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 شكر وتقدير

الودكد ، ىو الواحد األحد، كٰبلم، كيعطي، كيشكر، كيرزؽ، كيغفر، ينعم، مد هلل ا٢بميد آّيدا٢ب
 الرحيم.

، أحسن الناس خيلقا، كسلم تسليمان كثّبان إٔب يـو الدينٍب الصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد كعلى آلو 
،  صبلة اهلل كسبلمو عليو، كاحتسب فجاىد، كدؿ فأرشد، دعا فهدل، كأرٞبهم با٤بؤمنْب، كأكرمهم عطاء

 :كبعد كلما ذكره ذاكر كصلى...

أف يسر ٕب ىذه ، كجدد علٌي نعمو ُب كل جديد، كعد على الشكر ا٤بزيد، فأشكر اهلل الحميد
كالنيل من علمو الغزير  -اهلل رٞبو-كالعيش مع أقوؿ الشيخ عبد العزيز بن باز ، كالعكوؼ عليها، الدراسة
 ا٤ببارؾ.

الٍب بنت كرعت  -حرسها اهلل تعأب  - كإف كاف من شكر بعد شكر اهلل تعالى فهو لدكلتنا المباركة
دعم ب، لينهل منو طلبة العلم الشرعي ،ىذا الصرح العلمي الشامخ جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية

 منقطع النظّب.

كمن ، كأساتذتي كمشائخي، كزكجتي كأبنائي، -اهللحفظها  -كمن ثٌم أصلو إلى كالدتي الكريمة 
، كأقوؿ ٥بم ٝبيعنا غفر اهلل لكم ،أك فتح علٌي بعلم، أك أعارني كتابان ، علمني شيئنا من الخير كالحكمة

 جنتو.كرزقكم الفردكس األعلى من 

فقد رحبوا يب كأمدكين ٗبا  أشكر اإلخوة العاملين في )مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية( كما
مدير ، كاألخ سآب بن سواد، كعلى رأسهم مديرىا فضيلة الشيخ د. عبد احملسن الباز، أحتاج من مواد علمية

 فجزاىم اهلل عنا خّب ا١بزاء.، اإلنتاج العلمي 
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

من ، سيئات أعمالناك كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ، نستعينو كنستغفرهإف ا٢بمد هلل 
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك ، كمن يضلل فبل ىادم لو، يهده اهلل فبل مضل لو

 .عليو كسلم تسليمان كثّبان  كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو صلى اهلل، لو

ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ
 خلُّ، (ُ)

 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

 خئ حئ جئ يي ىيُّ، (ِ)
 مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
َّجسمخ جخ

 :كبعد .(ْ()ّ)
 :وأسباب اختٌارهموضوع الدراسة همٌة أ

ىا خالدة إٔب ءما يكفل حفظها كبقا فيهاشرع ، إف اهلل عز كجل ٤با أنزؿ الشريعةف
القياـ بواجب من ٔب عباده ا٤بؤمنْب إو كتعأب نسبحابو عهد  ماكمن ذلك ، قياـ الساعة

 مه جه ين ىن منُّ: اهلل تعأب قوؿُب  األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه

                                                   
 .َُِ، اآلية: آؿ عمراف( سورة ُ)
 .ُآية:  النساء( سورة: ِ)
 .ُٕ-َٕآية:  األحزاب( سورة: ّ)
علمنا رسوؿ اهلل »: ، أف عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿَُُٓ( برقم: َْٓ/ّ)( أخرج الَبمذم ُب سننو ْ)

، كتاب: النكاح، باب: ما جاء ُب خطبة «الحاجة فيصلى اهلل عليو كسلم التشهد في الصالة كالتشهد 
، مصر -الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ، كآخركف، ٙبقيق كتعليق: أٞبد ٧بمد شاكرالنكاح، 

 مشكاة ا٤بصابيحكصححو األلباين. انظر: ، : ىذا حديث حسنالَبمذمـ. كقاؿ عنو ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ، ِط.
، ىػ(٧ُْٕبمد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمرم، التربيزم )ا٤بتوَب:  عبد اهلل، أليب ُّْٗحديث رقم:  (ُْٗ/ِ)

 ـ.ُٖٓٗ، ّط.، بّبكت -الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ، : ٧بمد ناصر الدين األلباينٙبقيق
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َّمئنئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ
كمٌب ما تركت األمة كاجب ، (ُ)

ُب نقص اليعت األمانة كحصل با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فقد كقعت ُب احملظور كض األمر
"اعلم أف األمر : بقولوالنوكم رٞبو اهلل  كإٔب ىذا ا٣بطر نبو العبلمة، الشريعةالعمل ب
 نبو إليو أبو حامدك  (ِ)ىو بابه عظيم بو قواـ األمر كمبلكو" كالنهي عن ا٤بنكر... با٤بعركؼ

، (ّ)"األعظم ُب الدين القطبكالنهي عن ا٤بنكر ىو  با٤بعركؼاألمر ": بقولوالغزإب رٞبو اهلل 
"األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو فائدة الرسالة : بقولوالقرطيب رٞبو اهلل نبو إليو ك 

 .(ْ)كخبلفة النبوة"
كىو قطب الدين ، فإذا كاف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو قواـ األمر كمبلكو

فيعلم من ىذا أف القياـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي ، كىو فائدة الرسالة كخبلفة النبوة، األعظم
حصل النقص ُب القياـ بواجب  ما ألنو مٌب، القياـ بوك  هؤ كاجب على األمة إحياعن ا٤بنكر 

 الضركرات ا٣بمس الٍب ٯبب علىما بقي من ك  الدينحفظ كاجب ا٢بسبة حصل النقص ُب 
"كلو طوم بساطو كأٮبل علمو : ٔب ذلك الغزإب رٞبو اهلل بقولوإكما أشار ،  األمة حفظها

كشاعت ، لةضبلالكفشت ، كعمت الفَبة، كاضمحلت الديانة، لتعطلت النبوة، كعملو
كٓب يشعركا با٥ببلؾ ، كىلك العباد، كخربت الببلد، كاتسع ا٣برؽ، كاستشرل الفساد، ا١بهالة

ىذا ا٤بعُب من قوؿ الصادؽ ا٤بصدكؽ  -اهلل رٞبو-الغزإب  ستقىاكقد ، (ٓ)"إال يـو التناد
كلتنهوف عن ، لتأمرف بالمعركؼ كالذم نفسي بيده»: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

  .(ٔ)«لكمفتدعونو فال يستجيب ، ابان منوأك ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عق، المنكر
                                                   

 .َُُآية:  آؿ عمراف( سورة: ُ)
)ا٤بتوَب: ، زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم أليب(، ُُّ/ُ) ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجنظر: ا( ِ)

 ىػ.ُِّٗ، ِ.ط، بّبكت -الناشر: دار إحياء الَباث العريب ، ىػ(ٕٔٔ
 ىػ.ُِْٔ، ُ(، الناشر: مؤسسة الرياف، طُٕٔ( إحياء علـو الدين أليب حامد الغزإب، )صّ)
ٙبقيق: أٞبد ، ىػ(ُٕٔعبد اهلل ٧بمد مشس الدين القرطيب )ا٤بتوَب:  ، أليب(ْٕ/ْ)، لقرآفا١بامع ألحكاـ ا( ْ)

 .ىػُّْٖ: الثانية، ، طالقاىرة، الناشر: دار الكتب ا٤بصرية، الربدكين كإبراىيم أطفيش
 (، مرجع سابق.ُٕٔ( إحياء علـو الدين، للغزإب، )صٓ)
يٍػفىةى ٍبًن اٍليىمىافً ، مسند َُِّّبرقم:  (ِّّ/ّٖ)( أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده، ٔ) عىًن النَّيًبّْ صىلَّى اهللي  حيذى

-ىػُُِْ، ُط.، الناشر: مؤسسة الرسالة، عادؿ مرشد، كآخركف -: شعيب األرنؤكط ، ٙبقيقعىلىٍيًو كىسىلَّمى 
= 
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 إحياء ا٢بسبةك ، كجبأعلى العلماء إال أنو ، واجب على األمة عامةالىذا كاف إف   ٍب
من ، الذكد عن دين اهللب، من بْب خلقوكخصهم اهلل ، هنم كرثة األنبياءأل، أكد ُب حقهم

تعأب ك  ؤب سبحانوا٤بككصفهم ، مشأهنرفع اهلل العلماء قد ف، انتحاؿ ا٤ببطلْب كغلو ا١باىلْب
كقد كاف ، جيبلن بعد جيل كقرنان بعد قرف، كا٥بداية للناس أٝبعْبكجعلهم ٞبلة النور ، ٖبشيتو

للعلماء دكر بارز ُب حفظ الدين باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فهذا اإلماـ أٞبد بن 
 كالعز بن عبدالسبلـكابن تيمية كتلميذه ابن القيم ، حنبل أنكر خلق القرآف حٌب عذب

نكركا على أىل الباطل أ ،٩بن قبلهم ك٩بن جاء بعدىم أئمة ا٥بدل كاألعبلـكغّبىم من 
، ٪بدكما كاف لعلماء ك  -رٞبهم اهلل ٝبيعان ف- فحفظ اهلل ّٔم على الناس عقائدىم، باطلهم

ٗبباركة كتأييد كمناصرة ، دكر ُب إحياء السنة كإقامة كاجب ا٢بسبة، صبلحيةئمة الدعوة اإلأك 
كعلى رأسهم شيخ اإلسبلـ ُب  -يهم٢بكغفر ، ميتهمرحم اهلل - حكامها آؿ سعودمن 

غفر -كغّبىم من علماء ٪بد ، ٧بمد بن عبدالوىاب كأحفاده من بعده: اإلماـ آّددعصره 
 كاف ٠باحةفقد  ، كقتنا ىذا كاستمرت ا٤بناصرة كالتأييد من قبل حكاـ ا١بزيرة إٔب، -اهلل ٥بم
، ببل منازع عصرالإماـ ك مفٍب الديار السعودية  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز الوالد 

كاف حريصان كل ا٢برص ك ، فو لعلماء كالدعاة كاحملتسبيرجع إليو ا، لو القدح ا٤بعبل ُب ا٢بسبة
 حسن بأسلوبكتارة يباشر ا٢بسبة بنفسو ، فتارة ينظر كيقرر، على ا٢بسبة تأصيبلن كتطبيقان 

الشيخ ٠باحة  عند دراسة ا٢بسبةحيث أف ك ، كٝبيل النفع، ثر٩با كاف لو أعظم األ، كمقبوؿ
 - عقدت العـزقد إين لذلك ف، العلم ةبمن إخواين طل ٓب يسبقِب إليو أحد -رٞبو اهلل-

موسومة ك ، ىذا ا٤بوضوعُب  الدكتوراهلنيل درجة أف تكوف الدراسة  -باهلل تعأب  مستعينان 
دكر  إلبراز (دراسة تأصيلية-اهللرحمو -)الحسبة عند الشيخ عبدالعزيز بن باز : بعنواف

، كحكمها، كشركطها، ألركاهنا: وتقريرات كالوقوؼ على، ُب ا٢بسبةىذا اإلماـ العآب آّدد 
إيضاح كذلك ك ، كأخذ الفوائد منها، ا٤بتعلقة ّٔا كاألحكاـ كا٤بسائل، كآدأّا، كأٮبيتها

                                       
= 

قم: بر  (ْٖٔ/ْ)"، كأخرجو الَبمذم ُب سننو حسن لغّبه، كىذا إسناد ضعيف، كقاؿ ٧بققوه: "ـ ََُِ
كقاؿ عنو أبو مرجع سابق، ، كتاب: الفًب، باب: ما جاء ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، ُِٗٔ

 عيسى: حديث حسن.
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كتقصي غالب ما ، ُب تقريراتو -رٞبو اهلل-يعتمد عليها الشيخ األصوؿ كالقواعد الٍب كاف 
 راتبا٤بإيضاح ك ، حتسابكإبراز منهجو ُب اال، ك٦باالت احتسابو، بو ُب ا٢بسبة قاـ
كإصدار حكم عاـ ُب كل جزئية من أجزاء الدراسة تتجلى بو ، واحتساب درجات ُبالك 

ُب  -رٞبو اهلل- الشيخمنهج ستفادة من االبياف أكجو ك  -رٞبو اهلل-ا٢بسبة عند الشيخ 
راد تطبيق السنة ألتكوف نرباس ىدل يستفيد منها كل مسلم ، ُب الوقت ا٢باضرا٢بسبة 

: قاؿ تعأب ا٣بّب كماكحرمه بو أف يناؿ ، ا٢بسبة ُب مشارؽ األرض كمغارّٔا ةحياء شعّب إك 
َّنيىي مي زيُّ

: من أحيا شعّبة ا٢بسبةفضل  ٞبو اهلل ُبقاؿ الغزإب ر ككما  (ُ)
فمن سعى ُب تبلُب ، الئمكعز على بساط األرض مؤمن صادؽ ال تأخذه ُب اهلل لومة "

٦بددان ٥بذه السنة ، فبلن بعلمها أك متقلدان لتنفيذىامتك الثلمة إماكسد ىذه ، ىذه الفَبة
كاف مستأثران من بْب ا٣بلق بإحياء سنة أفضى ،  متشمران ُب إحيائهاك  أعبائهابناىضان ، الدائرة

 اذكأسأؿ اهلل تعأب ، (ِ)بقربة تتضاءؿ درجات القرب دكهنا" كمستبدان ، الزماف إٔب إماتتها
كاهلل ، ُب إعطاء ا٤بوضوع حقو من البحث كالدراسة، العوف كا٥بداية كالسداد، ا١ببلؿ كاإلكراـ

 .إليو ا٤بفزعكٕب التوفيق كعليو ا٤بعتمد ك 
 : الدراسة وضوعمأسباب اختٌار 

، اإلسبلميجتماعية ُب العآب االمكانة الشيخ عبدالعزيز بن باز العلمية كالعملية ك  -ُ
 .حتساباالي البحث ُب منهج الشيخ ُب تستدع

 .رصد جهود الشيخ العلمية كالعملية ُب ا٢بسبة ُب دراسة مستقلة إٔبا٢باجة   -ِ
 .ذه الشصصية ا٤بباركة٥بجوانب ا٢بسبة  شاملة ١بميعدراسة  عدـ كجود -ّ
 فيما يتعلق با٢بسبة  -رٞبو اهلل- الثراء العلمي كالعملي عند الشيخ -ْ

 :الدراسةأهداف 

 .بأركاف ا٢بسبة ا٤بتعلقة -اهللرٞبو -بياف تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز  -ُ
 .مراتبو كدرجاتوك  االحتسابُب  -رٞبو اهلل-هج الشيخ عبد العزيز بن باز نإبراز م -ِ

                                                   
 َُْآية:  آؿ عمراف( سورة: ُ)
 (، مرجع سابق.ُٕٔ( إحياء علـو الدين، للغزإب، )صِ)
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 .رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز عند الشيخ حتساب اال بياف ٦باالت -ّ
 .-رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ  ا٢بسبة عندمن  االستفادةبياف أكجو  -ْ

 :تساؤالت الدراسة

 .؟بأركاف ا٢بسبة ا٤بتعلقة -رٞبو اهلل-ما تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز  -ُ
مراتب كما ، حتساباالُب  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز  منهجما  -ِ
 .؟احتسابو كدرجات
 ؟.رٞبو اهلل-عند الشيخ عبد العزيز بن باز  حتساباال٦ببلت ما  -ّ
 .؟رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز  ا٢بسبة عندستفادة من االما أكجو   -ْ

 :الدراسات السابقة

ًب ، كالرسائل ا١بامعية اتكاستعراض الدراس، بعد البحث كالتقصي ُب قوائم ا٤بكتبات
 :على النحو التإبكتفصيلها تتعلق بشصصية الدراسة  اتدراسعدة العثور على 
 .(ُ)االحتساب في قضايا المرأة عند الشيخ عبدالعزيز بن باز: بعنواف رسالة: أكالن 

أربعة فصوؿ على النحو مقدمة كٛبهيد ك ُب كقد قسمت الباحثة ىذه الرسالة إٔب 
 : التإب

كأبرز جهود الشيخ ُب ، على النساء كأٮبيتو االحتسابمشركعية : الفصل األكؿ
 .الدفاع عن حقوؽ ا٤برأة

 الشيخ عبد العزيز بن باز  العلمي ُب قضايا ا٤برأة عند االحتساب: الفصل الثاين
 .-رٞبو اهلل-

 الشيخ عبد العزيز بن باز  ُب قضايا ا٤برأة عند العملي االحتساب: الفصل الثالث
 .-رٞبو اهلل-

الشيخ  العلمي كالعملي ُب قضايا ا٤برأة عند االحتسابأساليب : الفصل الرابع

                                                   
كاالحتساب، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود مقدمة لقسم ا٢بسبة كالرقابة، ا٤بعهد العإب للدعوة ماجستّب رسالة ( ُ)

 ىػ.ُّْٔعاـ ، سعد بن عبدالرٞبن ا١بريد إشراؼ: د.، اإلسبلمية، للطالبة/نورة بنت ٧بمد القحطاين
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 .رٞبو اهلل-عبدالعزيز بن باز 
 : أبرز نتائج الرسالة

من ، ا٤بنهج السليمبقدر ما يرتكز على  العددأف القياـ با٢بسبة ال يرتكز على  -ُ
 كفقو ا٢بسبة فقهان سديدان.، خبلؿ تنوع األساليب كالوسائل

كصوهنا ، باألسرة ا٤بسلمة ُب بنائها -اهللرٞبو -عناية الشيخ عبد العزيز بن باز  -ِ
  .كاالهنيارمن عوامل التفكك 

الشيخ عند حتساب االكالرسالة تتقاطع مع الدراسة ا٤بقدمة ُب كوهنا ٚبصصت ُب 
 .-رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز 

قضية  أهنا ال تتعارض مع الدراسة ا٤بقدمة لكوف الرسالة قد استغرقت صفحاهتا غّب
بينما ىذه الدراسة ستتناكؿ ا٢بسبة ، كىي قضية ا٤برأة حتساب الشيخ عبد العزيزكاحدة ُب ا

كستتناكؿ تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز ، توسع ُب ا١بانبْب النظرم كالعمليعند الشيخ ب
ا٢بسبة  ٦باالتغالب  -ف اهللذإب- ستشملكذلك ك ، فيما يتعلق بأركاف ا٢بسبة -رٞبو اهلل-

 كلن يتطرؽ الباحث أب احتساب الشيخ، كمراتب احتسابو كدرجاتو -اهللرٞبو -عند الشيخ 
 .لوجود ىذه الدراسة السابقة، رٞبو اهلل ُب قضايا ا٤برأة-

في الدعوة إلى  -رحمو اهلل-)منهج اإلماـ عبدالعزيز بن باز : رسالة بعنواف: ثانيان 
 : (ُ)(اهلل تعالى

، كخاٛبة، كأربعة فصوؿ، ٛبهيدمفصل ك ، ُب مقدمة: كقد جاءت تقسيمات الرسالة
  .كٙبت كل فصل عدة مباحث

 ( صفحةِٗ): كتتقاطع الرسالة مع الدراسة ا٤بقدمة عند الفصل الثالث فيما يقارب
ساب "احت: ( حيث جاء الفصل بعنوافَٕٓ( إٔب صفحة )ْٖٕ)صفحة : من، فقط

 : كٙبتو مبحثاف الشيخ عبد العزيز بن باز"
                                                   

( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ُب قسم الدعوة، كلية الدعوة كاإلعبلـ، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود ُ)
 ىػ.ُِْٕلعاـ ، البداح، ا٤بشرؼ/د. ٞبد العمار اإلسبلمية، للطالب/٧بمد بن خالد
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 على ا٤بؤل.احتساب الشيخ عبد العزيز  -ُ
 .احتساب الشيخ عبد العزيز على العامة -ِ

 : إال أف ىذه الرسالة ال تتعارض مع الدراسة ا٤بقدمة لؤلسباب التالية
ُب الدعوة  -رٞبو اهلل-أف الرسالة ٚبصصت ُب منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز  - أ

الدعوة  كبْب، -رٞبو اهلل-ا٢بسبة عند الشيخ بإٔب اهلل تعأب كالدراسة ا٤بقدمة ستصتص 
 .كا٢بسبة فرؽ ال ٱبفى على ا٤بتصصص

"أٮبية أف تفرد رسائل : ٗبا نصو (ٗٗٔ)توصية صاحب الرسالة ُب صفحة   - ب
، حتساب كأساليبواالُب قضايا ، علمية تعُب ٔبمع جهود اإلماـ ُب جزئيات علميو ٧بددة

على ا١بماعات  االحتساب، حتساب على الشباباال، ُب ٦باؿ العقيدة االحتساب
كسوؼ تكوف ىذه التوصية ضمن ، "...، حتساب على ا١بّبافاال، اإلسبلمية كاألحزاب

 .اىتماـ الباحث
أف الرسالة تناكلت ُب الفصل الثالث احتساب الشيخ عبدالعزيز على نوعْب   - ت

 ُب ٝبيع كالدراسة ا٤بقدمة تتناكؿ ا٢بسبة عند الشيخ عبدالعزيز، فقط من احملتسب عليهم
 .كغالب أنواع احملتسب عليهم، ف ا٢بسبةأركا

، لشيخ ُب بعض جزئيات ا١بانب العمليعند احتساب االأف الرسالة تناكلت   - ث
 .غالب ا١بانب العمليك  كىذه الدراسة تعتـز تناكؿ ا٢بسبة ُب ا١بانبْب النظرم

)المضامين الدعوية المستنبطة من مجموع فتاكل كمقاالت : رسالة بعنواف: ثالثان 
 .(ُ)(-رحمو اهلل-سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 : كثبلثة أبواب ىي على النحو التإب، كٛبهيد، مقدمة: ٔبإكقد قسم الباحث دراستو 

، ُب ٦بموع فتاكل، كمقاصدىا، ا٤بضامْب الدعوية ا٤بتعلقة بالدعوة: الباب األكؿ
 .-رٞبو اهلل-كمقاالت ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

كمقاالت ، ُب ٦بموع فتاكل، ا٤بضامْب الدعوية ا٤بتعلقة بأركاف الدعوة: الباب الثاين
                                                   

( رسالة دكتوراه قدمت للمناقشة، لقسم الدعوة كالثقافة، كلية أصوؿ الدين، با١بامعة اإلسبلمية. للباحث: موسى ُ)
 ىػ. ُّْٔبن ٧بمد التوٯبرم، للعاـ 
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 .-رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
كالتحذير من ا٤بذاىب ، بقضايا ا٤بسلمْبا٤بضامْب الدعوية ا٤بتعلقة : الثالباب الث

 كمقاالت ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، ُب ٦بموع فتاكل، كالعقائد احملرفة، عاتكا١بما
 .-رٞبو اهلل-

ككما ىو ظاىر من التقسيم بأف الرسالة ركزت على ٦با٥با كٚبصصها كىو الدعوة إٔب 
  .ال ٱبفىبينهما فرؽ ك ، كأما الدراسة ا٤بقدمة فإهنا ٚبصصت ُب جانب ا٢بسبة، اهلل تعأب

بالدراسة  -رٞبو اهلل-تناكلت شصصية الشيخ عبدالعزيز بن باز  لأخر كىناؾ دراسات 
ُب ىو كلكوف التقاطع فقط ، لعدـ معارضتها، سأذكرىا إٝباالن ، إال أهنا ُب ٚبصصات ٨بتلفة

 : كىي على النحو التإب اتمع اختبلؼ ٚبصصات الدراس شصصية الدراسة
على منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز ُب القضايا الفقهية ا٤بستجدة مع التطبيق  -ُ

 .كىذ الدراسة ٚبصصت ُب ا١بانب الفقهي .(ُ)أبرز العبادات
كىذ الدراسة  .(ِ)اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية كآراؤه ُب قضايا معاصرة -ِ

 .ٚبصصت ُب ا١بانب الفقهي كزادت بتصصصها ُب القضايا ا٤بعاصرة
كالدراسة كما ىو ظاىر  .(ّ)هود ا٢بديثية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازا١ب  -ّ

 .من العنواف ٚبصصت ُب دراسة ا٢بديث كعلومو
 : التراكمات العلمية

 .(ْ)-رٞبو اهلل-ا٢بكمة ُب دعوة ا٤بصالف عند الشيخ ابن باز : كتاب  -ُ

                                                   
سات اإلسبلمية ٔبامعة أـ القرل ( رسالة ماجستّب للباحث: شاُب بن مذكر السبيعي، مقدمة لكلية الشريعة كالدراُ)

 ق، دار ابن خزٲبة، الرياض.ُِْٔ، ُق، منشور طُِْٓٗبكة ا٤بكرمة، 
( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، للباحث: خالد بن مفلح ا٢بامد، من ا٤بعهد العإب للقضاء ٔبامعة اإلماـ ِ)

 الفضيلة للنشر كالتوزيع.، دار ُق، طَُّْق، منشورة ٧ُِْٔبمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض، 
( رسالة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب، من جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، كلية أصوؿ الدين، قسم السنة ّ)

 ق، للباحث: عبداهلل بن ابراىيم ا٤بعدم.ُِْٓ
باز ا٣بّبية، ( كتاب منشور، للدكتور: ٧بمود بن عبدا٥بادم دسوقي، طبع كنشر: مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن ْ)

= 
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 . (ُ)الكرًنُب تفسّب القرآف  -رٞبو اهلل-جهود ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  -ِ
رٞبو اهلل( ركاية الشيخ -)جوانب من سّبة اإلماـ عبدالعزيز بن باز: كتاب بعنواف -ّ

 .بن ابراىيم ا٢بمد د. ٧بمد: إعداد، ٧بمد ا٤بوسى
 .-رٞبو اهلل-القوؿ الوجيز ُب حياة شيصنا الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  -ْ

  .ا٤بفٍب سابقان ٠باحة مكتب ا٤بستشار ُب ، تأليف الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الباز
، الدماـ، دار ابن القيم، الشيخ بن باز ٭بوذج من الرعيل األكؿ عبداحملسن العباد -ٓ

 .ػىُُِْ، ُط
 .ابراىيم ا٢بازمي: تأليف، سّبة كحياة الشيخ ابن باز -ٔ
عبد الكرًن : تأليف، السنية ُب أخبار مفٍب ا٤بملكة العربية السعودية الآللئ -ٕ

 .ا٤بقرف
، ُط، ٤بعإب الشيخ ٧بمد الشويعر، مةاألعبدالعزيز بن باز عآب فقدتو  -ٖ
 .ىػُِْٕ

 : ج الدراسةهمن

االستقراء  سلوبأتتبع ىذه الدراسة ا٤بنهج الوصفي إذ سيعمد الباحث إٔب استصداـ 
"ىو الذم تدرس : بأنو األسلوبكيعرؼ ىذا ؼ الدراسة كتساؤالهتا اىدأدـ ألنو ٱب الناقص

جزئيات أك أجزاء الشيء الذم ىو موضوع البحث كتعترب فيو النماذج ا٤بدركسة فيو بعض 
ستناد إٔب ذلك يصدر الباحث حكمان كباال، أساسان تقاس عليو بقية األجزاء أك ا١بزئيات

 .(ِ)عامان ظنيان يشمل ما درسو كمآب يدرسو"
                                       

= 
، كأصلو: ٕبث من ضمن ا٤بشاريع البحثية لكرسي )٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لدراسات ُق، طُّْٔ

 ا٢بكمة ُب الدعوة( با١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة.
ود ( كرقة علمية للدكتور ٧بمد بن سريع السريع، األستاذ ا٤بشارؾ بقسم القرآف كعلومو، مقدمة إٔب ندكة )جهُ)

ق، الناشر: مؤسسة ٠ُِْٗباحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ُب خدمة القرآف الكرًن( بالرياض ٔبامعة ا٤بلك سعود 
 عبدالعزيز بن باز ا٣بّبية.

 دار(، ُْٗ-ُّٗص)كة ا٤بيداين، نب( انظر: ضوابط ا٤بعرفة كأصوؿ االستدالؿ كا٤بناظرة، عبدالرٞبن حسن حِ)
= 
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ٍب  -و اهللرٞب-تراث الشيخ عبدالعزيز بن باز كتطبيق ىذا ا٤بنهج يكوف باستقراء 
حتساب االالشيخ ُب منهج كصف ك ، ا٢بسبةأركاف تقريرات الشيخ فيما يتعلق باستصبلص 

إصدار األحكاـ العامة من ٍب ك ، احتسابو االت٦ب كتتبع، بياف مراتب اإلنكار عنده كدرجاتوك 
تقدًن أكجو من ٍب ك ، -رٞبو اهلل-٘بلي ا٢بسبة عند الشيخ  ٕبيث، ٙبت كل جزئيات الدراسة

 .ُب األىداؼ كالتساؤالتكما ىو مفصل ،  من ا٢بسبة عندهستفادة اال
  

                                       
= 

  ىػ.ُُْْ، ْدمشق، ط -القلم
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 : تقسٌمات الدراسة

 مباحثعدة  فصلكٙبت كل ، فصوؿكأربعة ، ٛبهيدك ، مقدمة ٔبإ دراسةقسمت ال
 : كىي على النحو التإب

 : المقدمة
 : و التإبخطة الدراسة كىي على النحعلى مل تكتش

  .اختيارهأٮبية ا٤بوضوع كأسباب  -
 .ىداؼ الدراسةأ -
  .تساؤالت الدراسة - 
  .منهج الدراسة -
 : كىي كالتإبتقسيمات الدراسة  - 

 : التمهيد
 .ا٢بسبةالتعريف ب: المبحث األكؿ
مكانتو العلمية كبياف  -رٞبو اهلل-التعريف بالشيخ عبدالعزيز بن باز : المبحث الثاني

 .جتماعية ُب عصرهاالقتصادية ك االكا٢بالة السياسية ك ، كالعملية
أركاف المتعلقة ب -رحمو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : األكؿ فصلال
 ةالحسب

 .احملتسبب ا٤بتعلقة -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : األكؿ المبحث
احملتسب ا٤بتعلقة ب -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : الثاني المبحث

 .عليو
احملتسب ا٤بتعلقة ب -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : الثالث المبحث

 .فيو
 .حتساباالا٤بتعلقة ب -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : الرابع المبحث

 .حتساباالفي  -رحمو اهلل-منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز : الثاني فصلال
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ُب  -رٞبو اهلل-خصائص منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز : األكؿ مبحثال
 .حتساباال

 .رٞبو اهلل-حتساب عند الشيخ عبدالعزيز بن باز اال مراتبأىم : الثاين ا٤ببحث
 .رٞبو اهلل-خ عبدالعزيز بن باز حتساب عند الشياال درجاتأىم : الثالث ا٤ببحث

 .رحمو اهلل-بن باز الشيخ عبدالعزيز عند  حتساباالمجاالت : الثالثفصل ال
 .العقيدة٦باؿ ُب  -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز  احتساب: األكؿ المبحث 

 .الشريعة٦باؿ ُب  -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز  احتساب: الثاني المبحث
 .عامبلتا٤ب ٦باؿُب  -اهلل رٞبو-الشيخ عبدالعزيز بن باز  احتساب: الثالث المبحث

 ُب ٦باؿ األخبلؽ -رٞبو اهلل-احتساب الشيخ عبدالعزيز بن باز : المبحث الرابع
 .كالسلوؾ
رحمو -الشيخ عبدالعزيز بن باز عند الحسبة ستفادة من االأكجو : الرابع فصلال

 .اهلل
رٞبو -الشيخ عبدالعزيز بن باز  ا٢بسبة عند ستفادة مناالأكجو : األكؿ المبحث

 .احملتسبا٤بتعلقة ب -اهلل
رٞبو -الشيخ عبدالعزيز بن باز  ا٢بسبة عندستفادة من االأكجو : الثاني المبحث

 .احملتسب عليوا٤بتعلقة ب-اهلل
 الشيخ عبدالعزيز بن باز  ا٢بسبة عندستفادة من االأكجو : الثالث المبحث

 .احملتسب فيوا٤بتعلقة ب -رٞبو اهلل-
رٞبو -عبدالعزيز بن باز الشيخ  ا٢بسبة عندستفادة من االأكجو : الرابع المبحث

 .نفسوحتساب االا٤بتعلقة ب -اهلل
 .أىم النتائج كالتوصياتعلى مل تكتش: الخاتمة -
 .المراجع -
  .الفهارس -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





46 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

  لتمهيدا

 مبحثين :سيكوف في ك  

 

 التعريف با٢بسبة.  :ث األولـــالمبح
  -اهلل  رٞبو- باز   بن  العزيز عبد  بالشيخ  التعريف :المبحث الثاني

كاالجتماعية ُب  كاالقتصادية  السياسية  كا٢بالة  كالعملية  العلمية  كبياف مكانتو
 عصره.



 بحث األولالم

 بالحسبةالتعريف 

 : يتضمن مطلبينك 

، وشروطها، وأركانها، تعريف الحسبة: المطلب األول
 .وحكمها

وأبرز الشبه التي تثار ، أهميتهابيان : المطلب الثاني
وتطورها، ودور نشأة الحسبة و، حولها

 العلماء في الحسبة وحدود حسبتهم  .
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، وشروطها، وأركانها، تعريف الحسبة: المطلب األول
 .وحكمها

ًالحسبة:ًأولًا ًً.تعريف
، كاالسم ا٢ًبٍسبة بالكسر كىي األجر": -رٞبو اهلل- قاؿ ا١بوىرم: الًحسبة في اللغة

 .(ُ)"كال تقل ٧بيًٍسب، كفبلف ٧بتًسب البلد، كا١بمع ا٢ًبسب
 : كقد جاءت ُب اللغة بعدة معاف منها

ـى »: اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  كمنو قوؿ رىسيوؿً : طلب األجر من اهلل -ُ مىٍن صىا
ـى ًمٍن ذىٍنًبوً  غيًفرى ، ًإيمىاننا كىاٍحًتسىابنا، رىمىضىافى   .(ِ)«لىوي مىا تػىقىدَّ

 .(ّ)"كا٢بسبة مصدر احًتسابك األٍجرى عند اهلل": -رٞبو اهلل-قاؿ ا٣بليل بن أٞبد 
ًإنَّو ٢بىىسىني ا٢ًبٍسبىة ": -اهلل مارٞبه- أىبيو عيبىيد عىن اأٍلىٍصمىًعي قاؿ: حسن التدبير -ِ
 .(ْ)"اأٍلىمر كىالنَّظىر ًفيوً ًإذا كىافى حىسىنى التٍَّدًبّب ُب ، ُب اأٍلىمر
نا": -رٞبو اهلل- قىاؿى اٍبن السّْكّْيت: االختبار -ّ ، اٍختىبػىٍرتي مىا ًعٍندىه: اٍحتىسىٍبتي فبلى

                                                   
، ىػ(ّّٗنصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب )ا٤بتوَب: يب أل، (َُُ/ُ)، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية( ُ)

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ ،ْط.، بّبكت -الناشر: دار العلم للمبليْب ، ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور عطار
بىاب: صىٍوـي كتاب: اإلٲباف،   ،ّٖبرقم: ( ُٔ/ُ)ُب صحيحو ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البصارم أخرجو ( ِ)

مصورة عن ، الناشر: دار طوؽ النجاة، : ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ٙبقيقرىمىضىافى اٍحًتسىابنا ًمنى اإًلٲبىافً 
 .ىػُِِْ، ُط.، ٧بمد فؤاد عبد الباقي: السلطانية ترقيم

يم الفراىيدم البصرم )ا٤بتوَب: عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عمرك بن ٛب ، أليب(ُْٗ/ّ)، العْبانظر: ( ّ)
 ، بدكف، بدكف.الناشر: دار كمكتبة ا٥ببلؿ، احملقق: د مهدم ا٤بصزكمي، د إبراىيم السامرائي، ىػ(َُٕ

احملقق: ٧بمد ، ىػ(َّٕمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور )ا٤بتوَب: ، حمل(ُّٗ/ْ)، هتذيب اللغةانظر: ( ْ)
، (ِّّ)ص، ٦بمل اللغة. كانظر: ـََُِ، ُط.، بّبكت -الَباث العريب  الناشر: دار إحياء، عوض مرعب

دراسة كٙبقيق: زىّب عبد احملسن ، ىػ(ّٓٗالقزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب )ا٤بتوَب:  زكرياأٞبد بن فارس بن أليب 
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ ،ِط.، بّبكت -دار النشر: مؤسسة الرسالة ، سلطاف
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تىربٍف  .(ُ)"كالنساءي ٰبىٍتًسنب مىا ًعٍند الرّْجىاًؿ ٥بىينَّ أىم ٱبى
ف": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن سيده : اإلنكار -ْ ف على فبلى عىلىٍيًو أنكر : احتىسىبى فبلى

 .(ِ)"قىًبيح عملو
 : االصطالحفي ك 
 : عرفت ا٢ًبسبة اصطبلحان بعدة تعريفات كمن أبرزىاك 
"أمر با٤بعركؼ إذا ظهر تركو كهني عن ا٤بنكر : كىو -رٞبو اهلل-ا٤باكردم  عرفها -ُ

 .(ْ)بنفس التعريف -رٞبو اهلل- كقد عرفها أبو يعلى الفراء، (ّ)إذا ظهر فعلو"
أمر با٤بعركؼ إذا ظهر تركو كهني عن ": بأهنا -رٞبو اهلل-ة وٌ خي األي  ابن كعرفها -ِ

 .(ٓ)كإصبلح بْب الناس"، ا٤بنكر إذا ظهر فعلو
"كظيفة دينٌية من باب األمر با٤بعركؼ : بأهنا -رٞبو اهلل- ابن خلدكف كعرفها -ّ

 .(ٔ)كالٌنهي عن ا٤بنكر"
يعى  -رٞبو اهلل- ابن تيميةعند مفهـو لحسبة كل -ْ ـً "أىفَّ ٝبًى ٍسبلى يىاًت ُب اإٍلً اٍلوالى

ا أىٍف يىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًلًَّو؛ كىأىٍف تىكيوفى كىًلمىةي اللًَّو ًىيى اٍلعيٍليىا... كىًإذىا كىافى ًٝبىاعي ا يًن مىٍقصيودىى لدّْ
يىاًت ىيوى أىٍمره كىنػىٍهيه؛ فىاأٍلىٍمري الًَّذم بػىعىثى اللَّوي ًبًو رىسيولى  يعي اٍلوالى ، وي ىيوى اأٍلىٍمري بًاٍلمىٍعريكؼً كىٝبًى

                                                   
 ، مرجع سابق.(ِّّ)ص، البن فارس، ( ٦بمل اللغةُ)
احملقق: عبد (، ىػْٖٓت: )ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ، أليب (َِٖ/ّ)، ( احملكم كاحمليط األعظمِ)

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُط.، بّبكت -الناشر: دار الكتب العلمية ، ا٢بميد ىنداكم
(، الناشر: دار الكتاب العريب، بّبكت، ُّٗ( األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، )صّ)

 توزيع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. 
(، بتعليق: ٧بمد حامد الفقي، الناشر: دار الوطن، الرياض، ِْٖ( األحكاـ السلطانية، أليب يعلى الفراء، )صْ)

 ر. توزيع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنك
(، الناشر: دار الكتب ُّ( معآب القربة ُب أحكاـ ا٢بسبة، لضياء الدين ٧بمد بن ٧بمد ا٤بعركؼ بابن اإلخوة، )صٓ)

 ىػ.ُُِْالعلمية، بّبكت، ط. األكٔب، 
عبد الرٞبن بن ، ل(َِٖ/ُ)، ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب( ٔ)

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ: الثانية، ، طالناشر: دار الفكر، بّبكت، احملقق: خليل شحادةخلدكف، ٧بمد ابن 
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كىالنػٍَّهيي الًَّذم بػىعىثىوي بًًو ىيوى النػٍَّهيي عىٍن اٍلميٍنكىًر"
(ُ) . 

هي ُب الدكؿ : تعريف ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة بأهنا -ٓ "منصب كىافى يػىتػىوىالَّ
 .(ِ)اآٍلدىاب"اإلسبلمية رىئًيس يشرؼ على الشؤكف اٍلعىامَّة من مراقبة األسعار كرعاية 

منها عرؼ ا٢بسبة بالنظر إٔب شيء كىي على  كبعد عرض ىذه التعريفات ٪بد أف كبلن 
 : النحو اآلٌب

أمر با٤بعركؼ إذا ": ا٢بسبة كىو كنوعرؼ ا٢بسبة بالنظر إٔب  : تعريف ا٤باكردم -ُ
يؤخذ  إال أنو، تعريف جامع كىو، كهني عن ا٤بنكر إذا ظهر فعلو"، ظهر تركو

مع العلم أنو ال  ك، ٝبيع ا٤بأمورات فيو كلو كاف من ا٤بستحبدخوؿ ، عليو
ينكر على من تركها، ككذلك دخل فيو ٝبيع ا٤بكركىات مع العلم كذلك بأنو 

ا٤بعايش الٍب ٛبس أرزاؽ الناس  كذلك خرج منو إصبلحال ينكر على ارتكبها،
 كالٍب ىي من ا٢بسبة.

