىن اإلخالص لغةً 

 .  ولكنه عزيزٌ ،  االً ا ليس حمَُ وأيضً  ، ا وال سهالً وليس ذلك يسريً 
اَل ُيَكلِ ُف اّللَُّ نَ ْفًسا ِإالَّ  ﴿:  - تعاىل - قال ؛ وهللا مل يكلف نفسا إال ُوسعها ، ك به فَ ْلن هللا كلَّ 

 ْلنَّ  ؛  إىل جمهودٍ  ُيتاجُ  ولكنه عزيزٌ ، ك عِ سْ ِف وُ  وَ فهُ ؛  هِ بِ  كَ فَ دام كلَّ  فما ؛ [928:البقرة] ﴾ ُوْسَعَها
 إىل عقلٍ  فهي حتتاجُ  ؛ عليها من غري أخذ نصيبها منه وأتىب أن يفوت شيءٌ  ، النفس أمارة ابلسوءِ 

كي   ؛ أشياء كثريةٍ إىل فأنت حتتاج  ؛ من احلول والقوة وتربؤٍ ، ابهلل  واستعانةٍ ،  هُ قَ يفْ  بٍ لْ وق َ ،  هٍ بِ تَ ن ْ مُ 
 ، دعاء؛ ذلك  وقبل كل ِ ، على النفس والقلب والعقل  دٍ هْ حتتاج إىل جُ ، و منزلة اإلخالص  قَ ق ِ حتَُ 

 ،الدعاء ، وليس جمردَ  صعليك ابْلسباب اليت حُتقق هبا اإلخال واَميُنَّ  ، كرَ ص ِ بَ وتضرع إىل هللا أن ي ُ 
 ، اهَ من أخذِ  دَّ البُ  فهناك أسبابٌ ؛ ال حترك ساكنا جبوارحكيرب ارزقن اإلخالص وأنت : تقول ف

 . لن أييت لك إال أبخذها؛ فأن يرزقك اإلخالص  ن سنةً عشري تَ وْ لو دعَ  وإال
 ومن أسباب حتقيق اإلخالص : 

ِف  ِف الطاعة فإذا اجتهد العبدُ  ؛ إال رب العاملي دٌ اإلكثار من اْلعمال اخلفية اليت ال يعلمها أحَ 
إذا لزِم اْلمر أن ؛ عليه ابإلخالص ِف العلن  فبكرم هللا وفضله اَميُن  ؛ ا عن أعي الناس بعيدً ؛  ر ِ الس ِ 
إىل هللِا ؛  كالدعوةِ   -ال تستطيع إخفاءها  فهناك أعمالٌ  -ل من اْلعمال ما يظهر أمام الناس يعم
صالِة الرجاِل ِف مجاعٍة ، أو ؟ أو ِف املساجِد ؛ فكيف خُيفي هذا العمَل  اسً و ي در قِ لْ اعي ي ُ دَّ فال

يذهب ، أو الدار  مسئولَ  لَ فالبد أن يقابِ  ؛ اْليتامٍ  أو من يذهب لدارِ  ، كتابٍ   قام بتأليفِ شخٌص 
 فهي ظاهرةٌ ؛  هايَ فِ الشَّخُص أن خيُْ ستطيع يهذه أعمال ال  فكل  ؛ إىل حفظ القرآن ِف وسط جمموعة 

 .  أمام الناس
  ِلُ مراحِ  ولإلخالص : 

 .      إخفاء العمل : اْلوىل
.      معصية طاعتك وكأن، ك عملَ  أن جُتاهد أال يرى أحدٌ  : -وهي أعلى من اْلوىل  - : الثانية
 ، وهذا ال يناِف حديث أيب ذر عملك أنك حتزن إذا عِلم أحدٌ  : - وهي أعلى منهما - : الثالثة
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،  َأرَأَْيَت الرَُّجَل يَ ْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اخْلرَْيِ :  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ِقيَل ِلَرُسوِل هللاِ  : وفيه قال هنع هللا يضر ، 