"كإصبلح بْب الناس" : زاد نفس تعريف ا٤باكردم إال أنو: اإلخوة ابنتعريف  -ِ
كإصبلحه للناس ): ىداؼ ا٢بسبة كلو قاؿأكليس من ، من أىداؼ الدعوة إٔب اهلل تعأب ىذاك 

 ُب معايشهم( لكاف أنسب.
منو  ٱبرجكىذا التعريف ، عرؼ ا٢بسبة بالنظر إٔب "الوالية": خلدكف ابنتعريف  -ّ
 تطوع.احملتسب ا٤ب منورج ٱبك ، والياتالا٢بسبة قبل تشكل من قاـ ب

كافق تعريف ا٤باكردم ُب كوهنا أمر كهني كلكنو : تيمية ابنمفهـو شيخ اإلسبلـ  -ْ
كزاد شيخ اإلسبلـ بأهنا ، توسعت بو دائرة األمر كالنهي لتشمل ا٢بسبة كغّبىا

ُب ا١بملة أقرب إٔب ا٤بفهـو منو لكنو ك ، صواب كىو، تدخل ُب ٝبيع الواليات
كقد ذكرتو ىنا لبياف أنو ال يصلح أف يكوف تعريف للحسبة كلكثرة ، إٔب التعريف

                                                   
تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد ابن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: (، لُِ-ٖ)صا٢بسبة ُب اإلسبلـ، ( ُ)

 ىػ.َُّْ، ألكٔب: امكتبة دار األرقم، الكويت، طالناشر: ، ىػ(ِٖٕ
)إبراىيم مصطفى/أٞبد الزيات/حامد عبد  ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، ا٤بؤلف: (ُُٕ/ُا٤بعجم الوسيط )( ِ)

 ، بدكف.الناشر: دار الدعوة القادر/٧بمد النجار(



24 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 . و ككركده ُب عند التعريف با٢بسبةشهرت
كبصيغة ، عرؼ ا٢بسبة بالنظر إٔب تاريخ كالية ا٢بسبة: تعريف ٦بمع اللغة العربية -ٓ

بل ا٢بسبة ، كىذا غّب صحيح، "كاف" كىو فعل ماضي ناقص ٗبعُب أنو شيء كاف ٍب انتهى
كما أف التعريف أخرج ،  تقـو بو غالب كاليات الدكلة ا٤بسلمة، إٔب قياـ الساعة موجودة

 احملتسب ا٤بتطوع.
فيقاؿ  إٔب إضافةأنو ٰبتاج  إالمانع كبعد ىذ العرض ٪بد أف تعريف ا٤باكردم جامع 

 ٧بـر ظهرنكر مكهني عن ، ظهر تركو كاجبأمر ٗبعركؼ  ٢بسبة)ا: االصطبلحيالتعريف 
 (.(ُ)عايش الناسكإصبلح ٤ب، فعلو

 محترزات التعريف: 
 : أمر ٗبعركؼ كاجب()كٱبرج بػػػ -ُ

 اإلنكار على ترؾ مأمور بو ليس بواجب ُب الشريعة.
(كٱبرج ب -ِ  : ػػػ)هني عن منكر ٧بـر
 ُب الشريعة.  يصل إٔب درجة ا٢برمة ال، منكرلى كل مرتكب عإلنكار ا

  (فعلوتركو أك ظهر كٱبرج بػػػ)ظهر  -ّ
كيستثُب منو مايتم كشفو بالتفتيش أك بالتجسس  ظهور للناس.ليس لو  كل منكر

 .(ِ)ك٥بما ضوابط كما سيأٌب معنا

 ( عايش الناس٤بصبلح إكٱبرج بػػػ) -ْ
ألهنا أعماؿ ال تتعلق بأعماؿ ، كا٤بعايش للناس ألرزاؽاإلصبلح الذم ال يتعلق با

                                                   
ىٍشرىًب، كما  -رٞبو اهلل–(قاؿ الفّبكز آبادم ُ)

ىٍطعىًم كا٤ب
ًعيشىةي الٍب تىًعيشي ّٔا من ا٤ب

ى
تكوفي بو ا٢بياةي، كما ييعاشي بو"  :"كا٤ب

 ىػ(ُٕٖ( ٦بد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادل )ا٤بتوَب: ٗٗٓانظر: القاموس احمليط )ص: 
ٙبقيق: مكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ: ٧بمد نعيم العرقسيوسي،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 

 ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔناف، الطبعة: الثامنة، لب –كالنشر كالتوزيع، بّبكت 

 انظر ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ . (ِ)
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 مثل خدمات الكهرباء كا٥باتف كغّبىا .احملتسب. 
 بالدعوة:عالقة الحسبة 

بْب الدعوة كا٢بسبة فرؽ ُب ا٤بعُب حيث أف الدعوة بأّا البياف كالتبيْب كاإلرشاد، 
كا٢بسبة مع ما ذكر إال أهنا تزيد ٗبعُب التغيّب للمنكرات كما فيو من إلزاـ كإجبار، أك تعنيف 

 .(ُ)كتوبيخ كما سيأٌب معنا ُب الدراسة
كبْب الدعوة إٔب اهلل تعأب، اشَباكان ُب  أف بْب ا٢بسبة،السابقة ريف اكنستفيد من التع

معُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كأف الذم ٲبيزٮبا عن بعضهما أف ا٢بسبة ٥با ضوابط 
 كشركط كدرجات تضبط خصوصيتها، كٰبصل بو ٛبييزىا عن الدعوة إٔب اهلل تعأب.

بينو ُب مصطلح األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كأف بْب الدعوة كا٢بسبة اشَباؾ 
"فا٢بسبة خاصة تتعلق : حيث قاؿ، حفظو اهللفضيلة أ.د. عبد الرحيم بن ٧بمد ا٤بغذكم 

أم أهنا تعُب با٤بنكرات فقط. أما األمر با٤بعركؼ كالنهي ، كا٤بنكر الظاىر، با٤بعركؼ ا٤بَبكؾ
إٔب ، كيتوجو ُب خطابو، طبلقوإكر على ألنو يعُب با٤بعركؼ كا٤بن، عن ا٤بنكر فهو أكسع

 . (ِ)آّتمع ا٤بسلم"
 : بالرسم التوضيحي التإب، (ّ)كقد مثل ٥با

 
 
 

إال أف جانب النظر ُب ا٢بسبة ، ا٢بسبة ضرب من ضركب الدعوة إٔب اهلل تعأبف
 ا٢بسبة بالنظر ُب جانب ا٤بأمورات عُبى حيثي تي ، ٔب اهلل تعأبإأضيق منو ُب باب الدعوة 

                                                   
 انظر الفصل الرابع ا٤ببحث األكؿ . (ُ)

األصوؿ العلمية كالعملية لؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مع تطبيقاتو ُب الواقع ا٤بعاصر "ا٤بملكة العربية ( ِ)
 ىػ. ُُّْ(، أ.د. عبد الرحيم بن ٧بمد ا٤بغذكم، دار ا٢بضارة للنشر، ط: الثانية، ِٕالسعودية ا٭بوذجان "، )ص

 ا٤برجع السابق.( ّ)

 دائرة الدعوة
 ا٤بنكر دائرة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن

 دائرة ا٢بسبة
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ٖببلؼ الدعوة الٍب تشمل ا٤بأمورات كا٤بنهيات ا٤بستحبات ، كا٤بنهيات ُب الشريعة
  كا٤بكركىات كا٤بباحات.

 اإلصبلح ٤بعايش الناس كأرزاقهم.كا٢بسبة تزيد على الدعوة إٔب اهلل تعأب ٗبباشرة 

ً:  الحسبةًً(ُ)أركان:ًثانياًا
ُب تقسيم ا٢بسبة إٔب أركاف  -رٞبو اهلل تعأب- يعرؼ أحد سبقى أبا حامد الغزإب كٓب

"اعلم أف األركاف ُب : -رٞبو اهلل-حيث قاؿ ، أربعة كما جاء ُب كتابو إحياء علـو الدين
احملتسب كاحملتسب : با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أربعةا٢بسبة الٍب ىي عبارة شاملة لؤلمر 
 . (ِ)عليو كاحملتسب فيو كنفس االحتساب"

 : كىذه األركاف قد استغرقت أجزاء ا٢بسبة عند األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
 ىو القائم بواجب ا٢بسبة.: فاحملتسب -ُ
 نكار احملتسب. إمن ىو من يقع عليو : كاحملتسب عليو -ِ
 قبحو بالشرع أك بالعقل.  كأا عرؼ حسنو ا٤بصالفة ٤ب: فيوكاحملتسب  -ّ
 . عل احملتسبكىو ف: كنفس االحتساب -ْ

ً
 

                                                   
ٍعبىة: جوانبها، كىكىذىًلكى أىرٍكىاف كل بًنىاء" انظر: (الركن لغةن: قاؿ ابن دريد: "الُ) رٍُّكن، ريٍكن كل شىٍيء: جىانًبو، كأركاف اٍلكى

ىػ(، احملقق: رمزم منّب ُِّ(، أليب بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد األزدم )ا٤بتوَب: ٕٗٗ/ِٝبهرة اللغة، )
 ـ.ُٕٖٗ، ُبعلبكي، الناشر: دار العلم للمبليْب، بّبكت، ط.

(، الناشر: مؤسسة الرياف، مرجع سابق. قاؿ ِِٔ، )ص-رٞبو اهلل-اء علـو الدين، أليب حامد ٧بمد الغزإب ( إحيِ)
". انظر: "اٍلكتاب الًَّذم ٠بىَّاهي إٍحيىاء عيليـو الٌدين كىىيوى من أجل كتبو: -رٞبو اهلل-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم ، ل(َٖ/ُ)، االستقامة
الناشر: جامعة ، احملقق: د. ٧بمد رشاد سآب، ىػ(ِٖٕبن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 

 ىػ.َُّْ، ُط.، ا٤بدينة ا٤بنورة، اإلماـ ٧بمد بن سعود

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًالحسبةًًشروط:ًثالثاًا ً:ًوضوابط
 : شركطان لكل ركن من أركاف ا٢بسبة كاآلٌب -رٞبهم اهلل تعأب-ذكر العلماء 

 المحتسب: شركط  -ُ
 كىي ٟبسة شركط.

كاختلفوا ُب شرطْب ذكرٮبا ابن ، متفق عليهاثبلثة شركط أف للمحتسب ذكر العلماء 
، كالتكليف، اإلسبلـ: "يشَبط ُب كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: النحاس بقولو

نو أ: كالراجح، (ُ)"العدالة كإذف اإلماـ: كاختلفوا في، كىذه الشركط متفق عليها، كاالستطاعة
"إذ جنود ا٤بسلمْب ٓب تزؿ مشتملة على : ال يشَبط العدالة كما نص على ذلك الغزإب بقولو

كٓب ٲبنعوا من الغزك ُب عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو ، كظآب األيتاـ، كشارب ا٣بمر، الفاجرك  الرب
، ا١بهاد ُب سبيل اهلل من أعظم أبواب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. ك (ِ)كسلم كال بعده"

بأنو إذا ٓب يوجد فيؤخذ  ط احملتسبُب شرك  -رٞبو اهلل-ككما نص عليو ٠باحة الشيخ 
 .(ّ)باألمثل
 في اإلنكار باليد ففيو حالتين:إذف اإلماـ شرط أما ك 

 ألف، إذف اإلماـفيو يشَبط على آّتمع ف إذا كاف اإلنكار باليد: الحالة األكلى
 لدرء باب ا٤بفسدة. خاص بأىل الواليةُب ىذه ا٢بالة  اإلنكار باليد

كاليتو كأىل بيتو فبل يده ك ٙبت  إذا كاف اإلنكار باليد على منكأما : الثانيةالحالة 
عمرك "عن : كما دٌؿ عليو ا٢بديث الذم ركاه اإلماـ أٞبد ُب مسنده،  إذف اإلماـ فيويشَبط 

ميريكا أبناءكم »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ، بن شعيب عن أبيو عن جده

                                                   
(، حمليي الدين أٞبد بن إبراىيم ّّعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا٥بالكْب، )ص( تنبيو الغافلْب عن أُ)

 ىػ. َُْٕابن النحاس، ٙبقيق: عباس سعيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت، ط. األكٔب، 
 ، مرجع سابق. الناشر: مؤسسة الرياف(، للغزإب، ِّٔ( إحياء علـو الدين، )صِ)
 ب الرابع ُب ا٤ببحث األكؿ، من الفصل األكؿ.انظر: ا٤بطل( ّ)
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 .(ُ)«المضاجعي كفرقيوا بينهم ف، عليها لعشر سنينكاٍضربوىم ، بالصالة لسًبًع سنينى 
لعمـو ، ُب االحتساب ٗبا ىو دكف اليد ذفأخذ اإلط اَب شبا  يقل أحد من العلماءٓبك 

كألنو ُب الغالب ال يَبتب على ، األدلة الدالة على كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
 .أك خلل يضر بأمن آّتمع، ىذين ا٤برتبتْب أذل يلحق باحملتسب أك احملتسب عليو

 المحتسب عليو: شركط  -ِ
 كىي شرط كاحد.

 "أقل ما يكفي فيو أف يكوف إنساف كال: -رٞبو اهلل-شرطان فقاؿ كاشَبط لو الغزإب 
، كعلتو ُب ذلك أف ا٢بسبة "عبارة عن ا٤بنع عن منكر ٢بق اهلل، (ِ)"يشَبط أف يكوف مكلفان 

 . (ّ)صيانة للمنوع عن مقارفة ا٤بنكر"
 :(ْ)المحتسب فيوضوابط  -ّ
 : (ٓ)كالتإب -اهللرٞبو -الغزإب هاأربعة ضوابط كضع ىيك 
 .منكر كونو-أ

 .ُب ا٢باؿ قائم -ب
 .ظاىر من غّب ٘بسس - ت
  غّب اجتهاد.من معلـو  -ث

                                                   
 (ِٓٗ/ٔ) ُب مسنده ىػ(ُِْأبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ا٤بتوَب: أخرجو ( ُ)

، ٙبقيق: الشيخ أٞبد شاكر -رضي اهلل تعأب عنهما-أكؿ مسند عبد اهلل بن عمرك بن العاص ، ٕٔٓٔبرقم: 
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُط.، القاىرة، الناشر: دار ا٢بديث"، "إسناده صحيحكقاؿ: 

عبد اهلل ا٢باكم  ، كتاب الطهارة، أليبَٖٕ، برقم: (ُُّ/ُعلى الصحيحْب )كأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 
، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(َْٓعبد اهلل بن ٧بمد النيسابورم ا٤بعركؼ بابن البيع )ا٤بتوَب:  ٧بمد بن
  ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ، ُط.، بّبكت، دار الكتب العلميةالناشر: 

 ، بدكف.بّبكت، الناشر: دار ا٤بعرفة(، للغزإب، ِّٕ( إحياء علـو الدين، )صِ)
 ، مرجع سابق.الناشر: دار ا٤بعرفة(، للغزإب، ِّٕ، )صإحياء علـو الدين( ّ)
 كسيأٌب التفصيل فيها ُب ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ . (ْ)

 مرجع السابق.، الناشر: دار ا٤بعرفة(، ِّْص)إحياء علـو الدين، للغزإب، انظر: ( ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :(ُ)نفسو شركط االحتساب -ْ
 كىي ثالثة شركط:  
 توافر ضوابط احملتسب فيو. -ُ
 .(ّ()ِ)االحتساب كدرجات، تغيّبالمراتب التدرج ُب استعماؿ  -ِ
 أف ال يَبتب على التغيّب منكر أشد. -ّ

ً:ًالحسبةًًحكم:ًرابعاًا
، العيِب الواجبك ، ا٢بسبة ال تأخذ حكمان كاحدان كإ٭با تَبدد بْب الواجب الكفائي

 : على ثبلثة أحواؿ، ككوهنا نافلة
مٌب ك ، ٯبب أف تقـو بو، كىو ُب حق ٦بموع األمة: الفرض الكفائي: الحالة األكلى

كابن  ، (ْ)اإلماـ الطربمٝبهور العلماء ك ك٩بن قاؿ بو قاـ ّٔا البعض سقط اإلٍب عن الباقْب

                                                   
 من الفصل األكؿ . رابع (كسيأٌب التفصيل فيها ُب ا٤ببحث الُ)

 ا٤برتبة األكٔب: اليد. -ْ( ِ)
 ا٤برتبة الثانية: اللساف.
 ا٤برتبة الثالثة: القلب.

ٍعتي رىسيوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم يػىقيوؿي  دؿ عليها حديث أبو سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو حيث قاؿ: "٠بًى
ٲبى مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍّْرهي بًيىًدًه فىًإٍف ٓبٍى يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو فىًإٍف ٓبٍى يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلبً » أخرجو  «افً ًو كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلً

، كتاب: ٖٕ( برقم: ٗٔ/ُىػ( ُب صحيحو )ُِٔمسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم )ا٤بتوَب: 
، كىأىفَّ اأٍلى  ٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلً ٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً ٍعريكًؼ كىااإلٲباف، بىابي بػىيىاًف كى لنػٍَّهيى ٍمرى بًاٍلمى

 بّبكت، بدكف.، عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف، احملقق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الَباث العريب

ٍب السب ، بالكبلـ اللطيف ٍب الوعظ، "التعريف: -رٞبو اهلل-الغزإب  عددىافهي كما  ا٤بنكر إنكاردرجات كأما ( ّ)
ٍب ، بلىي، كإراقة ا٣بمور، كخطف الثوب ا٤بسلوب كرده إٔب صاحبوٍب ا٤بنع بالقهر، كتكسّب ا٤ب، كالتعنيف

، الناشر: مؤسسة (ّٖٔص، )إحياء علـو الدينانظر:  ".التصويف بالتهديد بالضرب، أك مباشرة الضرب لو
 الرياف، مرجع سابق.

 الناشر: مؤسسة الرسالة، (َٗ/ٕ) ، ٙبقيق: أٞبد شاكرجعفر الطربم ، أليبجامع البياف ُب تأكيل القرآف( انظر: ْ)
 ىػ. َُِْ: األكٔب، ط
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  .(ٔ)كابن باز، (ٓ)كالنحاس، (ْ)تيمية كابن، (ّ)كا٤باكردم، (ِ)كالقرطيب، (ُ)كثّب
كىو ُب حق بعض أفراد األمة إذا كاف ُب أحد : الفرض العيني: الحالة الثانية

 : األحواؿ التالية
فيصّب ُب حقو فرض عْب ، من قبل كٕب األمر لوالية ا٢بسبةإذا عْب احملتسب  -ُ

 .(ٕ)-رٞبو اهلل-قالو ا٤باكردم 
قالو ابن  ، إذا ٓب يقم ُب البلد من ٰبتسب فإنو يكوف كاجب على أىل البلد كلهم -ِ

 .(ٖ)-رٞبو اهلل-كثّب 
قالو ابن باز ، فإنو يكوف ُب حقو فرض عْب: ٓب يكن ُب البلد إال عآب كاحد إذا -ّ

 .(ٗ)-رٞبو اهلل-
فإنو ٯبب عليو : إذا رأل ا٤بنكر كٓب ٱبش على نفسو )سوطان كال سيفان( -ْ

أف إسحاؽ بن إبراىيم : ا٣ببلؿ من طريق -رٞبو اهلل-اإلماـ أٞبد  قالو، االحتساب

                                                   
الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي  يب، أل(ُٗ/ِ)، تفسّب القرآف العظيم( انظر: ُ)

 ىػ.َُِْ، : الثانية، طالناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع احملقق: سامي بن ٧بمد سبلمة، ىػ(ْٕٕ)ا٤بتوَب: 
 .عبد اهلل ٧بمد مشس الدين القرطيب، مرجع سابق (، أليبُٓٔ/ْ، )القرآف ا١بامع ألحكاـ( ِ)
 (، مرجع سابق.ُّٗ( األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، )صّ)
 .مرجع سابق(، ُِ، البن تيمية، )صا٢بسبة ُب اإلسبلـ أك كظيفة ا٢بكومة اإلسبلمية( ْ)
 (، مرجع سابق.َّا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا٥بالكْب، )ص( تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ٓ)
(، ٤بفٍب ا٤بملكة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، الناشر: الرئاسة ِّ( كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، )صٔ)

 العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، إدارة التوعية كالتوجيو، الرياض، بدكف.
 (، مرجع سابق.ُّٗظر: األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، )ص( انٕ)
ًذًه اآٍليىًة أىٍف تىكيوفى فٍرقىة : "َّزن رن مم ام يل ىلُّعند قولو تعأب:  -رٞبو اهلل-( كقاؿ ٖ) كىاٍلمىٍقصيودي ًمٍن ىى

ا الشٍَّأًف، كىًإٍف كىافى ذىًلكى  يىةه ٥ًبىذى كىو كاجب على كل مسلم".  كىاًجبنا عىلىى كيلّْ فػىٍردو ًمنى اأٍليمًَّة ًٕبىٍسًبوً ًمنى األمَّة ميتىصىدّْ
 .الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب، مرجع سابق (، أليبُٗ/ِ)، انظر: تفسّب القرآف العظيمك 

أشرؼ على ٝبعو كطبعو: ، (ِٕ/ٓىػ(، )َُِْ)ا٤بتوَب: ، -رٞبو اهلل-انظر: ٦بموع فتاكل العبلمة عبد العزيز بن باز ( ٗ)
. الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء، إدارة ٦بلة البحوث اإلسبلمية، ٧بمد بن سعد الشويعرد. كطبعو: 

 (، البن باز، مرجع سابق.ِّىػ. كانظر: كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، )صُِْٔالرياض، ط.األكٔب، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

ٚبف سيفان كال "إذا ٓب : قاؿ، مٌب ٯبب علي األمر: أنو قاؿ أليب عبداهلل، حدثهم
 .(ُ)"عصى

كذلك ُب حالة أف يقـو أحد ا٤بسلمْب : أف يكوف االحتساب نافلة: الحالة الثالثة
الكفائي كسقط اإلٍب عن ك  فيكوف حينها قد قاـ بالفرض العيِب، فيحتسب على منكر

فيكوف ، ٍب يأٌب بعده مسلم ثاين فيأمر ٗبا أمر بو األكؿ كينهى عن ما هنى عنو األكؿ، الباقْب
 احتسابو نافلة.

عندما سأؿ عن األمر با٤بعركؼ  -رٞبو اهلل-كعليو ٲبكن ٞبل كبلـ ا٢بسن البصرم 
فرحم اهلل ، كاف فريضة على بِب إسرائيل،  ال يا بِب": كالنهي عن ا٤بنكر أفريضةه ىو؟! قاؿ

 . (ِ)فجعلو عليهم نافلة"، ىذه األمة كضعفهم
فرحم اهلل ، اسرائيل كاف فريضة على بِبأنو ) -رٞبو اهلل-كبلـ ا٢بسن البصرم كأما  

أنو خفف عن ىذه األمة أراد  ( فيحمل على أنوفجعلو عليهم نافلة، ىذه األمة كضعفهم
، مٌب قاـ بو البعص صار ُب حق الباقْب نافلة، من الواجب العيِب إٔب الواجب الكفائي
كما جاء عن سلف بو األدلة من الكتاب كالسنة كّٔذا ٲبكن ا١بمع بْب قولو كما صرحت 

 مة.األ

                                                   
(، ِٖ، )ص-رٞبو اهلل-ن ا٤بنكر من مسائل اإلماـ ا٤ببجل أٞبد بن حنبل ( انظر: كتاب األمر با٤بعركؼ كالنهي عُ)

 .ُق، طُِْٔ(، أليب بكر ا٣ببلؿ، ٙبقيق: عمرك عبدا٤بنعم سليم، الناشر: مكتبة الصحابة، ِٖ)ص

 (، أليب بكرِّ، )ص-رٞبو اهلل-( كتاب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من مسائل اإلماـ ا٤ببجل أٞبد بن حنبل ِ)
 ، مرجع سابق.ا٣ببلؿ



، وأبرز الشبه التي تثار حولها، أهمية الحسبة: المطلب الثاني
وتطورها، ودور العلماء في ونشأة الحسبة 

 الحسبة وحدود حسبتهم  .

ًالحسبة:ًأولًا ً:(ُ)أىمية
 :كتتضح أٮبية ا٢بسبة من خبلؿ العناصر التالية

كالقياـ ، كقربة من أجل القرب، تعأب من أجل العباداتأف ا٢بسبة عبادة هلل  -ُ
بواجب ا٢بسبة طاعةن هلل تبارؾ كتعأب كاتباعان ألمر رسولو صلى اهلل عليو كسلم يَبتب عليها 

 من زن رن مم ام يل ىلُّ: قاؿ تعأب، كالفبلح ُب الدارين، األجر الوفّب

َّىيني مي زي ٰىري ين ىن نن
(ِ). 

األخركية قاؿ اهلل ك ، الدنيوية العقوبةأف القياـ بواجب ا٢بسبة فيو النجاة من  -ِ
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: تبارؾ كتعأب
َّمهىه جه ين ىن من حنخن

(ّ). 
يٍػفىةى ٍبًن اليىمىافً  كجاء : عىًن النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  رضي اهلل عنو عىٍن حيذى

عىثى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىتىٍأميريفَّ بًالمىٍعريكًؼ » هىويفَّ عىًن الميٍنكىًر أىٍك لىييوًشكىنَّ اللَّوي أىٍف يػىبػٍ كىلىتػىنػٍ
 .(ْ)«عىلىٍيكيٍم ًعقىابنا ًمٍنوي ثيمَّ تىٍدعيونىوي فىالى ييٍستىجىابي لىكيمٍ 

قىاؿى ": -رٞبو اهلل-أهنا العبلمة الفارقة بْب أىل اإلٲباف كأىل النفاؽ قاؿ البيهقي  -ّ

                                                   
( كلبلستزادة انظر: األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كأثرٮبا ُب حفظ األمة، سالة دكتوراه، منشورة، د. عبدالعزيز ُ)

، ُ، طالرياض، إدارة التوعية كالتوجيوا٤بسعود، الناشر: الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، 
 ىػ.ُُْْ

 .َُْ، آية: سورة: آؿ عمراف( ِ)

 .ٖٕآية: ا٤بائدة، ( سورة: ّ)

ىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىًن ، أبواب: الفًب، ُِٗٔبرقم:  (ْٖٔ/ْ) أخرجو الَبمذم ُب سننو( ْ)
بىابي مىا جىاءى ُب األىٍمًر بًا٤ب

ٍنكىرً 
ي
 ، مرجع سابق. ىىذىا حىًديثه حىسىنه ، كقاؿ أبو عيسى: ا٤ب
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ـي أىٍٞبىدي  مىا كىالنػٍَّهًي عىًن  األمر با٤بعركؼفػىثىبىتى بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كيجيوبي ": -اهللي  رىًٞبىوي -اإٍلً
فػىٍرؽى مىا بػىٍْبى اٍلميٍؤًمًنْبى ، اٍلميٍنكىرً  كىالنػٍَّهيى عىنً  ٍبيَّ ًإفَّ اهللى تػىعىأبى جىعىلى اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكؼً ، اٍلميٍنكىرً 

 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي نيُّ: كىاٍلميٍؤًمنىاًت أًلىنَّوي قىاؿى 
َّخب حب جب

(ُ)"(ِ).  
 سبيل األنبياء كا٤برسلْب كصاّب ا٤بؤمنْب.ا٢بسبة أف  -ْ
كىي ، اإلسبلـك  أف ا٢بسبة تصلح ّٔا ديانة آّتمعات كاألفراد ألهنا نظاـ الدين -ٓ

 كا٢بارس األمْب لو.، سياج الدين
كيسهل ، كالباطل حقان ، كٯبعل ا٢بق باطبلن ، أنو بَبؾ ا٢بسبة يلٌبس على الناس -ٔ

، كّٔذا هتدـ قواعد الشريعة، كا٤بؤكلْب، كا١بافْب ٥با، اخَباؽ ا٤ببطلْب للنصوص كالغالْب فيها
 كيعيث الباغي عليها بالفساد.، كتدؾ حصوهنا

كتقل ّٔا ، تنشر ّٔا الفضيلة حيث، أف ٩با يبْب اٮبيتها عظيم ٜبرهتا ُب الناس -ٕ
كتصلح ّٔا معايش الناس ، ّٔا األمن كالعدؿكٰبصل ، صلح ّٔا آّتمعات كاألفرادتك ، الرذيلة

 .كأرزاقهم

ًحول:ًثانياًا ًتثار ًالتي ًالشبو ً:الحسبةًًأبرز
: شبهة القوؿ "أف ا٢بسبة مأخوذة من كظيفة يونانية تسمى: أكالن 

(Agoranomos) ")كٲبكن ترٝبتها إٔب )صاحب السوؽ(ّ).  
كىي   -كفقو اهلل-كىذه الشبهة ال صحة ٥با من عدة أكجو ذكرىا د. أٞبد ا٤بنبجي 

 : كالتإب

                                                   
 .ٕٔ، آية: التوبةسورة: ( ُ)

ىػ( ْٖٓٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣براساين، أبو بكر البيهقي )ا٤بتوَب: ، أل(ْٓ/َُ)، اإلٲباف( شعب ِ)
٨بتار أٞبد الندكم، الناشر: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ، كإشراؼ: : الدكتور عبد العلي عبد ا٢بميد حامدٙبقيق

 ىػ. ُِّْ، ُط.، بالرياض بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام با٥بند

 ـ.ُِٔٗ(، ٝبع نقوال زيادة، الناشر: ا٤بطبعة الكاثوليكية، بّبكت، ُّ( انظر: ا٢بسبة كاحملتسب ُب اإلسبلـ، )صّ)
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كفعلها األنبياء السابقْب قبل كجود ، "أف مبدأ ا٢بسبة موجود ُب القرآف الكرًن -ُ
 ا٢بضارة اليونانية.

، ا٢بسبة موجودة ُب عهد نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كا٣بلفاء من بعدهأف  -ِ
 الٍب مكنتهم من االطبلع على ا٢بضارات.، الفتوحات اإلسبلميةقبل 

 . (ُ)"كما أف لفظة )ا٢بسبة( عربية صرح -ّ
 : (ِ))أف ا٢بسبة تعارض ا٢برية الشصصية(شبهة القوؿ : ثانيان 

فا٢بسبة ال تعارض الناس ُب حرية االختيار ُب تعامبلهتم ، كىذه الشبهة ال صحة ٥با
الٍب ، كلكن ا٢برية الشصصية ا٤بطلقة، ا٢برية الشصصية ُب ذلككتَبؾ ٥بم ، الشصصية كا٤بالية

بل كيرفضو عقبلء ، أمر مرفوض يرفضو اإلسبلـ، التفلت من األكامرك ، ٗبعُب ارتكاب ا٤بناىي
 العآب.

"كال كجود أصبلن للحرية الشصصية ا٤بطلقة ُب : -كفقو اهلل-يقوؿ د. فضل إ٥بي 
  .(ّ)مشارؽ األرض كمغارّٔا"

 
 
 

                                                   
لبناف، ، ، الناشر: دار طوؽ النجاة(َُٔ-ُٖٓ/ُ، )( انظر: علم ا٢بسبة بْب النظرية كالتطبيق، د. أٞبد ا٤بنبجيُ)

د الدين أبو ّٓ( َِ/ّ)، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر". انظر: كالصَّرًيح: ا٣ٍبىاًلصي "ىػ. ُّْْاألكٔب، ط: 
 ىػ(َٔٔالسعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب: 

 .٧بمود ٧بمد الطناحي -ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكل ، ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗبّبكت، ، الناشر: ا٤بكتبة العلمية

(، أ.د. فضل إ٥بي، الناشر: دار ا٢بضارة، الرياض، ٕ( انظر: شبهات حوؿ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، )صِ)
 ق.َُّْ، ٕط.

 (.ٕ( ا٤برجع السابق، )صّ)
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ًالحسبةًوتطورىا:ًثالثاًاً ً:نشأة
 (ِ)ككوالية (ُ)عند ا٢بديث عن نشأة ا٢بسبة البد من اإلشارة إٔب أف نشأهتا كشعّبة

كىي ، بدأت منذ فرض األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كصار كاجبه على الناس القياـ بو
 ما ٲبكن تسميتو بعصر تكوف دكلة اإلسبلـ.

ففي ، فظهور الوالية كاف منذ بداية نشأة دكلة اإلسبلـ إال أهنا ٗبسميات ٨بتلفة 
)كالية السوؽ أك عامل : كا٣بلفاء الراشدين ظهرت كالية ا٢بسبة ٗبسمى، عصر النبوة

على سوؽ  رضي اهلل عنو ا٢بكم بن سعيد بن العاص حيث كٔب رسوؿ اهلل ، (ّ)السوؽ(
كُب ىذا داللة ، (ْ)-رٞبو اهلل-أبو عمرك خليفة بن خياطكما ذكر ذلك احملدث ،  ا٤بدينة

 كاضحة على أف نشوء ىذه الوالية ىو ُب عصر النبوة.
أنو  رضي اهلل عنو اهللعند ترٝبتو ٤بعمر بن عبد -رٞبو اهلل-كذكر أيضان ابن حجر  

ا عامل كىي الٍب ٯبلس إليه، أقطع معمر بن عبد اللَّو داره الٍب بالسوؽ صلى اهلل عليو كسلم
 . (ٓ)السوؽ

، مع قيامهم با٢بسبة، كقد استمر ا٣بلفاء الراشدكف ُب تعيْب كالة على السوؽ
                                                   

انظر: الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات  .( الشعّبة: كل مىا جعل علمان على طىاعىة فػىهيوى شعّبىة كىا١ٍبمع )شىعىائًر(ُ)
٧بمد  -ىػ( ٙبقيق: عدناف دركيش َُْٗ(، للكفوم أبو البقاء ا٢بنفي )ا٤بتوَب: ِّٓ)ص: ، كالفركؽ اللغوية

 بّبكت.، ا٤بصرم الناشر: مؤسسة الرسالة

ميم اإلحساف ( ٧بمد عِْٓ)ص: ، انظر: التعريفات .( الوالية ُب الشرع: "تنفيذ القوؿ على الغّب شاء أـ أىب"ِ)
 ىػ.ُِْْ، ُط.، آّددم الربكٍب، الناشر: دار الكتب العلمية

( خبلفان ٤با يذكره بعض الباحثْب ُب ا٢بسبة، بأف ا٢بسبة كوالية بدأت ُب النصف الثاين من القرف األكؿ كُب العصر ّ)
 الية ا٢بسبة(.العباسي، كىوا غّب صحيح، كإ٭با الذم بدء ُب العصر العباسي تسمية الوالية بػػػػ )ك 

أبو عمرك خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفرم البصرم )ا٤بتوَب: ( انظر: تاريخ خليفة بن خياط، كىو ْ)
 ىػ. َُْٓ، ِالرياض، ط -(، ٙبقيق: د. أكـر العمرم، الناشر: دار طيبة ٕٗا٤بلقب بػ)شباب(، )ص ىػ(َِْ

ٞبد ، أل(ِِّ/ُ)، اإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة كالسداد٥بداية ك نظر: اا، كىو من رجاؿ الصحيح عند البصارم
الناشر: دار ا٤بعرفة ، احملقق: عبد اهلل الليثي، ىػ(ّٖٗبن ٧بمد بن ا٢بسْب بن ا٢بسن، أبو نصر البصارم )ا٤بتوَب: 

 ىػ. َُْٕ، ُط.، بّبكت -
بّبكت، ط: -ر الكتب العلمية، البن حجر العسقبلين، الناشر: دا(ُٔٓ/ٔ)( انظر: اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، ٓ)

 ىػ. َُْٓ، الناشر: دار الفكر، (ٔٓص/ِٗا١بزء)، تاريخ دمشق البن عساكرىػ. كانظر: ُُْٓ، ِ
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 .(ُ)ُب ا٢بكم ٢برصهم على اقتفاء أثر الرسوؿ 
ا٣ببّب ": يسمى العريف كىو، معاكف لو، كُب عهد الدكلة األموية أضيف للمحتسب

مشهوران ، كتدليسهم، بغشوشهم يتصذ من صاّب أىل ا٢برؼ كالصناعات يكوف خبّبان عا٤بان 
 .(ِ)"يكوف مشرفان على أحوا٥بم، بالثقة كاألمانة

كأصبح يطلق  )عامل السوؽ أك كإب السوؽ(كُب عهد الدكلة العباسية تغّب مسمى 
. كاستمرت ا٢بسبة ّٔذا (ّ))كالية ا٢بسبة( كمن يتقلدىا يسمى )كإب ا٢بسبة(: عليها مسمى

 .(ْ)كالعثمانية، كا٤بماليك، كاأليوبية، كالفاطمية، ةاالسم ُب عهد الدكلة اإلخشيدي
أما الدكلة السعودية األكٔب كالثانية فا٢بسبة كشعّبة ُب ىذين العصرين كانت ُب عصر 
ازدىار ك٘بديد، ٘بدد ّٔا ما ا٭بحى من رسـو الشريعة، كانتصر ّٔا هلل فهدمت شواىد الشرؾ 

ا٣بالص لرب العا٤بْب، بعد أف تركوا العمل  يقيموف الدين -ٕبمد اهلل-كالبدع، كرجع الناس 
بفرائضو، ككاف لؤلمراء كالعلماء كالقضاة كالدعاة، كعامة الناس، دكر بارز ُب القياـ با٢بسبة 

 كإب ا٢بسبة الر٠بي فيها لو عمل ُب السوؽ .كما كاف ُب ىذين العصرين،  
ك٤با قامت الدكلة السعودية الثالثة كانت ا٢بسبة فيها قد تشكلت فيها ُب عدة كاليات 

                                                   
أبو عبد اهلل ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي بالوالء، البصرم، البغدادم ، (ْْ/ٓ)، الطبقات الكربل( انظر: ُ)

، هتذيب التهذيبىػ. كانظر: َُُْ، ُ، الناشر: دار الكتب العلمية، ط.ىػ(َِّا٤بعركؼ بابن سعد )ا٤بتوَب: 
 ىػ.ُِّٔ، ُا٥بند، ط  -، البن حجر العسقبلين، الناشر: دائرة ا٤بعارؼ النظامية (ُُّ/ٓ)

(، ٕبث منشور ُب ٦بلة ٗٗٓ( انظر: التصنيف ُب علم ا٢بسبة ُب الدكلة اإلسبلمية، د. حساـ السامرائي، )صِ)
بتاريخ ذك ا٢بجة  ْٓك٦ْْبلة علمية فصلية ٧بكمة تعُب بَباث ا٤بملكة العربية السعودية، العدد: الدرعية كىي 

-ِّّالرياض. كانظر: علم ا٢بسبة بْب النظرية كالتطبيق، للمنبجي، )ص-ق، الناشر: مكتبة الرشد ُِْٗ
 (، مرجع سابق.َّٓ

"ككىافى عىلىى اٍلكيوفىًة عىلىى ا٢بًٍٍسبىًة ُب ( فقاؿ: سيلىٍيمىافى اأٍلىٍحوىؿي عىاًصمي ٍبني ( حيث أخرج ابن سعد ُب الطبقات عند ترٝبة )ّ)
". كتعترب ىذه أكؿ إشارة ٥بذه ئىةو اٍلمىكىايًيًل كىاأٍلىٍكزىاًف، كىكىافى ثًقىةن، كىًثّبى ا٢بٍىًديًث، كىمىاتى سىنىةى ًإٍحدىل أىًك اثٍػنىتػىٍْبً كىأىٍربىًعْبى كىًما

 ، البن سعد، مرجع سابق.(ِٔٓ/ٕ)، الطبقات الكربليد )كإب ا٢بسبة(. انظر: الوالية با٤بسمى ا١بد
(، َّٓ-ِّّ( كلبلستزادة ُب تاريخ ا٢بسبة كنشأهتا انظر: علم ا٢بسبة بْب النظرية كالتطبيق، للمنبجي، )صْ)

، مرجع سابق، كانظر: ا٢بسبة بْب ا٤باضي كا٢باضر بْب ثبات األىداؼ كتطور األسلوب، لعلي القرين
ق، كانظر: ا٢بسبة ُب اإلسبلـ نشأهتا ُِْٕ، ِالرياض، ط:  -(، الناشر: مكتبة الرشد ٖٗٓ-ْٖٗ/ِ)

 ىػ.ُّّْ، ُ(، الناشر: دار الصادؽ الثقافية، ط.َُّ-ّٓكتطورىا، د. رائد ا٢بصونة، )ص
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، من الواليات الر٠بية ُب الدكلة كلكن ٗبسميات ٨بتلفة عن ا٤بسميات ا٤بعركفة ُب السابق
كىي تعُب بإصبلح ا١بانب ، الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: كمنها

، البلدياتمنها ما يعُب بإصبلح ا٤بعيشة كأرزاؽ الناس كك ، (ُ)خبلقي ُب آّتمعالشرعي كاأل
كالنقل كغّبىا من الواليات ُب ىذه ، كالزراعة، كا٤بواصفات كا٤بقاييس، كىيئة الغذاء كالدكاء

 .- جزل اهلل كالة أمرىا عن ا٤بسلمْب خّب ا١بزاء -الببلد ا٤بباركة 
 ماداـ أف ا٥بدؼ متحقق.، اليةكال مشاحة ُب ا٤بصطلحات ٥بذه الو 

الكتاب كالسنة كاإلٝباع كالقياس : أما مصادر ا٢بسبة فكاف ُب ٝبيع العصور ىو
أ٢بت ا٢باجة إٔب االستعانة ٗبصدرو من مصادر  (ِ)كالعرؼ. ك٤با جاء العصر السعودم الثالث

ّٔا ُب )السياسة الشرعية( كقد ساىم ُب سن أنظمة يعمل : كىوما يعرؼ ٗبصطلح، الشريعة
كسببو أنو "اتسعت عبلقة الدكلة بالعآب ا٣بارجي كانضمت ، االحتساب على من خالفها

صاحبو قدـك أفراد ، كحدث ُب الببلد تطور اقتصادم كسياسي كبّبين، إٔب منظمات عا٤بية
 . (ّ)كلكل منهم دينو كعاداتو ا٤بصتلفة"، من بلداف متفرقة لطلب الرزؽ كالعمل

السنة كالٍب ٚبدـ ا١بانب اإلحتسايب  ك  افقة مع تعاليم الكتابفسنت )األنظمة( ا٤بتو 
كتنظيم ، كنظاـ البلديات، كنظاـ غسيل األمواؿ، كنظاـ مكافحة التزكير كنظاـ ا١بمارؾ

الرئاسة العامة للهيئات كنظاـ ا٤بعادف كا٢بجار الكرٲبة كنظاـ مكافحة ا٤بصدرات كنظاـ ىيئة 
                                                   

ت ىػ حيث صدر فيو مرسـو ملكي بضم ا٥بيئات ٙبُّٕٕإٔب  ُّّْ( ككاف ٣بركجها تطور بدء منذ عاـ: ُ)
ق. كانظر: الكتاب ُّْٕمسمى كاحد ىو )الرئاسة العامة ٥بيئة...(. ككاف أكؿ نظاـ للهيئة قد صدر ُب عاـ 

الوثائقي للرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، إعداد كنشر: مركز البحوث كالدراسات بالرئاسة، 
ثبات األىداؼ كتطور األسلوب، لعلي القرين، ىػ. كانظر: ا٢بسبة بْب ا٤باضي كا٢باضر بْب ُُّْ، ُط.

 (، مرجع سابق.ِّٕ-ِٕٓ/ِ)
غفر اهلل لو كأسكنو ا١بنة -ق،  ُُّٗ( كيبدأ من توٕب جبللة ا٤بلك عبد العزيز بن عبد الرٞبن على الرياض عاـ: ِ)

-٤بلك عبد العزيز ، كقد أدرؾ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز عصر جبللة ا-كجزاه اهلل عن ا٤بسلمْب خّب ا١بزاء
 كمن بعده من ا٤بلوؾ إٔب عصر ا٤بلك فهد رٞبهم اهلل ٝبيعان.  -رٞبو اهلل

(، د.عبدالرٞبن بن صاّب اليحٓب، ٕ( انظر: ا٢بسبة ُب النظاـ األساسي للحكم ُب ا٤بملكة العربية السعودية، )صّ)
معة االماـ ٧بمد بن سعود من قسم الدعوة كاالحتساب، ٔبارسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كأصلو 

 ىػ.ُّْٔ، ُاالسبلمية، الناشر: بدكف، الرياض، ط.
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 .(ُ)ك كغّبىا من األنظمةالغذاء كالدكاء كنظاـ ٞباية ا٤بستهل
كسايرت بو متطلبات ا٢بياة ، أثره ُب تطور مسّبة ا٢بسبة (ِ)كقد كاف للسياسة الشرعية

 كمتغّباهتا. 
أف الدكلة السعودية الثالثة شهدت تطوران للواليات الدينية كٖباصة : ك٩با سبق يتبْب

باقيةن خالدةن ، ف كمكافكىذا التطور كاف شاىدان على صبلح الشريعة لكل زما، كالية ا٢بسبة
كالقدرة ، كشاىدان على أف ا٢بسبة صا٢بة ٤بواكبة متغّبات ا٢بياة، ُب األرض إٔب قياـ الساعة

 كالعدؿ.، كاألمن، كتلبية احتياج البشرية للدين، على التكيف مع اختبلؼ آّتمعات

ًالحسبةًً ًفي ًالعلماء ًحسبتيمرابعاا:ًدور ً.وحدود
ُب القياـ بواجب ا٢بسبة إذ أف أعداء الشريعة من أىل األىواء، لقد كاف للعلماء دكر بارز 

بْب الفينة كاألخرل غاراهتم  إلسبلـ كا٤بسلمْبكا١باىلْب من أىل البدع، يشنوف على ا
 الساعةاطل باقي إٔب قياـ ألسباٗبنها أف اهلل جٌل كعبل جعل الصراع بْب ا٢بق كالب

 ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٹ ٹ ُّ 
َّ(ّ)

بل يزالوف يقذفوف با٢بق على الباطل فيزىقو ك٥بم ُب فكرثة األنبياء، ىم كالعلماء   .  
على  -رٞبو اهلل –ذلك مواقف كثّبة مشهوده كمن ذلك احتساب شبخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ازاف( عندما غزا ببلد ا٤بسلمْب كظلم كهنب أمواؿ الناس، كأراؽ الدماء فقد ذكر قالتَب ) قائد
خرج إليو ُب كفد فقاؿ لو  -رٞبو اهلل–أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -اهللرٞبو –ّب ثابن ك

أىٍنتى تػىٍزعيمي أىنَّكى ميٍسًلمه كىمىعىكى ميؤىذّْنيوفى كىقىاضو كإماـ كشيخ على ما بلغنا فغزكتنا كبلغت :"

                                                   
 .www.boe.gov.sa، : موقع ىيئة ا٣برباء على الشبكة العنكبوتيةإٔب انظر كلبلستزادة( ُ)

يرد ُب تعريف السياسة الشرعية ىي: "تدبّب شؤكف الدكلة اإلسبلمية الٍب ٓب  -رٞبو اهلل-( يقوؿ د. عبدالعاؿ عطوة ِ)
ٕبكمها نصه صريح، أك الٍب من شأهنا التغّب أك التبدؿ، ٗبا ٰبقق مصلحة األمة، كيتفق مع أحكاـ الشريعة 

 ."سن األنظمة تعترب من السياسة الشرعية إذا حققت مقصدان من مقاصد الشريعة"، كقاؿ: كأصو٥با العامة"
 د عطوة، الناشر: جامعة اإلماـ ٧بمد ، د. عبدالعاؿ أٞب(ٕٔ، كصْٕص)انظر: ا٤بدخل إٔب السياسة الشرعية 

 ىػ. ُِْٓ، ِ: بن سعود اإلسبلمية، طا

  . ُٖسورة: األنبياء، آية  (ّ)
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دى اإٍلًسٍ  اًفرىٍيًن كىمىا غىزىكىا ًببلى انىا كى ، بىٍل عاىدكا ببلدنا على ماذا؟ كأبوؾ كجدؾ ىبلكو كى ـً بلى
. : كىجىرىٍت لىوي مىعى قىازىافى كىقيٍطليوشىاٍه  قومنا، كىأىٍنتى عىاىىٍدتى فػىغىدىٍرتى كىقػيٍلتى فىمىا كىفػٍَّيتى قىاؿى

ا لًلًَّو، كقاؿ ا٢بق كٓب ٱبش إال اهلل عزكجل. ـى اٍبني تػىٍيًميَّةى ًفيهىا كيلّْهى ، قىا ٍم أيميوره كىنػيوىبه قاؿ  كىبيوالى
: كىٍيفى آكيلي ًمٍن كقرب إٔب  ا١بماعة طعامان فىأىكىليوا ًمٍنوي ًإالَّ اٍبنى تػىٍيًميَّةى فىًقيلى لىوي أىالى تىٍأكيلي؟ فػىقىاؿى

اًر النَّاًس، قىا ٍبتيٍم ًمٍن أىٍغنىاـً النَّاًس كىطىبىٍصتيميوهي ٗبىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن أىٍشجى : ٍبيَّ ًإفَّ طىعىاًمكيٍم كىكيلُّوي ٩بَّا نػىهى  ؿى
قىازىافى طىلىبى ًمٍنوي الدُّعىاءى فػىقىاؿى ُب دعائو " اللهم إف كاف ىذا عبدؾ ٧بىٍميوده ًإ٭بَّىا يػيقىاًتلي لًتىكيوفى  

دى كىاٍلًعبىادى، كىإً  ا ٍف كىافى ًإ٭بَّى كىًلمىتيكى ًىيى اٍلعيٍليىا كىلًيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لىكى فىاٍنصيٍرهي كىأىيٍّْدهي كىمىلٍّْكوي اٍلًببلى
تيوي ًىيى اٍلعيٍليىا كليذؿ اإلسبلـ كأىلو فأخذ لو كزلزلو  نٍػيىا كىلًتىكيوفى كىًلمى ـى رًيىاءن كى٠بيٍعىةن كىطىلىبنا لًلدُّ قىا

ٍيوً  : كىقىازىافي يػيؤىمّْني عىلىى ديعىائًًو، كىيػىٍرفىعي يىدى : فىجىعىٍلنىا كدمره كأقطع دبره " قىاؿى ٪بىٍمىعي ثًيىابػىنىا  قىاؿى
ٍوفنا  ًمًو ًإذىا أىمىرى ًبقىٍتًلًو.خى : فػىلىمَّا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدًه قىاؿى لىوي قىاًضي اٍلقيضىاًة  ًمٍن أىٍف تػىتػىلىوَّثى ًبدى قىاؿى

بيكى ًمٍن ىينىا،  ، كىاللًَّو الى نىٍصحى نىا كىتػيٍهًلكى نػىٍفسىكى ٪بم الدين بن صىٍصرىل كىغىيػٍريهي: ًكٍدتى أىٍف تػيٍهًلكى
: كىأىنىا  .(ُ)"أىٍصحىبيكيمٍ  كىاللًَّو الى  فػىقىاؿى

ديانة كىذا النص يدؿ على عظم أثر العلماء ُب ا٢بسبة كدكرىم العظيم ُب حفظ اإلسبلـ ك 
، كقد ذكرت لنا صفحات الكتب ٝبلة من احتساب العلماء كحتساب اإلماـ ٤بسلمْب ا

،   (ِ) كالعز بن عبد السبلـ كغّبىم من العلماء -رٞبو اهلل –سفياف الثورم كاإلماـ أٞبد ك
كمن ىؤالء الشيخ عبد العزيز بن باز كالٍب ستفرد لو الصفحات القادمة ببياف احتسابو تقريران 

 . كعمبلن 
فبل ٰبتسبوف باليد إال إذا كانوا من يتوقفوف عندىا اإلنكار ك راتب يلتزموف ٗبالعلماء ك 

كما سيأٌب معنا مفصبلن أصحاب الصبلحية ، كعامة احتسأّم ىو ٗبرتبة اللساف كالقلب،  
 .(ّ) ُب ىذه الدراسة

                                                   
 ىػ(ْٕٕأبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ا٤بتوَب:  (َُِ/ ُْالبداية كالنهاية )(ُ)

 .  ـ ُٖٖٗ -، ىػ َُْٖالطبعة: األكٔب ة احملقق: علي شّبيالناشر: دار إحياء الَباث العربي

كلئلستزاده من مواقف العلماء ُب ا٢بسبة انظر: مناىج العلماء ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، لفاركؽ عبد  (ِ)
 آّيد السمرائي،طبع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .

 األكؿ .انظر ا٤ببحث الرابع من الفصل  (ّ)
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 ثانيالالمبحث 
 -رحمه هللا-التعريف بالشيخ عبدالعزيز بن باز 

 الحالة السياسيةووبيان مكانته العلمية والعملية 
 واالجتماعية في عصرهواالقتصادية 

 :كىو في مطلبين
رحمه - الشيخ عبد العزيز بن باز بنس: المطلب األول

مكانته بيان و، ونشأته، ومولده-هللا
نبذة عن و، ووفاته، والعملية، العلمية

الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 .في عصره

مكانة الحسبة عند سماحة الشيخ عبد : الثانيالمطلب 
 العزيز 
 وحكمها عنده. - رحمه هللا -بن باز 
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 -رحمه هللا-الشيخ عبد العزيز بن باز بنس: المطلب األول
، مكانته العلميةبيان و، ونشأته، ومولده

نبذة عن الحالة السياسية و، ووفاته، والعملية
 .واالقتصادية واالجتماعية في عصره

ًالشيخ:ًأولًا ً:ًومشايخو،ًونشأتو،ًومولده،ًنسب
جامع العلـو ، ُب عصره كقامع البدعة، كناصر السنة، ىو شيخ اإلسبلـ إماـ األمة

، تواضعالعابد ا٤ب الزاىد، كرًناللق ا٣بصاحب ، احملتسب كالداعية، آّدد، العبلمة، األصيلة
، الدعاة إٔب اهلل تعأب كافل،  ا٤بسلموف ُب مشارؽ األرض كمغارّٔايـو موتو من بكاه ، الكرًن

، كرئيس ىيئة كبار علمائها، مفٍب عاـ ا٤بملكة العربية السعودية، األرامل كاأليتاـكاألسر ك 
كرئيس اللجنة الدائمة لئلفتاء ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن ٧بمد 

رٞبو -كانت كالدتو ك  كٝبعنا بو ُب جنتو.، كرفع درجتو، غفر اهلل لو -ؿ باز بن عبد اهلل آ
 ػػ.ىَُّّذم ا٢بجة سنة شهر مدينة الرياض ُب  ُب -اهلل

"كقد بدأت الدراسة منذ الصغر كحفظت القرآف الكرًن قبل : عن نفسو يقوؿ رٞبو اهلل
ىػ. فضعف  ُّْٔعاـ البلوغ ككنت بصّبان ُب أكؿ الدراسة ٍب أصابِب ا٤برض ُب عيِب 
أف ىذا  غّب، (ُ)ىػ"َُّٓبصرم بسبب ذلك.. ٍب ذىب بالكلية ُب مستهل ٧بـر من عاـ 

 نيل العلـو النافعة.كإصراران على ، كٮبة عالية ان ٞباس إال -رٞبو اهلل-ما زاده  االبتبلء
كقد نشأ رٞبو اهلل على الطاعة منذ نعومة أظفاره يقوؿ الشيخ سعد بن عبداحملسن 

، تقيان ، "منذ نعومة أظفاره كاف شابان : ز كىو قريب لسماحة الشيخ كيكربه بعشر سنواتالبا
 .(ِ)كعمره ثبلثة عشر"، ا٤بسجد ركضةكمكانو دائمان ُب ، سباقان لفعل ا٣بّب
كعبادةن هلل ، العملية خلقان عظيمان ك  مع ىذه ا٤بنزلة كا٤بكانة العلمية -رٞبو اهلل-كقد ٝبع 

                                                   
٦بموع فتاكل ، انظر: كقد تفضل ٠باحة الشيخ عبد العزيز بإمبلء نبذة عن حياتو كقرئت عليو بعد كتابتها فأقرىا( ُ)

 (، مرجع سابق.ٗ/ُ)كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 
(، ِّ، ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد ا٢بمد، )ص-رٞبو اهلل-( جوانب من سّبة اإلماـ عبدالعزيز بن باز ِ)

 ىػ. ُّْٔ، ِالناشر: مؤسسة عبدالعزيز بن باز ا٣بّبية، ط: 
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 كتقلبلن من الدنيا.، ككرمان ، ان كتواضع، تبارؾ كتعأب
"منذ : -كفقو اهلل- أٞبد بن عبدالعزيز بن بازالشيخ د.  ابنوفيقوؿ : أما العبادة

 .(ُ)عرفت كالدم كىو يقـو قبل الفجر بساعة يصلي إحدل عشر ركعة"
فمنها الرقية الشرعية على من يطلبها منو من عامة الناس مع علو : كأما التواضع

ككذلك سؤالو كاحتفائو ٗبن سلم عليو من عامة الناس كسؤالو عن ا٠بو ، الدنيامنزلتو ُب 
جلوسو للطعاـ على سفرة "منها ك ، كيفرح ّٔم كلو ٓب يعرفهم، الكامل كلو كاف من الشباب

 . (ِ)"ا٢باجة ككاحدة مع عامة الناس كفيهم الفقّب كا٤بسكْب كالوضيع كالضعيف كذ
، كل يـو من الضيوؼ يتناكلوف عنده طعاـ الغداء  فبل يكاد ٱبلو بيتو: كأما الكـر

حٌب ، رٗبا أقاـ الضيوؼ عنده ُب البيت عدة أشهر مع أسرىم كىو ال يعرفهم"ك ، العشاءك 
 .(ّ)"تقضى حاجتهم

بعد أف طلب منو تغيّب بيتو ألنو يضيق "فمن ا٤بواقف أنو : كأما التقلل من الدنيا
تغّب كجهو كقاؿ ٫بن ، بيت أكسعكالبحث عن ، بالضيوؼ كالعاملْب ُب ا٤بكتب

يغضب إذا طلب تغيّب  -رٞبو اهلل-ككاف ، يقصد مسافركف إٔب الدار اآلخرة، !!!مسافركف
 .(ْ)"يزيد على ٟبس عشر سنة كرٗبا بقي أثاث ٦بلسو كمكتبو ما، سيارتو أك أثاث بيتو

كا٤بتنوعة ُب  ، ا١بميلةك ، ذات األخبار العجيبة -رٞبو اهلل-قد أفردت مواقف الشيخ ك  
 . (ٓ)كتب مستقلة منشورة ٲبكن الرجوع إليها

                                                   
 ىػ. ُِِْ، ِالرياض، ط:  -(، د. عبدالعزيز السدحاف، الناشر: دار ابن األثّب ِٓ( اإلماـ ابن باز، )صُ)
 - دار ا٥بجرة: ، عبدالرٞبن الرٞبة، الناشر(ِِٔ-ِٔٓ، )صانظر: اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبدالعزيز بن باز (ِ)

 .قُُِْ، ِ: ط، الرياض

ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد ، (ُٖٓ-ُٕٔص، )-رٞبو اهلل-( جوانب من سّبة اإلماـ عبدالعزيز بن باز ّ)
 ا٢بمد، مرجع سابق.

ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد (، ُِٗ-ُِٕ، )ص-رٞبو اهلل-ة اإلماـ عبدالعزيز بن باز ( جوانب من سّب ْ)
 ا٢بمد، مرجع سابق.

كاالطبلع على ىذه ا٤بواقف الَببوية ا١بميلة انظر: اإل٪باز ُب ترٝبة  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة ُب ترٝبة ( كلبلستزادة ٓ)
ر: منهج الشيخ عبدالعزيز ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب، ٤بعإب الشيخ اإلماـ عبدالعزيز بن باز، مرجع سابق. كانظ

= 
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ً:مشايخو
ككنت قد بدأت ُب تلقي العلـو الشرعية كالعربية على أيدم كثّب من ": يقوؿ رٞبو اهلل

 : علماء الرياض من أعبلمهم
الشيخ ٧بمد بن عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن ابن الشيخ ٧بمد بن عبد  -ُ
 اهلل.رٞبهم -الوىاب 
الشيخ صاّب بن عبد العزيز بن عبد الرٞبن بن حسن ابن الشيخ ٧بمد بن  -ِ

 رٞبهم اهلل.-عبدالوىاب. قاضي الرياض 
 رٞبو اهلل.-الشيخ سعد بن ٞبد بن عتيق )قاضي الرياض(  -ّ
 رٞبو اهلل.-الشيخ ٞبد بن فارس )ككيل بيت ا٤باؿ بالرياض(  -ْ
أخذت عنو  -رٞبو اهلل-الشيخ سعد كقاص البصارم )من علماء مكة ا٤بكرمة(  -ٓ

 ىػ.ُّٓٓعلم التجويد ُب عاـ 
٠باحة الشيخ ٧بمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رٞبو اهلل كقد الزمت  -ٔ

ىػ. ُّْٕحلقاتو ٫بوا من عشر سنوات كتلقيت عنو ٝبيع العلـو الشرعية ابتداء من سنة 
 ىػ حيث رشحت للقضاء من قبل ٠باحتو.ُّٕٓإٔب سنة 

 .(ُ)"كأحسنو كتغمدىم ٝبيعا برٞبتو كرضوانو، جزل اهلل ا١بميع أفضل ا١بزاء

                                       
= 

ىػ، كانظر: عبدالعزيز بن باز عآب فقدتو األمة، ٤بعإب د. ٧بمد ُِْٗ، ِسليماف أبا ا٣بيل، الناشر: بدكف، ط: 
 ٩بن من أعبلمنا تراجم لبعض أعبلـ ا٤بسلمْبىػ. كانظر: ُِْٕ، ُالرياض، ط. -الشويعر، الناشر: ا٢بميضي 

مؤلفو جزءن  منو كقد أفردأك ما بينهما، لعبدالعزيز بن صاّب العسكر،  .َُِْق كُّٓٗتوُب ُب عامي 
ق، كانظر: منهج اإلماـ عبدالعزيز بن باز َُِْ، ُ، الناشر: بدكف، ط.ّللحديث عن الشيخ رٞبو اهلل كىو ج

عهد العإب للدعوة كاالحتساب، قسم الدعوة ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب، رسالة دكتوراه، حملمد البداح، قدمت للم
 ىػ.ُِْٕ- ُِْٔٔبامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود بالرياض 

، (ٗ/ُ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)
 مرجع السابق
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ًالعلمية:ًثانياًا ً:ًمكانتو
 : كأما مكانتو العلمية فينبئك عنها ما يلي

، كالدعاة، كاألساتذة، كالقضاة، فإف غالب كبار العلماء: كثرة طالبو
رٞبو -٩بن درس على ٠باحة الشيخ ، ن ُب العصر ا٢باضريا٤بوجودكطبلب العلم 

، عرب اللقاء ا٤بباشر أك عرب الكتب ككسائل التسجيل، أك استفاد من علمو -اهلل
دركسو منذ توليو القضاء ُب الدٓب  -رٞبو اهلل- ابتدأكقد ، (ُ)ٰبصر كعددىم ال

حيث  -رٞبو اهلل-ن سنة( إٔب أف توُب يككاف عمره )سبعان كعشر ، قُّٕٓسنة 
ٔبامع ، قدر عدد ا٢باضرين ُب درسو ُب الرياض قبل كفاتو قرابة األلف دارس

 . (ِ)كجامع األمّبة سارة بالبديعة، اإلماـ تركي بن عبداهلل
ا٤بملكة العربية من داخل  لوالعلماء  نعي: ك٩با يدؿ على مكانتو العلمية

 : كمنها، كما شهدكا لو بو، خارجهاك ، السعودية
٠باحة مفٍب الديار السعودية من بعده الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ  و عنوقالما 

أٝبع الناس على أمانتو كعدالتو  "فقدنا جبل السنة...: قاؿ -بارؾ اهلل ُب عمره-شيخ 
 .(ّ)كخيارتو كصدقو كإخبلصو"

 "ىو من: قاؿ -رٞبو اهلل-عثيمْب صاّب بن الشيخ ٧بمد بن العبلمة ما قالو عنو ك 
 .(ْ)"أعلم الناس با٢بديث كالتوحيد كالفقو

باز ابن ": قاؿ -ٞبو اهللر -الشيخ ٧بمد بن ناصر األلباين العبلمة احملدث ما قالو عنو ك 
 .(ٓ)٦بدد ىذا القرف"

                                                   
 قامة بْب الرياض كالدٓب كالطائف كا٤بدينة كمكة.تنقل ُب حياتو لئل -رٞبو اهلل-( كالسبب أف ٠باحة الشيخ ُ)
، ُالرياض، ط. -(، الناشر: دار العاصمة ِٔ( انظر: اإلبريزية ُب التسعْب البازية، د. ٞبد الشتوم، )صِ)

 ىػ.َُِْ
الرياض،  -(، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، دار أصالة ا٢باضر َِِ-َُِ( ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، )ّ)

 ق.َُّْ، ُط.
 لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، مرجع السابق.(، َِٗ، )صترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز( ْ)
 ، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، مرجع السابق.(ُِْص)ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ( ٓ)
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"إنو آية ُب اإل٤باـ : قاؿ -حفظو اهلل- صاّب الفوزافد. الشيخ معإب كما قالو عنو 
 .(ُ)ك٨بٌرجيها كدرجتها"، كاألسانيد، ا٤بتوف: ديثٗبسائل الفقو كأقواؿ العلماء كحفظ ا٢ب

إف الشيخ ": قاؿ -رٞبو اهلل-كما قالو عنو ٧بدث ببلد اليمن الشيخ مقبل الوادعي 
 .(ِ)"ابن باز من أحسن العلماء اتباعان لكتاب اهلل كسنة رسولو 

"٠باحة : قاؿ -رٞبو اهلل- سيد طنطاكمالشيخ شيخ األزىر ٠باحة كما قالو عنو 
شيصنا الشيخ عبد العزيز بن باز كاف من العلماء القبلئل الذين قضوا حياهتم ُب خدمة 

كبعيدة عن كل مآب ، بعيدة عن ا٣برافات، العلم ككانت عقليتو عقليةن فقهيةن نقيةن صافيةن 
 .(ّ)يثبت ُب الكتاب كالسنة"

 كمؤلفات.من فتاكل كرسائل : نتاجو العلميضصامة إ ك٩با يدؿ على مكانتو العلمية
 : فمنها على سبيل ا٤بثاؿ

 .الفوائد ا١بلية ُب ا٤بباحث الفرضية" -ُ
 التحقيق كاإليضاح لكثّب من مسائل ا٢بج كالعمرة كالزيارة )توضيح ا٤بناسك(. -ِ
كيشتمل على أربع مقاالت مفيدة )حكم االحتفاؿ با٤بولد ، التحذير من البدع -ّ

كتكذيب الرؤيا ا٤بزعومة من خادـ ، النصف من شعبافكليلة ، كليلة اإلسراء كا٤بعراج، النبوم
 ا٢بجرة النبوية ا٤بسمى الشيخ أٞبد(.

 رسالتاف موجزتاف ُب الزكاة كالصياـ. -ْ
 كما يضادىا. الصحيحةالعقيدة  -ٓ
 كجوب العمل بسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ككفر من أنكرىا. -ٔ
 الدعوة إٔب اهلل كأخبلؽ الدعاة. -ٕ
 كيم شرع اهلل كنبذ ما خالفو.كجوب ٙب -ٖ
 حكم السفور كا٢بجاب كنكاح الشغار. -ٗ

                                                   
 مرجع السابق.، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، (ُِّص)ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ( ُ)
 ، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، مرجع السابق.(ُِِص)ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ( ِ)
 ، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، مرجع السابق.(ُِٗص)ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ( ّ)



19 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 نقد القومية العربية. -َُ
 ا١بواب ا٤بفيد ُب حكم التصوير. -ُُ
 الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب )دعوتو كسّبتو(. -ُِ
 ، كيفية صبلة النيب صلى اهلل عليو كسلم  -ُ): ثبلث رسائل ُب الصبلة -ُّ

 أين يضع ا٤بصلي يديو حْب الرفع من الركوع؟(. -ّ، ُب ٝباعةكجوب أداء الصبلة -ِ
 حكم اإلسبلـ فيمن طعن ُب القرآف أك ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. -ُْ
 حاشية مفيدة على فتح البارم كصلت فيها إٔب كتاب ا٢بج. -ُٓ
رسالة األدلة النقلية كا٢بسية على جرياف الشمس كسكوف األرض كإمكاف  -ُٔ

 د إٔب الكواكب.الصعو 
 إقامة الرباىْب على حكم من استغاث بغّب اهلل أك صدؽ الكهنة كالعرافْب. -ُٕ
 ا١بهاد ُب سبيل اهلل. -ُٖ
 الدركس ا٤بهمة لعامة األمة. -ُٗ
 .كجوب لزـك السنة كا٢بذر من البدعة -َِ
ٝبع ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة -ُِ

 ثبلثوف ٦بلدان.اثناف ك كبلغت ٦بلداتو ، د. ٧بمد الشويعر :كترتيب
د. عبد اهلل بن ٧بمد : ٝبع كإعداد كل من، ٦بموع فتاكل نور على الدرب -ِِ

 د. أٞبد بن عبد العزيز بن باز.ك  الطيار
 .(ُ)الدكتور ٧بمد بن سعد الشويعر: ٝبعها، ٦بموع فتاكل نور على الدرب -ِّ
من الكتب ُب فنوف متنوعة خرج بعضها كبعضها ُب شركحات كتعليقات لعدد  -ِْ
يعملوف بتفافو  -جزاىم اهلل خّبان - كاليزاؿ القائموف على مؤسسة ابن باز ا٣بّبية (ِ)اإلعداد"

 كالشركح النافعة.، إلخراج ما تبقى من ا٤بؤلفات
                                                   

رب، ١بميع ا٤بؤلفْب، عندما اكتمل كقد أفاد اإلخوة ُب مؤسسة ابن باز ا٣بّبية، أف ٦بموع ٦بلدات نور على الد( ُ)
 ٝبعو بلغت ٟبسة كثبلثوف ٦بلدان، اثناف كثبلثْب ٦بلدان قد طبعت، كثبلثة أخرل مازالت ُب طور الطباعة.

، (ُُ/ُ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ِ)
 .مرجع سابق
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ًالعملية:ًثالثاًا ً:ًمكانتو
رٞبو -يقوؿ ُب الببلد  الدينية٤بناصب عديد من الاتوليو  العمليةك٩با يدؿ على مكانتو 

 : عن نفسو -اهلل
 : كقد توليت عدة أعماؿ ىي"
 ىػ.ُّٕٓالقضاء ُب منطقة ا٣برج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما  -ُ
ىػ. ككلية الشريعة بالرياض بعد ُِّٕالتدريس ُب ا٤بعهد العلمي بالرياض سنة  -ِ

 ىػ.ُّّٕإنشائها سنة 
 ىػ.ُُُّٖب عاـ ، اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورةعينت نائبا لرئيس ا١بامعة  -ّ
 ىػ.َُّٗتوليت رئاسة ا١بامعة اإلسبلمية ُب سنة  -ْ
صدر األمر ا٤بلكي بتعييِب ُب منصب الرئيس العاـ إلدارات البحوث العلمية  -ٓ

 ىػ.ُّٓٗ: كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ُب
س ىيئة كبار صدر األمر ا٤بلكي بتعييِب ُب منصب ا٤بفٍب العاـ للمملكة كرئي -ٔ

  ىػ.ُُْْ، العلماء كرئيس إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
 : كإٔب جانب ىذا العمل عضوية كثّب من آّالس العلمية كاإلسبلمية من ذلك

 رئاسة ٦بلس ىيئة كبار العلماء با٤بملكة. -ُ
 رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء. -ِ
 العآب اإلسبلمي. عضوية كرئاسة آّلس التأسيسي لرابطة -ّ
 رئاسة آّلس األعلى العا٤بي للمساجد. -ْ
 رئاسة آّمع الفقهي اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة التابع لرابطة العآب اإلسبلمي. -ٓ
 عضوية آّلس األعلى للجامعة اإلسبلمية ُب ا٤بدينة ا٤بنورة. -ٔ
 .(ُ)"عضوية ا٥بيئة العليا للدعوة اإلسبلمية ُب ا٤بملكة -ٕ

                                                   
، (ُِ/ُكمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع فتاكل ُ)

 ، مرجع سابق.ٝبع الشويعر
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ًوف اتو.:ًرابعاًا
نتقل الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز مفٍب عاـ ا٤بملكة العربية السعودية إٔب رٞبة ا

عن عمر يناىز ، ىػ كرئيس ىيئة كبار العلماءَُِْ/ُ/ِٕاهلل تعأب صباح يـو ا٣بميس 
 إثر مرض أٓب بو.، تسعة كٜبانْب عامان 

كا٤بسجد النبوم  كقد صلي عليو ُب اليـو الذم يليو صبلة الغائب ُب ا٤بسجد ا٢براـ
كٝبيع جوامع ا٤بملكة بعد صبلة ا١بمعة بأمر من خادـ ا٢برمْب الشريفْب ا٤بلك فهد بن 

كقد نعاه الديواف ا٤بلكي بكلمات تيعرب بصدؽ عن عميق ٧ببة  -رٞبو اهلل-عبدالعزيز 
"كقد خسر : ك٩با جاء ُب البياف .-رٞبو اهلل-بوفاة الشيخ ، كحزف كعظيم مصيبة

حيث فقدكا عا٤بان جليبلن كرس كل حياتو ُب سبيل ، اة ٠باحتو خسارة كبّبةا٤بسلموف بوف
كإف خادـ ، كخدمة ا٤بسلمْب على اختبلؼ أكطاهنم ُب ٝبيع أ٫باء ا٤بعمورة، العلم

ك٠بو النائب الثاين إذ يعزكف أسرة الفقيد ، ا٢برمْب الشريفْب ك٠بو كٕب عهده األمْب
أف يتغمده بواسع  -جل كعبل-اهللاتو ليسألوف كالشعب السعودم كالعآب اإلسبلمي بوف

كا٢بمد ، إنو ٠بيع ٦بيب، كينزلو منازؿ الشهداء، كيسكنو فسيح جناتو، كمغفرتو، رٞبتو
كقد حضر الصبلة على جنازتو خادـ  (ُ)كإنا هلل كإنا إليو راجعوف"، هلل على قضائو كقدره

ككاف ٩بن ٰبب  -رٞبو اهلل تعأب رٞبة كاسعة-ا٢برمْب الشريفْب ا٤بلك فهد بن عبد العزيز 
كىو ٱبرج من  -رٞبو اهلل-كقد التقطتو عدسات التصوير ، ٠باحة الشيخ ٧ببةن عظيمة
هد جنازتو كقد ش -جعلهما اهلل من أىل الفردكس األعلى- جيبو ا٤بنديل كٲبسح دموعو

ٝبوع غفّبة من ا٤بصلْب الذين قدموا ك  العلماءك  الوزراءك  ُب ا٢بـر عدد كبّب من األمراء
للصبلة عليو من سائر ا٤بناطق كاحملافظات ُب ا٤بملكة كاكتظت ّٔم جنبات ا٤بسجد 

حٌب كرم جثمانو ، صلوا عليو كتبعوا جنازتو، كيقدركف ٗبا يزيد على ا٤بليوف مصلي، ا٢براـ
، كالشعب السعودم، ككاف يومان حزينان على حكومة الببلد، ة العدؿ ٗبكة ا٤بكرمةُب مقرب 

 كالعلماء كطلبة العلم كا٤بسلموف ُب أرجاء ا٤بعمورة.
، ك٠بع بوفاتو إال ترحم عليو كمسح الدمع من عينيو، كما من أحد عرؼ ٠باحة الشيخ

                                                   
 (، لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، مرجع سابق.ُُْ-َُْ( ترٝبة الشيخ عبدالعزيز بن باز، )صُ)
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بقولو ، كتعأب على أىلها الفناءكقد كتب اهلل تبارؾ ، كىذه حاؿ الدنيا ليس ٢بيو فيها بقاء
َّىئيئ نئ مئ زئُّ: جل كعبل

(ُ). 
العلماء كالكتاب كاألدباء نثران كشعران ٗبقاالت عديدة كقصائد   -رٞبو اهلل-كقد رثاه 

 :(ِ)أٞبد ا٤بسلم من أىل الدٓب قاؿ فيها: كمنها قصيدة الشاعر، كثّبة
 رحػػػػػػػػػػػل اإلمػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػآب الربػػػػػػػػػػػاين

 

 بػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػدجى رٰبانػػػػػػػػػػة اإلٲبػػػػػػػػػػافً 
 

 عبلمػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلـ ٕبػػػػػػػػػري علومػػػػػػػػػو
 

 ُب ذا الزمػػػػػػػػاف كمرشػػػػػػػػد اإلخػػػػػػػػوافً 
 

ًفيًعصره:ًخامساًا ًالسياسيةًوالقتصاديةًوالجتماعية ًالحالة ً:ًنبذةًعن
 : (ّ)أكالن: الحالة السياسية

ُب ا مستقرن  اا سياسين عصرن  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز لقد عاش 
 كلكنو متقلبان كمأساكيان ُب ا٣بارج.، داخل ا٤بملكة العربية السعودية

حيث كلد ، عاش الشيخ عبدالعزيز بن باز ُب عصر مستقر داخليان فقد : أما الداخل
تسعى حينها ككانت الدكلة ، عشر سنة لحدإببعد فتح الرياض  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة 

                                                   
 .ِٔ( سورة: الرٞبن، آية: ُ)
بيتان، انظر كتاب: من أعبلمنا تراجم لبعض أعبلـ ا٤بسلمْب ٩بن توُب ُب عامي ( كىي مطلع قصيدة من عشرين ِ)

(، كقد ٝبع ِٖٓ، لعبدالعزيز بن صاّب العسكر، مرجع سابق، )صّأك ما بينهما، ا١بزء َُِْق كُّٓٗ
 ا٤بؤلف فيو عدة قصائد ُب رثاء الشيخ.

ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب (، ّٓ-ٗ، )عبدالرٞبن( انظر: الدكلة السعودية كالدعوة اإلصبلحية، أ.د. عبدالرحيم ّ)
كانظر: نشأة الدكلة السعودية  ىػ.ُِْٖ، الرياض - ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيزِمئة عاـ ج

، ٤بعإب الشيخ د. عبداحملسن الَبكي، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، (َُٕ-ٕٓ، )كالدعوة اإلصبلحية
، كانظر: الدكلة السعودية كالدعوة اإلصبلحية ىػ.ُِْٖ، الرياض -ا٤بلك عبدالعزيز  غّب منشور، طبع دارة

، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز (ََِ-ُُُ، )د.٧بمد العجبلف
ٕبث مقدـ لندكة ٤بعإب د. ٧بمد الشويعر (، ِّٔ-َِّ، )كانظر: نشأة الدكلة السعودية ىػ.ُِْٖ، الرياض -

كانظر: البناء السياسي  ىػ.ُِْٖ، الرياض -ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
، لياسْب سويد، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، (َٗٓ-َٗٓ، )للمملكة العربية السعودية
 ىػ.ُِْٖ، الرياض -طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
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 لبسط نفوذىا كإحبلؿ األمن فيها.
ملحقاهتا( إٔب )ا٤بملكة العربية ك٪بد ك  زكشهد عصره تغيّب مسمى )ملك ا٢بجا

 ق.ُُّٓالسعودية( عاـ 
كشهد بداية تأسيس الدكلة على غرار الدكؿ ا٢بديثة الٍب تعتمد على ا٤بؤسسات 

كًب تعيْب ، قُّْٓكًب إصدار األنظمة فيها ككاف أكؿ نظاـ للدكلة عاـ ، كالنظم ا٢بديثة
كًب تعيْب السفراء ُب  -رٞبو اهلل-يمافالوزراء ككاف أكؿ كزير ٥با كزير ا٤بالية عبداهلل بن سل

كما شهد توسع ا٤بملكة ُب العبلقات ا٣بارجية مع الدكؿ فتم استقباؿ عدد ،  الدكؿ األجنبية
كفتح سفارات أك ٩بثليات ٥بم بعد عاـ ، الدبلوماسيْب ٥بم ُب داخل ا٤بملكةك  من ا٤بمثلْب

الفتية ا٤بملكة العربية ككذلك شهد عصر الشيخ رٞبو اهلل انضماـ الدكلة ، قُُّٓ
ا٤بعاىدات الدكلية كالٍب تتماشى مع تعاليم الدين ك  السعودية لكثّب من االتفاقيات

أك ا٤بنظمات ، مة ىيئة األمم ا٤بتحدةظكمن: للمنظمات الدكلية كاالنضماـ، اإلسبلمي
 :ك٦بلس التعاكف ا٣بليجي أك ا٤بنظمات اإلسبلمية، كمنظمة ا١بامعة العربية: اإلقليمية

 كمنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي كالتعاكف اإلسبلمي كرابطة العآب اإلسبلمي.
 : ا٤بملكة العربية السعوديةعن عدكاف الكما شهد عصره حربْب لردع 

حرب اليمن لردع عدكاف اإلماـ ٰبٓب عندما اعتدل على ٪براف كاحتلها فسار : األكٔب
سعود بن األمّب  -رٞبو اهلل- عبد العزيزق بقيادة ابن ا٤بلك ُّّٓا١بيش السعودم عاـ 

كانتهت بطلب الصلح  كاحتل ا٢بديدة ككصل إٔب مشارؼ صنعاء -رٞبو اهلل-عبدالعزيز 
  .كنصر السعودية

حرب ا٣بليج لردع العدكاف العراقي على دكلة الكويت كمدينة ا٣بفجي عاـ : الثانية
 .ق كانتهت بالنصر كدحر جيوش صداـ حسْب الباغيةُُُْ

فإف معظم الدكؿ العربية : (ُ)في العالم العربي كاإلسالميالسياسية أما الحالة 

                                                   
. ٕبث (ُْٕ-ُِٔ، )انظر: تطور السياسة ا٣بارجية ُب عهد ا٤بلك عبدالعزيز، حملمد بن سليماف ا٣بضّبم( ُ)

كانظر:  ػ.ىُِْٖ، الرياض -، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز ُِمقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ ج
= 
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٠باحة اإل٪بليزم أك الفرنسي كقد شهد عصر  االستعماركاإلسبلمية كانت تقع ٙبت كطأة 
. (ق تقريبان ُّٕٔ) -ـُْٖٗالشيخ رٞبو اهلل نكبة فلسطْب كاحتبل٥با من قبل اليهود عاـ 

-ـُٕٗٗ السوفيٍب االٙبادمة على أيدم كما شهد عصره اجتياح أفغانستاف ا٤بسل
كما شهد عصره عدة إبادات ك ، ـُٖٖٗانتهت ّٔزٲبة كانسحاب عاـ  .(ق تقريبان ََُْ)

ٝباعية لبعض األقليات ا٤بسلمة ُب عدد من البلداف كشعب بورما ا٤بسلم على أيدم 
وات كأىل مدينة ٞباة )من السنة( على يد ق، كشعب البوسنة على أيدم الصرب، الركىنج

 .(ق تقريبان َُّْ)-ُِٖٗالنصّبم حافظ األسد عاـ 
كما شهد عصره قياـ ثورات على ا٢بكاـ ُب البلداف اإلسبلمية كالعربية ككاف من 

كم ا٤بلك الشاه كالٍب مكنت من كصوؿ ا٣بميِب إٔب حثورة ا٣بميِب على  اكشرن  اثرن أعظمها أ
، البلداف اإلسبلمية كا٢برمْب الشريفْبحيث سعوا بعدىا لزعزعة أمن كاستقرار ، سدة ا٢بكم

 .ة ُب البلداف العربية كاإلسبلميةثِب عشرياإلكتصدير العقيدة 
. سالت فيها (تقريبان  قَُْٕ) - ُٖٖٗ ككذلك قامت ثورة ُب ا١بزائر كفتنة عاـ

  .يزيد على مئٍب ألف قتيل دماء الناس كقتل فيها ما
شيخ عبدالعزيز ٠باحة القد شهد عصر ف: في العالم الخارجيالسياسية الحالة أما 

 : ااستصدمت فيو أسلحة الدمار الشامل كٮب عاصرتاريخ ا٤بالبن باز قياـ أعظم ا٢بركب ُب 
 (.تقريبان  ىػُّّّ-قُِّٖـ )ُُٖٗ -ـ ُُْٗا٢برب العا٤بية األكٔب عاـ 
 .(ق تقريبان ُّْٔ-قُّٖٓ.)ـُْٓٗ-ُّٗٗكا٢برب العا٤بية الثانية عاـ 

 من شررىا. سكاهنا زيرة العربية ىذين ا٢بربْب إال أنو ناؿكقد جنب اهلل ا١ب

                                       
= 

و: سنت جوف فليب سابقان( تعريب: تاريخ ٪بد كدعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب السلفية، لعبداهلل فليب )كا٠ب
بّبكت. كانظر: البناء السياسي للمملكة العربية السعودية ، لبناف - عمر الديراكم، الناشر: ا٤بكتبة األىلية

 -، لياسْب سويد، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز (َٗٓ-َٗٓ)
 .الرياض
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 : (ُ)في عصره االقتصاديةالحالة ثانيان: 
عظيمان للدكلة كآّتمع  اقتصادياُب عصره ٙبوالن  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة لقد شهد 

للملكة ُب ربع قرف مفصرة لكل  االقتصادم"إف التطور : -رٞبو اهلل- قاؿ عنو عبداهلل فليب
 : كٮبا متباينْبعصريْب اقتصاديْب  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخكلقد عاش  (ِ)أىلها"

كفيو كاف ا٢باضرة يعتمدكف ، منو كاالستفادةقبل اكتشاؼ النفط  عصر ما: األكؿ
كالصيد ، كاإلقليميةكالتجارة احمللية  -النجارة كا٢بدادة كالبناء-كا٢برؼ اليدكية ، على الزراعة

كأما البادية كانوا يعتمدكف على تربية األغناـ كاإلبل كيبحثوف عن مواطن العشب ، كالغوص
كمن ا٤بواشي يصنعوف من ، جدبت األرض مستهم الضراء كساءت أحوا٥بمأكالرعي كإذا 

 الفرش كبعض األثاث.ك  شعرىا كصوفها ككبرىا البيوت
كلكن السمة الغالبة ، ضرة كالبادية عند ٝبع الزكاةككانت خزينة الدكلة تستفيد من ا٢با

مع ما ٯبتاح الببلد من سنوات ا١بفاؼ كقلة األمطار ، على ا١بميع ىي القلة ُب ا٤باؿ كالفقر
نو كجد ُب بعض أكقد ذكر األستاذ عبد العزيز التوٯبرم "، حيث تسوء األحواؿ ا٤بعيشية

من البلداف ٓب ٯبدكا  ان ٤بلك ١بمع الزكاة أف كثّب ا٤بكاتبات كالوثائق بْب أمراء ا٤بناطق كعماؿ ا
علموا أكقد ، كبعض البلداف ٓب تتعد زكاهتا بضعة رياالت، ٘بب عليو إخراج الزكاةا فيها أحدن 

، رٗبا كاف بعضهم ُب مثل تلك الًسنةك  .(ّ)ا٤بلك أنو رٗبا يقدموف عليو ليأكلوا من مضوفتو"
 ا٢بصوؿ على كجبة طعاـ حٌب ال ٲبوتوا.يعملوف من الصباح إٔب ا٤بساء مقابل 

، منو ُب بناء الدكلة كاالستفادة، قُّٕٓبعد اكتشاؼ النفط عاـ  عصر ما: الثاني
                                                   

، أ.عبدالرٞبن ا١بريسي ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة ٗالسعودم بْب ا٤باضي كا٢باضر، ٦بلد ( انظر: االقتصادُ)
ىػ. كانظر: اإلدارة ا٤بالية ُب عهد ا٤بلك ُِْٖالرياض،  -عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 

اـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك ، ٤بعإب د. عبداهلل الفيصل ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عٗعبدالعزيز، ٦بلد 
ىػ. كانظر: تاريخ ٪بد كدعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب السلفية، لعبداهلل فليب، ُِْٖالرياض،  -عبدالعزيز 

 مرجع سابق.
 مرجع سابق.، ( كانظر: تاريخ ٪بد كدعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب السلفية، لعبداهلل فليبِ)

(، ٤بعإب د. عبداهلل الفيصل، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة ُِٓ/٤ٗبلك عبد العزيز، )( اإلدارة ا٤بالية ُب عهد اّ)
 ىػ. ُِْٖالرياض،  -عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
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كأصبح ا٣بّب ، حيث صار ألكؿ مرة لدل الدكلة قدر من ا٤باؿ تستفيد منو ُب البناء كالتنمية
 بةاحمل قيادة الراشدةالل قبعلى الشعب بفضل اهلل أكالن ٍب ٕبسن الرعاية كالتوجيو من  دفقيت

بناء كقدمت القركض ا٢بسنة ل، كعبدت الطرؽ، فميدت شبكات الكهرباء كا٤باء، لشعبها
كعاش الناس حالة ، فرص التجارة كتضاعفت، كفتحت الوظائف، ٤بساكن كا٤بزارع كا٤بصانعا

كهلل - ىذاكامتد ا٣بّب إٔب يومنا ، من الرفاه ُب السكن كاألثاث كا٤بآكل كا٤بشارب كا٤ببلبس
الببلد من الثمرات كا٤بصنوعات كا٤بأكوالت ىذه لم يعد شيء يذكر ُب خارج ف -ا٢بمد

حفظ افاللهم  ُب ببلد ا٣بّب ا٤بملكة العربية السعودية مثلو.عندنا كا٤بلبوسات إال كموجود 
  ٥بم ساكنيها الشكر ٤بوليها.أىذه النعمة ك 

 : (ُ)في عصره االجتماعيةالحالة : ثالثان 
الشيخ رٞبو اهلل ُب بيئة اجتماعية فريدة ك٦بتمع قل نظّبه بْب ٠باحة لقد عاش 

٦بتمع يعتقد باعتقاد أىل ، آّتمعات ٦بتمع نقي ُب معتقده من الشرؾ كالبدع كا٣برافات
البعد عن مناىج أىل ك ، الصاّب أقواؿ السلفالكتاب كالسنة ك اتباع ب، السنة كا١بماعة
 الدعوة ترعىفيو الدكلة ك ، توقف الدليليتوقف حيث ٦بتمع ي لقد كاف، الكبلـ كاألىواء

كتكرمهم غاية  ىمكتستشّب ، أىل العلم الشرعيكتقرب ، كتوليهما عناية كبّبة، كالتعليم
 اإلكراـ. 