 . (1) « َعاِجُل ُبْشَرى اْلُمْؤِمنِ  تِْلكَ  »:  ؟ قَالَ  َوَُيَْمُدُه النَّاُس َعَلْيهِ 
؛  للناسِ  هِ وانكشافِ ،  لِ على معرفة العمَ  ولكن أحزنُ ، من خرٍي أان فيه الناس على ما  بثناءِ  أفرحُ  قد 

 . على نفسي الفتنةَ  نُ  ال آمَ ْلين ِ 
فإذا اكتشف  ؛ هاإلخالص ِف أعلى درجتِ  تْ قْ بذلك حقَّ  إىل هذه املرحلة تكونُ  إذا وصلتَ ه ؛ فانتبِ  

 ؛ معصيةً  ف أنك عملتَ اكتش افشعورك سيكون كأن أحدً  ؛ اكنت صائمً  - مثالً  -أنك  أحدٌ 
فتحزن على  ؛ كان بين وبي هللا  هذا عملٌ  : ، وستقولُ  هذا لَ ؟ فهذا ِمثْ  فكيف سيكون حزنك

فهذا ؛  -فيه  -اإلخالص  قاله أهلُ  مٍ لْ عن عِ  فأان أحتدثُ  ؛ ا من هذانَّ ، نسأل هللا أن اَمُيك ِ  ظهورهِ 
 . ي عنهموهذا ما ُروِ  ، حاهلم

 : ع إىل احلراممن املباح حىت ال تتطلَّ  ئاشيوالبد من إعطاء النفس 
واخلروج ، ومشاهدة اْلفالم ، فرتكت مساع اْلغاين ؛ أبواب احملرمات  على نفسك كلَّ  فأنت أغلقتَ 

فالبد  ؛ هافأغلقت اْلبواب كلَّ ؛  -اليت ال حتل لك  -والكالم مع النساء ، إىل اْلماكن املختلطة 
إىل  يعْ إىل السَّ  عَ حىت ال تتطلَّ ؛  - كما قال اإلمام أبو حنيفة -ها من املباح من إعطاء النفس حقَّ 

 !!، وترائي بعملها الناس  مدحِ 
  ُالذاريت]﴾  لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإِلنسَ  اجْلِنَّ  َخَلْقتُ  َوَما ﴿ :- اىَل عَ ت َ  - الَ ا قَ مَ كَ : )  قال املصنِ ف 

:58]  ). 

  َ ا نَ ن َ ي ْ ب َ  ولُ ُيُ  شيءٍ  ، وأي   ةُ ادَ بَ هي العِ  -ِف هذه احلياِة  -ا هَ لِ أجْ  نْ مِ وُخِلْقَنا ا نَ ي ْ فالغاية اليت أت
َأاَل   »:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىرسول هللا  الَ كما قَ ؛  أن يوضع حتت اْلقدام  ها جيبُ الوصول إلي ْيَ وب َ 

 اجلاهلية حتت قدميك رِ من أمْ  رٍ أمْ  فكل   ؛ (9) « ُكلُّ َشْيٍء ِمْن أَْمِر اْْلَاِهِليَِّة حَتَْت َقَدَميَّ َمْوُضوع  

                                                           

 ( .9849) أخرجه مسلمٌ ( 1)
 . (1912) أخرجه مسلمٌ ( 9)
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ك من عبادة عُ اَمين َ  شيءٍ  وأي  ، العبادة هو فاْلصل عندك ؛ حياتك  منزلة ِفليس له : أي  ؛ موضوعٌ  

 . كَ مِ دَ قَ  حتتَ  - والعبادة ابملفهوم الذي ذكرانه ِف اْلقوال واْلفعال واْلحوال - ، العاملي رب ِ 
  َ(  ونَ دُ وح ِ يُ :  وندُ بُ عْ ومعىن ي َ : )  فُ ن ِ صَ املُ  الَ ق.   