على ك٤با قامت الدكلة ، البادية كأا٢باضرة كىم من نوعْب من السكاف  كآّتمع
 كاحدة كإماـ كاحد رايةٙبت  ا١بميع توحد ،بأطنابو فيهاضرب األمن كالعدؿ ك ، قدميها

                                                   
، لصاحب ا٤بعإب عبدالعزيز السآب، األمْب العاـ ٦ُّبلد ، ( انظر: ا٢بركة الفكرية كالثقافية ُب ببلدنا عرب مائة عاـُ)

، الرياض -لس الوزراء، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز ّٓ
، د.سعيد ا٥باجرم، ٕبث مقدـ ُّج ، ىػ. كانظر: تطور التنظيم االجتماعي ُب ا٤بملكة العربية السعوديةُِْٖ

ىػ. كانظر: الثوابت ُِْٖ، الرياض -لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
، د. ابراىيم بن مبارؾ ا١بوير، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب ُّج، كا٤بتغّبات االجتماعية ُب آّتمع السعودم

ىػ. كانظر: الثوابت كا٤بتغّبات ُب آّتمع ُِْٖ، الرياض -مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
عبداهلل بن حسْب ا٣بليفة، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ، أ.د. ُّج ، السعودم

ىػ. كانظر: تاريخ ٪بد كدعوة الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب السلفية، لعبداهلل ُِْٖ، الرياض -ا٤بلك عبدالعزيز 
 فليب، مرجع سابق.
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٪بد ُب كسط ا١بزيرة العربية ككاف للمجتمع  مإقليُب  -رٞبو اهلل-الشيخ  نشأةككانت ، عادؿ
"أما أىل ٪بد فهم ال : رٞبو اهلل-النجدم عوائد حسنة قاؿ عنها األمّب ضارم آؿ رشيد 

، كتزحيف الزحوؼ، إكراـ الضيفمنها ، يزالوف متمسكْب ُب أغلب سّبة العرب ا٤بتقدمْب
كأنفة ، كمواساة للجار، كإكراـ للقادـ، كفيهم مأكل للغريب، كصٌف الصفوؼ ُب ا٢برب

 .(ُ)"كإنكار للضيم
بقوة الَبابط األسرم كىي ٦بتمع ا٤بملكة العربية السعودية ُب عامتو ككذلك ٲبتاز 

 إحدل مصادر القوة ُب آّتمع.
، كالتعليم، نقبلت حضارية ُب ا٤باؿ تعأب الشيخ رٞبو اهلل ٠باحة كشهد عصر

: كمن أبرزىا، ٩با زاد من دكر ا٢بسبة، االجتماعي كالثقاُبال شك أف ٥با تأثّبىا ، كاإلعبلـ
 كتطور التعليم كدخوؿ كسائل اإلعبلـ. ، توطْب البادية

ة من ٨بالفات ا٢بضاري اتتغّب ا٤بنشاط ُب مواجهة ما تفرزه ىذه  كلقد كاف للحسبة
، كتعأبرسوخ اإلٲباف باهلل تبارؾ ُب ك ، رد الناس إٔب كتاب اهلل تعأب كُب، للكتاب كالسنة

  .كالبقاء على ما كاف عليو السلف الصاّب رسولو سنة تباع اك 
 : يتضح لناسياسية كاقتصادية كاجتماعية كمن خبلؿ ما سبق من بياف ا٢بالة 

الت متغّبة كمتقلبة صنعت منو أف ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مر عصره ٕبا
قد ، كشصصية ذات فهم للقضايا ا٤بعاصرة، ذات خربة كدراية ُب أمور ا٢بياة، شصصية قوية

كالٍب ، كُب ا٤بسائل ا٤بتعلقة با٢بسبة، شهدت النوازؿ كا٤بستجدات ُب مسائل ا٢ببلؿ كا٢براـ
 ىي ٧بل ىذا البحث كنظر الباحث.

                                                   
، كتبها: أ. كديع البستاين، ٙبقيق: عبداهلل بن (ُِٕ( نبذة تارٱبية عن ٪بد، أمبلىا األمّب ضارم بن رشيد، )صُ)

 ق.ُُْٔصاّب العثيمْب، الناشر: دارة ا٤بلك عبدالعزيز، 
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مكانة الحسبة عند سماحة الشيخ عبد العزيز : المطلب الثاني
 وحكمها عنده. -رحمه هللا-بن باز 

ًبازًًًًأولا:ًمكانة ًبن ًالعزيز ًالشيخًعبد ًاهلل-الحسبةًعندًسماحة ً:ً-رحمو
يوٕب ا٢بسبة ا٤بكانة العلمية  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز لقد كاف 

كال أدؿ على ذلك من أنو ، كىو ما ستربزه ىذه الرسالة ُب صفحاهتا، كالعملية ا٤بستحقة
حٌب ضايقو ، كتَبقب صنعو كإنكاره، عند كل نازلة منكرة تتوجو أبصار الغيورين إليو ترمقو

كلعلنا نستشف ، بالرغم من أف الواجب يشَبؾ فيو ا١بميع، كأكثركا عليو، الناس ُب ذلك
سبب علو ىذه ا٤بكانة للحسبة عنده من خبلؿ الوقوؼ على بعض ا٢بقائق كاإلشارات الٍب 

 :كمنها -رٞبو اهلل-ذكرىا ٠باحة الشيخ 
أف ىناؾ سران ُب تقدًن اهلل جٌل جبللو، كتقدست أ٠باؤه، األمر با٤بعركؼ ا١بـز ب

 لكُّند قولو تعأب: ع فرض عْب اكٮبكالنهي عن ا٤بنكر على الصبلة كالزكاة، 

 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك

َّنن
ال شك أنو قدـ لعظم ا٢باجة إليو كشدة بقولو: " -رٞبو اهلل-، كقد أفصح عنو (ُ)

الضركرة إٔب القياـ بو، كألف بتحقيقو تصلح األمة، كيكثر فيها ا٣بّب كتظهر فيها الفضائل 
 .(ِ)كٚبتفي منها الرذائل"

با٢بسبة من التمسك  تأكيده على أف -رٞبو اهلل–ك٩با يؤكد على مكانة ا٢بسبة عنده 
كقد كاف : "-رٞبو اهلل-با٤بنهج النبوم، كمنهج السلف الصاّب، قاؿ التمسك 

ا٤بسلموف ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم كعهد أصحابو كُب عهد السلف الصاّب 
يعظموف ىذا الواجب، كيقوموف بو خّب قياـ، فالضركرة إليو بعد ذلك أشد كأعظم، 

                                                   
 .ُٕسورة: التوبة آية: ( ُ)

، (ُٔ/ٓ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ِ)
 مرجع سابق.
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 . (ُ)كثرة ا١بهل كقلة العلم كغفلة الكثّب من الناس عن ىذا الواجب العظيم"ل
أف ا٢بسبة من الفرائض، كالواجبات، كمن دعامات على  -رٞبو اهلل- ككذلك تقريره
األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر دعامة من الدعائم، : "-رٞبو اهلل-الدين، قاؿ 

 .(ِ)"سادس، لعدـ الدليل على ذلك كفرض من الفركض، لكنو ال يقاؿ: إنو ركن
آّتمع للحسبة ُب الوقت  حاجة ك٩با يدؿ على مكانة ا٢بسبة عنده تأكيده على

كُب عصرنا ىذا صار : "-رٞبو اهلل-قاؿ  ،ا٢باضر أشد من حاجة العصور السابقة ٥با
األمر أشد، كا٣بطر أعظم، النتشار الشركر كالفساد، ككثرة دعاة الباطل، كقلة دعاة 

 .(ّ)"٣بّب ُب غالب الببلدا
، الحسبة علم مستقل بذاتوأف ب تقريره -رٞبو اهلل-ك٩با يدؿ على مكانة ا٢بسبة عنده 

األمر با٤بعركؼ علم مستقل بذاتو، ٠باحة ىل "السؤاؿ التإب:  -رٞبو اهلل-حيث سأؿ 
، كالناس أقساـ فبل بد من رعاية نعم علم مستقل يحتاج إلى عناية: قاؿالشيخ؟ 
 . -رٞبو اهلل –، كىذه من مفرداتو (ْ)ا٤بصلحة، كزكاؿ ا٤بضرة" حصوؿ

كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا: أف مكانة ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
من الفرائض، كأف التمسك ّٔا من التمسك با٤بنهج النبوم عنده أهنا ك رفيعة،  -رٞبو اهلل-

آّتمع أشد ُب حاجتها من ذم قبل، كأف ا٢بسبة علم الذم سار عليو السلف الصاّب، كأف 
 مستقل بذاتو.

                                                   
، (ٗٓ/ٓت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع فتاكل كمقاالُ)

 مرجع سابق.

، (ْٕ/ٓ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ِ)
 مرجع سابق.

العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد ّ)
 مرجع سابق.، (َّٖ/ِٕ)

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )ا٤بتوَب: ، لسماحة الشيخ (ِِّ/ُٖ)، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ْ)
ة ٦بلة إدار ، ، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاالفتاءٝبعها: الدكتور ٧بمد بن سعد الشويعر، ىػ(َُِْ

 ىػ.ُُّْ، ُالرياض، ط -البحوث االسبلمية 
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ما قرره  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك٩با يبْب أيضان علو منزلتها عند 
 ٗبشيئة اهلل تبارؾ كتعأب. ، كالٍب سيتناك٥با ا٤ببحث القادـ، فضل القائم با٢بسبةبياف ُب ن م

ًالحسبةًً ًحكم ًبازًًعندًًثانياا: ًبن ًالعزيز ًالشيخًعبد ًاهلل-سماحة  :ًرحمو

قوؿ مفصل ُب حكم ا٢بسبة  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز لقد كاف لسماحة الشيخ 
بْب فيو أف العلماء ذىب كثّب منهم إٔب أف حكم ا٢بسبة فرض كفاية، كذىب آخركف إٔب 

 أهنا فرض عْب، كا٢بقيقة أف ا٢بسبة تستوعب القولْب.
كثّب من أىل العلم أطلقوا أنو : "-رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة قاؿ 

فرض كفاية، إذا قاـ بو من يكفي سقط عن الباقْب، كقاؿ آخركف: فرض عْب على كل من 
من رأل منكم منكران فليغيره بيده، فإف لم يستطع »: ا٢بديثرأل ا٤بنكر على ظاىر 

كال منافاة بْب القولْب، كال  (ُ)«ف اإليمافم يستطع فبقلبو، كذلك أضعل فبلسانو، فإف
اختبلؼ بْب القولْب ُب ا٢بقيقة، فاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فرض على الكفاية إذا 
قاـ بو من يكفي، كإذا كاف مثبلن منكر ُب قريتك أك ُب قبيلتك كقاـ بو غّبؾ، قاـ بإنكاره 

د حصل، أما إذا ٓب يقم بو غّبؾ؛ كالقضاء عليو غّبؾ، سقط عنك القياـ بذلك، ا٤بقصو 
فهو فرض عْب عليك إذا ٓب تر من أنكره ، فإنو فرض عليك أف تقـو حٌب تنكر ىذا ا٤بنكر

 .(ِ)"«من رأل منكم منكران فليغيره بيده»كقاـ بإنكاره، كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 
يكن ُب الببلد ُب موضع آخر كىي: إذا ٓب  -رٞبو اهلل-كٜبة حالة أشار ٥با ٠باحتو  -

من يعلم با٢بكم الشرعي إال شصص فيجب عليو االحتساب كجوبان عينيان، قاؿ ٠باحة 
                                                   

، كتاب: االٲباف، باب: بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى ٖٕ( برقم: ٗٔ/ُ)، ( أخرجو مسلم ُب صحيحوُ)
ٍعريكًؼ كىالنػَّهٍ  ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلً ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد ، يى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً اإٍلً

 الباقي، مرجع سابق.

، شريط -آّموعة األكٔب-عمل مؤسسة ابن باز ا٣بّبية، أسئلة ا ١بامع الكبّب ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، ِ)
عمل مؤسسة ابن باز ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية، حكم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. ك ّْرقم: 

عبارة عن برنامج موسوعي حاسويب )مقركء، كمسموع، كمرئي( كٰبتوم على: أسئلة ا١بامع الكبّب، ا٣بّبية، 
بإذف اهلل، كتتطلب ذاكرة  ستصدر قريبان كدركس متنوعة، كفتاكل نور على الدرب، بعدة خصائص للبحث، ك 

 ٚبزينية سعة كاحد )تّبا(.
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كإذا ٓب يكن ُب البلد أك القبيلة إال عآب كاحد : "-رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز 
كجب عليو عينا أف يعلم الناس، كيدعوىم إٔب اهلل، كيأمرىم با٤بعركؼ، كينهاىم عن ا٤بنكر 

 .(ُ)"سب طاقتوح
أف سقوط الواجب العيِب ُب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ككما قرر 

االحتساب، ىو حكم خاص ٗبرتبتْب من مراتب التغيّب كىي اليد كاللساف فقط، كال يشمل 
... كاإلنكار بالقلب فرض عند ا١بميع: "-رٞبو اهلل-مرتبة التغيّب بالقلب، قاؿ ٠باحتو 

بالقلب، كراىة ا٤بنكر كبغضو كعدـ ا٢بضور مع أىلو، بل يفارقهم كيقـو من عندىم  اإلنكار
 .(ِ)"حٌب ال يشاركهم ُب ىذا ا٤بنكر

 جم هل مل خل حل جل مك لك خكُّرٞبو اهلل بقولو تعأب: -كاستدؿ 

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم

َّميهي
(ّ). 

كار أك ا٤بفارقة فإذا كاف الساكت عن ا٤بنكر مع القدرة على اإلن: "-رٞبو اهلل-قاؿ 
مثل من فعلو، فاآلمر با٤بنكر أك الراضي بو يكوف أعظم جرما من الساكت، كأسوأ حاال، 

 .(ْ)"كأحق بأف يكوف مثل من فعلو. كاألدلة ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة ٯبدىا من طلبها ُب مظاهنا
 كمما سبق يتبين لنا: 

و أنالسابق يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كمن خبلؿ قوؿ 
: ك٩بن قاؿ بوأهنا فرض كفاية، كىو قوؿ ٝبهور أىل العلم  ا٢بسبةيقرر أف األصل ُب حكم 

                                                   
، (ِٕ/ٓنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متُ)

 مرجع سابق.

شريط ، -آّموعة األكٔب-مؤسسة ابن باز ا٣بّبية، أسئلة ا ١بامع الكبّب  عمل( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، ِ)
 مر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.حكم األ، ّْرقم: 

 .ٖٔآية:  ( سورة: األنعاـ،ّ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ْ)
 مرجع سابق.، (َِِ/ْ)
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 . (ٔ)كالنحاس، (ٓ)كابن تيمية، (ْ)ا٤باكردم، ك (ّ)كالقرطيب، (ِ)كابن كثّب (ُ)اإلماـ الطربم
كيتبْب لنا أنو يقرر أف ىذا الفرض الكفائي، قد يتحوؿ إٔب فرض عيِب كذلك ُب 

 األحواؿ التالية: 
 إذا رأل ا٤بنكر ٗبفرده، فيكوف ُب حقو كاجب عيِب. -
إذا ٓب يقم أحد من الناس باالحتساب فيو، فيتحوؿ ا٢بكم إٔب الوجوب العيِب  -

 على ا١بميع.
فرض كلكن قد يكوف   -رٞبو اهلل-عزيز بن باز أف ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد الك 

 كفائي، كقد يكوف عيِب.
كأهنا تكوف فرض كفاية ُب غالب حاالهتا، كتكوف فرض عْب ُب بعض ا٢باالت، 
كمنها: إذا رآه ٗبفرده، أك إذا ٓب يقم أحد ُب الببلد بواجب اإلنكار، أك كاف ال يعلم حكمو 

 إال ىو.
سقط عن الناس ُب مرتبتْب فقط من مراتب كأف الواجب العيِب ُب االحتساب ي

ا٢بسبة، كىي مرتبة اليد، كمرتبة اللساف، كتبقى مرتبة القلب فرض عْب على كل مسلم ال 
 تسقط ٕباؿ من األحواؿ.

                                                   
 مرجع سابق.، (، أليب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكرَٗ/ٕ( انظر: جامع البياف ُب تأكيل القرآف، )ُ)

 مرجع سابق.، الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب أليب (،ُٗ/ِ)، ( كانظر: تفسّب القرآف العظيمِ)

 (، أليب عبد اهلل ٧بمد مشس الدين القرطيب، مرجع سابق.ُٓٔ/ْ)، ا١بامع ألحكاـ القرآف: ( كانظرّ)

 ، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، مرجع سابق.(ُّٗص)األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، : ( كانظرْ)

 ، إلبن تيمية، مرجع سابق.(ُِص)ا٢بسبة ُب اإلسبلـ، كانظر: ( ٓ)

 ، مرجعالبن النحاس، (َّص، )تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا٥بالكْبكانظر: ( ٔ)
، ٤بفٍب ا٤بملكة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، (ِّص، )كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، ك سابق مرجع

 مرجع سابق.



 الفصل األول
 -رحمه هللا-تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز 

الحسبةأركان المتعلقة ب
(4)

 

 : أربعة مباحثىو في ك 
رحمه -تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز : المبحث األول

 المتعلقة بالمحتسب. -هللا

رحمه  -تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز : المبحث الثاني
 .المتعلقة بالمحتسب عليه - هللا

رحمه -تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز : المبحث الثالث
 .بالمحتسب فيه المتعلقة -هللا

رحمه -تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز : المبحث الرابع
 .المتعلقة باالحتساب -هللا

                                                   
ًلكى أىرٍكىاف كل بًنىاء"ُ) ٍعبىة: جوانبها، كىكىذى ، انظر: ( الركن لغةن قاؿ ابن دريد: "الرٍُّكن، ريٍكن كل شىٍيء: جىانًبو، كأركاف اٍلكى

كأركاف ا٢بسبة: أم جوانبها األربعة الٍب تقـو عليها، كىي  البن دريد، مرجع سابق.، (ٕٗٗ/ِ)، ٝبهرة اللغة
بقولو: "اعلم أف األركاف ُب ا٢بسبة الٍب ىي عبارة شاملة لؤلمر با٤بعركؼ  -رٞبو اهلل-الٍب أشار إليها الغزإب 

إحياء علـو الدين، انظر:  .كالنهي عن ا٤بنكر أربعة: احملتسب كاحملتسب عليو كاحملتسب فيو كنفس االحتساب"
 أليب حامد ٧بمد الغزإب، مرجع سابق.
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 المبحث األول
 -رحمه هللا-يز بن باز تقريرات الشيخ عبد العز
 المحتسبالمتعلقة ب

 : كيتضمن خمسة مطالب
 واختصاصاته.، تخصيص المحتسب: المطلب األول

 ومكانته وثوابه.بيان فضل المحتسب : ثانيالمطلب ال

 صفات المحتسب.: المطلب الثالث

 المحتسب.شروط : رابعالمطلب ال

 مسائل تهّم المحتسب.العلم ب: المطلب الخامس
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، والفرق مواختصاصاته، (ُ)ينالمحتسب أصناف: المطلب األول

ً.بين الداعي إلى هللا تعالى والمحتسب 
 .(على تغيّب ا٤بنكرات كإصبلح ا٤بعايش)ىو القائم : احملتسب

: اهلل كما سيأٌب معُب أف احملتسب ىو رٞبو-كيقرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .كيأخذ على يد السفيو، كيلـز الناس با٣بّب، من ٲبنع ا٤بنكرات

 .  كاختصاصاتو، أصناؼ المحتسب أكالن:
ُب شصص  كىنا حقيقة ال بد من ذكرىا كىي أف ٜبة فئة من الناس ٚبصص احملتسب

 .كىذا التصصيص غّب صائب، ر٠بيةأك ىيئة ، أك ُب جهة، معْب
فبل ، كلو مهمة كبّبة كىي إصبلح األمة كآّتمعات، إذ أف للمحتسب مفهـو كاسع

عمـو  الواسعى ىذا ا٤بفهـو قد دؿ علك  كال ٔبهة.، كال ّٔيئة، تصلح أف ٚبص بشصص
فإف ا٣بطاب فيها عاـ ، الكتاب كالسنة ُب، عن ا٤بنكر ةىيااآلمرة با٤بعركؼ كالنالنصوص 

 زن رن مم ام يل ىلُّ: تعأب كمنها قوؿ ا٢بق تبارؾ لؤلمة كليس ألحد بعينو

َّىيني مي زي ٰىري ين ىن نن من
 منُّ: تعأبقولو ك  .(ِ)

 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
َّنئمئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

(ّ). 
بإدخاؿ ٝبلة من  ا٤بفهـو ىذا -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة  قرريك 

، حسب قدرتو كطاقتوعلى االحتساب كبلن  ةكأف عليهم مسؤكلي، الناس ُب دائرة احملتسبْب
 .كا٤برأة، كا٢بجاج، كأعياف البلد، كقاضي البلد، أمّب البلدك ، كالعلماء، كالة األمور: كمنهم

كالواجب ": كأعياف البلد، كقاضي البلد، أمّب البلدك ، ُب كالة األمور -رٞبو اهلل- قاؿ
كأف ٲبنعوىم من ، على كالة األمور ُب كل بلد من األمراء كا٢بكاـ أف يعينوا الناس على ا٣بّب

                                                   
 ( ا٤براد بالتصصيص: التسمية.ُ)

 .َُْؿ عمراف، آية: سورة: آ( ِ)

 .َُُسورة: آؿ عمراف، آية: ( ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





64 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

ىذا ىو ، الوجو الشرعي ىاألمور علتصبح كأف يأخذكا على أيدم السفهاء حٌب ، الشر
حٌب ، الواجب على أمّب البلد كقاضي البلد كأعياف البلد أف يتعاكنوا بينهم ُب ىذا الشيء

، كأمّب البلد، كالة األمورأف  -رٞبو اهلل-. فذكر (ُ)"يلزموا الناس با٣بّب كٲبنعوىم من الشر
عليهم كاجب ا٤بنع كاألخذ على يد السفيو كإلزاـ الناس با٣بّب  كأعياف البلد، كقاضي البلد

 منعهم من الشر ككلها ألفاظ ٤بصطلح ا٢بسبة.ك 
كيلـز الناس ، من ٲبنع ا٤بنكرات: ىو٤بفهـو احملتسب بأنو  -رٞبو اهلل-فهنا تقرير منو 

 .كيأخذ على يد السفيو، با٣بّب
كالواجب على أىل العلم أف ٯبتهدكا ُب إصبلح ": ُب شأف العلماء -رٞبو اهلل-كقاؿ 

كأف يأمركىم با٤بعركؼ كينهوىم عن ا٤بنكر كأف يصربكا على  أمور الناس كتوجيههم إٔب ا٣بّب
 .(ِ)"األذل

كمن ": ُب احملتسبْب فقاؿ ا٢باج إٔب بيت اهلل ا٢براـ -رٞبو اهلل-ككذلك أدخل الشيخ 
 .(ّ)"أعظم ما ٯبب على ا٢بجاج كغّبىم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

كىكذا ": -رٞبو اهلل-ا٤برأة ُب احملتسبات فقاؿ  -اهللرٞبو -ككذلك أدخل الشيخ 
كتنكر ، ٯبب أف تكوف غيورة هلل عز كجل، مع جّباهنا، كمع أكالدىا، ا٤بسلمة ُب بيتها

تنكر ، كمن ترل ُب األسواؽ كغّب األسواؽ، كخادمتها كمن حو٥با، ا٤بنكر على بنتها كأختها
 .(ْ)"ا٤بنكر بيدىا كلساهنا حسب طاقتها

كعلى آّتمع ": -رٞبو اهلل-ككذلك أدخل الشيخ أبناء آّتمع ُب ىذا ا٤بفهـو فقاؿ 
ليس األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر خاص با٥بيئة يا  -يعِب ا٥بيئة- ىمك أف يساعد

                                                   
 مرجع سابق.، (ٕٗ/ُِ)، البن باز، بعناية الشويعر، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازِ)
 مرجع سابق.، (ُِّ/ٕ)

، (ٖٗ/ُٔ)، مقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر( ٦بموع فتاكل ك ّ)
 مرجع سابق.

 مرجع سابق.، (َّْ/ُٖ)، الشويعر: بعناية، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ْ)
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 .(ُ)"إخواين! األمر با٤بعركؼ عاـ ما ىو ٖباص
ص بعمل فكذلك اختصاصاتو ال ٚب، كما أف احملتسب ال ٱبص شصصان كال جهةك 

بل يتعدل إٔب إصبلح ، نواىيو فقطك  ال ٱبتص احملتسب بأكامر الدين، فمثبلن ، دكف عمل
كقد جاء عند من  ، كسعة اختصاصاتو، سعة مفهـو احملتسب٩با يؤكد على ، ا٤بعايش للناس

 : أمثلتها كمن، تسميتهم ألعماؿ متعددة ُب ا٢بسبة كاختصاصاهتا، ا٢بسبة كتب ُب
كىو من أىل القرف الثامن أف أبواب احملتسب  -رٞبو اهلل-ما ذكره السنامي  -أ

االحتساب : الباب الثاين": منها قولوك  الواجب على احملتسب النظر فيها ثبلثة كستوف بابان 
كمنها  "االحتساب على القضاة" كمنها "على من يستصف با٢بركؼ كالكواغد ك٫بوىا

 .(ِ)االحتساب على أصحاب الزركع""
من أىل القرف الثامن من أف أبواب ا٢بسبة  -رٞبو اهلل-كما ذكره ابن األخوة  -ب

ُب : الباب الثالث": كمنها قولوالواجب على احملتسب النظر فيها ٜبانية كستوف بابان بدأىا 
ا٢بسبة على أصحاب : ْبكُب الباب الرابع كا٣بمس، ا٢بسبة على اآلالت احملرمة كا٣بمر

  .(ّ)ا٢بسبة على النجارين كا١بباسْب": ْبكُب الباب التاسع كالست، السفن كا٤براكب
كا٤بتصدكف لتفقد أحواؿ الناس ": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالرٞبن السعدم 

، كإلزامهم بالشرع كالصلوات ا٣بمس كالزكاة كالصـو كا٢بج كغّب ذلك من شرائع اإلسبلـ
 .(ْ)كمنعهم من الغش كا٤بعامبلت الباطلة"ككتفقد ا٤بكاييل كا٤بوازين كتفقد أىل األسواؽ 

 

                                                   
آّموعة الثانية -، أسئلة ا١بامع الكبّب بن باز ا٣بّبيةعبد العزيز ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة ُ)

 .األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر با٥بيئة مسئولية ا١بميع، ِٔشريط، رقم: -

 .قُُْْ، األكٔب: ( نصاب االحتساب، لعمر السنامي، ت: مريزف بن سعيد، الناشر: دار الوطن، طِ)

الناشر: دار ، (٧ِٕٗبمد بن ٧بمد ابن اإلخوة )ت: ، لضياء الدين (َِّ، )ص( معآب القربة ُب أحكاـ ا٢بسبةّ)
 ىػ. ُُِْ، بّبكت-لبناف، الكتب العلمية

عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم )ا٤بتوَب: ، ل(ُِْ)ص، ( تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بنافْ)
 ىػ.َُِْ ،ُط.، الناشر: مؤسسة الرسالة، ىػ(ُّٕٔ
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 الفرؽ بين الداعي إلى اهلل تعالى كالمحتسب . ثانيان:
اختصاصات الدعاة إٔب ك  قد يقوؿ قائل إننا ٪بد تداخبلن بْب اختصاصات احملتسب

كالداعية ىو احملتسب ، كال نرل التفريق بينهم فاحملتسب ىو الداعية إٔب اهلل تعأب، اهلل تعأب
 ىو الفرؽ بينهما؟. فما

كقف عنده ، كبْب الداعي إٔب اهلل تعأب احملتسبٜبة فرؽ لطيف بْب أف : ا١بواب
-رٞبو اهلل-كقوؼ عنده قاؿ  -رٞبو اهلل-ككاف لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الباحثوف

 لكن اآلمر كالناىي يستطيع أف يزيل، "األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر دعوة إٔب اهلل: 
كيرشد ، كالداعي إٔب اهلل يبْب األحكاـ الشرعية، كييلـز با٤بعركؼ إذا كاف عنده قدرة، ا٤بنكر

: فقاؿ سبحانو، ك٥بذا ٝبع اهلل بْب األمرين، كال يلـز بذلك، إليها كٰبذر من ٨بالفتها
 مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ

َّنيىي
عن ا٤بنكر مع كاآلمر با٤بعركؼ كالناىي ، فالداعي يبْب كيرشد الناس، (ُ)

 . (ِ)الدعوة يلـز با٢بق كٲبنع ا٤بنكر "
إٔب اهلل تعأب يبْب كيرشد إال أنو  ةأف احملتسب داعي -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة فقرر 

على اإللزاـ ٧باكلة ك ، للمنكر التغيّبباشرة ٗبُب اختصاصو إٔب اهلل تعأب  ةيزيد على الداعي
الداللة الواضحة على أف اختصاص احملتسب  كُب ىذا، منو حسب االستطاعةكا٤بنع تركو 

إذ عمل احملتسب يشمل الدعوة ، أكسع من اختصاص الداعية إٔب اهلل تعأب من جهة العمل
 .كُب نفس الوقت فإف مفهـو احملتسب أضيق كأدؽ من جهة التصصص، كاالحتساب

 -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز أف تقريرات : يستفاد اآلٌب  كمن خبلؿ ما سبق
نحصر تال ك ا٢بسبة ال تنحصر بوالية كاحملتسب احملتسبْب أصناؼ من آّتمع، كأف أف ب تفيد

لكل أفراد األمة كمنهم احملتسب الر٠بي كاحملتسب  ةعام يبشصص أك أشصاص بل ى
 ا٤بتطوع. 

                                                   
 َُْآية: ، ( سورة: آؿ عمرافُ)

 .مرجع سابق، (ِٕٗ/ُٖ)، الشويعر: بعناية، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربِ)
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رٞبو -ا٤باكردم  اهأف بينهما عند مباشرة ا٤بنكرات فرؽ من تسعة أكجو بينب كيضاؼ
 .(ُ)اهلل

معُب احملتسب ىو: من ٲبنع ا٤بنكرات، كيلـز الناس با٣بّب، كيأخذ على يد كأف 
 .السفيو

شصص أك ُب أك ٚبصيص كالية كاحدة ٗبفهـو ا٢بسبة ال يتعداىا إٔب غّبىا  كأف
 ٙبجّب الواسع.ك  ، ىو من باب تضييق ا٤بفهـوجهة

بل ُب الوقت ا٢باضر ق كاسع، فهو كذلك تسب كما كاف ُب الساباحمل اختصاصف كأ
 ىو أكسع، لتنوع األعماؿ كتزايد الصناعات كا٢بضارات كالتجارات.

كغالب الواليات كما قاؿ شيخ شامل يشمل ٝبيع ا٤بسلمْب  ـ احملتسب إذان هو فمف
يىاًت : -رٞبو اهلل-اإلسبلـ ابن تيمية  يعي اٍلوالى يًن كىٝبًى ىيوى أىٍمره كىنػىٍهيه؛ "كىًإذىا كىافى ًٝبىاعي الدّْ

ٍهيي عىٍن فىاأٍلىٍمري الًَّذم بػىعىثى اللَّوي ًبًو رىسيولىوي ىيوى اأٍلىٍمري بًاٍلمىٍعريكًؼ، كىالنػٍَّهيي الًَّذم بػىعىثىوي ًبًو ىيوى النػَّ 
 . كله حسب قدرتو كطاقتو.(ِ)اٍلميٍنكىًر"
حب الوالية، تنوع اختصاصات األعماؿ الٍب يقـو ّٔا احملتسب صاأف  منويتبْب ك 

كالٍب ذكرىا علماء ا٢بسبة ُب كتبهم، تستدعي أف يكوف ىناؾ ٝبلة من احملتسبْب متنوعْب 
 .كالتدريب كا٤بهارات ُب التأىيل كالتصصص كالعلـو كا٤بعارؼ

كأف ىناؾ فرقان بْب اختصاص احملتسب، كاختصاص الداعية إٔب اهلل تعأب، فاحملتسب 
 اعية إٔب اهلل تعأب.أكثر ُب اختصاصاتو، كعملو من الد

                                                   
 مرجع سابق.، (ّْٗ)ص، للماكردم، ( انظر: األحكاـ السلطانيةُ)

 . مرجع سابق، ، لتقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ابن تيمية(ُِ-ٖص)( ا٢بسبة ُب اإلسبلـ، ِ)
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 .ومكانته وثوابهبيان فضل المحتسب : ثانيالمطلب ال

لقد جاءت النصوص من الكتاب كصحيح السنة دالة على أف احملتسب من أىل 
على أف النصوص كما دلت ،  الرٞبة كالنفع للناسك ، كاإلٲباف، كا٥بداية، الفضل كا٣بّبية

 .للمحتسب منزلة عالية زاد ّٔا على من سواه من ا٤بؤمنْب
ُب  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة تقريرات كسيتناكؿ ىذا ا٤بطلب ذكر 

كالٍب تبْب أف ، أقواؿ السلف الصاّبك  مدعمان بأدلة الكتاب كالسنةبياف فضل احملتسب 
، كأفضلهم عمبلن ، عد البشرية حظنااحملتسب مٌب خلصت نيتو كتقبل اهلل منو فإنو من أس

قد عرفو ، الذم ٯبهلو كثّبه من الناسك ، كىذا الفضل للمحتسب، كأجلهم قدران كمكانة
 أكقاهتم بو. فكٲبلؤك ، كجعلهم يشتغلوف ُب حياهتم باالحتساب، العلماء الربانيوف

، كحصنو ا٢بصْب، ككيف ال يكوف للمحتسب ىذا الفضل كىو درع اإلسبلـ األكؿ
كأشغلوا أعمارىم ، أكقاهتم بالذكد عن حياض الدين كلتهنأ قلوب من عمركا، كسياجو ا٤بتْب

 .ُب ٞباية ٞبى اإلسبلـ
فإف احملتسبْب موعودكف ، كمع ما كعد احملتسبوف من الفضل كاألجر عند اهلل ُب اآلخرة

، كطيب الذكر، كالرفعة العظيمة، با٥بداية الكاملةك ، بكرًن فضل اهلل تبارؾ كتعأب ُب الدنيا
 كالعاقبة ا٢بميدة كالنصر ُب الدنيا.

فنالوا بو ما يستحقو من ، كذلك ألف احملتسبْب زادكا على ا٤بؤمنْب رتبة ُب الفضل
 .تعأبك  من اهلل تبارؾ، كالعطايا، كا٥ببات، كا٤بزايا، الرتب

كسيتم عرض ىذه التقريرات الٍب تبْب فضل كمكانة احملتسب من خبلؿ العناصر 
 : ليةالتا

  .ةأف عمل المحتسب من أسباب حصوؿ الخيرية لهذه األم -ُ
 ُب سبب ُب حصوؿ ا٣بّبية ٥بذه األمة -رٞبو اهلل-يقوؿ الشيخ عبد العزيز بن باز 

 ىه مه جه ين ىن منُّ: تعأبتبارؾ ك قوؿ اهلل عند حديثو عن 
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
َّمئنئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

(ُ). 
 .(ِ)بسبب ىذه األعماؿ الطيبة"فجعلهم خّب أمة أخرجت للناس ": قاؿ

ُب تفسّب قولو ، رضي اهلل عنوىيرىيٍػرىةى  قوؿ أيب -رٞبو اهلل-الشيخ  قوؿكقد كافق 
َّمه جه ين ىن منُّ: سبحانو كتعأب

(ّ)
رى النَّاًس لًلنَّاًس تىٍأتيوفى »: اؿى ق  يػٍ خى

 .(ْ)«حىتَّى يىٍدخيليوا ًفي اإًلٍسالىـً ، ًبًهٍم ًفي السَّالىًسًل ًفي أىٍعنىاًقًهمٍ 

، فنالت األمة ىذه ا٣بّبية بأعماؿ طيبة قاـ ّٔا أىل اإلٲباف إلنقاذ ٦بتمعاهتم
كسوؽ الناس ، كألمرىم با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر، ك٧باربة ا٤بنكرات فيها، كاصبلحها

 للصّب سوقا.
يلـز من عدمها العدـ كما قاؿ ، كىذه األعماؿ شرط لدخوؿ األمة ُب ىذه ا٣بّبية

َّمه جه ين ىن منُّ: -رٞبو اهلل تعأب- ٦بيىاًىده 
عىلىى الشَّرىاًئًط ": قاؿ (ٓ)

 .(ٔ)"اٍلمىٍذكيورىًة ُب اآٍليىةً 
"فبهذا كانوا خّب أمة أخرجت : -رٞبو اهلل-يقوؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم ك 
 . (ٕ)للناس"
يشمل ٝبيع القركف كليست ا٣بّبية منحصرة ُب القرف األكؿ عاـ ُب ا٣بّبية ا٣بطاب ك 

أنو : -رٞبو اهلل-بل يشاركهم كل من أتى بعدىم كعمل مثلهم كما قاؿ ابن كثّب ، فقط
                                                   

 َُُ: آية ،آؿ عمرافسورة: ( ُ)

، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازِ)
 .، مرجع سابق(ِّٕ/ٕ)

 َُُآية: ، ( سورة: آؿ عمرافّ)

، (، كتاب: التفسّب باب: كنتم خّب أمة أخرجت للناسّٕ/ٔ) ْٕٓٓ( أخرجو البصارم ُب صحيحو برقم: ْ)
 ىّب بن ناصر الناصر، مرجع سابق.ٙبقيق: ٧بمد ز 

 َُُآية: ، ( سورة: آؿ عمرافٓ)

 مرجع سابق.للقرطيب،  (َُٕ/ْ)، ( ا١بامع ألحكاـ القرآفٔ)

 مرجع سابق.، لعبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم، (ُّْ)ص، ( تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بنافٕ)
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َّمه جه ين ىن منُّ: عىًن اٍبًن عىبَّاسو ُب قػىٍولًًو تػىعىأبى " جاء
ىيمي الًَّذينى : قىاؿى  (ُ)

ًدينىًة.  ًذًه اآٍليىةى ىىاجىريكا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن مىكَّةى ًإٔبى اٍلمى كىالصًَّحيحي أىفَّ ىى
يًع اأٍليمًَّة كيلُّ قػىٍرفو ًٕبىٍسًبوً   .(ِ)"عىامَّةه ُب ٝبًى

أف ا٣بّبية عامة تشمل ٝبيع أصناؼ  -رٞبو اهلل-كيقرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز 
"فهذا : -رٞبو اهلل-يقوؿ الشيخ ا٢باكم كاحملكـو صاحب الوالية كغّبه ، الناس ُب آّتمع

 .(ّ)يعم األمّب كا٤بأمور كالغِب كالفقّب كأعضاء ا٥بيئة كغّبىم"عاـ 
من ىذه ا٣بّبية عند إقامتهم ، كا٢بظ األكفر، بل ا٢بكاـ كالوالة ٥بم النصيب األكرب

ألهنا من األمر با٤بعركؼ كالنهي ، كا١بهاد ُب سبيل اهلل، الدين شرائع ىمكإظهار اهلل دكد ٢ب
يؤتك ، أىٍسًلٍم تىٍسلىمٍ »: كما دؿ عليو قولو صلى اهلل عليو كسلم ٥برقل عظيم الرـك  عن ا٤بنكر

 . (ْ)«اهلل أجرؾ مرتين
ا اٍلبىاًب اأٍلىًئمَّةي اٍلمىٍنصيوبيوفى ًمٍن ًقبىًل اللًَّو ": -رٞبو اهلل-يقوؿ الرازم ك  كىيىٍدخيلي ُب ىىذى

"تػىعىأبى أًلىٍجًل ًإقىامىًة ا٢بٍيديكًد  ـً ٍسبلى كىًإٍظهىاًر شىعىائًًر اإٍلً
. فإقامة ا٢بدكد كإظهار شعائر اإلسبلـ (ٓ)

ألف ، ذه األمةُب ىكمن أ كرب أسباب نيل ا٣بّبية ، اإلسبلـ من أكجب الواجبات على األمة
فدخوؿ أعماؿ ا٢بكاـ ا٤بقيمْب ٢بدكد كلعظيم أثرىا على اإلسبلـ كا٤بسلمْب ، نفعها متعدو 

 .من دخوؿ غّبىم أكٔب، اهلل ُب خّبية األمة
كأف أعماؿ احملتسب من ، بياف فضل احملتسب ُب األمة: كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا

كأف ٥با شرطان مبينان ُب كتاب اهلل ، أسباب الدخوؿ ُب ا٣بّبية الٍب مدح اهلل ّٔا ىذه األمة
                                                   

 َُُآية: ، ( سورة: آؿ عمرافُ)

 ، أليب الفداء ا٠باعيل ابن كثّب، مرجع سابق.(َٖ/ِ)، تفسّب القرآف العظيم( ِ)

 -آّموعة الثانية- بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّبعبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
 أٮبية األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب زيادة اإلٲباف كنقصانو. : ، بعنوافِِشريط رقم  -الثانية

كىٍيفى كىافى بىٍدءي الوىٍحًي ًإٔبى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى ك ، باب: بدء الوحي، ٕبرقم:  (ٖ/ُ)ُب صحيحو البصارم أخرجو ( ْ)
 د عبد الباقي، مرجع سابق.قيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤا، ٙبكىسىلَّمى؟ اهللي عىلىٍيوً 

أليب عبد اهلل ٧بمد الرازم ا٤بلقب بفصر الدين الرازم )ا٤بتوَب: ، (ُٖٓ/ٔ)، ( مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّبٓ)
 ىػ. َُِْ ،ّط.، بّبكت -ىػ( الناشر: دار إحياء الَباث العريب َٔٔ
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ه فهو أقرب من غّب ، كأف احملتسب سعى ُب ٙبقيق شرط نوا٥با، تعأب يلـز من عدمو العدـ
، كأظهركا الشريعة، كأف ا٢بكاـ داخلوف ُب ىذه ا٣بّبية مٌب ما أقاموا ا٢بدكد، بالفوز ّٔا

 .كحاربوا ا٤بنكرات
 من أىل الهداية الكاملة.أف المحتسب  -ِ

ما ، كقد دؿ على أف احملتسب يناؿ باحتسابو ا٥بداية الكاملة من اهلل تبارؾ كتعأب
بواجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىداية إٔب جاء ُب كتاب اهلل تعأب من أف القياـ 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ: الصراط ا٤بستقيم كقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب
َّرتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ

كفسرىا  (ُ)
ًذًه اآليىةى  تقرؤكفا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّكيٍم يى ": الصديق رضي اهلل عنو بقولو ٍعتي رىسيوؿى ، ىى اللًَّو كىًإينّْ ٠بًى
ٍيًو أىٍكشىكى أىٍف ، ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا ظىاًلمنا»: صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي  فػىلىٍم يىٍأخيذيكا عىلىى يىدى

فالقائم ، ا٥بداية باالحتساب رضي اهلل عنو ففسر الصديق (ِ)"«يػىعيمَّهيمي اللَّوي ًبًعقىابو ًمٍنوي 
 ا٥بداية كما أخرب اهلل تعأب ككما فسر الصديق ا٥بداية باالحتساب.باالحتساب ىو من أىل 

"كىذا يدؿ : ىذا ا٤بعُب حيث قاؿ -رٞبو اهلل-كقد قرر ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 .(ّ)على أف العبد ال يكوف مهتديان ا٥بداية الكاملة حٌب يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر"

كأف ا٤بؤمن ال يناؿ ا٥بداية الكاملة إال ، ايةفقرر أف من احملتسب من أىل ا٥بد
 باالحتساب. 

كمٌب أخل بواجب من ، كذلك ألف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من الواجبات
: كا٥بداية ُب اإلسبلـ ىدايتاف، كٓب ٙبصل لو ا٥بداية الكاملة، كاجبات الشريعة نقص إٲبانو

                                                   
 .َُٓسورة: ا٤بائدة، آية: ( ُ)

، ٙبقيق: أٞبد شاكر، كآخركف، ، باب: كمن سورة ا٤بائدةى (ِٕٓ/ٓ)، َُّٖٓب سننو برقم: الَبمذم  أخرجو( ِ)
ا : "ىأبو عيسكقاؿ:  ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه. كىقىٍد رىكىاهي غىيػٍري كىاًحدو عىٍن ًإ٠ٍبىاًعيلى ٍبًن أىيب خىاًلدو، ٫بىٍوى ىىذى ىىذى

، عىٍن أىيب بىٍكرو، كىرىكىل بػىٍعضيهيٍم عىٍن إً "، ا٢بىًديًث مىٍرفيوعنا ٍ يػىٍرفػىعيوهي "٠ٍبىاًعيلى، عىٍن قػىٍيسو   "، مرجع سابق.قػىٍولىوي كىٓبى

 -آّموعة الثانية-أسئلة ا١بامع الكبّب بن باز ا٣بّبية، عبد العزيز ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة ّ)
 هي عن ا٤بنكر.، الرياض، بعنواف: التقاعس عن األمر با٤بعركؼ كالنُْشريط رقم 
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ايىةي ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم  .كىداية توفيق كاتباع، ىداية داللة كإرشاد ًىيى اٍلبػىيىافي : فىا٥بًٍدى
لىةي  ـي ، كىالدَّالى ٥ٍبىا ايػىتىاًف ميٍستىًقلَّتىاف: كقاؿ، ٍبيَّ التػٍَّوًفيقي كىاإٍلً  .(ُ)"كىٮبيىا ًىدى

كٰبوز ا٤برتبة ، عظم فضل احملتسب على غّبه لكونو يبلغ ا٤براـ: ك٩با سبق يتبْب لنا
فلم ينل ما نالو ، ٖببلؼ غّبه لكونو أخٌل بواجب من الواجبات، كاإلٲبافالعالية من ا٥بداية 

ال يناؿ ا٥بداية الكاملة  وأنك ، بل كنقص من إٲبانو كىدايتو بقدر ما ترؾ، احملتسب من الفضل
 .إال إذا كاف ٧بتسبان 

 رحمة اهلل تبارؾ كتعالى.المحتسب  نيل -ّ
قاموا بأعباء الرسالة ك٥بذا استحقوا ك ، الريسيللقد اتصف احملتسبوف بصفات األنبياء ك 

  .فا٤بؤمن ا٢بق من يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر، أف ينالوا رٞبة اهلل تبارؾ كتعأب
 كلكوف احملتسب من أىل الفضل كاإلحساف نوه اهلل تعأب بعملو كنوه بنيلو رٞبة ربو.

ألذل ك٢بوؽ الضرر بو ما ذاؾ إال ألف احملتسب قد تعَبيو ا٤بشقة كا٥بمـو كا٣بوؼ كاك 
  .عند القياـ ّٔذه ا٤بهمة مع ما ُب قلبو من الفرحة بطاعة ربو تبارؾ كتعأب

رتب ا٢بق تبارؾ كتعأب عليها ، الٍب ٛبيز ىذه العبادة عن غّبىاشقة كألجل ىذه ا٤ب
 .الفضل كخصها اهلل تعأب بالذكر عند كصف أىل اإلٲبافك  األجر

 يل ملىل يك ىك مك لكُّ: قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

َّهئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي
(ِ). 

إ٭با ، فدؿ ذلك على أف الرٞبة": -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز ٠باحة قاؿ 
كال تناؿ ، كمن أخص ذلك األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، تناؿ بطاعة اهلل كاتباع شريعتو

كال بغّب ، كال تناؿ أيضا باألمواؿ كالتجاراتالرٞبة باألماين كال باألنساب كال بالوظائف؛ 

                                                   
شمس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ، ل(ِّ/ُ)، ( مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْبُ)

 ىػ. ُُْٔ، ّط.، بّبكت -الناشر: دار الكتاب العريب ، ٧بمد ا٤بعتصم باهلل البغدادم، ٙبقيق: ىػ(ُٕٓ

 .ُٕسورة: التوبة، آية: ( ِ)
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 .(ُ)"كف الناسؤ ىذا من ش
، أف الرٞبة من الرٞبن الٍب ىي غاية عباد اهلل ا٤بؤمنْب -رٞبو اهلل-فقرر ٠باحة الشيخ 

فبها يناؿ العبد الرٞبة من اهلل ، تناؿ عند القياـ بواجب ا٢بسبة حق القياـ، كمنتهى أملهم
دكف القياـ  على اهلل الرٞبة كما يظن البعض أهنا تأٌب بتمِب األماينكليست ، تبارؾ كتقدس

يقوؿ اإلماـ أبو جعفر  .ٗبا كصف اهلل بو عباده ا٤بؤمنْب ا٤بستحقْب للرٞبة كما ُب ىذه اآلية
يػىٍرٞبىيهيمي ": عند تفسّب ىذه اآلية -رٞبو اهلل-الطربم  ًذًه ًصفىتػيهيمي الًَّذينى سى ًء الًَّذينى ىى ، اللَّوي ىىؤيالى
اًبًو كىييٍدًخليهيٍم جىنَّتىوي م فػىيػيٍنًقذيىيمٍ  النَّاىيوفى عىًن ، كىرىسيولًوً  الى أىٍىلي النػّْفىاًؽ كىالتٍَّكًذيًب بًاللَّوً ، ٍن عىذى
 .(ِ)"اٍلقىاًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم عىٍن أىدىاًء حىقّْ اللًَّو ًمٍن أىٍموىا٥بًًمٍ ، اآٍلًمريكفى بًاٍلميٍنكىرً ، اٍلمىٍعريكؼً 

نيل الرٞبة بأهنا دخوؿ ا١بنة كالنجاة من عذاب اهلل تبارؾ كتعأب.  -رٞبو اهلل-ففسر 
كحصو٥بم على ىذه الدرجة الرفيعة كاف لبعدىم عن مشأّة ا٤بنافقْب كقيامهم بطاعة رب 

  .فلذلك استحقوا رٞبة اهلل العزيز الرحيم، العا٤بْب كمنها القيم بواجب ا٢بسبة
أف احملتسب يدخل ُب صفة ا٤بؤمنْب ا٤بوعودين بالرٞبة من : بْبكمن خبلؿ ما سبق يت

كمنو القياـ بواجب ، كمرسـو طريقو، رب العا٤بْب. كأف نيل الرٞبة من اهلل تعأب مبْبه سبيلو
 ا٢بسبة.

استحقوا الرٞبة من اهلل تبارؾ كتعأب ألهنم خالفت صفاهتم  -أم ا٤بؤمنوف- كأهنم
مر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كألهنم يرٞبوف الناس من صفات ا٤بنافقْب كمن أخصها األ

 ا٤بنكرات. 
 .نيل المحتسب الفالح التاـ كالكامل -ْ

ليس ُب كبلـ العرب كلمة أٝبع ٣بّبم الدنيا كاآلخرة : الفبلح": يقوؿ ابن دقيق العيد

                                                   
، ٝبع كترتيب: ٧بمد الشويعر، (ُٔ/ٓ)متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كمقاالت ( ٦بموع فتاكل ُ)

 مرجع سابق.

 مرجع سابق.، لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، (ّْٕ/ُْ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفِ)
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 .(ُ)"منها
قولو كلقد كعد اهلل اآلمرين بالمعركؼ كالناىين عن المنكر بالفالح كذلك في 

 زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ: تعالى

َّىي ني مي
(ِ). 

أىٍدرىكيوا مىا طىلىبيوا كى٪بىىٍوا ًمٍن شىرّْ ": -رٞبو اهلل-كالفبلح معناه كما قاؿ أبو جعفر الطربم 
 .(ّ)"مىا ًمٍنوي ىىرىبيوا

فهل الفبلح مقصوره على اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر كالدعاة إٔب ا٣بّب أـ 
كإذا كاف ٥بم فيو شركاء فلماذا خصهم اهلل بو ُب ىذه اآلية  كلغّبىم من ا٤بؤمنْب؟٥بم 

 الكرٲبة؟.
فأباف سبحانو أف ": -رٞبو اهلل- الشيخ عبد العزيز بن باز٠باحة  كما قاؿ: كجوابو

ىم  -كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، الدعوة إٔب ا٣بّب: ىؤالء الذين ىذه صفاهتم كىي
كإف كاف غّبىم من ا٤بؤمنْب ، كا٤بعُب أهنم ىم ا٤بفلحوف على الكماؿ كالتماـ، ا٤بفلحوف

 .(ْ)"إذا ٚبلى عن بعض ىذه الصفات لعذر شرعي، مفلحان 
أف اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر ىم أىل الفبلح التاـ  -رٞبو اهلل-فقرر 

كلكن ليس فبلحان كامبلن ٥بم فبلح ، كأما غّبىم من ا٤بؤمنْب ٩بن ليس ٥بم عذر، الكامل
ًح فصى ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم  .كما للمؤمنْب اآلمرين كالناىْب،  كتامان  ًء بًاٍلفىبلى صَّ ىىؤيالى

اىيمٍ   .خصهم بالفبلح التاـ: أم، (ٓ)"ديكفى مىٍن عىدى

                                                   
الفتح ٧بمد بن علي بن كىب  تقي الدين أبو(، لَٓص)، ( شرح األربعْب النوكية ُب األحاديث الصحيحة النبويةُ)

 ىػ.ُِْْ ،ٔط.، ىػ( الناشر: مؤسسة الريافَِٕبن مطيع القشّبم، ا٤بعركؼ بابن دقيق العيد )ا٤بتوَب: 

  َُْآية: آؿ عمراف، ( سورة: ِ)

 لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق. ، (َِٓ/ُ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفّ)

٧بمد د. : ترتيب(، ٝبع ك ّٖٔ/ِٕ)، تاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز( ٦بموع فْ)
  الشويعر، مرجع سابق.

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية ، حمل(ُُٔ/ِ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبٓ)
= 
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كأنو ، يتبْب لنا أف احملتسب من ا٤بوعودين من اهلل تعأب بالفبلح: كمن خبلؿ ما سبق
كأف سائر ا٤بؤمنْب ٥بم ، الفبلح التاـ الكامل لقيامو باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرلو 

  .فبلح كلكن دكف فبلح احملتسب
 في أىل التواصي بالحق الناجين من الخسارة. المحتسبدخوؿ  -ٓ

كالٍب ، كما من مسلم إال كيرجو أف يكوف من أىل النجاة من ا٣بسارة البشرية ا٢باصلة
كال كصوؿ إٔب النجاة ،  تعأب ُب كتابو ُب مواضع متفرقة كمنها ما ُب سورة العصرأكدىا اهلل

كىي اإلٲباف باهلل كال سبيل إليو إال ، األربعة الٍب ُب سورة العصر إال بتحقيق التأكيدات
ٍب التواصي با٢بق كا٢بسبة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي ، ٍب العمل الصاّب بشرطيو، بالعلم النافع

قاؿ ، ىذا ىو سبيلها كطريقها، مع الصرب على ذلك، كالدعوة إٔب اهلل تعأب، كرعن ا٤بن
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: تعأب
َّينجه ىن من

(ُ). 

، أدىاءي الطَّاعىاتً "كىو : َّمن خنُّ: ُب قولو تعأب -رٞبو اهلل-قاؿ ابن كثّب 
(ِ)"كىتػىٍرؾي اٍلميحىرَّمىاتً 

، فالطاعات ىي ا٤بعركؼ، كىو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، 
 .كاحملرمات ىي ا٤بنكرات

أف أىل ا٢بسبة اآلمرين با٤بعركؼ  -رٞبو اهلل-كقد أكد ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
: -رٞبو اهلل تعأب-كالناىْب عن ا٤بنكر من أىل التواصي با٢بق الناجْب من ا٣بسارة قاؿ 

ا إٔب اهلل كصرب على ذلك فهو من أىل "كا٤بقصود أف من أمر با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر كدع
 . (ّ)"إذا مات على ذلك، الفائزين بالربح الكامل كالسعادة األبدية، ىذه الصفات العظيمة

                                       
= 

 .ىػُُُْ، ُبّبكت، ط -الناشر: دار الكتب العلمية ، ٙبقيق: ٧بمد عبد السبلـ إبراىيم، ىػ(ُٕٓ)ا٤بتوَب: 

 .ّ -ُآية: ، ( سورة: العصرُ)

، مرجع : سامي بن ٧بمد سبلمة، ٙبقيقالفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب يب، أل(َْٖ/ٖ)، ( تفسّب القرآف العظيمِ)
 سابق.

: د. ٧بمد الشويعر، ترتيبٝبع ك (، ّٕ/ٓ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازّ)
 مرجع سابق. 
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كالتواصي با٢بق يدخل فيو التواصي بفعل الطاعات كىي ا٢بسبة باألمر با٤بعركؼ أك 
  .بضدىاالتواصي بَبؾ احملرمات كىي ا٢بسبة بالنهي عن ا٤بنكرات مع األمر 

كأهنم يرجى ٥بم ، أف أىل ا٢بسبة داخلْب ُب ا٤بتواصْب با٢بق: كيتبْب لنا ٩با سبق
 .النجاة من ا٣بسارة الٍب كعدت ّٔا البشرية

 بالنصر كالتمكين. نفي كصف المتقين الموعودي المحتسب دخوؿ -ٔ
قولو ككعد اهلل تعأب لو بالنصر ا٤بؤكد ُب ، كمن أعظم فضائل احملتسب كصفو بالتقول

َّنتمت زت رت يب نبىب مب زب ربُّ: تعأب
(ُ) . 

ككصف اهلل تبارؾ كتعأب ُب كتابو الكرًن أىل النصر بصفات عظيمة كمنها القياـ بواجب 
 نث مث زث رث يت ىتُّ: ا٢بسبة كما ُب اآلية الٍب تليها قاؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب

َّمل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
(ِ). 

، دخوؿ احملتسبْب ُب ا٤بنصورين من رب العا٤بْب -رٞبو اهلل-كقد قرر ٠باحة الشيخ 
ىؤالء ىم ": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز كأيضان دخو٥بم ُب كصف التقول 

فهؤالء ا٤بؤمنوف حقان كىم ا٤بتقوف ا٤بذكوركف ُب  ...ا٤بنصوركف كىم ا٤بوعودكف بالعاقبة ا٢بميدة
 جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جنُّ: قولو تعأب
َّحي

(ّ)"(ْ) . 
بالتقول كدخو٥بم ُب الوالية اآلمرين با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  كُب سبب كصف

بقيامهم بواجب ا٢بسبة من  كذلك، العمل ٗبا يقيهم من عذاب اهلل تعأب: موجب كىو
 األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كبعدىم عن اإلٍب بَبكو. 

                                                   
 .َْ: ( سورة: ا٢بج، آيةُ)

 .ُْسورة: ا٢بج، آية: ( ِ)

 .ّْ: آيةاألنفاؿ، ( سورة: ّ)

ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ، (ٗ/ٕ)، ( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازْ)
 الشويعر، مرجع سابق. 
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جدان كُب ما قص اهلل علينا من خرب كشواىد نصر اهلل تعأب ُب كتابة للمحتسبْب كثّبة 
 .أنبيائو ُب كتابو العزيز الغنية كالكفاية

إشكاالن قد يطرأ إٔب الذىن عند  -رٞبو اهلل-كقد أكرد اإلماـ أبو جعفر الطربم 
 ا٢بديث عن نصر اهلل تعأب لآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر كالداعْب إٔب ا٣بّب فقاؿ 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ: كما معُب: القائليقوؿ قد ": -رٞبو اهلل-
َّٰر

فأين النصرة الٍب أخربنا أنو  ...كمثَّلوا بو، كقد علمنا أف منهم من قتلو أعداؤه، (ُ)
، كىؤالء أنبياؤه قد نا٥بم من قومهم ما قد علمت، كا٤بؤمنْب بو ُب ا٢بياة الدنيا، ينصرىا رسلو

 ىي مي خي حي جيُّ: إف لقولو: قيل كما نصركا على من نا٥بم ٗبا نا٥بم بو؟
 كجهْب كبلٮبا صحيح معناه.  َّٰر ٰذ يي

إنا لننصر رسلنا كالذين آمنوا ُب ا٢بياة الدنيا إما : أف يكوف معناه: أحدٮبا - أ
كالذم ،  كيذلوىم بالظفر ذلة، حٌب يقهركىم غلبة، م على من كٌذبنا كإظفارنا ّٔم٥ب بإعبلئنا

اهلل عىلىٍيًو كىسىلَّم بإظهاره على ككالذم فعل ٗبحمد صىلَّى  ...فعل من ذلك بداكد كسليماف
  .من كٌذبو من قومو

، كإما بانتقامنا ٩بن حاٌدىم كشاقهم بإىبلكهم كإ٪باء الرسل ٩بن كٌذّٔم كعاداىم - ب
ككالذم فعل ٗبوسى ، من تغريق قومو كإ٪بائو منهم، تعأب ذكره بنوح كقومو كالذم فعل

بو من بِب إسرائيل كغّبىم ك٫بو ك٪بى موسى كمن آمن ، إذ أىلكهم غرقا، كفرعوف كقومو
كالذم ،  بانتقامنا ُب ا٢بياة الدنيا من مكٌذبيهم بعد كفاة رسولنا من بعد مهلكهم أك، ذلك

و من سلطنا حٌب انتصرنا ّٔم من تبتسليطنا على قتل، فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكو
و لو ككانتصارنا تبو من قتل من تسليطنا ٖبتنصر عليهم حٌب انتصرنا، ككفعلنا بقتلة ٰبٓب، قتلتو

كقد كاف بعض أىل  .فهذا أحد كجهيو، لعيسى من مريدم قتلو بالرـك حٌب أىلكناىم ّٔم
 . (ِ)"التأكيل يوجو معُب ذلك إٔب ىذا الوجو

                                                   
 .ُٓ: آيةغافر، ( سورة: ُ)

 .لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق، (َُْ-ََْ/ُِ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفِ)
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أف من فضائل احملتسب كمن علو مكانتو نيلو كصف : كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا
ك٧ببة ، تعأب كىو شاىد على ٧ببة اهلل تعأب ٥بذه العبادةالتقول كنيلو النصر كالوالية من اهلل 

 .القائمْب ّٔا
 في المجاىدين في سبيل اهلل تعالى. المحتسبدخوؿ  -ٕ

لقد جاءت األدلة الصحيحة كا٤بتواترة الدالة على أف ا٢بسبة من ا١بهاد ُب سبيل اهلل 
أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النَّيبَّ ": وُب سنن -رٞبو اهلل-فمنها ما ركاه النسائي ، كأف احملتسب ٦باىد

اًد أىٍفضىلي؟ قىاؿى ، صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىقىٍد كىضىعى رًٍجلىوي ُب اٍلغىٍرزً  ًلمىةي حىقٍّ ًعٍندى »: أىمُّ ا١بًٍهى كى
 .(ُ)"«سيٍلطىافو جىاًئرو 

ألىفَّ مىٍن جىاىىدى اٍلعىديكَّ كىافى ، ا١بًٍهىادً ًإ٭بَّىا صىارى ذىًلكى أىٍفضىلى ": -رٞبو اهلل- قىاؿى ا٣ٍبىطَّايبُّ 
، كىصىاًحبي السٍُّلطىاًف مىٍقهيوره ُب يىًدهً ، الى يىٍدرًم ىىٍل يػىٍغًلبي أىٍك يػيٍغلىبي ، ميتػىرىدّْدنا بػىٍْبى رىجىاءو كىخىٍوؼو 

اًد ًمٍن  ،فػىقىٍد تػىعىرَّضى لًلتػَّلىفً ، فػىهيوى ًإذىا قىاؿى ا٢بٍىقَّ كىأىمىرىهي بًاٍلمىٍعريكؼً  فىصىارى ذىًلكى أىٍفضىلى أىنٍػوىاًع ا١بًٍهى
  .(ِ)"أىٍجًل غىلىبىًة ا٣ٍبىٍوؼً 

ُب أكثر من موضع أف ا٢بسبة  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز كقد أكد ٠باحة 
كاألمر با٤بعركؼ ، فإف الدعوة إٔب اهلل جهاد": من ا١بهاد ُب سبيل اهلل تعأب حيث قاؿ مرة

  .(ّ)"ا٤بنكر جهادكالنهي عن 

                                                   
، برقم: (ُُٔ/ٕ)ُب سننو  ىػ(َّّ)ا٤بتوَب:  النسائي أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين أخرجو( ُ)

ائًرو فىٍضلي مىٍن تىكىلَّمى ، كتاب: البيعة، َِْٗ الناشر: مكتب ، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، بًا٢بٍىقّْ ًعٍندى ًإمىاـو جى
، صحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو. كقاؿ األلباين: صحيح، انظر: َُْٔ، ِط.، حلب -ا٤بطبوعات اإلسبلمية 

  .ََُُبرقم:  (ِْٖ/ُ)

( أليب سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعركؼ با٣بطايب َّٓ/ ْانظر: معآب السنن )(ِ)
 ـ.  ُِّٗ -ىػ  ُُّٓحلب، الطبعة: األكٔب  –ىػ(،الناشر: ا٤بطبعة العلمية ّٖٖ)ا٤بتوَب: 

راء البغوم الشافعي )ا٤بتوَب: يي السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الف، حمل(ٔٔ/َُ)، شرح السنةكانظر:
، بّبكتك  دمشقُب  الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي، ٧بمد زىّب الشاكيش - ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، ىػ(ُٔٓ

 . ىػَُّْ، ِط.

 -آّموعة األكٔب- بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّبعبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
= 
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ككما أمر ا٢بق تبارؾ كتعأب آّاىد ُب ا٤بعركة بالصرب فكذلك أمر احملتسب بالصرب ٤با 
 جغ مع جع مظ حط مض خضُّ: قد يلحقو من األذل كما ُب قوؿ اهلل تعأب

َّجكحك مق حق مف خف جفحف مغ
(ُ). 

٥بم ما ، القياـ با٢بسبة نوعه من ا١بهاد ُب سبيل اهلل تعأب: ك٩با سبق يعلم أف
كالتوفيق ، للمقاتلْب ُب سبيل اهلل تعأب ُب أرض ا٤بعارؾ من عظيم األجور كالثواب األخركم

 .كقد يكوف ُب أحد مراحلو أفضل ا١بهاد ُب سبيل اهلل تعأب، كا٢بفظ كالفبلح الدنيوم
 .في أصحاب القوؿ السديدالمحتسب  دخوؿ -ٖ

 يي ىيُّ: تعأبك  تبارؾجاء ذكر القوؿ السديد ُب كتاب اهلل تعأب ُب قوؿ ا٢بق 
َّجبحب هئ مئ خئ حئ جئ

: قىاؿى اٍبني عىبَّاسو ": -رٞبو اهلل- قاؿ البغوم .(ِ)
. كىقىاؿى ا٢بٍىسىني : كىقىاؿى قػىتىادىةي ، صىوىابان   .(ّ)"ًصٍدقنا: عىٍدالى

"القوؿ السديد ىو القوؿ الصواب من : -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز ك 
كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ، كالدعوة إليو، كاستغفاره، كتسبيحو، كٙبميده، ذكر اهلل
  .(ْ)ا٤بنكر"

أك ، أك دعوة إؿ اهلل، أك إصبلحو ، ذكر هلل تعأب: فالقوؿ السديد كل قوؿ ٰببو اهلل من
 أمر ٧بتسب با٤بعركؼ أك هنيو ٧بتسب عن ا٤بنكر.

 : القوؿ السديد كىي ضوابطكمٌب كفق احملتسب ُب أمره كهنيو لتحقيق 
 .إصابة ا٢بق عن علم كبصّبة -

                                       
= 

  .، كاجب ا٤بسلم ٘باه انتشار الباطل كا٤بنكرّْشريط رقم 

 .ُٕسورة: لقماف، آية: ( ُ)

 .َٕسورة: األحزاب، آية: ( ِ)

ىػ(، َُٓ(، حمليي السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم )ا٤بتوَب: ّٕٗ/ٔ)، ( معآب التنزيل ُب تفسّب القرآفّ)
 ىػ. ُُْٕ، ْالناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط.

، ٝبع كترتيب: -رٞبو اهلل-(، لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ٦َِّبموع تفسّب آيات من القرآف الكرًن، )ص( ْ)
 ىػ. ُّْٓ، ِالرياض، ط. -يزيد بن ٧بمد آؿ ردعاف، الناشر: دار القبس 
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 .العدؿ فيو إذا احتاج القوؿ للعدؿ -
  .من جهة ا٤بقوؿك  الصدؽ فيو من جهتْب من جهة قائلو -

كلكن بشرط ٙبقق ، أف احملتسب يدخل ُب أصحاب القوؿ السديد: ك٩با سبق يتبْب
 ناؿ األجور ا٤برتبةكأف احملتسب إذا صار من أصحاب ىذا الوصف ، الثبلثة ضوابطىذه ال

 كالفوز العظيم با١بنة كما ُب اآلية الكرٲبة.، كصبلح األعماؿ، ٥بم كىي مغفرة الذنوب
 .كيقضي حاجاتهم في من يعين عباد اهللالمحتسب  دخوؿ -ٗ

، جاءت النصوص الدالة على فضل معاكنة العباد على الرب كالتقول كقضاء حوائجهم
 مق حق مف حفخف جف مغ جغُّ  : كمنها ُب كتاب اهلل تعأب حيث قاؿ سبحانو

َّحك جك
(ُ) . 

ففي ىذه اآلية األمر من اهلل تعأب بالتعاكف على الرب كالتقول كيدخل فيو القياـ 
 .بواجب ا٢بسبة ألف الرب ىو ا٤بعركؼ كالتقول ىو ترؾ ا٤بنكرات

، اٍلميٍسًلمً اٍلميٍسًلمي أىخيو »: قىاؿى ، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كجاء ُب الصحيح 
ًتوً ، الى يىٍظًلميوي كىالى ييٍسًلميوي   .(ِ)«...مىٍن كىافى ًفي حىاجىًة أىًخيًو كىافى اهللي ًفي حىاجى

: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ رضي اهلل عنو كجاء ُب حديث أيب ىريرة
 .(ّ)«كىاهللي ًفي عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عىٍوًف أىًخيوً »

"فاألمر : عند شرحو ٥بذا ا٢بديث قاؿ -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ألف أعظم ، با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من إعانة أخيك على ا٣بّب كمن كونو ُب حاجتك

 . (ْ)كتباعدؾ من غضبو"، كتقربك من رٞبتو، ا٢باجات ا٢باجة الٍب ترضي اهلل عنك
                                                   

 .ِآية: ائدة، ( سورة: ا٤بُ)

 .بىابي ٙبىًٍرًًن الظٍُّلمً ، باب:  كىالصّْلىًة كىاآٍلدىابً اٍلربّْ ، كتاب: َِٖٓبرقم:  (ُٔٗٗ/ْ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ِ)
 .ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق

فىٍضًل ، باب: الذٍّْكًر كىالدُّعىاًء كىالتػٍَّوبىًة كىااًلٍسًتٍغفىارً ، كتاب: ِٗٗٔبرقم:  (َِْٕ/ْ)ُب صحيحو  مسلمأخرجو ( ّ)
كىًة اٍلقي   مرجع سابق.، ق: ٧بمد فؤاد عبد الباقييقٙب ٍرآًف كىعىلىى الذٍّْكرً ااًلٍجًتمىاًع عىلىى ًتبلى

، ٝبعو كاعتُب بو: صبلح الدين ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(ِِٖدركس كفتاكل ُب ا٤بسجد ا٢براـ، )ص( ْ)
= 
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اإلعانة تسب با٤بعركؼ كهنيو عن ا٤بنكر من أعظم أنواع أف أمر احمل: ك٩با سبق يتبْب
 كقضاء ا٢باجة الٍب جاء الشرع با٢بث عليها. ، على الرب

بفعل ما ، فبل حاجة كال أمر أعظم من حاجة العبد لدخولو ُب رضى ربو تعأب
من يدفع من مالو ، كالبعد عٌما يسصطو. كنفع احملتسب للناس أعظم من نفع، يرضيو

 .كُب كلو خّب، لقضاء حاجات الناس الدنيوية، طائلةاألمواؿ ال
 أف المحتسب يظفر بزيادة اإليماف.  - َُ

ك٩با حبا اهلل سبحانو احملتسب من الفضائل الٍب يفضل ّٔا غّبه من ا٤بؤمنْب زيادة 
 اإلٲباف ُب قلبو.

كغّبىا ٪بد أف ا٢بسبة  ، كذلك أننا إذا نظرنا إٔب اإلٲباف من جهة القياـ بواجب ا٢بسبة
 : على النحو التإب، كينقص بنقصها، من الطاعات يزيد اإلٲباف بزيادهتا

كما ُب ا٤بعتقد الصحيح عند أىل ،  فيزيد بالنشاط ُب االحتساب، زيادة اإلٲباف -ُ
، السنة كا١بماعة أف زيادتو ال ٙبصل إال بالعمل الصاّب من قوؿ أك اعتقاد أك عمل با١بوارح

 تعأب عند القياـ بواجب ا٢بسبة.كاحملتسب يقـو بطاعة اهلل 
فإذا صلى كصاـ كاتقى اهلل كأمر ": -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز ٠باحة قاؿ 

 .(ُ)با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر زاد إٲبانو"
ىل السنة أعند ُب ا٤بعتقد الصحيح كما ،  فينقص بَبؾ ا٢بسبة، نقصاف اإلٲباف -ِ
كمن ا٤بعاصي ترؾ ، كالوقوع ُب ا٤بعصية، طاعةأيضان أف اإلٲباف ينقص بَبؾ ال كا١بماعة
ألف اهلل رفع ، كأما عند عدـ االستطاعة اإلنكار باليد أك باللساف فبل حرج فيو، اإلنكار

 كما دلت على ذلك األدلة من الكتاب كالسنة.،  ا٢برج عن ىذه األمة
أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى ، عىٍبًد اهلًل ٍبًن مىٍسعيودو كأما اعتقاد نفي اإلٲباف بَبؾ اإلنكار ٢بديث 

                                       
= 

 ىػ.ُّْٕبّبكت، ط: األكٔب، -بن عثماف بن أٞبد، أمْب مكتبة ٠باحتو، الناشر: دار قرطبة، لبناف

بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب، آّموعة الثانية، عبد العزيز ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة ُ)
 .، أٮبية األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب زيادة اإلٲباف كنقصانوِِشريط رقم 
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يمىاًف ، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه  ...»: اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  كىلىٍيسى كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً
 .(ُ)«حىبَّةي خىٍردىؿو 

إنو ٓب يبق بعد ىذا ": معناه بقولو -رٞبو اهلل- ابن تيميةشيخ اإلسبلـ فقد بْب 
ليس ، اإلنكار ما يدخل ُب اإلٲباف حٌب يفعلو ا٤بؤمن بل اإلنكار بالقلب آخر حدكد اإلٲباف

)كليس كراء ذلك( : مراده أف من ٓب ينكر ٓب يكن معو من اإلٲباف حبة خردؿ ك٥بذا قاؿ
فليس ا٤براد بو  .(ِ)"فجعل ا٤بؤمنْب ثبلث طبقات فكل منهم فعل اإلٲباف الذم ٯبب عليو

كإ٭با بياف أف اإلنكار من األعماؿ كأنو داخل ، و بالكلية الذم ىو اإلسبلـنفي اإلٲباف عن
 .كأف من ٚبلف عنو فهو على خطر عظيم، كأف آخر حدكده القلب، ُب مسمى اإلٲباف

بىابي : كلعظيم أثر ا٢بسبة ُب زيادة اإلٲباف أفرد اإلماـ مسلم ُب صحيحو بابان ٠باه
ٍوًف النػٍَّهًي عىًن  ٲبىافً بػىيىاًف كى ٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ، اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ ، كىأىفَّ اإٍلً

كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً 
(ّ) . 

يزيد ّٔا ، أف ا٢بسبة من األعماؿ الصا٢بة الداخلة ُب مسمى اإلٲباف: ك٩با سبق يتبْب
كأف ا٤براد ، حتساب الواجب مع القدرة عليو يقل إٲبانوكأف من يَبؾ اال، كينقص بنقصها

كأف فهم نفي اإلٲباف ، بنفي اإلٲباف أم ٓب يبق من مراتب التغيّب شيء يذكر كلو كاف قليل
كأف السلف الصاّب تنبهوا ألٮبية ا٢بسبة ُب زيادة اإلٲباف ، بالكلية ليس مقصودان ُب ا٢بديث

  .كنقصانو

                                                   
ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػَّ ، كتاب: اإلٲباف، َٓبرقم:  (ٗٔ/ُ( صحيح مسلم )ُ) ٍهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً

، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً   .ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق، يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي

س أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: تقي الدين أبو العبا، ل(َِٓ/ّ)، ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكلِ)
 ىػ. ُُْٖ، ُط.، الناشر: بدكف، ٧بمد بن عبد الرٞبن بن قاسم: ٝبعو كرتبو، ىػ(ِٖٕ

ٲبى ، كتاب: اإلٲباف، (ٗٔ/ُ) أنظر: صحيح اإلماـ مسلم( ّ) ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلً ًر ًمنى اإٍلً ٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكى افى بىابي بػىيىاًف كى
، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً   .ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق، يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي
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ًالمحتسب. طلب الثالث: صفاتالم
ىي: "النعت، كقاؿ بعضهم ما دؿ  -رٞبو اهلل-الصفة لغة: قاؿ عبد الرؤكؼ ا٤بناكم 

  (ُ)على معُب زائد على الذات ٧بسوس كاألبيض أك معقوؿ كالعلم"
البلزمة بذات ىي االمارة  ُب الصفة :" -رٞبو اهلل–كاصطبلحان قاؿ ا١برجاين 

 .(ِ)"ا٤بوصوؼ الذم يعرؼ ّٔا.
ينبغي أف يتصف ّٔا  ىي ماكُب ىذا ا٤بطلب سيتم التطرؽ للمعاين ا٤بعقولة فقط، ك 

 . من اآلداب كاألخبلؽ  احملتسب
فإنو سيكوف ٧بط أنظارىم ، ك٤با كاف احملتسب البد أف يتصل بالناس ُب أمره كهنيو

كلن يستقبل الناس منو أمره ، يستقيم لو ىدفوكما أف بدكف ىذه الصفات لن ،  كنقدىم
 فإهنم سّبفضوف أمره عندما تغيب عنهم األعْب.، كلو كاف ذا سلطة، كهنيو

فإف ربنا ، ك٤با كانت األخبلؽ ذات أٮبية بالغة ُب ا٢بسبة كُب الدعوة إٔب اهلل تعأب
على التحلي ، بوكمن حْب شبا، قبل بعثتو، سبحانو قد جبل نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم

َّىنين نن من زنُّ: حٌب كصفو ربو تبارؾ كتعأب بقولو، باألخبلؽ الكرٲبة
(ّ). 

كما كاف يعرؼ ، ٣بلقو قبل البعثة شاىد على ىذا رضي اهلل عنهاكُب كصف خدٯبة 
بأٮبية األخبلؽ الكرٲبة  ما ىو شاىد أيضان ، كالعفة، بو قبل البعثة عند أىل مكة من األمانة

  .عليو من اهلل أفضل الصبلة كأًب التسليم، ل سيد ا٤برسلْب٤بن أراد سلوؾ سبي
ألىم  -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز ٠باحة تقريرات كسيعرض ىذا ا٤بطلب 

                                                   
(، لزين الدين ٧بمد كيدعى بعبد الرؤكؼ ا٤بناكم )ا٤بتوَب: ُِٕ(انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، )صُ)

 ىػ.َُُْ، ُالقاىرة، ط. -عبد ا٣بالق ثركت  ّٖالكتب  ىػ(، الناشر: عآبَُُّ

احملقق: ضبطو ، ىػ(ُٖٔعلي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب:  (ُّّالتعريفات )ص:  (ِ)
-ىػ َُّْالطبعة: األكٔب ، لبناف–الناشر: دار الكتب العلمية بّبكت و ٝباعة من العلماء بإشراؼ كصحح
 ـُّٖٗ

 .ْقلم، آية: سورة: ال( ّ)
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، كالقدكة، كالرفق، كالصرب، كالغّبة، كالعفة، كاإلخبلص، العلم: للمحتسب كىيالصفات 
 : كسيتناك٥با من خبلؿ العناصر التالية

 : (ُ)اإلخالصصفة  -ُ
، أجل العباداتك ، فضل القرباتكمن أ، عظم أكامر اهلل تبارؾ كتعأباإلخبلص من أ

أمر اهلل بو ، كحق اهلل على العبيد، ىو شعار التوحيد، كمن أعظم ما يغفر اهلل بو الذنوب
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ: قاؿ تعأب األكلْب كاآلخرين
َّمغ جغ مع جع حطمظ مض خض

(ِ).  
  .(ّ)«فًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري ألىٍىًل اإًلٍخالىًص ذينيوبػىهيمٍ » :عنورضي اهلل  قاؿ ابن عباسو 

كيتأكد أٮبية ٙبقيق ، كاإلخبلص أمره مؤكد ُب عدة مواضع من الكتاب كالسنة
كىو الذم ، ألنو أكؿ ا٤بعركؼ كمبتدأه، اإلخبلص من اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر

اللذين يتأسى  -عليهم الصبلة كالسبلـ- بياءكىو حاؿ األن، يسعى إٔب حصولو احملتسب
 .ّٔم احملتسبوف

ألف دخوؿ الرياء عليهم ، كتتأكد العناية بو من ٝبيع الناس كعناية احملتسبْب بو آكد
 .أكثر من غّبىم، كا٢برص على السمعة

كما أف ا٣بلل ُب اإلخبلص ال يوافق اإلٲباف الذم ينبغي أف يتحلى بو احملتسب من 
رٞبو -قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز ، موعودهك  كرجاء ثواب اهلل، كالتوكل عليو، الثقة باهلل

أما الذين يأمركف با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر ألغراض أخرل كرياء ك٠بعة أك حظ ": -اهلل

                                                   
: "ًقيلى: ىيوى ًإفٍػرىادي ا٢بٍىقّْ سيٍبحىانىوي بًاٍلقىٍصًد ًُب الطَّاعىًة كىًقيلى: تىٍصًفيىةي -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم شرعان:  ( اإلخبلصُ)

حىظىًة اٍلمىٍصليوًقْبى" حملمد ، (ُٗ/ِ)، انظر: مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب .اٍلًفٍعًل عىٍن ميبلى
 بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.