  وال ، ا وال شجرً  ، ارً مع هللا حجَ  دَ بُ عْ ت َ  نْ أَ  وزُ فال جيَُ  ؛ ةِ وديَّ ابلعبُ  - اىَل عَ ت َ  -هللا  ونَ دُ رِ فْ ي ُ  : أي
:  - اىَل عَ ت َ  - الَ ا قَ مَ كَ   ؛ ااهَ نَ عْ مَ ؛  دِ حَ اْلَ  فعبادة هللا الواحدِ  ذلك ؛ غريَ  وال، ا كً لَ والمَ  ، اوال نبيًّ ، اوليًّ 
 َوأانَْ  أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  لَهُ  َشرِيكَ  الَ ( 189) اْلَعاَلِميَ  َرب ِ  ّلِل ِ  َومَمَايت  َوحَمَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَليت  ِإنَّ  ُقلْ   ﴿

 [.181-189:اْلنعام] ﴾ اْلُمْسِلِميَ  َأوَّلُ 
، وال  وال لول ٍ  ، مٍ نَ صَ لِ  حْ فال تذبَ ؛  يهاف أحدٌ  هُ فال يشاركُ ؛  - وجلَّ  عزَّ  -ا هلل هَ ل  كُ   عبادتكوتكون  
ها خرجت من رَّ أو ضُ ، نفعها  هذه اْلمور من الشركيات اليت لو اعتقدتَ  فكل   ؛ حول قربٍ  فْ طُ تَ 

  !!ةِ امللَّ 
أن تكوَن و  ، هبا -تعاىل  -كما أمر هللا   ؛ هالَ وأن تفعَ  ، فالبد أن تكون عبادتك هلل الواحد اْلحد

 ، كما أمر هللا  - اهَ ت َ لْ فلو فعَ  ؛ فهذه هي العبادة املقبولة ؛ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى على هدي رسول هللا
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىهللا  ولِ سُ رَ  لِ وْ لقَ  ؛ تُقبل فلن ؛ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ولِ على غري هدي رسُ لكن و 

 (.1) « َعلَْيِه أَْمُرَن فَ ُهَو رَدٌَّمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس  » : َوَسلَّمَ 
 ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىهللا  ولِ سُ ي رَ دْ على هَ  عمالً  لو عملتَ  ، وكذلك على صاحبهِ  مردودٌ : أي 

 الدِ ينَ  َلهُ  خُمِْلِصيَ  اّللََّ  لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما ﴿:  - تعاىل -لقوله  ؛ فهو مردودٌ ؛  الريءُ  هُ ولكن شابَ 
 [.5:البينة] ﴾ اْلَقيِ َمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤتُوا الصَّالةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاء
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َأَن َأْغىَن الشُّرََكاِء :  قَاَل هللُا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل  »: قال  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّىعن رسول هللا  لقد صحَّ و 

ْركِ   . (1) « َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغرْيِي، تَ رَْكُتُه َوِشرَْكهُ ، َمْن  َعِن الشِ 
ى أن يتحرَّ  نِ طِ الفَ  ابلعبد الذكي ِ  فحري   ؛ ومل يقبله،  ، تركهُ  اوأشرك فيه مع هللا أحدً ،  فمن عمل عمالً 

 . ابه الريء يرتكهُ وما شَ ، ِدم عليه فما َخُلص منها هلل يُ قْ ؛ أقواله وأفعاله 
 هللاِ  رْيِ غَ لِ  انَ وإن كَ ،  اهُ فإن كان هلل أمضَ ؛ م إذا تكلَّ  هللا رجالً  مَ حِ رَ "  : يقولُ  البصريُّ  وكان احلسنُ 

 ."  اهُ قَ أب ْ 
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