 .ٓسورة: البينة، آية: ( ِ)
 مل خلُّبىابي قػىٍولًًو: ، كتاب: تفسّب القرآف العظيم، ُْٖٓبرقم:  (ُِٖ/ٔ)أخرجو البصارم ُب صحيحو ( ّ)

قيق: ، ٙبَّخيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد 
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فانظر كيف  .(ُ)كمن أسوئهم عاقبة"، فهؤالء من أخبث الناس...، عاجل أك أسباب أخرل
كذلك ألنو تلبس ، صار أفضل من اآلمر كالناىي غّب ا٤بصلص أف الساكت مع ضعفو كخوره

كأما ": -رٞبو اهلل- اؿ ابن القيمق، بنوعو من الشرؾ األصغر كىو الرياء أك إرادة الدنيا بالعمل
كالرياء كإرادة الدنيا بالعمل الصاّب  .(ِ)"ؽو صلمالشرؾ األصغر كيسّب الرياء كالتصنع لل

إذا أراد ، ٯبتمعاف ُب مادة": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن ، بينهما اشَباؾ
كحاؿ ،  فهذا رياء كما تقدـ بيانو، اإلنساف بعملو التزين عند الناس كالتصنع ٥بم كالثناء

قاؿ  .(ّ)"كطلب ا٤بدحة منهم كاإلكراـ، كىو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس، ا٤بنافقْب
ٍب يفضي ، "من كانت الدنيا ٮبو كطلبتو كنيتو جازاه اهلل ٕبسناتو ُب الدنيا :-رٞبو اهلل- قتادة

 .(ْ)"إٔب اآلخرة كليس لو حسنة يعطى ّٔا جزاء
كأف ، كأٮبية الطهارة للصبلة،  أف أٮبية اإلخبلص للمحتسب: ك٩با سبق يتبْب

ا٢بقيقة ال  ىو ُب، كٓب ٯبرد أمره كهنيو هلل الواحد األحد، احملتسب الذم شاب إخبلصو كدر
كالفبلح ُب ، كالتمكْب ُب األرض، كالنصر، يدخل ضمن ا٤بوعودين بالفضل كالثواب

  .جزاء للمحتسبْب الذم اخلصوا هلل فيو، الدارين

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 (، مرجع سابق.ُْْ/ِٕ)

( حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ٗٓ/ ُانظر: إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )(ِ)
 ىػ(، احملقق: ٧بمد حامد الفقيالناشر: مكتبة ا٤بعارؼ، الرياض، ا٤بملكة العربية السعوديةُٕٓ ا١بوزية )ا٤بتوَب:

عبد الرٞبن بن حسن بن ٧بمد بن عبد الوىاب بن سليماف لشيخ ، ل(ُّٕ)ص، فتح آّيد شرح كتاب التوحيدكانظر:
الناشر: ، القاىرة، مصر - احملمديةالناشر: مطبعة السنة ، ٧بمد حامد الفقي، ت: ىػ(ُِٖٓالتميمي )ا٤بتوَب: 

 ىػ. ُّٕٕ، ٕ.ط، مصر -القاىرة -مطبعة السنة احملمدية 

 مرجع سابق.، للشيخ عبد الرٞبن بن حسن، (ِّٕ)ص، ( فتح آّيد شرح كتاب التوحيدّ)
 مرجع سابق.، للشيخ عبد الرٞبن بن حسن، (ّّٕ)ص، ( فتح آّيد شرح كتاب التوحيدْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





82 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 : (ُ)العلمصفة  -ِ
إذ أف االحتساب قائم على معرفة ا٤بعركؼ ا٤بأمور ، كالعلم من أىم صفات احملتسب

معرفة ك ، كفهم ا٤بتغّبات كا٤بستجدات، عنو قبل النهيكمعرفة ا٤بنكر ا٤بنهي ، بو قبل األمر
كلكن اإل٤باـ ، كالتعرؼ على أحكاـ النوازؿ، القواعد الشرعية الٍب تتحقق ّٔا مقاصد الشريعة

ر إذ لو كاف كذلك لتعذٌ ، كمعرفة تفاصيل كل ا٤بسائل أمره متعسر، ٔبميع ما ذكر أمره متعذر
كلكن يكفي من العلم للمحتسب أف ، دف كالقرلتسبْب ُب سائر ا٤بمن يكفي من احملكجود 

كقد ، كىل ما ينهى عنو منهيه عنو ُب الشريعة، يعرؼ ىل ما يأمر بو مأموره بو ُب الشريعة
ال يأمر كال ": أف العلم شرط للمحتسب فقاؿ -اهلل رٞبو-قرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز 

على أف صفة العلم مقدمة على  -رٞبو اهلل-كأكد  .(ِ)"ال عن جهل، ينهي إال عن علم
ركم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ لو ": -اهلل رٞبو-األمر كالنهي فقاؿ 

: فقاؿ لو رضي اهلل عنو ىلكت إف لم آمر بالمعركؼ كأنهي عن المنكر»: بعض الناس
تعرؼ فبل بد يا أخي أف  (ّ)«المنكر ىلكت إف لم يعرؼ قلبك المعركؼ كينكر

ٍب تقـو بالواجب من ، كال بد أف تعرؼ ا٤بنكر بذلك، ُب الدين التفقوك  ا٤بعركؼ بالتعلم
كقد ال ، ألف احتسابو ببل علم ضرره أكثر من نفعو .(ْ)"األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

                                                   
تاج . كانظر: مرجع سابق، (ِْٔ)ص، ٦بمل اللغة البن فارس، انظر: "العلم: نقيض ا١بهل"( قاؿ ابن فارس: ُ)

: الًعٍلمي: إٍدراؾي الشَّيًء ًٕبىقيقىًتو" .(ُِٕ/ّّ)، العركس من جواىر القاموس ٌمد ، حملكقاؿ الزبيدم: "قىاؿى الرَّاًغبي
 من احملققْب، الناشر: دار ا٥بداية، بدكف. ىػ( ت: ٦بموعةَُِٓبن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ الزَّبيدم )ا٤بتوَب: 

(، ٔٔ/ٓ)، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازِ)
 مرجع سابق. 

برقم: ( َْٓ/ٕ)ُب مصنفو  ىػ(ِّٓأبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن ٧بمد العبسي )ا٤بتوَب: أخرجو ( ّ)
نىًة الدَّجَّاؿً تاب: القًب، ، كُّٖٕٓ  -الناشر: مكتبة الرشد ، احملقق: كماؿ يوسف ا٢بوت، مىا ذيًكرى ًُب ًفتػٍ

مىا باب: ، ُِٕبرقم:  (َُٖ/ِالبدع كالنهي عنها )ىػ. كأخرجو ابن كضاح ُب كتابو َُْٗ، ُط.، الرياض
مصر، مكتبة  -لناشر: مكتبة ابن تيمية، القاىرةا، ٙبقيق كدراسة: عمرك عبد ا٤بنعم سليم .جىاءى ُب اتػّْبىاًع اآٍلثىارً 

 . ىػُُْٔ، ُط.، السعودية -العلم، جدة 

، (ٖٔ/ٓ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ْ)
 مرجع سابق.
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  .!كلو أصاب فقد أخطأ، يوفق للصواب
، كحضور ٦بالس العلماء، كطرؽ اكتساب العلم كثّبة متنوعة منها االطبلع على الكتب

، كقراءة فتاكل العلماء، ا١بانب الشرعي تعليمكااللتحاؽ با٤بدارس كا١بامعات الٍب تعُب ب
يقوؿ الشيخ عبدالعزيز بن ، كأىم ىذه الطرؽ كأقرّٔا نفعان العناية بالقرآف الكرًن كالسنة النبوية

يعتِب كل ": ناىْب عن ا٤بنكرُب كصيتو ألىل الدعوة كاآلمرين با٤بعركؼ كال -رٞبو اهلل-باز 
كيعرؼ طريقة ، منهما بالقرآف الكرًن كالسنة ا٤بطهرة؛ ليعرؼ ما أمر اهلل بو كما هنى اهلل عنو

كطريقة أصحابو رضي اهلل ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب دعوتو إٔب اهلل كإنكاره ا٤بنكر
كمراجعة أقواؿ ، الكرًن مع العناية بالقرآف، كيتبصر ُب ىذا ٗبراجعة كتب ا٢بديث، عنهم

كقد بْب الشيخ  .(ُ)"فقد توسعوا ُب الكبلـ على ىذا كبينوا ما ٯبب، العلماء ُب ىذا الباب
، سبب التأكيد على أمر تعلم العلم قبل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر -رٞبو اهلل-

األمر با٤بعركؼ كحٌب ال يقع منو ، ٗبا ىو أنكر منو، حٌب ال يقع منو إنكار ا٤بنكر": فقاؿ
 .(ِ)"على كجو يوجب حدكث منكر أخطر من ترؾ ذلك ا٤بعركؼ الذم يدعو إليو

كيسلم من ، كتصاف كرامتو، كٰبفظ حقو، فالعلم أمر ضركرم بو يعرؼ احملتسب كاجبو
 .كٙبفظ بو الشريعة من ا٣بطأ كالزلل كاالجتهادات غّب ا٤بوفقة، ظلم غّبه
فاف الشٍَّيطىاف يتبلعب بو ككاف  "فأما إذا جاىبلن : -رٞبو اهلل-ابن ا١بوزم قاؿ ك 

إفساده أكثر من إصبلحو ألنو رٗبا هنى عىٍن شيء جائز باإلٝباع كرٗبا أنكر مىا تأكؿ فيو 
صاحبو كتبع فيو بعض ا٤بذاىب كرٗبا كسر الباب كتسور ا٢بيطاف كضرب أىل ا٤بنكر 

 .(ّ)"كقذفهم

                                                   
، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ُ)

 ، مرجع سابق.(ُّْ/ِٕ)

، (ِّّ/ْ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 .مرجع سابق

، ػ(ىٕٗٓماؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم )ا٤بتوَب: ، ١ب(ُّّ)ص، ( تلبيس إبليسّ)
 ىػ.ُُِْ، ُط.، تك بّب -الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر، لبناف 
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العلم للمحتسب كالدليل للطريق  كأف، يتبْب أٮبية العلم للمحتسب: ك٩با سبق
، حٌب يسلم من الزلل كا٣بطأ، كال غُب للمحتسب عنو، السائركفّٔا كعبلماتو الٍب يهتدم 

كٯبتنب كبّبة القوؿ على اهلل بغّب علم. كأف العلم شرط ٢بصوؿ احملتسب على األجر من اهلل 
  .ا٤بَبتب على القياـ با٢بسبة، تبارؾ كتعأب

 : (ُ)الرفقصفة  -ّ
، جاءت األدلة من الكتاب كالسنة دالة على ٧ببة اهلل تعأب ٥بذا ا٣بلق الشريف كقد
 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىمُّ: قاؿ تعأب

َّخيمي
(ِ)

َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ: كقاؿ تعأب 
عىًن : كمن السنة .(ّ)

ـً ، مىٍن ييٍحرىـً الرٍِّفقى »: قىاؿى ، النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  رى  ييٍحرى يػٍ  .(ْ)"اٍلخى

كما أف الغلظة كالعنف ،  فالرفق خلق عظيم من ٙبلى بو ال يدؿ على ضعفو كال خوره
 .مطلقان ال تدالف على القوة كالشجاعة

كاألصل ىو الرفق ، األصل ىو اللْب": -رٞبو اهلل-يقوؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز 
  .(ٓ)و"كمن ٰبـر الرفق ٰبـر ا٣بّب كل، كا٢بكمة

فإف الغلظة ، أنو إذا كاف األصل ىو اللْب كالرفق -رٞبو اهلل-فيؤخذ من كبلمو 
، الظلمك  كأف ٘باكز ىذا األصل يعد من التعدم، كالعنف ٮبا طارئاف يصلحاف ُب موضعهما
 .كأف ا٢بامل عليو ُب الغالب ىو اتباع ا٥بول

                                                   
ارىاةي مىعى الرُّفػىقىاًء كىًلْبي ا١بٍىاًنًب كىاللٍُّطفي ُب ُ)  أىٍخًذ اأٍلىٍمًر بًأىٍحسىًن ( قاؿ ا٤بباركفورم الرفق: "بًاٍلكىٍسًر ًضدُّ اٍلعيٍنًف كىىيوى اٍلميدى

أليب العبل ٧بمد عبد الرٞبن بن عبد ، (َُّ/ٔ)، فة األحوذم بشرح جامع الَبمذمٙبانظر:  اٍلويجيوًه كىأىٍيسىرًىىا"
 بّبكت، بدكف. -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية ُّّٓ)ا٤بتوَب:  ا٤بباركفورمالرحيم 

 .ُٗٓ: ، آيةآؿ عمرافسورة: ( ِ)

 .ْْسورة: طو، آية: ( ّ)

، باب: فضل الرفق، مرجع اٍلربّْ كىالصّْلىًة كىاآٍلدىابً ( كتاب: ِِٗٓبرقم: ) (ََِّ/ْ) وصحيحأخرجو مسلم ُب ( ْ)
 سابق.

 -آّموعة األكٔب-بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب عبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ٓ)
 حكم من رأل منكران كٓب يغّبه خوفان على نفسو.، ُٔشريط رقم: 



85 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

صل ُب مواضع على أف الرفق ىو األ -رٞبو اهلل-كقد أكد ٠باحة الشيخ عبد العزيز 
 .(ُ)"أما ُب أكؿ األمر فإف اآلمر كالناىي ٱباطب الناس بالٍب ىي أحسن": أخرل كمنها قولو

مع نصيحٍب ٥بم بأف يكوف اإلنكار بالرفق ": ُب نصيحتو للشباب -رٞبو اهلل-كقولو 
 .(ِ)"كالكبلـ الطيب كاألسلوب ا٢بسن

معُب الكبلـ الطيب بأنو العبارات  -رٞبو اهلل-كقد بْب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
كأف استعماؿ  .(ّ)"كينصحوهنم بعبارات حسنة كأسلوب جيد": -رٞبو اهلل- ا٢بسنة قاؿ

 .ىذه العبارات ا٢بسنة ُب اإلنكار يعد من الرفق ا٤بأمور بو احملتسبوف
كال شك أف ، كالرفق ىو األصل، إذان فالرفق للمحتسبْب مقدـ على الشدة كالغلظة

حٌب ": حيث قاؿ -رٞبو اهلل-عنو ٠باحة الشيخ عبد العزيز  أفصحقد ، بذلك سببللقوؿ 
 خئ حئ جئ ييُّ: لقوؿ اهلل عز كجل، كحٌب يصلحوا أكثر ٩با يفسدكف، يقبل منهم
َّجب هئ مئ

كحسن ، فمراعاة احملتسب ألسباب التأثّب ُب الناس .(ٓ)"(ْ)
 .غّب صحيحأكٔب العجلة ُب أداء االحتساب على كجو ، السياسة مع الناس

كمنا ، كال يرفق مع كلده كزكجتو، كا٤ببلحظ أف منا من يتلطف مع الناس كيرفق ّٔم
، كمنا من يرفق با٤بسلم كيغلظ على الكافر، كمنا من ال يرفق مع ا١بميع، من ىو بعكسو

ُب تصرفات ٨بتلفة تلمس منها ٨بالفة ا١بميع ، كمنا من يغلظ على الكافر كيرفق با٤بسلم
 .رفقلؤلصل كىو ال

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ُ)

 ، مرجع سابق.(ّْٗ/ٗ)

، (ٕٓ/ٓ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ِ)
 مرجع سابق.

، (ْٖ/ٔاحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسمّ)
 مرجع سابق.

 .ُِٓسورة: النحل، آية: ( ْ)

، (ٕٓ/ٓ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ٓ)
 مرجع سابق.، (ٕٓ/ٓ)
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كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يراعي ىذا األصل الشرعي عند األمر 
فىًبأىًبي ىيوى »: ميعىاًكيىةى ٍبًن ا٢بٍىكىًم السُّلىًميّْ قاؿ الصحايب ا١بليل ، با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

لىوي كىالى بػىٍعدىهي أىٍحسىنى تػىٍعًليمنا ، كىأيمِّي مىا كىهىرىًني كىالى ضىرىبىًني ، فػىوىاهللً ، ًمٍنوي مىا رىأىٍيتي ميعىلِّمنا قػىبػٍ
 .(ُ)«كىالى شىتىمىًني

فتجده صلى اهلل عليو كسلم رفيقان بزكجتو كخادمو ككلده كصحابتو كمع أصحاب 
كلكبلٮبا حاالت يصلحاف ، كشديد ُب مواضع الشدة، كُب ا٤بواطن الصا٢بة للرفق، ا٤بنكرات

 : يلي فيهما كأذكر على سبيل ا٤بثاؿ منها ما
 .كما ُب ا٢بديث السابق،  الرفق عند كقوع ا٣بطأ عن جهل بالصواب -
 .كما ُب قصة ا٤بستأذف بالزىن،  مع ا١باىل بعاقبة ا٣بطأ الرفق -
كما ُب قصة حاطب ابن أيب بلتعو ،  الرفق ٗبن كقع ُب ا٣بطأ عن شبهة علمية -

 سلم إليهم.ٱبربىم ٗبسّب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك ، ككتابو الذم بعثو أب مكة
 صالحة للشدة كمنها: ال المواطنشديد في ككاف صلى اهلل عليو كسلم 

صلى  ولوقك : سيبػىيػٍعىةى كما ُب قصة قع ا٣بطأ عن تساىل كتفريط  الشدة على من ك  -
 . ككما ُب قصة من لبس خاًب الذىب.(ِ)«كذب أبو السنابل»: اهلل عليو كسلم

كدعائو صلى اهلل عليو كسلم على من ترؾ أمر ،  على من ترؾ ا٤بعركؼ تكربان لشدة ا -
 .الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم باألكل باليمْب مع القدرة على ذلك

مع صلى اهلل عليو كسلم كحالو ،  أك عاند ا٢بق، أك سصر، من استهزأعلى  الشدة -
 .٦باىدتو ٥بمك ، ا٤بنافقْب كالكفار

                                                   
ًة، كىنىٍسًخ مىا كىافى ، كتاب: الصبلة، ّٕٓبرقم:  (ُّٖ/ُ) ُب صحيحو مسلمأخرجو ( ُ) ـً ًُب الصَّبلى بىابي ٙبىٍرًًًن اٍلكىبلى

ًتوً   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، ًمٍن ًإبىاحى
، ٙبقيق: الشيخ مسند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعأب عنو، ِّْٕبرقم:  (ََِ/ْ)أخرجو اٞبد ُب مسنده ( ِ)

٦بمع الزكائد انظر:  ."كىاهي أىٍٞبىدي كىرًجىاليوي رًجىاؿي الصًَّحيحً .كقاؿ ا٥بيثمي: "رى إسناده صحيحأٞبد شاكر، كقاؿ ٧بققو: 
حىقَّقىوي ، ىػ(َٕٖا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٥بيثمي )ا٤بتوَب:  يب، أل(ّ/ٓ)، الفوائد كمنبع

ىٍأميوف لًلتػُّرىاثً ، ثىوي: حسْب سليم أسد الٌداراينكىخىرَّجى أىحىاًدي
 .الناشر: دىاري ا٤ب
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ىو األصل كىو زينة أف الرفق صفة مهمة للمحتسب كأنو : ك٩با سبق يتبْب لنا
كىي  كأف الغلظة ضد الرفق، كأف الرفق ىو التلطف بالعبارات ا٢بسنة، احملتسب كٝبالو
 قبوؿكأف احملتسب يراعي ، كأف الشدة كالرفق ٥با حاالت تصلحاف فيهما، خبلؼ األصل

كأف تلك ا٤براعاة من احملتسب ، تهمكحسن سياسالناس لؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 
 .فبل ٙبصل بو الفائدة، ينفر منو الناس كال يقبلونواحتساب كونو يؤدم من  كأكجب  أكٔب

 .(ُ)العفةصفة  -ْ
كالٍب ينبغي لآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر التحلي ، فالعفة من األخبلؽ الكرٲبة

كلكن قد يدخل ، كاحملتسب غالبان ىو منضبط بالتعاليم الشرعية كىو من خيار ا٤بسلمْب، ّٔا
أك الطمع ، الشيطاف من باب إطبلؽ البصر أك االستطالة ُب أعراض الواقعْب ُب ا٤بنكر عليو

كلزـك ، كإغبلؽ ىذه ا٤بداخل، مع أف الواجب عليو سد ىذا ا٣بلل، ُب منحة من أموا٥بم
 غض بصره كحفظ لسانو كالتكفف ٗبا رزقو اهلل تبارؾ كتعأب.ك  العفة

مع  ، كيعتِب ببياف ا٤بنكر كالتحذير منو": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز 
 . (ِ)"كف لسانو عن الكبلـ ُب أشصاص الناس

 كقرر ٠باحة الشيخ أف األصل عدـ دخوؿ األسواؽ ا٤بمتلئة با٤بنكرات إال لئلنكار 
مثل ىذا السوؽ ال ينبغي ": -رٞبو اهلل-قاؿ  -كا٤براد األسواؽ ُب خارج ىذه الببلد ا٤بباركة-

٤بن يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر أك ٢باجة شديدة مع غض البصر كا٢بذر من دخولو إال 
اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر ُب أم مكاف على  -رٞبو اهلل-. فنبو (ّ)"أسباب الفتنة

                                                   
 َّ ىي مي خي حي جي ُّ ( قاؿ بن سيده: "الًعفَّة: الكفُّ عىمَّا الى ٰبل كىالى ٯبمل. كىُب التػٍَّنزًيل: ُ)

 (، مرجع سابق.َُِ/ُ)، انظر: احملكم كاحمليط األعظم [".ّّ:النور]
لعلي بن ، (ُُٓ)ص، التعريفات. كانظر: اشر األمور على كفق الشرع كا٤بركءة"كقاؿ ا١برجاين: "العفيف: من يب

ٝباعة من احملققْب بإشراؼ الناشر، الناشر: دار : ىػ(، ٙبقيق٧ُٖٔبمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب: 
 ىػ. َُّْ ،ُط.، لبناف -بّبكت ، الكتب العلمية

الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحةِ)
 (، مرجع سابق.ُٕٔ/ٖ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





88 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

الميٍسًلمي مىٍن »: غض البصر كلزـك العفة ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر ّٔا فقاؿ
. كألف العفة ىي من أخبلؽ الرسوؿ اهلل (ُ)ا٢بديث «...ميوفى ًمٍن ًلسىانًًو كىيىًدهً سىًلمى الميٍسلً 

 .صلى اهلل عليو كسلم كىو األسوة ا٢بسنة لؤلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر
 .ك٩با سبق يتبْب أف العفة من الصفات ا٢بميدة الٍب ينبغي للمحتسب أف يتصف ّٔا

كأف العفة ٝباؿ ، كألسنتهم، كاف العفة للمحتسب ىي من أسباب الوقاية لقلوب احملتسبْب
 .كىي من أسباب الوقار كا٥بيبة، دثارهك  احملتسب كزينتو

 : (ِ)الصبرصفة  -ٓ
٫بو تسعْب  ُبكتابو   ُبأف اهلل سبحانو ذكر الصرب ": -رٞبو اهلل-كذكر ابن القيم 

فىازى الصَّاًبريكفى ًبًعزّْ الدَّارىٍيًن؛ أًلىنػَّهيٍم : قىاؿى أىبيو عىًليٍّ الدَّقَّاؽي ": -رٞبو اهلل-كقاؿ  .(ّ)"موضعان 
 . (ْ)"نىاليوا ًمنى اللًَّو مىًعيَّتىوي. فىًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّاًبرًينى 

 خك حك مقجك حق مف خف حف جفُّ: إشارة إٔب قوؿ اهلل تعأب
َّجل مك لك

(ٓ) . 
أمره كاجب على كل ، كا٤بشاؽ، للمكارهكالتحمل ، كالتحلي بالصرب كالتجمل بو

كطريق اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر ٧بفوؼ با٤بشقة كيعَبضهم فيو ٤با ، مسلم
ألجلو كقوع األذل فلذلك جاء التذكّب بو ُب كتاب اهلل تعأب ُب مواضع  ، يكرىوف كمتأكد ه

                                       
= 

 (، مرجع سابق.ِٗٓ/ِٕ)

: ا، كتاب اإلٲباف،: َُبرقم:  (ُُ/ُ)ُب صحيحو البصارم  أخرجو( ُ) ٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىانًًو بىابه
ي
ٍسًلمي مىٍن سىًلمى ا٤ب

ي
٤ب

 كىيىًدًه، ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. مرجع سابق.

، موع الفتاكل٦ب، : "كىالصَّبػٍرى ا١بٍىًميلى صىبػٍره ًبغىٍّبً شىٍكوىل إٔبى اٍلمىٍصليوًؽ"-رٞبو اهلل-( قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ِ)
  ، البن تيمية، مرجع سابق.(ُّٖ/َُ)

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية ، حمل(ِٔٔ)ص، ( طريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْبّ)
 .ىػُّْٗ، ِط.، مصر - الناشر: دار السلفية، القاىرة، ىػ(ُٕٓ)ا٤بتوَب: 

 مرجع سابق.، البن قيم ا١بوزية، (ُٖٓ/ِ)، ياؾ نستعْب( مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإْ)

 .ُّٓسورة: البقرة، آية: ( ٓ)
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 .كذلك ُب سنة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلمك  كثّبة
فمن قاـ  ...األذل ال بد منو": -رٞبو اهلل-يخ عبد العزيز بن باز قاؿ ٠باحة الش

كما ناؿ الرسل كىم أفضل ،  هلل يأمر كينهى كيدعو إٔب اهلل ال بد أف ينالو بعض الشيء
فبلبد من ، كىكذا أتباعهم ينا٥بم نصيبهم من األذل، الناس عليهم الصبلة كالسبلـ

 .(ُ)"الصرب
كرٗبا يقع منو ، فإنو رٗبا يَبؾ ىذا الطريق لوعورتوكعندما ال يصرب اآلمر كالناىي 

كقد ، فيضر كال ينفع كيفسد كال يصلح، انفعاؿ ٱبرج بو عن ا٤بنهج الصحيح لبلحتساب
رٞبو -إٔب ما يفيد احملتسب كيعينو على الصرب فيقوؿ  -ٞبو اهلل-أرشد ٠باحة الشيخ 

كالسلف الصاّب كما حصل  تذكر حاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمكذلك بػػػػػػ" : -اهلل
باإلكثار من تبلكة القرآف الكرًن كمطالعة السنة النبوية  . كذلك(ِ)" عليهم من األذل

  .كسّبة السلف الصاّب
كأف الصرب ، أف الصرب من الصفات البلزمة للمحتسب: ك٩با سبق يتبْب لنا

سقط منو كمٌب ، للمحتسب كمثل سبلح احملارب الذم ماداـ ُب يده فإنو يصوؿ كٯبوؿ
كتبْب منو أف  مع أنو يبصر ا٣بّب كيشاىد الغنيمة.، سبلحو ترؾ القتاؿ كعاد على قفاه

مع ، كاالستغفار كالتوبة، من أعظم كسائل ٙبصيل صفة الصرب كثرة ذكر اهلل تعأب
مراجعة السّبة كمشاىدة كيف صرب ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو الكراـ معو 

صرب السلف الصاّب من بعدىم فإنو يبعث ُب النفس قوة على كمطالعة ، على األذل
 .(ّ)التصلق ّٔذا ا٣بلق كاالتصاؼ ّٔذه الصفة

                                                   
 -آّموعة الثانية-أسئلة ا١بامع الكبّب بن باز ا٣بّبية، عبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 .بياف ما ٯبب على اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر، ُْشريط رقم: 

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ِ)
 (، مرجع سابق.َِٗ/ْ)

الناشر: دار ابن كثّب، دمشق، بّبكت/مكتبة ، البن قيم ا١بوزية، عدة الصابرين كذخّبة الشاكرين: انظر لبلستزادة( ّ)
نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ . كانظر: ىػَُْٗ، ّط.، عربية السعوديةدار الَباث، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة ال

الشيخ/صاّب بن عبد اهلل بن ٞبيد : عدد من ا٤بصتصْب بإشراؼ، (ّٕ/ُ)صلى اهلل عليو كسلم، الرسوؿ الكرًن 
= 
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 : (ُ)القدكة حسنةصفة  -ٔ
كقد اختار ربنا تبارؾ كتعأب للمؤمنْب ، كالقدكة قدكتاف إما إٔب خّب كإما إٔب شر

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ: فقاؿ تبارؾ كتعأب، أسوهتم رٞبة ّٔم
َّجمحم هل مل خل حل جل مك

األسوة ا٢بسنة للناس ىو من يفعل . ك (ِ)
، ليكوف مثاالن عمليان لتطبيق األكامر كترؾ النواىي، كيَبؾ ما هنى عنو، ما أمر اهلل تعأب بو

 .فهو أسوة للمؤمنْب ُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة، فهذا ىو خلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كالواجب على أىل اإلسبلـ ": -اهللرٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة قاؿ 

حٌب يكونوا  ...بأنفسهم ؤاكأف يبد، كأف ينهوا عن ا٤بنكر، أف يأمركا با٤بعركؼ: رجاالن كنساءن 
كأقرب ، ذلك أقرب إٔب أف يستجاب لو ...حـر اهلل كُب ترؾ ما، قدكة ُب فعل ما أكجب اهلل

، س على فعل األكامر كترؾ النواىيفالقدكة ا٢بسنة تشجع النا .(ّ)"إٔب أف ينتفع بأمره كهنيو
، أك راقدكف ُب قبورىم، ٘برم ٥بم حسنات كىم نائموف ُب فرشهم، ككم من قدكة حسنو

 حٌب صاركا قدكة حسنة.، ألهنم صربكا أنفسهم على فعل األكامر كترؾ النواىي
قاؿ  عقلي قد جاءت األدلة ُب كصف من يأمر با٤بعركؼ كينسى نفسو بأنو الك 

َّخبمب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ: تعأب
(ْ). 

فالذم يأمر ، فنعى عليهم أهنم ال يعقلوف": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز 

                                       
= 

  .ْط.، جدة - الناشر: دار الوسيلة للنشر كالتوزيع، إماـ كخطيب ا٢بـر ا٤بكي

: "اأٍليٍسوىةي كىاٍلقيٍدكىًة، كىًىيى اتػّْبىاعي اٍلغىٍّبً عىلىى ا٢بٍىالىًة الًٍَّب يىكيوفي عىلىيػٍهىا حىسىنىةو -رٞبو اهلل- األمْب الشنقيطي( قاؿ الشيخ ٧بمد ُ)
٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار بن عبد لعبلمة ، ل(ٖٓ/ٖ)، أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآفانظر:  .أىٍك قىبًيحىةو"

 .ىػُُْٓ، بّبكت - الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ىػ(ُّّٗلشنقيطي )ا٤بتوَب: القادر ا

 .ُِسورة: األحزاب، آية: ( ِ)
-آّموعة الثانية-أسئلة ا١بامع الكبّب بن باز ا٣بّبية، عبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)

 .كٕب األمر أف يأمر ّٔااألمور الٍب ٯبب على ، ُْشريط رقم 

 .ْْآية: بقرة، ( سورة: الْ)
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. فالعقل (ُ)الذم ينفعو ُب أمر دينو كدنياه"، قد فقد العقل ا٢بقيقي، الناس كيضيع نفسو
على نفع كيقتصر ، كالنجاة من عذاب اهلل، الذم ال ينفع صاحبو ألمر اآلخرة كىي األىم

  .كإف جاء با٤بصَبعات كالصناعات، عقل ناقص كقاصر، الدنيا فقط
سعيو ُب اإلمتثاؿ كالتطبيق ٤با يأمر بو معُب صفة القدكة ا٢بسنة ُب احملتسب ىو ك 

 كينهى عنو.
 ؟قد يقاؿ كىل القدكة ا٢بسنة شرط ُب االحتسابك 

ٯبب على احملتسب ال ليست القدكة ا٢بسنة شرط ُب االحتساب كلكنها صفة : ا١بواب
كالواجب على أصحاب ا٤بنكرات التناصح كالتناىي عن ا٤بنكرات كلو كانوا ، التحلي ّٔا

ليس من شركط : كقاؿ حذاؽ أىل العلم": ُب تفسّبه -رٞبو اهلل-قاؿ ابن عطية ، يفعلوهنا
كقاؿ بعض األصوليْب ، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، الناىي أف يكوف سليما من ا٤بعصية

على الذين يتعاطوف الكؤكس أف ينهى بعضهم بعضا. كاستدؿ قائل ىذه ا٤بقالة ّٔذه  فرض
 .(ِ)"يقتضي اشَباكهم ُب الفعل كذمهم على ترؾ التناىي (فػىعىليوهي )ك (ألف قولو يػىتىناىىٍوفى ، اآلية

ألنو إذا ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ": -اهلل رٞبو-كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عثيمْب 
 .(ّ)بو"ألضاؼ ذنبان إٔب ذن، لكونو ال يفعل ا٤بأمور كال يَبؾ احملظورا٤بنكر 

فهو شاىد ، أٮبية أف يتصف احملتسب بالقدكة ا٢بسنة: يتبْب لنا قكمن خبلؿ ما سب
كما أف اتصافو ّٔذه الصفة أرفع لو عن مقت رب ،  ك٧ببتو فيما ٰبتسب فيو، على صدقو
  ولوف كيف يأمر ٗبا ال يفعلو؟.كازدراء عباد اهلل لو إذ سيق، العا٤بْب لو

كيتبْب منو أيضان أف معُب القدكة ا٢بسنة ُب احملتسب أف يطبق أكالن على نفسو ما يأمر 
                                                   

-األكٔبآّموعة -بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب عبد العزيز عمل مؤسسة ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)
 مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ككاجبنا ٘باىو.، ا٤بوسوعة العلمية البن باز، ْٔ: شريط رقم

 ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب بن عطية األندلسي ، أليب(ِِْ/ِ)، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز( ِ)
 ىػ.ُِِْ ،ُط.، بّبكت -الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: عبد السبلـ عبد الشاُب ٧بمد، ىػ(ِْٓ)ا٤بتوَب:

 - العثيمْب، الناشر: دار الوطن للنشر٧بمد بن صاّب بن ٧بمد للعبلمة  (َْٖ/ِ( شرح رياض الصا٢بْب )ّ)
 ىػ. ُِْٔ، الرياض
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 بو كينهى عنو. 
كيتبْب منو أف ليس من شركط ا٢بسبة القدكة ا٢بسنة كلو ترؾ اإلنكار ألنو كاقع ُب 

 .أب ذنبو ألضاؼ ذنبان ، أك لكونو ال يصلح اف يكوف قدكة حسنة، ا٤بنكر
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ً.المحتسب (ُ)شروط: رابعالمطلب ال

كقد قرر ، كشركط ا٢بسبة ىي ما ٯبب توافرىا ُب احملتسب قبل الدخوؿ ُب ا٢بسبة
بعض ىذه الشركط من خبلؿ الفتاكل  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

كإ٭با اقتضت ، عند ذكرىا ٓب يقصد حصرىا كتفصيل القوؿ فيهاكىو ُب ا٢بقيقة ، كالدركس
با٢بسبة كمسائلها حق العناية كأنو كاف  عنايتو ٩با يدؿ على، ا٢بالة ذكرىا ُب مواضع متفرقة

  .يوليها مزيدان من التفصيل عند اإلجابة أك الشرح -رٞبو اهلل-
ككلها ، اص بالنساءالعلم كالعدالة كإذف اإلماـ كشرط العفة خ: كىذه الشركط ىي

 ان شركط ايريدكهنك إال أهنم يزيدكف بعض الشركط ، تتفق مع ما ذكره العلماء ُب شركط ا٢بسبة
فيزيدكف شرط اإلسبلـ . (ِ)-رٞبهم اهلل-كما عند ابن النحاس كالغزإب ،  الية ا٢بسبةلو 

  خاصة بصاحب الوالية كما بينوىا.ُب الغالب االستطاعة كىذه شركط ك  كالتكليف
، عتقد عواـ بعض ا٤بسلمْب أف قبوؿ احملتسب عليو من احملتسب شرطان ُب ا٢بسبةكي
ُب احتسابو إٔب  لتفتيأف احملتسب ال  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز  ٠باحة الشيخ كقد بْب
فا٤بسلم ، (ّ)"الواجب قوؿ ا٢بق كليس من شرطو أف ٯباب كيقبل": من عدمو فقاؿالقبوؿ 

كيؤكده ما ُب كتاب اهلل تعأب عن قصة بِب ، مرة كمرتْب كأكثرٰبتسب كلوٓب يقبل منو 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: من قولو تعأب سرائيلإ

                                                   
مىاتػيهىا": "( الشرط ُب اللغةُ) مىةي، كىأىٍشرىاطي السَّاعىًة: عىبلى ٞبد بن ، أل(َِٔ/ّ)، معجم مقاييس اللغة. انظر: اٍلعىبلى

الناشر: دار ، اركفاحملقق: عبد السبلـ ٧بمد ى، ىػ(ّٓٗفارس بن زكريا القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب )ا٤بتوَب: 
كُب االصطبلح: "ىيوى مىا الى ييوجد الشٍَّيء ًبديكنًًو، كىالى يٍلـز أىف ييوجد  ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗعاـ النشر: ، الفكر
قاسم بن عبد اهلل بن أمّب ، (ِّ)ص، أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء. انظر: ًعٍنده"

 ىػ.ُِْْىػ(، ٙبقيق: ٰبٓب حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، ٖٕٗ)ا٤بتوَب: علي القونوم الركمي ا٢بنفي 

، حمليي الدين أٞبد بن (ّّص، )( انظر: تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا٥بالكْبِ)
 مرجع سابق.  (،ِٓٔ-ِِٔص، )للغزإب، كانظر: أحياء علـو الدين إبراىيم ابن النحاس، مرجع سابق.

 -آّموعة األكٔب-بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب عبد العزيز ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة ّ)
 ، كاجب العلماء ٘باه الفساد.ِشريط رقم: 
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َّجييه ىه مه جه ين ىن خنمن
(ُ). 

 : من خبلؿ العناصر التاليةىذه الشركط  ناكؿم تكسيت
 : للمحتسب كإال التوقف (ِ)العلمشرط  -ُ
أنو ال ٲبنع من ذكره العلم أنو من الصفات األساسية ُب احملتسب، إال  ذكر سبققد   

نص على أنو من الشركط  -رٞبو اهلل–ُب الشركط، كذلك ألف ٠باحة الشيخ ابن باز 
، األمر اآلخر أف ليس كل الصفات من الشركط، كقد تفرد العلم ٗبا ٓب تتفرد بو 

 الصفات األخرل .
، كىنػىٍهينا عىٍن : -اهللرٞبو -قاؿ عبدالرٞبن الشيزرم   انىٍت ا٢بًٍٍسبىةي أىٍمرنا ٗبىٍعريكؼو "لىمَّا كى

اـً الشَّرًيعىًة،  حنا بػىٍْبى النَّاًس، كىجىبى أىٍف يىكيوفى اٍلميٍحتىًسبي فىًقيهنا، عىارًفنا بًأىٍحكى ميٍنكىرو، كىًإٍصبلى
  .(ّ)"لًيػىٍعلىمى مىا يىٍأميري ًبًو، كىيػىنػٍهىى عىٍنوي 

هلل ٧بمد عبداهلل أف ىناؾ اتفاقنا بْب العلماء على ىذا الشرط ُب كذكر د. عبد ا

                                                   
 ُْٔآية: ، ( سورة: األعراؼُ)

، ألٞبد بن فارس، (َُُ/ْ)، معجم مقاييس اللغة .قاؿ ابن فارس: "كىاٍلًعٍلمي: نىًقيضي ا١بٍىٍهًل": ( العلم ُب اللغةِ)
 مرجع سابق.

تفسّب . أف يكوف عليو ا٤بتقوف" ي"ىو علم الدين كما ينبغ: بأنو -رٞبو اهلل- كُب االصطبلح: عرفو ا٤براغي
الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ، ىػ(ُُّٕألٞبد بن مصطفى ا٤براغي )ا٤بتوَب: ، (ٔٗ/َِ)، ا٤براغي

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔ، ُيب كأكالده ٗبصر، ط.البايب ا٢بل

 :ُب نونيتو -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم ك 
 "العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػولو

 

 قػػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػػحابة ىػػػػػػػػػػم أكلػػػػػػػػػػو العرفػػػػػػػػػػاف
 

 مػػػػػػػػا العلػػػػػػػػم نصػػػػػػػػبك للصػػػػػػػػبلؼ سػػػػػػػػفاىة
 

 بػػػػػػػػػػػػػػْب الرسػػػػػػػػػػػػػػوؿ كبػػػػػػػػػػػػػػْب رأم فػػػػػػػػػػػػػػبلف"
 

 - قيم ا١بوزية، الناشر: مكتبة ابن تيمية البن، (ِِٔ)ص، مًب القصيدة النونية ا٤بعركفة بػػػػالكافية الشافيةانظر: 
 ىػ كمطلعها:ُُْٕالقاىرة، ط: الثانية، 

 حكػػػػػػػػػػػػم احملبػػػػػػػػػػػػة ثابػػػػػػػػػػػػت األركػػػػػػػػػػػػاف
 

 مػػػػػػػػا للصػػػػػػػػدكد بفسػػػػػػػػخ ذاؾ يػػػػػػػػداف
 

 

عبد الرٞبن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جبلؿ ، ل(ٔ)ص، ( هناية الرتبة الظريفة ُب طلب ا٢بسبة الشريفةّ)
 .ىػ( الناشر: مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشرَٗٓالشافعي )ا٤بتوَب: ٫بو الدين العدكم الشيزرم 
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 . (ُ)اتفق العلماء على اشَباط العلم""احملتسب فقاؿ: 
ىو العلم  " و: بأنالعلم الشرعي  -رٞبو اهلل-كعرؼ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 .(ِ)"صلى اهلل عليو كسلم -بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل
كاحملتسب يشَبط فيو العلم  ، معرفة األكامر كالنواىي ُب الكتاب كالسنة فالعلم إذنا ىو

كقد ذكر ىذا ، كي يعرؼ ا٤بأمور بو ُب الشريعة فيأمر بو كا٤بنهي عنو ُب الشريعة فينهى عنو
: -رٞبو اهلل-كأكد عليو ُب أكثر من موضع قاؿ  -رٞبو اهلل-الشرط ٠باحة الشيخ 

كوف على بصّبة كعلى علم سواء كاف رجبل أك امرأة كإال فالواجب على اآلمر كالناىي أف ي"
 إًنَّوي ًإ٭بَّىا ٍبَّ ": فقاؿ -رٞبو اهلل-. كقد أكد ىذا ا٤بعُب اإلماـ النوكم (ّ)"فليمسك عن ذلك

 .(ْ)"يىٍأميري كىيػىنػٍهىى مىٍن كىافى عىاًلمنا ٗبىا يىٍأميري بًًو كىيػىنػٍهىى عىٍنوي 
فأم علم يشَبط على ، لم ٕبره ال ساحل لوفالعلم ضركرم للمحتسب إال أف الع

فهذا قد بينو ٠باحة ، كما الذم يعفى للمحتسب ا١بهل بو، احملتسب أف يكوف ملمان بو
 مثل، فإف العلم علماف علم معركؼ عاـ": بقولو -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز 

ىذه أمور ، ٙبرًن الزنا، ا٣بمرٙبرًن ، صياـ رمضاف، أداء الزكاة، بر الوالدين، معرفة الصبلة
فالواجب على اإلنساف أف ينصح من يرل منو تساىبلن ُب الصبلة، أك هتمة بالزنا أك  ،معركفة

ا٣بمر، أك غّب ذلك ينصح من حولو من أقارب كجّباف كا١بلساء كيتقي اهلل ُب ذلك، 
، ال، علم أما من ليس عنده كينصح كيأمر كينهى؛ ألف ىذه أمور معلومة ما فيها شبهة،

                                                   
القاىرة، ط: األكٔب،  -(، د. عبداهلل ٧بمد عبداهلل، الناشر: مكتبة الزىراء ُْٗكالية ا٢بسبة ُب اإلسبلـ، )ص( ُ)

 ىػ.ُُْٔ

ترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع ك ِ)
 ، مرجع سابق.(َّٗ/ِ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 ( من نفس ا٤برجع.ِٕ/ٖٖ( من نفس ا١بزء. ك)ّٓكلبلستزادة انظر: )ص مرجع سابق.، (ِّٖ/ٕ)

زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب:  أليب، (ِّ/ِ)، ( ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجْ)
 ، مرجع سابق.ىػ(ٕٔٔ
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 . (ُ)"يتعلم أكالن ُب ا٤بسائل األخرل الٍب قد ٚبفى
فذكر أف العلم ا٤بشركط ُب احملتسب حٌب يقـو باالحتساب علماف علم ُب مسائل 

كمثلها كاالحتساب على ، معركفو كساؽ أمثلتها. كعلم ُب مسائل أخرل غّب معركفة خفية
مسائل ا٤بعامبلت الدقيقة الٍب ٚبفى بعض الطوائف الضالة ُب العقيدة أك االحتساب ُب 

 .على بعض طلبة العلم فضبلن عن العامة
  .كيعلم من ا٤بسائل ما ال يسع ا٤بسلم ا١بهل ّٔا، فإف احملتسب غالبان يعلم بالعلم العاـ

إذا  ، كلكن ٯبب عليو أف يدرس ا٤بسائل الٍب يريد االحتساب ّٔا قبل االحتساب
كيبتعد عن ، يها كما ينظر القاضي ُب القضيةكينظر ف، كانت من ا٤بسائل ا٣بفية

فموافقة ا٢بق أكٔب كأىم من تأدية ، كلو أدل طوؿ نظره إٔب تأخر االحتساب، االستعجاؿ
ككذلك إذا كاف احملتسب ر٠بيان فإنو يشَبط فيو أف يتعلم ما قد ٰبتاج إٔب األمر ، االحتساب

 .بو كالنهي عنو ُب ٦باؿ عملو
ال أف ٰبيط با٣ببلفات كالَبجيحات. ك ، كل مسائل الشريعةكال يشَبط لو أف يتعلم  

علمان ، وكبعبارة أخرل فإف احملتسب يشَبط لو قبل األمر أف يكوف عا٤بان ٕبكم ا٤بأمور ب
كعارفان ٕبكم ا٤بنهي عنو علمان حقيقيان يقينيان ليس ظنيان قبل النهي ، حقيقيان يقينيان ليس ظنيان 

على دليلو صح، عنو أك ٠باعو من عآبو ٦بتهد موثوؽ إذا كانت ا٤بسألة  .يحكعلمو مبِب ه
 .اجتهادية

حٌب ال يقع منو ": اشَباط العلم للمحتسب بقولو -رٞبو اهلل-كقد علل ٠باحة الشيخ 
كحٌب ال يقع منو األمر با٤بعركؼ على كجو يوجب حدكث ، ٗبا ىو أنكر منو، إنكار ا٤بنكر

العلم شرطان  -رٞبهم اهلل ٝبيعان -ار العلماء كاختي .(ِ)"منكر أخطر من ترؾ ذلك ا٤بعركؼ
حٌب ال ، كمن باب النصيحة للمحتسب، ىو من باب إحكاـ العمل بالشريعة، للمحتسب

 .فيكوف ٩بن افَبل على اهلل كذبا، يقوؿ على اهلل بغّب علم
                                                   

 مرجع سابق.، (ُْٔ/ُٖ)، بعناية الشويعر، فتاكل نور على الدرب، البن باز٦بموع ( ُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 مرجع سابق.، (ِّّ/ْ)
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كأف ، أف العلم شرط ُب احملتسب قد أٝبع عليو العلماء: كمن خبلؿ ما سبق يتبْب
، كأف األصوؿ ىو العاـ كىو ُب الغالب معركؼ عند ا٤بسلمْب، أصوؿ كفركعالعلم نوعْب 

 كإ٭با ٯبهلوف ُب الغالب ا٤بسائل الفرعية.
كيتبْب منو أف على احملتسب إذا كانت ا٤بسألة متعلقة باألمور ا٣بفية أف ينظر ُب 

ىذه كأف اشَباط  .قبل احتسابو ليكوف احتسابو عن علم، احملتسب فيو كيبحث عن األدلة
 .الشركط ىو من باب النصيحة لدين اهلل تعأب كللمسلمْب

كيتبْب منو أف فقد ىذا الشرط ىو ٩با يعرض احملتسب ُب الوقوع ُب معارضة أمره أمر 
كمن إحدل ، كىذه من ا٤بصائب العظيمة، رب العا٤بْب أك معارضة هنيو هني رب العا٤بْب

٩باال يطيق لو ، تمل ّٔا الوزر على نفسوكٰب، الٍب ٯبرىا ا٤بسلم على نفسو ٔبهلو، الكبائر
  .شرعان  فيوكٓب يتبع ، ٞببلن 

 : الرسمي إف أمكنلمحتسب في ا (ُ)شرط العدالة -ِ
الىة قاؿ الفقهاء -رٞبو اهلل-قاؿ شيخ اإلسبلـ  ح الٌدين ": ُب اٍلعىدى ًإنػَّهىا صىبلى

 .(ِ)"كا٤بركءة
فليس ": كا١بهل قاؿ ابن القيمكالعدالة طارئة على اإلنساف ألنو جبل على الظلم 

 .(ّ)"األصل ُب الناس العدالة كال الغالب
كعدالة اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر مطلوبة كال خبلؼ بْب العلماء بضركرهتا 
لعمـو األدلة ا٢باثة على االستقامة ُب الدين كما ذكر ذلك ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 .العدالة كالقدكة أمر مطلوب لآلمر كالناىي" ال شك أف": بقولو -رٞبو اهلل-

                                                   
الة ُب اللغة: "االستقامة"ُ) كُب الشرع: "عبارةه عن االستقامة على طريق ا٢بق باجتناب ما ىو ٧بظوره ُب ، ( العىدى

 حملمد عميم اإلحساف آّددم الربكٍب، مرجع سابق. ، (ُْْ)ص، انظر: التعريفات الفقهية .دينو"

 مرجع سابق.، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، (ّْٔ/ُ)، االستقامةانظر: ( ِ)

، ىػ(ُٕٓمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: ، حمل(ِّٕ/ّ)، ( بدائع الفوائدّ)
 . بّبكت، لبناف - الناشر: دار الكتاب العريب
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ىل ىي ك  ؟كإ٭با ا٣ببلؼ بْب العلماء ُب ىل ىي شرط من شركط اختيار احملتسب
 كإذا قلت فما ىو العمل؟. ؟شرط ُب االحتساب

احملتسب  اختيارإٔب أف العدلة شرط من شركط  -رٞبو اهلل- كقد ذىب ٠باحة الشيخ
. (ُ)ٱبتاركا ٥بذا الواجب خيار الناس ُب أعما٥بم كأقوا٥بم" كٯبب على كالة األمور أف": يقوؿ

ألف ىذا أجدل ُب ا٤بوضوع كأقرب إٔب التأثّب ": ذلك بقولو -رٞبو اهلل-كعلل ٠باحة الشيخ 
 . (ِ)"كأبعد عن احتقار الناس لآلمر كالناىي

قرر  فقد، كقلة ا٣بّب، ما إذا قلت ُب الرجاؿ العدالة لكثرة الشر كغلبتو ُب الناسأك 
كلكن إذا تغّبت ": -رٞبو اهلل-قاؿ  أنو ٯبب اختيار األمثل -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ 

 .(ّ)"األحواؿ كساءت األمور كغلبت ا٤بعاصي ككثر الشر اختّب األمثل فاألمثل
يشَبط عليهم  -رٞبو اهلل-كأما غّب صاحب الوالية فلم أقف على تقرير لسماحتو 

إف ٓب يأمر با٤بعركؼ كٓب ينو ": قولو -رٞبو اهلل-ن جبّب سعيد بالعدالة، ككذلك  أثر عن 
عن ا٤بنكر إال من ال يكوف فيو شيء ٓب يأمر أحد بشيء فأعجب مالكان ذلك من سعيد بن 

 .(ْ)"جبّب
 بل ذكر .(ٓ)"كإ٭با ا٢بق أف للفاسق أف ٰبتسب": -رٞبو اهلل-أبو حامد الغزإب كقاؿ 

أف ىناؾ إٝباع على عدـ اشَباط العدالة للمحتسب غّب  -رٞبو اهلل-أبو حامد الغزإب 
ذلك فهو خرؽ لئلٝباع ٍب حسم لباب  طى رى فإف شى ": -رٞبو اهلل-قاؿ  صاحب الوالية

                                                   
 -آّموعة األكٔب-، أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 .الشركط الواجب توافرىا ُب اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر، ّْشريط رقم: 

 -آّموعة األكٔب- عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ِ)
 ا ُب اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر.، الشركط الواجب توافرىّْشريط رقم: 

 -آّموعة األكٔب- عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
 ، الشركط الواجب توافرىا ُب اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر.ّْشريط رقم: 

 ، للغزإب، مرجع سابق.(ُّّ/ِ)، إحياء علـو الدينانظر: ( ْ)

 للغزإب، مرجع سابق.، (ُِّ/ِ)، إحياء علـو الدينانظر: ( ٓ)
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 .(ُ)"االحتساب إذ ال عصمة للصحابة فضبلن عمن دكهنم
رسيوؿى اهلًل  تأمل ما جاء عن، كصبلح الدين، كأعظم ما يعْب احملتسب على االستقامة

فػىتػىٍندىًلقي ، فػىيػيٍلقىى ًفي النَّارً ، يػيٍؤتىى بًالرَّجيًل يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً »: ى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أنو قاؿصىلَّ 
تىابي بىٍطًنوً  يىا : فػىيػىقيوليوفى ، فػىيىٍجتىًمعي ًإلىٍيًو أىٍىلي النَّارً ، فػىيىديكري ًبهىا كىمىا يىديكري اٍلًحمىاري بًالرَّحىى، أىقػٍ

في مىا ؟ أىلىٍم تىكيٍن تىٍأميري بًاٍلمىٍعريكؼً  فيالى هىى عىًن اٍلميٍنكىًر؟ فػىيػىقيوؿي ، لىكى قىٍد كيٍنتي ، بػىلىى: كىتػىنػٍ
، . فاالستقامة ربح ك٪باة كعدالة(ِ)«كىأىنٍػهىى عىًن اٍلميٍنكىًر كىآتًيوً ، آميري بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالى آتًيوً 

ريف التحذير للمحتسب من كُب ىذا ا٢بديث الش، كالذنوب خسارة كسقوط للعدالة
 .ارتكاب الذنوب كا٤بعاصي

كإال ، أف العدالة شرط ُب احملتسب صاحب الوالية فقط إف توافرت: ك٩با سبق يتبْب
َّمئ خئ حئ جئُّ: سقط ىذا الشرط للتعذر ألف اهلل سبحانو كتعأب قاؿ

(ّ). 
، العلماءكتبْب منو أف غّب صاحب الوالية ال يشَبط فيو العدالة كما أٝبع على ذلك 

كآف ىناؾ كسائل تعْب على االستقامة كىي تأمل نصوص ، كأف معُب العدالة االستقامة
  .الكتاب كالسنة

 شرط القدرة كاإلذف للمحتسب باليد:  -ّ
 )القوة(.: بالقدرة: يراد

كمن ، )الصبلحية ا٤بمنوحة ٗبوجب حق الرعاية ٤با ٙبت اليد من األبناء: كيراد باألذف
 لضبط تصرفات آّتمع(. ، ا٤بمنوحة من اإلماـ األعظم لؤلفرادأك ، ُب حكمهم

ُب ، ؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرفلقد جاءت النصوص القاطعة كا٤بوجبة ل
بن أيب  عىٍن عىًليٍّ ٤با جاء ، كليس ألحد من الناس أف ٲبنع ما أمر اهلل بو، الكتاب كالسنة

                                                   
 للغزإب، مرجع سابق.، (ُِّ/ِ)، ( انظر: إحياء علـو الدينُ)

، كتاب: الزىد كالرقائق، باب: عيقيوبىًة مىٍن يىٍأميري بًاٍلمىٍعريكًؼ ِٖٗٗ( برقم: َِِٗ/ْ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ِ)
 عىليوي، كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلميٍنكىًر كىيػىٍفعىليوي.كىالى يػىفٍ 

 .ُٔسورة: التغابن، آية: ( ّ)
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طىاعىةى ًلمىٍخليوؽو ًفي مىٍعًصيىًة  الى »: قىاؿى ، اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىًن النَّيبّْ صىلَّى  ،رضي اهلل عنو طالب
 . (ُ)«اهلًل عىزَّ كىجىلَّ 

، حٌب ال يبغي أحد على أحد، عليو أمر إدارة الببلد كتنظيمها، إال أف كٕب أمر الببلد
الشر كاغبلؽ باب ، كصيانة الناس، ا٢بقوؽ حفظألف عليو مسؤكلية األمن كإقامة العدؿ ك 

 قبل كقوعو.
كداخلة ُب ، ك٤با كانت ا٢بسبة من األمور ا٤بهمة الٍب ٯبب على كٕب األمر النظر فيها

كقوع  كاف،  كإحدل درجاهتا الشدة كالعنف، ككانت إحدل مراتبها اليد، أموره التنظيمية
 .رٗبا القتلك  كرٗبا يصل إٔب ضرب احملتسب، ا٤بصادمة مع الناس أمر سيحصل ال ٧بالو

ىو عْب ، اشَباط الفقهاء ُب احملتسب بيده أخذ اإلذف من كالة األمور افلذا ك
  .كإغبلؽ باب الفتنة، ٤با فيو من ا٤بصاّب، الصواب

قد أدركوا بعد ىذا األمر كخطره ُب  -كفقهم اهلل تعأب-ككالة األمور ُب ىذه الببلد 
كذلك ، التغيّب باليد فاشَبطوا على الناس كجود الصبلحية ٤بن أراد، إحداث التعدم كالضرر

 لدرء ا٤بفسدة ا٤بتيقنة.
أف للمسلم ا٢بق ُب  -حفظها اهلل –كُب نظاـ الدكلة  ـكيبقى ُب شريعة اإلسبل

أك ، أك قتل، كمنع ٧باكلة اختطاؼ،  التدخل باليد ٤بنع بعض ا١برائم الكبّبة ا٤بتعدم ضررىا
كأف ا٤بسلم ال ٱبذؿ ، الواحدباعتبار أف النصوص دالة على أف ا٤بسلمْب كا١بسد ، سرقة

كباعتبار أف الدكلة قائمة على العمل بنصوص الكتاب كالسنة كما ُب ، (ِ)أخاه ا٤بسلم
                                                   

إشراؼ:  عادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط ، ٙبقيق: َُٓٗبرقم:  (ّّّ/ِ)أخرجو أٞبد ُب مسنده ( ُ)
إسناده صحيح ، كقاؿ ٧بققو: قُُِْ: األكٔب، ، طلناشر: مؤسسة الرسالة، اعبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي.د

 .على شرط الشيصْب

ثػىنىا دىاكيدي ، قاؿ: ِْٔٓبرقم: (ُٖٔٗ/ْ)ُب صحيحو مسلم  أخرج( ِ) ، حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي اهلًل ٍبني مىٍسلىمىةى ٍبًن قػىٍعنىبو حىدَّ
: قى  ، عىٍن أىيب سىًعيدو، مىٍؤبى عىاًمًر ٍبًن كيرىٍيزو، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى اؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: يػىٍعًِب اٍبنى قػىٍيسو

، كىكيوني » ابػىريكا، كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو وا ًعبىادى اهلًل الى تىحىاسىديكا، كىالى تػىنىاجىشيوا، كىالى تػىبىاغىضيوا، كىالى تىدى
ثى مىرَّاتو «  يىٍخذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي التػٍَّقوىل ىىاىينىاًإٍخوىاننا اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي كىالى  كىييًشّبي ًإٔبى صىٍدرًًه ثىبلى

ـه، دىميوي، كىمىالي » ،  «وي، كىًعٍرضيوي ًبحىٍسًب اٍمًرئو ًمنى الشَّرِّ أىٍف يىٍحًقرى أىخىاهي اٍلميٍسًلمى، كيلُّ اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم حىرىا
= 
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فهو جندم ، كأف ا٤بواطن عليو كاجب حفظ األمن ُب آّتمع، النظاـ األساسي للحكم
 .(ُ)األمن األكؿ

كمعُب ، األمرشرط اذف كٕب  -رٞبو اهلل-كيقرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
تفريق ا١بماعة الذين ٯبلسوف : مثل، إزالة ا٤بنكر: كالتغيّب باليد معناه": التغيّب باليد بقولو
أك ٯبلسوف كيتصلفوف عن الصبلة ُب ا١بماعة يفرقهم كيلزمهم بالتوجو ، على منكر يفرقهم

التغيّب كل ىذا من ،  كسر ا٤بزمار،  إراقة ا٣بمر: مثل، إتبلؼ الصورة: مثل، إٔب ا٤بساجد
كاألمّب ، إ٭با ىو ٤بن يقدر كاإلنساف ُب بيتو على أكالده، كلكن ىذا ليس لكل أحد، باليد

ىو الذم يأمر من يرعى من الرعية كا٥بيئة ، كالسلطاف ُب الرعية، على من ٙبت يده
أما اإلنساف الذم ليس ، كأصحاب ا٢بسبة كالشرطة ك٫بوىم ٩بن يوكل إليهم مثل ىذه األمور

 -رٞبو اهلل-فاشَبط ٠باحة الشيخ  .(ِ)"حسبو أف يغّب باللساف كبالقلب ال باليدلو سلطة ف
أما من لو صبلحية كاألب كاألـ ُب ، االذف من اإلماـ ُب التغيّب باليد ٤بن ليس لو صبلحية

 .اكاألمّب فلهم ا٢بق ُب التغيّب باليد مٌب شاءك ، البيت
 ا٤بصلحة ُب منع الناس من التغيّب باليد فقاؿ  -رٞبو اهلل-كقد بْب ٠باحة الشيخ 

، ألنو إذا غّب باليد حصل فًب كشركر كمضاربات كشيء ال ٙبمد عاقبتو": -رٞبو اهلل-
كالدكلة ُب مثل ىذه الببلد ا٤بملكة السعودية ٛبنع من ذلك إال من طريق من ككل إليو ىذا 

 . (ّ)"األمر كا٥بيئات ك٫بوىم ٩بن ككل إليهم األمر

                                       
= 

ٍذلًًو، كىاٍحًتقىارًًه كىدىًمًو، كىًعٍرًضًو، كىمىالًوً بىابي ٙبىٍ ، لصّْلىًة كىاآٍلدىابً اٍلربّْ كىاكتاب:  ٙبقيق: ٧بمد ، رًًًن ظيٍلًم اٍلميٍسًلًم، كىخى
 فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

 .www.bo.gov.sa انظر: انظر إٔب موقع ىيئة ا٣برباء على الرابط التإب:( ُ)
 ينص ا٤بادة الثبلثوف، من الفصل الثاين، التلبس با١برٲبة، ٩با يؤخذ على النظاـ أنو ٓب ُب نظاـ اإلجراءات ا١بزائيةك 

انظر: نظاـ ، كإ٭با ٤بح ٥با عند قولو: "أك تبعتو العامة بالصياح"، صراحة على جواز التدخل ُب مثل ىذه ا٢باالت
، على النيابة العامةىػ، ٗبوقع ُّْٓ/ُ/ِِ( كتاريخ ِا٤برسـو ا٤بلكي رقم )ـ/اإلجراءات ا١بزائية الصادر ب

 .https://pp.gov.saالشبكة العنكبوتية 

 ، مرجع سابق.(ّّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

 مرجع سابق.، (ّّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربّ)
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كاف منع كٕب األمر كاؼو ُب االشَباط ألف لو ا٢بق ُب التنظيم كإدارة الببلد حٌب كإف  
إال أف ا٤بصلحة ، كحٌب ال يتدخل من ليس أىل للتغيّب ُب التغيّب، ال تصبح األمور فوضى

 الشرعية تقتضي أيضان ذلك حفظان للحقوؽ الشرعية.
ال يشَبط فيو إذف ىو أف ا١بائز للمؤمن كالذم  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ كأباف 

فا٤بؤمن ُب مثل ىذا ينكر بلسانو ُب ": -رٞبو اهلل-اإلنكار باللساف كالقلب حيث قاؿ 
أما بيده فيكوف ألىل ا٢بسبة ٩بن ككل ، كيوجو إٔب ا٣بّب بلسانو، األسواؽ كينصح بلسانو

 .(ُ)" كليس لكل فرد، إليهم ىذا األمر
األمور ُب ا٤بملكة العربية السعودية ال ٲبنعوف أف كالة  -رٞبو اهلل-كيقرر ٠باحة الشيخ 

على من  ركاإلنكا،  كُب األمور الواضحة، من االحتساب التطوعي إذا كاف بالكبلـ فقط
أك إببلغ عن مطلوب ، أك على من يشرب ا٣بمر، يتصلف عن الصبلة أك يتشاغل عنها

ؼ ا٤بعركؼ من ا٤بنكر تعر ، إذا كنت بصّبان بأمر اهلل": -رٞبو اهلل-أمِب أك مفسد فيقوؿ 
  .(ِ)"كليس ُب ىذا منع من الدكلة كال غّب الدكلة، فاتق اهلل كقل ما تعلم

كيقرر ٠باحة الشيخ أف ىذا ا٢بكم عاـ سواءن ُب ىذه الببلد أك خارج ىذه الببلد 
إذا رأل من يتعاطى ، ىذا عاـ للناس كلهم ُب السعودية كغّب السعودية": -رٞبو اهلل- يقوؿ

، إذا رأل من ٯبلس عند ا٤بسجد أك ُب الطرقات، ىذا منكر، ىذا ٧بـر: كقاؿ، هناها٣بمر 
 . (ّ)"؟من ٲبنعو من ىذا، الصبلة، اتق اهلل: كقد أذف ا٤بؤذف يقوؿ لو

 كإٔب عدـ اشَباط اإلذف من اإلماـ ُب االحتساب باللساف كالقلب ذىب الغزإب 
فالتصصيص بشرط التفويض من اإلماـ ٙبكم ال ": -رٞبو اهلل-حيث قاؿ  -رٞبو اهلل-

                                                   
 مرجع سابق.، (ّّٓ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربُ)

-آّموعة األكٔب-، أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ِ)
 ، شركط النهي عن ا٤بنكر.ْْشريط رقم

-آّموعة األكٔب- عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب، العلميةمشركع موسوعة ابن باز ( ّ)
 ، شركط النهي عن ا٤بنكر.ْْشريط رقم
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 .(ُ)"أصل لو
 .للمتطوع فيما ال يَبتب عليو تغيّب باليد شرطكلذلك ال يعترب إذف اإلماـ 

كأنو البد فيو من الصبلحية ، أف أذف كٕب األمر شرط ُب التغيّب باليد: فتبْب ٩با سبق
كأف ا٤بملكة العربية السعودية ، الشرطكأف ما دكف اليد من ا٤براتب ال يشَبط فيو ىذا ، كالقوة

كأف ىناؾ حاالت توجب على ا٤بسلم التغيّب ، ال ٛبنع الناس من االحتساب ٗبا دكف اليد
أف يكوف التدخل ٤بنع اعتداء فرد على غّبه ُب إحدل : باليد كلكنها ٧بدكدة كضابطها

 .الضركرات ا٣بمس
 الشركط الخاصة بالمحتسبات:  -ْ

كاحتساب ، كعليها كاجب االحتساب، كالرجل ٥با حق االحتساب،  ا٤برأة ُب اإلسبلـ
دلت عليو نصوص ، احتسابه صحيح -رٞبو اهلل-ا٤برأة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

ىي كالرجل عليها الدعوة إٔب اهلل كاألمر ": -رٞبو اهلل-الكتاب كالسنة كفعل سلف األمة قاؿ 
، كالسنة ا٤بطهرة تدؿ على ذلك، وص من القرآف الكرًنبا٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر؛ ألف النص

كتأمر با٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر ، فعليها أف تدعو إٔب اهلل، ككبلـ أىل العلم صريح ُب ذلك
كا٤برأة كالرجل ُب ا٤بصاطبة بواجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، (ِ)"باآلداب الشرعية

ٍب ، رجل سواء كل منهما عليو كاجب من اإلنكار باليدكال": -رٞبو اهلل-ٗبراتبو الثبلث قاؿ 
أف ا٤برأة تبدأ ببيتها كجّباهنا كعلى  -رٞبو اهلل-قرر ٠باحة الشيخ ك  .(ّ)"اللساف ٍب القلب
ٯبب أف ، مع جّباهنا، كمع أكالدىا، كىكذا ا٤بسلمة ُب بيتها": -رٞبو اهلل-النساء مثلها قاؿ 

كمن ترل ، كخادمتها كمن حو٥با، ا٤بنكر على بنتها كأختهاكتنكر ، تكوف غيورة هلل عز كجل
 كلو صادفت ا٤برأة منكران ُب السوؽ من رجل أجنيب عنها فإف .(ْ)"ُب األسواؽ كغّب األسواؽ

                                                   
 ، مرجع سابق.، للغزإب(ُّٓ/ِ)، ( إحياء علـو الدينُ)

الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ِ)
 ، مرجع سابق.(َِْ/ْ)

 مرجع سابق.، (َّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)

 مرجع سابق.، (َّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ْ)
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كلو كاف رجبلن أجنبيان أف تأمر با٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر  لمرأةأف ل يرل -رٞبو اهلل-الشيخ 
ثو عن كاجب ا٤برأة ُب الدعوة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي ُب سياؽ حدي -رٞبو اهلل- عنها قاؿ
 .(ُ)فإف دعت الرجاؿ دعتهم كىي ٧بتجبة من غّب خلوة"": عن ا٤بنكر

ال خبلؼ ُب جواز احتساب ا٤برأة على النساء كالرجاؿ كلو كانوا أجانب عنها قاؿ ك 
عن قامت ا٤بسلمات من سلف ىذه األمة باألمر با٤بعركؼ كالنهي ": د. فضل إ٥بي

قد تقتضي ا٢باجة . ف(ِ)"كباالحتساب على الرجاؿ كالنساء كالكبار كالصغار ...ا٤بنكر
 .لضعفها باللساف دكف اليد مراعاةن عنها احتساب ا٤برأة على الرجاؿ األجانب 

 : (ّ)ؿكىو على ثبلثة أقوا (تولية ا٤برأة لوالية ا٢بسبة)كإ٭با ا٣ببلؼ ُب 
 .كىو رأم ا١بمهور من العلماء .ا٤بنع مطلقان  -ُ
ا٤برأة  ةرأم ا٢بنفية قياسأ على ٘بويزىم توليىو ك ، جواز توٕب ا٤برأة كالية ا٢بسبة -ِ
 .(ْ)للقضاء

كآّمعات ،  جواز أف تؤب ا٤برأة ا٢بسبة ُب األمور الٍب ال يطلع عليها الرجاؿ -ّ
 .كاألسواؽ النسائية ا٤بغلقة

، حاب القوؿ األكؿ كالثاين ٲبنعوف منوال يظهر للباحث أف أصالقوؿ الثالث ُب ك 
)توظيف ٧بتسبات ُب مكاف مغلق على النساء( كىذا ال أحد يعارض فيو أك : كحقيقتو

 .ىذا كالية ا٢بسبة فيجوز أف تتؤب ا٤برأة ُب مثل كعليو لعدـ كجود ٨بالفة شرعية فيو.، ينكره
                                                   

تيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كتر ُ)
 مرجع سابق.، (َِْ/ْ)

-، أ.د. فضل إ٥بي، الناشر: مؤسسة ا١بريسي (ُِْص، )( مسؤكلية النساء ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرِ)
 .قَُِْالرياض، 

الرياض،  - دار طيبة: ، عبدالكرًن ٧بمد الزاحم، الناشر(َٗ-ٕٓص، )احتساب النساء على الرجاؿانظر: ( ّ)
 .، أ.د. فضل إ٥بي(ُِْص، )مسؤكلية النساء ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكركانظر: ىػ. ُّْْ

كنز الدقائق: أبو الربكات عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمود ". انظر:  "كتقضي ا٤برأة ُب غّب حدٍّ كقودو قاؿ أبو الربكات: ( ْ)
، : دار البشائر اإلسبلمية، دار السراجالناشر، : أ. د. سائد بكداش، تىػ(َُٕحافظ الدين النسفي )ا٤بتوَب: 

 .ىػُِّْ، ُط.
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 : ا٤برأة شركط منها الحتساب -رٞبو اهلل-كقد اشَبط ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
  .للمحتسب كالرجل التزامها عند االحتساب باآلداب الشرعية - أ

الٍب تطلب ، كتأمر با٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر باآلداب الشرعية": -رٞبو اهلل-يقوؿ 
 .(ُ)"من الرجل
أف تكوف بعيدة كل البعد عن ما يثّب الفتنة للرجاؿ من تربج أك اختبلط منهي  - ب

 كقاؿ  .(ِ)"عنو كأف تبتعد عن التربج كاالختبلط بالرجاؿ ا٤بنهي": -رٞبو اهلل-قاؿ  .عنو
 .(ّ)أف تكوف مثاال للعفة كا٢بجاب عن الرجاؿ األجانب"": -رٞبو اهلل-

كالبعد عما ": -رٞبو اهلل-يقوؿ ، أال تكثر ا٣بركج من البيت كلو لغرض اإلنكار  - ت
 .كا٤بصالفة شرعان  بغّب حاجة من األمور ا٤بنكرةككثرة ا٣بركج من البيت  .(ْ)"ينكر عليها

يرل  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ ما سبق من شركط احتساب ا٤برأة تبْب أف الشيخ 
 احتساب ا٤برأة على النساء كالرجاؿ األجانب عنها جائز بشركط.

 كأهنا تبدء ببيتها كجّباهنا.، كأف ا٤برأة ٨باطبة كالرجل ٗبراتب اإلنكار
 لذىاب إٔب أماكن ا٤بنكرات لئلنكار كلكن إذا صادفتها فتنكر.كأهنا ال تتعمد ا

كالبعد عن ، ك٘بنب الوقوع ُب ا٤بنكرات الظاىرة، كأف عليها لزـك صفات احملتسب
  .مواطن الرجاؿ كما يثّب الفتنة

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 مرجع سابق.، (َِْ/ْ)

ويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشِ)
 مرجع سابق.، (ّّٓ/ُٖ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 مرجع سابق.، (َِْ/ْ)

 مرجع سابق.، (ّّٔ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ْ)
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 مسائل تهّم المحتسب.العلم ب: المطلب الخامس

تقريرات ُب عدة مسائل هتٌم  -رٞبو اهلل-لقد كاف لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
كىذه ا٤بسائل ال تدخل ُب الشركط ، ان كيهٌمو العلم ّٔا سواءن كاف متطوعان أك ر٠بي، احملتسب

، البحث فيها من اإلحاطة با٤بوضوعك  كيعد ذكرىا، كال الصفات كال ا٤بفهـو كال الفضل
كتكوف ، حٌب ال ٰبدث عند كركدىا إٔب ذىن احملتسب ربكة، بالغ التأكيدكالعلم ّٔا أمره 

  .كاالضطراب، أك يقع ُب ا٢برج، عائقان أماـ أف ٱبطو ُب ا٢بسبة خطوة
ذىاب كمسألة ، تعارضو بْب األحاديث مما يتوى: كمثلكىذه ا٤بسائل الٍب ستدرس  

فقو ك ، الشيطاف على احملتسب داخلكالعلم ٗب، احملتسب ٤بكاف فيو منكر كا١بلوس معهم فيو
كالعلم ٗبسألة مراعاة ، ٧باسبة احملتسبكحق اإلماـ ُب ، استعانة احملتسب بغّبهك ، لؤلكلويات

  .والدفاع عنُب احملتسب  كحق مقامات الناس.
 : ىذا ا٤بطلب بالتفصيل من خبلؿ العناصر التاليةكسيتناكلها 

ًبينًًالدفعًً:ًأولًا ً.األدلةتعارض
 : التاليْبشريفْب الديثْب أذىاف البعض من الناس أف ٜبت تعارض بْب ا٢بقد يردي إٔب 

قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو : قىاؿى  رضي اهلل عنو ىيرىيٍػرىةى حديث أبو : الحديث األكؿ
ٍرًء تػىرٍكيوي مىا الى يػىٍعًنيوً »: كىسىلَّمى  ـً اٍلمى  .(ُ)«ًمٍن حيٍسًن ًإٍسالى

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل : قاؿ رضي اهلل عنو ا٣بدرم أىبيو سىًعيدو حديث : الحديث الثاني ٠بًى
فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع ، مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدهً »: صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي 

يمىافً كىذىًلكى ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً ، فىًبًلسىانًوً   .كليس بينهما تعارض .(ِ)«أىٍضعىفي اإٍلً
                                                   

كتاب:   ّٕٔٗ( برقم: ُُّٓ/ِماجو ُب سننو ) كا٤بعركؼ بابنقزكيِب ( أخرجو أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد الُ)
: كىفّْ اللّْسىاًف ًُب اٍلًفتػٍنىةً  ، ُط.، الناشر: دار الرسالة العا٤بية، كآخركف، : شعيب األرنؤكط، ٙبقيقالفًب، بىابي

 .(َُِٕ/ِ)، قاؿ األلباين: صحيح، انظر: ا١بامع الصغّب كزيادتوك ىػ. َُّْ

: اإٍلًٲبىافى ،  ٖٕبرقم:  (ٗٔ/ُ)و صحيحأخرجو مسلم ُب ( ِ) ٲبىاًف، : بىابي ، ًكتىابي ًر ًمنى اإٍلً بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكى
ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً  ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي  ، مرجع سابق.كىأىفَّ اإٍلً
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ىذا معناه شيء كىذا معناه ، ليس بينهما تعارض": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ 
الرسوؿ أمر ، أما ا٤بنكر فهو يعنيو، ال يدخل فيما ال يعنيو، يعِب ال يشغلو ما ال يعنيو، شيء

 . (ُ)"بل اهلل أمر بذلك، بإنكار ا٤بنكر
 رن مم ام يل ىلُّ: جل كعبل بقوؿ اهلل -رٞبو اهلل-كاستدؿ ٠باحة الشيخ 

َّىيني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن
كبا٢بديث  (ِ)

 .-السابق- كىو حديث أبو سعيد ا٣بدرم ا٤بعَبض بو
بل كاجب على ، عِب كل مؤمن ككل مؤمنةيىذا ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ قاؿ 

 .(ّ)ر"ا١بميع إنكار ا٤بنك
كأف ا٢بديث األكؿ يفيد عدـ ، ا٢بديثْب ليس بينهما تعارضأف : كمما سبق يتبين

 .الثاين يفيد أف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من األمور الٍب تعِبك ، التدخل فيما ال يعِب
كأف األمور الشصصية جاء اإلسبلـ بالنهي عن التدخل فيها كجعلها من ٧باسنو كمن 

كمثل الذم ،  يو ا٢بديث ا٤بعَبض بو ىناكىو ما نص عل، حسن طريقة ا٤بسلم ُب تدينو
 .يتدخل ُب تصرفات الناس فيما ال يوجد فيو ٨بالفات شرعية أك نظامية

منفك ، كتبْب منو أف ا٤بنكر ليس من األمور الشصصية بل ىو فعل خارج عن ا٤برء
 عن شصصو.

ن فيقاؿ أي، احَباـ ا٢برية الشصصيةا٤بطالبْب بتعطيل ا٢بسبة ٕبجة تبْب منو خطأ يك 
 !ضاد شريعة ربوفعل ما يكي، !حق العبودية هلل تعأب؟ أىيى حريةه يتمرد ّٔا العبد على خالقة

 .كيتعطل ّٔا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كينتهك ّٔا ا٢برمات
بل النصوص ، كتبْب منو أف اإلنكار عبادة ال يوجد من النصوص ما ٲبنعو أك يعارضو

ىو ُب قياـ ، كالنجاح، كالنجاة، كالفبلح، تبارؾ كتعأبأف نيل مرضات اهلل  دالة على
 .احملتسب با٢بسبة

                                                   
 مرجع سابق.، (َّٓ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدربموع ٦ب( ُ)

 .َُْسورة: آؿ عمراف، آية: ( ِ)

 مرجع سابق.، (َّٔ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)
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ًمنكرلالمحتسبًًًًمسألةًذىاب:ًثاني اا ًفيو ًفيوًًمكان ً.ًوالجلوس
من ا٤بسائل الٍب هتم ، لة ذىاب احملتسب ٤بكاف فيو منكر كا١بلوس معهم فيوأمس
 -رٞبو اهلل-عبدالعزيز بن باز كقد قرر ٠باحة الشيخ ، كإحاطتها، كينفعو العلم ّٔا، احملتسب

 : ُب ىذه ا٤بسألة أمرين
ُب  -رٞبو اهلل-قاؿ  أف األصل عدـ جواز الذىاب إٔب األماكن الٍب فيها منكرات - أ

ا٤بشركع للمؤمن ا٢بذر من آّالس الٍب فيها ا١بدؿ ": آّالس الٍب تعج با١بدؿ كا٣بصومات
فيها؛ ألهنا تفضي إٔب الباطل أك إٔب  ال ٰبضرىا كال يشارؾ، كا٣بصاـ كا٤براء بدكف فائدة

 .(ُ)الكذب كإٔب القوؿ بغّب علم"
مثل ىذا ": ُب األسواؽ الٍب تظهر فيها ا٤بنكرات كتربج النساء كغّبه -اهلل رٞبو-كقاؿ 

 مك لك خكُّ: كدليل ىذه ا٤بسألة قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب .(ِ)"السوؽ ال ينبغي دخولو

َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
(ّ). 

ا دىلًيله عىلىى أىفَّ  لُّ "كىىىذى : -رٞبو اهلل-قاؿ ابن العريب  .(ْ)"٦بيىالىسىةى أىٍىًل اٍلميٍنكىًر الى ٙبًى
ا عىلىى أىفَّ الرَّجيلى ًإذىا عىًلمى ًمنى اآٍلخىًر ميٍنكىرنا كىعىًلمى أىنَّوي الى : -رٞبو اهلل-كقاؿ القرطيب " كىدىؿَّ ًّٔىذى

  .(ٓ)"أىٍف يػيٍعًرضى عىٍنوي ًإٍعرىاضى ميٍنًكرو كىالى يػيٍقًبلى عىلىٍيوً يػىٍقبىلي ًمٍنوي فػىعىلىٍيًو 
ما كاف ، كيستثِب من عدـ جواز الذىاب إٔب األماكن الٍب فيها منكرات ظاىرة - ب

 .الذىاب ألجل أحد أمرين
                                                   

د. ٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب:ُ)
 مرجع سابق.، (ٕٖ/ِْ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 مرجع سابق.، (ِٗٓ/ِٕ)

 ٖٔ، آية: األنعاـسورة: ( ّ)

، ىػ(ّْٓا٤بالكي )ا٤بتوَب:  لقاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب االشبيلي، ل(َِٔ/ِ)، ( أحكاـ القرآفْ)
، ّط.، بّبكت-الناشر: دار الكتب العلمية، ، راجع أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو: ٧بمد عبد القادر عطا

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

 ، مرجع سابق.، للقرطيب(ُِ/ٕ)، ( ا١بامع ألحكاـ القرآفٓ)
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جواز الذىاب إٔب األماكن الٍب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيقرر 
أك  -مع عدـ الصبلة فيها- أك ا٤بساجد الٍب بنيت على القبور، ا٤بآًبأقيمت على منكر ك

، كاالحتفاالت، كاألسواؽ،  الٍب ٓب تقم ُب األصل على منكر كلكن طراء عليها ا٤بنكر
 : أمرينكذلك ألحد ، كآّالس

 .كالضركرة تقدر بقدرىا، الضركرة: األكؿ
أك ، ا٤بنكر أك الدعوة إٔب اهلل تعأبكمنو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ، ا٤بصلحة: كالثاني

 .غّبىا من ا٤بصاّب ا٤بشركعة
مثل ىذا السوؽ ال ينبغي دخولو ": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

٢باجة شديدة مع غض البصر كا٢بذر من  إال ٤بن يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر أك
 .(ُ)أسباب الفتنة"

 الدعاة للمجتمعات ا٤بصالفة للشرع للدعوة كالتوجيو أمرذىاب ": كقاؿ أيضان 
: يقوؿ، كالذين ٯبتمعوف بعد موت ا٤بيت كيقيموف مأٛبا عند أىل ا٤بيت يعلمهم ...مطلوب

، كذلك االحتفاؿ با٤بولد.... ك أىل ا٤بيت ال يقيموف للناس مأٛبا كال طعاما، ىذا ما ٯبوز
. (ِ)"كليس ُب الشريعة موالد ٰبتفل ّٔا، ٯبوزىذا االحتفاؿ ال : فيأتيهم الدعاة فيقولوف

 كاحملتسب كالداعية ُب مصلحة الذىاب.
لكن إذا حضرىا كىي ": أيضان ُب حضور احتفاؿ ا٤بولد النبوم -رٞبو اهلل-كقاؿ 
  .(ّ)"فجاء إليهم كنصحهم كعلمهم أف ىذا بدعة فهذا مأجور، أقامها غّبه

غّب -احملتسبْب على الصبلة أحيانان ُب ا٤بساجد الٍب فيها بدع  -رٞبو اهلل-كحث 
إذا كنت ُب مسجد فيو بعض البدع ": -رٞبو اهلل-قاؿ  -لقصد اإلنكار عليهم- القبور

                                                   
ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،ُ)

 مرجع سابق.، (ِٗٓ/ِٕ)

 (، مرجع سابق.َّٓ/ُْ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

 -آّموعة األكٔب-أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
 .حضور ا٤بوالد بقصد تبيْب ا٢بق كالتحذير منهاحكم ، ٓٓشريط رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(ُ)"كأنكر البدعة، صل مع الناس
، ُب االستثناء من األصل -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد اعتمد 

رٞبو - قاؿ، على ما ركل من سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الفعلية، كىو عدـ ا١بواز
كيطلب منهم أف يؤككه ، ٲبر على ٦بامع الكفرة ُب مُب فيدعوىم إٔب اهلل"حيث كاف : -اهلل

عىٍن  -رٞبو اهلل-إٔب ما ركاه اإلماـ أٞبد  -غفر اهلل لو-يشّب  .(ِ)"حٌب يبلغ رساالت اهلل
اًبرو  ، مىكىثى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًبمىكَّةى عىٍشرى ًسًنينى »: قىاؿى  رضي اهلل عنو جى

مىٍن يػيٍؤًكيًني؟ مىٍن : يػىقيوؿي ، كىًفي اٍلمىوىاًسًم ًبًمننى، يػىٍتبىعي النَّاسى ًفي مىنىازًًلًهٍم بعيكىاظو كىمىجىنَّةى 
 .(ّ)«...اٍلجىنَّةي  كىلىوي ، يػىٍنصيريًني حىتَّى أيبػىلِّغى ًرسىالىةى رىبِّي

ذىب مرة إٔب "أنو : -رٞبو اهلل-استدؿ أيضان بفعلو صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ ك 
كفيو بعض الكفرة ، فمر على ٦بتمع فيو اليهود، سعد بن عبادة يعوده ُب ا٤بدينة كىو مريض

". ا٣بّبكرغبهم ُب ، فوقف عندىم كدعاىم إٔب اهلل عز كجل، كفيو بعض ا٤بسلمْب، الوثنيْب
 .(ْ)كالقصة كاملة قد ركاىا ابن ىشاـ

ىذه األماكن  قرر أف قصد احملتسب -رٞبو اهلل- أف ٠باحة الشيخ: فيتضح ٩با سبق
 : الٍب فيها منكرات يأخذ حكمْب

كألف أدىن مراتب ، لوجود األدلة، ألنو ىو األصل: عدـ الجواز: األكؿ -ُ
 ىو يعِب ا٤بفارقة.ك ، اإلنكار بالقلب، اإلنكار
كا٤بصلحة ىي  ، كالضركرة تقدر بقدرىا، للضركرة أك للمصلحة: الجواز: الثاني -ِ

                                                   
 (، مرجع سابق.ُّْ/ُُ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 مرجع سابق.، (ِٗٓ/ِٕ)

كقالوا:  عادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط ، ٙبقيق: ُْْٔٓبرقم:  (ّْٔ/ِِالرسالة )( مسند أٞبد ط ّ)
 مرجع سابق.، إسناده صحيح على شرط مسلم

اٍبني من ركاية ( ُٖٔ/ِ) السّبة النبويةُب  ىػ(ُِّعبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب، أبو ٧بمد )ا٤بتوَب: أخرجها ( ْ)
 :  الرؤكؼ: طو عبد بن حارثة، ٙبقيق الزٍُّىرًمُّ، عىٍن عيركة ٍبًن الزُّبػىٍّبً، عىٍن أيسىامىةى بن زيد ٧بيىمَّدي ٍبني ميٍسًلمو  عنإٍسحىاؽى

 . الناشر: شركة الطباعة الفنية ا٤بتحدة، سعد
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فعلى  -رٞبو اهلل-الشيخ  كما قرره،  أك غّبىا من ا٤بصاّب الشرعية، كمثل ا٢بسبة كالدعوة
احملتسبْب أف ال ٲبتنعوا كاليتحرجوا من دخوؿ األماكن الٍب فيها منكرات إذا كاف قصدىم 

كما قرر ذلك ٠باحة الشيخ ،  فإنو ال تثريب عليهم،  اهلل تعأبأك الدعوة إٔب، االحتساب
 .-رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز 

كال كجو لتحريج احملتسبْب من دخوؿ ىذه األماكن أك ا١بلوس مع أىلها إذا توافر ُب 
 : احملتسب ثبلثة أمور كىي

 .أف يكوف القصد ا٢بسبة: األكؿ
  .أك الضرر، الفًبا١بـز ٕبصوؿ السبلمة من : الثاين

كما أشار .أف ال ٯبـز بعدـ ٠باع مرتكب ا٤بنكر من احملتسب أك القبوؿ منو: الثالث
 .(ُ)إٔب ذلك القرطيب

ًب:ًثالث اا ًالمحتسبالعلم ًعلى ًالشيطان ً.مداخل
كيوقعو ُب أنواع من ، ٰبرص الشيطاف على أف يدخل على احملتسب بأنواع من ا٤بداخل

 ىب نبُّ: قاؿ تعأب، كغّبه من بقية الناس،  ٤بكيدة الشيطافكاحملتسب عرضة ، ا٤بصائد
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
َّيكمل ىك مك لك يقاك ىق

(ِ) . 
بػٍرىةى ٍبًن أىيب فىاًكوو : كُب ا٢بديث ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : قىاؿى ، عىٍن سى ٠بًى

ـً  ًإفَّ الشٍَّيطىافى قػىعىدى اًلٍبنً »: قىاؿى  ـى ًبطىرًيًق اإٍلًٍسالى  .(ّ)«آدى
ُب  (على) حذؼعلى : ٝبهور ا٤بفسرين كالنحاة": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم 

                                                   
 ، مرجع سابق.لقرطيب، ل(ُِ/ٕ)ا١بامع ألحكاـ القرآف، ( ُ)

 .ُٕ-ُٔ، آية: األعراؼسورة: ( ِ)

ًإٯبىاًب ا١بٍىنًَّة لًٍلميهىاًجًر كىاٍلغىازًم عىلىى أىيًَّة حىالىةو  ، باب: ذكرّْٗٓ، برقم: (ّْٓ/َُ) ُب صحيحو ابن حباف أخرجو( ّ)
، لناشر: مؤسسة الرسالة، بّبكت، احققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط، أىٍدرىكىتػٍهيمىا اٍلمىنًيَّةي ُب قىٍصًدٮًبىا

 (.ّّ/ٕظر: ُب التعليقات ا٢بساف على صحيح ابن حباف )، ان: صحيحكقاؿ األلباينىػ. ُُْْ، ِط.
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 متُّك، بلـز لوىو ا٤ب الشيءالقاعد على . ك َّنت مت زت رتُّ
  .(ُ)"ىو اإلسبلـ: قاؿ جابر َّنت

إما إٔب : تافعما أمر اهلل سبحانو بأمر إال كللشيطاف فيو نز ": يضان أكقاؿ ابن القيم 
 .(ِ)كال يبأب بأيهما ظفر"، كإما إٔب ٦باكزة كغلوٌ ، تفريط كتقصّب

كمن مكائد الشيطاف لآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر ما قرره ٠باحة الشيخ عبد 
 : منها -رٞبو اهلل- العزيز بن باز

 كسوسة الشيطاف على المحتسب بأنو كاقع في الرياء. -ُ
لناس عن الدعوة ا فإف الشيطاف لو مكائد ٱبذؿ ّٔا": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ ؿ قا
أك ، كمن ذلك أف يوٮبهم أف ىذا من الرياء، كعن األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، إٔب اهلل

 . (ّ)"أف ىذا ٱبشى أف يعده الناس رياءن 
فإذا ، أف الرياء من مداخل الشيطاف على احملتسبْب -رٞبو اهلل-فقرر ٠باحة الشيخ 

احملتسب با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر جاءه الشيطاف من باب الرياء فلم يزؿ بو حٌب أمر 
، يدعو. فإذا عجز الشيطاف عن صده عن األمر كالنهي أخذ يزين لو ا٤بباىاة بعملو كٱبرب بو

ر أنو إذا أنكر جلس ُب ٦بمع كمن تلبيس إبليس عىلىى ا٤بنكً ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن ا١بوزم 
. فأتاه الشيطاف من باب ٚبويفو من الرياء فلما ٓب يقعده عن (ْ)"تباىى بويصف مىا فعل كي

من ، أراد الشيطاف أف يفسد على احملتسب ما صنعو، األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
ال يقبل أف يشرؾ معو غّبه ُب ، ألنو يعلم أف اهلل جل ذكره كتعأب ا٠بو، نفس الباب السابق

 .أم عمل
كسوسة احملتسب قرر أف  -رٞبو اهلل-أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز : ك٩با سبق يتبْب

                                                   
مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم حمل، (َُِ/ُ)، ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطافُ)

 .الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية - الناشر: مكتبة ا٤بعارؼ، ٧بمد حامد الفقي، ٙبقيق: ا١بوزية

 ، البن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.(ُُٔ/ُ)، مصايد الشيطاف ( إغاثة اللهفاف منِ)

 .مرجع سابق.، (ُْٖ-ُْٕ-/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)

 مرجع سابق.البن ا١بوزم، ، (ُّّ)ص، ( تلبيس إبليسْ)
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 بالعمل من أسلحة الشطاف الضارة بعمل احملتسب كقلبو. ةأك ا٤بباىا، باهتاـ نفسو بالرياء
 (.إنك تقوؿ ماال تفعل: )بقولوعلى المحتسب كسوسة الشيطاف  -ِ

يبذؿ جهوده ا٣ببيثة "فالشيطاف : -رٞبو اهلل- قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز
 .(ُ)إنك قد تدعو إٔب ىذا كال تفعل؛ ليثبطو": كيقوؿ لئلنساف

أف ىذا أحد مداخل الشيطاف على احملتسبْب.  -رٞبو اهلل-فقرر ٠باحة الشيخ 
كما قاؿ ابن ،  فالشيطاف يبذؿ جهوده كينشط إلدخاؿ ىذه الوسوسة إٔب قلب كل مسلم

لىى بعض ا٤بتعبدين فّبل منكرا فبل ينكره كيقوؿ كقد لبس إبليس عى ": -رٞبو اهلل-ا١بوزم 
بصاّب فكيف آمر غّبم كىذا غلط ألنو ٯبب عىلىٍيًو  ستي إ٭با يأمر كينهي من قد صلح كأنا ل

 .(ِ)"أف يأمر كينهي كلو كانت تلك ا٤بعصية فيو
فالشيطاف يريد أف ، كظهرت ا٤بنكرات، كلو سىًلم للشيطاف ما أراد لعطلت الشريعة

ّٔذه ، ا٤بسلم على معصيتو مع إعراضو عن كاجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكريبقى 
 فيكوف قد ٝبع مع اإلقامة على ا٤بعصية ترؾ الواجب. ، الوسوسة الشيطانية الباطلة

"فليس من شرط اآلمر كالناىي أف : -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ ٠باحة قاؿ 
كٰبرص على  كينهى عن ا٤بنكر...، با٤بعركؼ الذم يعرفوبل عليو أف يأمر ، يكوف كامبلن 

 . (ّ)استكماؿ ما أكجب اهلل كترؾ ما حـر اهلل"
قرر أف احملتسب يأمر  -رٞبو اهلل-أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز : ك٩با سبق نأخذ

 .كينهى كلو كاف مقصران مع حرصو على إكماؿ الناقص من ٨بالفاتو
 سيصاب بالعين أك سيتعرض لألذل.كسوسة الشيطاف بأف المحتسب  -ّ

من ، كال ٚبشى العْب كال غّب ذلك": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

                                                   
 جع سابق.(، مر ّّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

 ، مرجع سابق.البن ا١بوزم، (ُّّ)ص، ( تلبيس إبليسِ)

 -آّموعة الثانية- عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
 .حكم من يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر كعنده تقصّب ُْشريط رقم: 
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 . (ُ)"فالعْب أمرىا بيد اهلل، األكىاـ كطاعة الشيطاف
أنو ٱبوّْؼ ا٤بؤمنْب من جنده : كمن كيد عدك اهلل تعأب": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم 

كىذا من أعظم  ، كال ينهوهنم عن ا٤بنكر، ىدكهنم كال يأمركهنم با٤بعركؼفبل ٯبا، كأكليائو
 جي يه ىه مهُّ: كقد أخربنا اهلل سبحانو عنو ّٔذا فقاؿ .(ِ)"كيده بأىل اإلٲباف

َّٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي
(ّ) . 

من أسلحة ، كالتصويف من إصابة العْب أك من سطوة صاحب مرتكب ا٤بنكر
، كاحملتسب قد يداخلو شعور ا٣بوؼ فهو أمر جبلي، الشيطاف ُب إرىاؽ قلوب ا٤بؤمنْب

، أف اهلل ناصره كحافظو، كلكن عليو أف ال ٯباىد لطرده باالعتماد كالثقة باهلل تبارؾ كتعأب
  .كمنجز لو ما كعده بو
أف خوؼ احملتسب من السطوة أك من العْب أف ٠باحة الشيخ يقرر : ك٩با سبق يتبْب

كالتعلق ٗبوعوده ، كعبلجو يكوف بالتوكل على اهلل، افأك من غّبه ىو بسبب كسوسة الشيط
 .كبتذكر حاؿ األنبياء كالصا٢بْب، للمحتسبْب بالنصر كالتمكْب

ًلفقوًً:ًرابعاًا ً:ًألولوياتالمحتسب
: يلة فقو األكلويات كىأإف من أىم ا٤بسائل الٍب ينبغي للمحتسب العناية ّٔا مس

، مع مراعاة ا٤بكاف، حسب األٮبية مراعيان فيو أكلوية احملتسب فيو مرتبان  ما ٰبتسب فيومعرفة 
  .كمرتبة االحتساب كدرجتو، كالزماف

رضي اهلل  كأصل ىذه ا٤بسألة ىو ما أمر بو النيب صلى اهلل عليو كسلم معاذ بن جبل
صىلَّى اهللي أىفَّ رىسيوؿى اهلًل ": بقولورضي اهلل عنهما عندما بعثو لليمن كما ركاه ابن عباس  عنو

ـي عىلىى قػىٍوـو أىٍىًل ًكتىابو »: قىاؿى ، عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا بػىعىثى ميعىاذنا ًإٔبى اٍليىمىنً  فػىٍليىكيٍن ، ًإنَّكى تػىٍقدى

                                                   
 ، مرجع سابق.(ّْٓ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، الدربفتاكل نور على ٦بموع ( ُ)

 مرجع سابق.، ، البن قيم ا١بوزية(َُُ/ُ)، ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطافِ)

 .ُٕٓ، آية: آؿ عمرافسورة: ( ّ)
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( فيو إشارة إٔب كجوب أىٍىًل ًكتىابو إنك تقدـ على قـو ): فقولو .(ُ)"«أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم ًإلىٍيوً 
 .احملتسب فيو كأكلوية مكانومراعاة أكلوية 

أما إذا كنت ُب بلد كافرة بْب ": -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز ٠باحة قاؿ 
فإنك ، كال يدعوف اإلسبلـ، بْب الوثنيْب الذين ال يعرفوف اإلسبلـ، النصارل أك بْب اليهود

بعثو إٔب اليمن  ٤با، كما أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم معاذا بذلك...، تبدأىم بالتوحيد
كلوية العقيدة على بأ. ففي ىذا التقرير بياف أف احملتسب يبداء (ِ)عليو الصبلة كالسبلـ"

 غّبىا.
، ُب األردف، ُب الشاـ، ُب مصر، أما إذا كنت بْب ا٤بسلمْب": -رٞبو اهلل- أيضان قاؿ ك 

٩با يقع  فإنك تنكر عليهم ما كقع منهم من شرؾ أك غّبه...، ُب أم مكاف، ُب السعودية
كُب ىذا التقرير بياف أف مراعاة األكلوية مرتبطة ٗبكاف كحاؿ حاؿ . (ّ)من بعض ا٤بسلمْب"

 .احملتسب عليو
يستفاد منو ، إٔب األكلوية بكبلـ ٧بقق -رٞبو اهلل-كقد أشار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

يػيٍؤمىري كيلُّ رىجيلو أىٍف ": -رٞبو اهلل-فقاؿ ، ُب اختيار األكٔب كتقدًن األفضل ُب احملتسب فيو
ا بىابه كىاًسعه لىٍيسى اٍلغىرىضي ىينىا اٍسًتٍقصىاؤيهي كىىيوى استطاعةيىٍأٌبى ًمٍن طىاعىًة اللًَّو كىرىسيولًًو ٗبىا  ... كىىىذى

 : مىٍبًِبّّ عىلىى أىٍربػىعىًة أيصيوؿو 
يػٍرى مىٍعرًفىةي مىرىاًتًب ا٢بٍىقّْ كىاٍلبىاًطًل كىا٢بٍىسىنىا: أىحىًدىىا ؛ لًيػىٍعًرؼى خى ًت كىالسَّيّْئىاًت كىا٣ٍبىٍّبً كىالشَّرّْ

 ا٣ٍبىيػٍرىٍيًن كىشىرَّ الشَّرٍَّيًن.
. : الثَّاين  بي كىمىا ييٍستىحىبُّ ًمٍن ذىًلكى كىمىا الى ييٍستىحىبُّ بي ًمٍن ذىًلكى كىمىا الى ٯبًى  مىٍعرًفىةي مىا ٯبًى

ٍمكىاًف كىاٍلعىٍجًز كىأىفَّ اٍلويجيوبى مىٍعرًفىةي شيريكًط اٍلويجيوًب كىااًل : الثالث ٍسًتٍحبىاًب ًمٍن اإٍلً
اًف اٍلًعٍلًم كىاٍلقيٍدرىًة.   كىااًلٍسًتٍحبىابى قىٍد يىكيوفي مىٍشريكطنا بًًإٍمكى

                                                   
 مرجع سابق.، ، باب الدعاء إٔب الشهادتْب كشرائع اإلسبلـاإلٲباف، كتاب: ُٗ( برقم: ُٓ/ُ( صحيح مسلم )ُ)

 .(، مرجع سابق.ِٖٗ/ُ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

 .(، مرجع سابقِٖٗ/ُ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)
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ا ىيوى مىٍعرًفىةي أىٍصنىاًؼ اٍلميصىاطىًبْبى كىأىٍعيىاهًنًٍم؛ لًيػيٍؤمىرى كيلُّ شىٍصصو ٗبىا ييٍصًلحيوي أىٍك ٗبى : الرَّاًبعً 
ًفيمىا ىيوى  اأٍلىٍصلىحي لىوي ًمٍن طىاعىًة اللًَّو كىرىسيولًًو كىيػينػٍهىى عىمَّا يػىنػٍفىعي نػىٍهييوي عىٍنوي كىالى يػيٍؤمىري ًٖبىٍّبً ييوًقعيوي 

ٍنًهيّْ عىٍنوي مىعى ااًلٍسًتٍغنىاًء عىٍنوي   .(ُ)"شىرّّ ًمٍن اٍلمى
ف أ ٯببحملتسب أف اقرر  -و اهللرٞب-أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز : ك٩با سبق يتبْب

بأنواعها الثبلثة ، فيبدأ ٗباخالف الناس فيو ُب باب العقيدة، ُب احملتسب فيويراعي األكلويات 
ٍب أركاف ، ٍب ما ٱبالف الشريعة مرتب بأركاف اإلسبلـ، كاأل٠باء كالصفات، كاأللوىية، الربوبية
على ٩با يتطلب من احملتسب بذؿ مزيدان من ا١بهد ، كالوقت مع مراعاة ا٤بكاف، اإلٲباف

 .احملتسب
فسدت فيو العقيدة كأىلها غّب مسلمْب فاألكلوية قد فاحملتسب إذا كاف ُب مكاف 

ألف ، بياف بطبلف عملهمك ، للمحتسب حينها ينكر على الناس ببياف العقيدة الصحيحة
ي من العقيدة ما يصح بو كيكف، كيبطل ببطبلهنا العمل، العقيدة يصلح بصبلحها العمل

كقد ، كالبد أف يراعي احملتسب أربعة أمور لتحصيل ىذا الفقو .اإلسبلـ كيستقيم بو اإلٲباف
 : كىي -رٞبو اهلل-أشار إليها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 ليبدأ بو.، معرفة خّب ا٣بّبين كشر الشرين -ُ
 معرفة القدر الواجب من الواجب كالقدر ا٤بستحب من ا٤بستحب. -ِ
 رفة شرط الوجوب كاالستحباب كىي العلم كالقدرة.مع -ّ
كطبيعتهم لكي يأمرىم ، معرفة حاؿ ا٤بأمورين با٤بعركؼ كا٤بنهيْب عن ا٤بنكر -ْ

ٗبا ال يضرىم كينقلهم إٔب ما ىو ، احملتسب ٗبا ينفعهم كيناسب حا٥بم كينهاىم عما يضرىم
 أشر من فعلهم.

                                                   
تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: (، لّْْ-ّّْ/ُْ)، ( ٦بموع الفتاكلُ)

الناشر: ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤بدينة ، ق: عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسميق، ٙبىػ(ِٖٕ
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔعاـ النشر: ، النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية
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 ً.هبغيًرالمحتسبًًاستعانةًًمسألةًً:ًخامساا

ىل احملتسب ُب حاجة لؤلعواف : تناكؿ ىذا ا٤بوضوع ٰبسن طرح السؤاؿ التإبقبل 
 .؟سواءن كاف ر٠بي أك متطوع

فبلبد أف ٯبعل معو من األعواف من يعينو على أداء احملتسب الر٠بي أما : ا١بواب
كالقوة ٙبتاج إٔب ، مهامو ألنو مصرح لو باستعماؿ التغيّب باليد كىي مرتبة ٙبتاج إٔب القوة

أعواف كأما احملتسب ا٤بتطوع فليس لو استعماؿ القوة كالتغيّب باليد فيما ىو خارج عن 
 كاليتو.

أف  -أم ا٤بتطوع-إال أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قرر أف على احملتسب 
يستعْب بأحد إخوانو ا٤بسلمْب عند أمره با٤بعركؼ أك هنيو عن ا٤بنكر باللساف كألسباب بينها 

، كيساعدؾ لعلو يقبل منكم ٝبيعنا، يعينك على ذلكمن كليكن معك ": بقولو -رٞبو اهلل-
حٌب ال تتحوؿ ، فيكوف معو كاحد أك اثناف أك ثبلثة دكف مبالغة ُب العدد .(ُ)"كلعلو يتعظ
كحٌب ال يتشبو با٣بوارج الذين اجتمعوا حوؿ دار ا٣بليفة الراشد عثماف بن ، إٔب تظاىرة

 .رضي اهلل عنو عفاف
كإضفاء الوجاىة على ، فوائد ىذه الطريقة تشجيع احملتسب على االحتسابكمن 

كأقرب ما يؤيد سلوؾ ىذه الطريقة ىو قوؿ ، ٩با يكوف لو أثر كقبوؿ ُب االحتساب، ٝبعهم
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمُّ: اهلل تعأب

َّيهجي
إال أهنم كانوا  -عليهم الصبلة كالسبلـ- فمع أهنم رسل من اهلل تعأب .(ِ)

  .اثناف ٍب عززكا بالثالث ٝبعان 
يقرر أف اٚباذ ا٤بعاكف أمره متأكد  -رٞبو اهلل-أف ٠باحة الشيخ : ك٩با سبق يتبْب

 .كمستحسن للمحتسب ا٤بتطوع، للمحتسب الر٠بي

                                                   
 (، مرجع سابق.َّٕ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدربانظر: ٦بموع ( ُ)

 .ُْة: سورة: يس، آي( ِ)
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ًسادساا ًفيًً: ًاألمر ًولي ًحق ًعلى ًالمحتسبالتأكيد ًمحاسبة ًيالمًً، ًل وأنو
 ً.فيو

فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع كاحملاسبة ىدمه نبوم ، احملتسب عرضة للصطأ
فبل ضّب ُب كوف احملتسب يوقف للمحاسبة فإف ُب ذلك إعانة لو على ترؾ ، (ُ)ابن اللتبية

 كإخافة لغّبه من االقَباب منو.، ا٣بطأ
أف احملتسب ٰباسب كيعاقب  -رٞبو اهلل-كقد قرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

إذا قصر ُب شيء أك فرط ُب ، كل إنساف يؤخذ بذنبوك ": على تقصّبه كال ضّب ُب ذلك
 .(ِ)"كيعلم كيف يأمر ككيف ينهى، شيء يوجو لؤلصلح

ألف احملتسب ، كلكن األمر ٰبتاج إٔب ٙبرم ا٢بق كالتحقيق كاإلنصاؼ للمحتسب
 .لكونو ٰبارب منكراهتم، عرضة لكذب الناس عليو كحقدىم

فقد خضع الصحابة ، ة كا٣بضوع ٥باكإف الواجب على احملتسب االستجابة للمحاسب
فكيف ال ٱبضع من ىو دكهنم ُب التقول ، للمحاسبة كىم خيار األمة -رضواف اهلل عليهم-

 .كاإلٲباف
 :كالبعض من الناس ُب اإلنكار على احملتسب كنقده على طرُب نقيض

كالطعن فيو طعن ُب  .قسمه يركف أف نقد احملتسب ك٧باسبتو خدش ُب الدين -ُ
 .إذ ال عصمة إال لؤلنبياء فقط، كأصحاب ىذا القسم قو٥بم باطله ٝبلة كتفصيبلن ، الشريعة

                                                   
ثػىنىا ييوسيفي ٍبني قاؿ:  ََُٓبرقم:  (َُّ/ِ)ُب صحيحو  -رٞبو اهلل-كالقصة أخرجها اإلماـ البصارم ( ُ) حىدَّ

ـي ٍبني عيٍركىةى، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أىيب ٞبيىٍيدو السَّاًعًدمّْ رىًضيى  ثػىنىا أىبيو أيسىامىةى، أىٍخبػىرىنىا ًىشىا : اللَّوي عىٍنوي،  ميوسىى، حىدَّ قىاؿى
، ييٍدعىى ابٍ » قىاًت بىًني سيلىٍيمو نى اللٍُّتًبيًَّة اٍستػىٍعمىلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىجيالن ًمنى األىٍسًد عىلىى صىدى

: : بىابي  ، كتاب: الزكاة«فػىلىمَّا جىاءى حىاسىبىوي  يصىدًّْقْبى مىعى  [َٔ]التوبة: َّيي ىيُّقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىأبى
بىًة ا٤ب كى٧بيىاسى

  .ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق، اإًلمىاـً 

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 مرجع سابق.، (ُٕٓ/ٖ)
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ال ٰبدىم ، قسمه يركف الطعن ُب احملتسبْب أمر مباح عندىم ال شيء ٲبنعهم منو -ِ
كىذا  .كينسج عليهم الكذب كاألباطيل، تلفق ٥بم التهم، كال يضبطهم فيو ضابط، فيو حد

 جعلت أعراض ا٤بسلمْب حرامنا.الٍب ، أيضان مرفوض تأباه الشريعة
 : من مراعاة اآلٌب، كنقده، كالبد ُب ٧باسبة احملتسب كاإلنكار عليو

حٌب ال تتعطل ا٢بسبة خوفان ، أف تكوف ٧باسبة احملتسب بعيدان عن أعْب الناس -ُ
 من احملاسبة.

بل تقتصر على أعمالو فقط من ، أف ال تتعدل احملاسبة إٔب شصصية احملتسب -ِ
 قوؿ أك فعل.

 .ف ال يتهم احملتسب ُب نيتوأ -ّ
 غّب ا٤بتعمده. ءمن األخطا، أف ال يعاقب احملتسب با٤بنع عند أكؿ خطأ -ْ
 .أف ينتصر للمحتسب عند ثبوت براءتو كلو بالكلمة الطيبة -ٓ
 .أف تراعى حقوؽ احملتسب )الر٠بي( كبقية العاملْب مع السلطاف -ٔ

، متعْب على كٕب األمرأف ٧باسبة احملتسب أمر ضركرم : كمن خبلؿ ما سبق يتبْب
 كلكن ٗبراعاة الضوابط كا٢بقوؽ. ، كتقره الشريعة

ًلمراعاةًً:ًسابعاا ًالناسالمحتسب  .مق امات

 كالعقل.، كالشرؼ، كا٤بكانة، كالرزؽ، لقد خلق اهلل سبحانو الناس متفاكتْب ُب ا٣بلق
نبوم دؿ ىدمه ، من خبلؿ التفريق ُب ا٤بعاملة بينهممراعاة احملتسب ٤بقامات الناس ك 

 عليو فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم.
٤با كىبهم اهلل من ، ليسوا كبقية الناس، كأصحاب الرئاسة، كالوجهاء، ألف األشراؼ

فلذلك البد أف تراعى ا٤بصلحة الشرعية ُب إدراؾ ىذين ، ٩با ليس لغّبىم، القوة كالقدرة
  قاؿ ٠باحة الشيخ، ر با٥بجركقد قرر ىذا ُب مسألة اإلنكا، كما٥بما من تأثّب، ا٣بصيصتْب

أما إف كاف ىجر الشصص قد يَبتب عليو ما ىو أنكر من فعلو؛ ألنو ذك ": -رٞبو اهلل-
فيَبؾ ىجره كيعامل بالٍب ىي أحسن كيرفق بو حٌب ال ، شأف ُب الدكلة أك ذك شأف ُب قبيلتو
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أنو : كالدليل على ذلك، يَبتب على ىجره ما ىو شر من منكره كما ىو أقبح من عملو
صلى اهلل عليو كسلم ٓب يعامل رأس ا٤بنافقْب عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ ٗبثل ما عامل بو 

كٱبشى من سجنو ، بل تلطف بو كٓب يهجره؛ ألنو رئيس قومو، كعب كصاحباه: الثبلثة كىم
فلهذا كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يرفق بو حٌب مات ، كىجره فتنة ١بماعتو ُب ا٤بدينة

  .(ُ)"نسأؿ اهلل العافية، نفاقوعلى 
أف ىذه ا٤براعات ٤بقامات الناس ىو ما تقتضيو ا٤بصلحة الشريعة : ك٩با سبق يتبْب

كأف درء ا٤بفسدة مقدـ على جلب ، كتؤيده نصوص الكتاب كالسنة الواضحة، الراجحة
 .ا٤بصلحة

ًالدف اعًعنوًًالمحتسبحقًً:ًثامن اا  .في

، كاجب شرعي كسنة شرعية فقد ٞبى اهلل األنبياء عند احتسأّم الدفاع عن احملتسب
كغّب األنبياء من احملتسبْب علينا كاجب نصرهتم عند احتسأّم ال ، كانتقم ٥بم عند عصياهنم

كجوب  -رٞبو اهلل-عبدالعزيز بن باز كقد قرر ٠باحة الشيخ ، لذاهتم كلكن نصرةن للحق
كقمع كل من يتعرض ، مور كفقهم اهلل القياـ بذلككعلى كالة األ": مناصرة احملتسب فقاؿ

كحٌب يكف عن إيذاء الدعاة كإيذاء اآلمرين با٤بعركؼ الناىْب ، ألىل ا٣بّب كردعو عن باطلو
، عنو. فالدفاع عن احملتسبْب إذا أمركا ٗبا أمر اهلل بو كهنوا عن ما هنى اهلل تعأب (ِ)"عن ا٤بنكر

ألف مناصرة احملتسب ، غّبىم من الناس كالعلماء كالعامةعلى ك  أمره كاجب على كالة األمور
عن األمة ا٢برج الواقع عند احملتسب  فكيف ال يناصر كقد رفع، مآب يثبت خطأه أمر كاجب

ترؾ االحتساب. ٍب إف ُب مناصرتو كالدفاع عنو ٙبقيق ٤بعُب التعاكف الذم أمر اهلل تعأب بو 
َّحك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغُّ: ُب قولو

(ّ). 
                                                   

متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت ُ)
 (، مرجع سابق.ِّٓ/ْ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 (، مرجع سابق.ِٖٓ/ٕ)

 .ِ، آية: ا٤بائدةسورة: ( ّ)
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 : الدفاع عن احملتسبْب كٞبايتهم يكوف ُب مراحل االحتساب الثبلث كإف
، تقدًن ا٢بماية ٥بم قبل االحتساب بعدـ منعهم أك توعدىم على احتسأّم -ُ

 .كتسهيل األمور ٥بم
 ا٢بماية ٥بم مع االحتساب كىذه خاصة )باحملتسب الر٠بي(. -ِ
يقـو ، متوقعةىجـو ٤با قد يشن عليهم من ٞبلة ، الدفاع عنهم بعد االحتساب -ّ
  .ٍبالعزة باإل أخذتؤّا من 

أف ٞباية احملتسب كالدفاع عنو أمر متحتم كاجب على : كمن خبلؿ ما سبق يتبْب
كأف ٞبايتهم كالدفاع عنهم يكوف ُب ، كالعامة، كالة األمور كعلى غّبىم من الناس كالعلماء

 .بسااالحتكبعد ، االحتسابكمع ، مراحل االحتساب الثبلث قبل االحتساب
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  تمهيد

 .نظامان(ىو اإلنساف الواقع ُب ا٤بمنوع شرعان أك عرفان أك ) :المحتسب عليو
 نئ مئ زئ رئ ُّّٰ: كشرطو أف يكوف من الثقلْب لقولو تعأب

َّىئيئ
(ُ). 

، ك٨باطبوف بنصوص الوحيْب، كا١بن كاإلنس مأموركف بالعبادة هلل كحده ال شريك لو
 .كعليهم كاجب االحتساب كالسعي ُب تغيّب ا٤بنكرات

ا٤بمنوع منو ُب كشرطو أف يكوف بصفة يصّب الفعل ": -رٞبو اهلل تعأب-قاؿ الغزإب 
كال يشَبط كونو مكلفان إذ بينا أف ، حقو منكران كأقل ما يكفي ُب ذلك أف يكوف إنسانان 

إذ ، الصيب لو شرب ا٣بمر منع منو كاحتسب عليو كإف كاف قبل البلوغ كال يشَبط كونو ٩بيزان 
 . (ِ)..."بينا أف آّنوف لو كاف يزين ٗبجنونة أك يأٌب ّٔيمة منعو منو

بل  -رٞبو اهلل-ط العقل كال التكليف ُب احملتسب عليو كما ذكره الغزإب فبل يشَب 
 .نسانان إيكفي أنو 

ىذه ا٤بسألة كىي أف الصغّب  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز كقد قرر ٠باحة الشيخ 
كما يؤدب على فعل ": كذلك عند حديثو عن الصغّب فقاؿ، كآّنوف من احملتسب عليهم

كاألذية ٥بم؛ لّبتدعوا ، ككما يؤدب آّانْب عن التعدم على الناس، عنهاالفواحش لّبتدع 
 .(ّ)"عن ذلك

                                                   
 .ٔٓ، آية: الٌذاريىاتسورة: ( ُ)

إزالة من باب بدؿ ا٤بكلف ىو  ، للغزإب، مرجع سابق. كتسمية ا٤بؤلف اإلنساف(ِّٕ/ِ)، ( إحياء علـو الدينِ)
كداخلوف ُب ي، ٨باطبوف ٗبا ٱباطب بو اإلنسكاإلنس كإال فا١بن  اللبس الواقع عند االحتساب على الصغّب، 
 .ا٢بسبة، فمنهم ٧بتسب، كمنهم ٧بتسب عليو

، مقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر( ٦بموع فتاكل ك ّ)
 ، مرجع سابق.(ُٖٗ-ُٕٗ/ِٗ)
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قاؿ ، أف يكوف ُب ىذا نزاع بْب العلماء -رٞبو اهلل-كقد نفى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
يَّ ": -رٞبو اهلل- اًء أىفَّ غىيػٍرى اٍلميكىلًَّف كىالصَّيبّْ اٍلميمى ًز يػيعىاقىبي عىلىى اٍلفىاًحشىًة كىالى نًزىاعى بػىٍْبى اٍلعيلىمى

 .(ُ)"كىكىذىًلكى اٍلمىٍجنيوفي ييٍضرىبي عىلىى مىا فػىعىلىوي لًيػىنػٍزىًجرى ، تػىٍعزًيرنا بىًليغنا
فإف االحتساب عليو ، العقوبات تقاـ على آّنوف كالصغّب إذا فعل ا٤بنكرات ككما أف
  كفيو حفظان لو من العقوبة.، أقل من العقوبة

ُب دائرة االحتساب ما إذا كاف عامدان الوقوع ُب ، خوؿ احملتسب عليوكال فرؽ ُب د
فبل بد من ، أك مستحبلن لو أك غّب مستحل، أك جاىبلن بو أك عا٤بان ، أك بطريق ا٣بطأ، ا٤بنكر

 كما قرر ىذا ٠باحة الشيخ،  مع اختبلؼ ُب ا٤برتبة كالدرجة كالعقوبة االحتساب على ا١بميع
 .(ِ)-رٞبو اهلل-

                                                   
تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن ، ل(َٓ/ٔ)، ( منهاج السنة النبوية ُب نقض كبلـ الشيعة القدريةُ)

: ٙبقيقىػ( ِٖٕمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تي
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُط.، الناشر: جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، ٧بمد رشاد سآب

  .مرجع سابق، (َُْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربِ)
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 .لمسلمينلعامة من ااالحتساب على ا: المطلب األول

أمره دلت ، إف االحتساب على العامة من ا٤بسلمْب الذين ٲبثلوف أفراد آّتمع ا٤بسلم
 .ا٤بسلم أين كانت مكانتو كمنزلتو البد أف يقع منو القصور كا٣بطأك ، عليو نصوص الشريعة

، التأثر با٤بوعظة كالتذكّبك ، االستجابة عند البياف، ان غالبكمن ا٤بزية ُب أىل التوحيد 
٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ، كتكرار االنكار، ا٢بياء من كثرة احتساب احملتسبْبك 
رٗبا ، رٗبا استحيا ذاؾ الشصص، إذا تكاتف الناس كتكاثر الناىوف عن ا٤بنكر": -رٞبو اهلل-

 .(ُ)"رٗبا اتعظ كتذكر، رٗبا خجل، استحيا
ككالة ، كقد أفردت عن ىذا ا٤بطلب ُب مطالب مستقلة االحتساب على أىل البدع

ككثرة ، كذلك للحاجة إٔب التوسع عند ا٢بديث عنهم، مع أهنم من ا٤بسلمْب، كالقرابة، األمر
 .مسائل االحتساب ا٤بتعلقة ّٔم
ُب  -رٞبو اهلل-لشيخ عبد العزيز بن باز ا٠باحة تقريرات كسيتناكؿ ىذا ا٤بطلب 

 : من خبلؿ ستة عناصر، االحتساب على ا٤بسلمْب

ًالمشركين:ًأولًا ًبأعمال ًالمتلبس  .المسلم

 .(ِ)"ىو تسوية غّب اهلل باهلل فيما ىو من خصائص اهلل": الشرؾ
أف أىل الشرؾ ىم أكٔب الناس  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كيقرر 

فالواجب تنبيو ىؤالء كٙبذيرىم كحث ": -رٞبو اهلل-باالحتساب كاإلنكار عليهم قاؿ 
كأف ، كعلى شرؾ، حٌب يتبصركا كيعلموا أهنم على باطل، العلماء على تنبيههم كٙبذيرىم

ا حٌب ٱبلصو ، كأعما٥بم األخرل، كحجهم، كزكاهتم، كىكذا صومهم، صبلهتم ٙببط بذلك

                                                   
-آّموعة األكٔب-أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، الواجب ٘باه انتشار ا٤بنكرات. َٓشريط رقم: 

 دار النشر: دار العاصمة، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف، للشيخ (ُٓ)ص، ( ا٤بلصص ُب شرح كتاب التوحيدِ)
 .ـََُِ-ىػُِِْ ،ُط.، الرياض -
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 .(ُ)"العبادة هلل كحده
بأف ا٤ببادرة ُب اإلنكار على ا٤بسلمْب ما عندىم من  -رٞبو اهلل- قرر ٠باحة الشيخك 

ُب ، ُب الشاـ، ُب مصر، أما إذا كنت بْب ا٤بسلمْب": أعماؿ الشرؾ ىو الواجب قاؿ
، فإنك تنكر عليهم ما كقع منهم من شرؾ أك غّبه، ُب أم مكاف، ُب السعودية، األردف

 .(ِ)"كتبصرىم با٢بق الذم جهلوه، كتعلمهم ما جهلوا، كتعلمهم دينهم
نكار على ُب ا٤ببادرة على اإل -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كيؤيد تقرير 

ما قالو الشيخ عبداهلل بن الشيخ ٧بمد بن عبدالوىاب ، الشرؾ كتغيّبه إذا كاف بْب ا٤بسلمْب
٤با أسلم ": -رٞبو اهلل-العلماء من قصة ىدـ البلت قاؿ  حوؿ استنباطات -رٞبهم اهلل-

حٌب ، صبياهنمك  لئبل يركعوا نساءىم، أف يَبؾ ىدـ البلت شهران  أىل الطائف كطلبوا منو
، كأبا سفياف بن حرب، كأرسل معهم ا٤بغّبة بن شعبة، فأىب ذلك عليهم، يدخلهم الدين
أنو ال ٯبوز إبقاء شيء من ىذه القبب ، كُب ىذا أكضح دليل: قاؿ العلماء كأمرٮبا ّٔدمها

كقد ثبت أف ، كال يومان كاحدان؛ فإهنا شعائر الكفر، كاٚبذت أكثانان ، الٍب بنيت على القبور
نهى عن البناء على القبر كتجصيصو كتخليقو كالكتابة »رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 .(ْ)"(ّ)«عليو
ؾ كاعماؿ الشرؾ بْب ا٤بسلمْب ففي كقد دلت السنة على ا٤ببادرة ُب تغيّب الشر 

قىاؿى أًلىيب ا٥بىيَّاًج  رضي اهلل عنو أىفَّ عىًليِّا: أنو قاؿ رضي اهلل عنو حديث أيب ا٥بياج األسدم
، اأٍلىسىًدمّْ عىٍن أىيب ا٥ٍبىيَّاًج : أىبٍػعىثيكى عىلىى مىا بػىعىثىًِب ًبًو النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ": األىسىًدمّْ 

                                                   
 مرجع سابق. ، (ِٖٗ/ُ)، بعناية الشويعر، البن باز، موع فتاكل نور على الدرب( ٦بُ)

 مرجع سابق. ، (ِٖٗ/ُ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربِ)

ابًرو عن  ْٗبرقم:  (ٕٔٔ/ِ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ( ّ) :  رضي اهلل عنو، جى  نػىهىى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي »قىاؿى
نىى عىلىٍيوً  ، كىأىٍف يػيٍقعىدى عىلىٍيًو، كىأىٍف يػيبػٍ ري ، بىابي النػٍَّهًي عىٍن ٘بىًٍصيًص اٍلقىرٍبً كىاٍلبًنىاًء عىلىٍيوً  «عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍف ييجىصَّصى اٍلقىبػٍ

 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. 

، ٔط.، : عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم، ٙبقيقاألعبلـ علماء ٪بد، (ٖٖ/ٓ)، ( الدرر السنية ُب األجوبة النجديةْ)
مد بن أيب بكر بن أيوب ، حمل(ُِٓ/ّ). كانظر لبلستزادة: زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد، ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ

 مكتبة ا٤بنار اإلسبلمية، بّبكت - ىػ( الناشر: مؤسسة الرسالةُٕٓبن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
  .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ِٕ، ط.تالكوي -
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أىالى أىبٍػعىثيكى عىلىى مىا بػىعىثىًِب عىلىٍيًو رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو : قىاؿى ٕب عىًليُّ ٍبني أىيب طىاًلبو : قىاؿى 
رنا ميٍشرًفنا ًإالَّ سىوَّيٍػتىوي »كىسىلَّمى؟   . (ُ)"«أىٍف الى تىدىعى ًتٍمثىاالن ًإالَّ طىمىٍستىوي كىالى قػىبػٍ

ف ا٤ببادرة ُب اإلنكار كالتغيّب مع القدرة كعدـ تأخّب االحتساب على من كقع كعليو فإ
من ا٤بسلمْب ُب أعماؿ الشرؾ أمره دلت عليو نصوص الكتاب كسنة النيب صلى اهلل عليو 
كسلم كعمل السلف الصاّب من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم كالنصوص كثّبة ُب ىذا 

كالبن ": ُب كتاب التوحيد -رٞبو اهلل-ين عبدالوىاب  شيخ االسبلـ ٧بمد: قاؿ، (ِ)الباب
 ىيُّ: كتبل قولو تعأب، رأل رجبل ُب يده خيط من ا٢بمى فقطعو أيب حاًب عن حذيفة أنو

ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
: قاؿ الشيخ سليماف بن عبدالوىاب .(ْ)"(ّ)

منها إال كإف كاف يعتقد أنو سبب فإف األسباب ال ٯبوز ، فيو إنكار ىذا، )فقطعو(: قولو"
  .(ٓ)"الفاعل كفيو إزالة ا٤بنكر باليد بغّب إذف ...ما أباحو اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم

أف على احملتسب عند االحتساب ا٤ببادرة باإلنكار على من تلبس : ك٩با سبق يتبْب
كأف من يدعي ، كالبدء يو قبل غّبه، من ا٤بسلمْب بأعماؿ الشرؾ كعدـ التأخر ُب ذلك

ٱبالف ا٤بأثور ك  االحتساب عليهم ٕبجة الَبكم إلدراؾ ا٤بصلحة قولو غّب صحيحتأخّب 

                                                   
فؤاد عبد الباقي، ٧بمد ، كتاب: ا١بنائز، بىابي اأٍلىٍمًر بًتىٍسوًيىًة اٍلقىرٍبً، ٙبقيق: ّٗبرقم:  (ٔٔٔ/ِ( صحيح مسلم )ُ)

 مرجع سابق. 

 مرجع سابق. لبلستزادة انظر: فتح آّيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالرٞبن بن حسن، ( ِ)
أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي، ، (َِِٖ/ٕ)، العظيم تفسّب القرآفكانظر: 

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، : أسعد ٧بمد الطيبٙبقيقىػ( ِّٕا٢بنظلي، الرازم ابن أيب حاًب )ا٤بتوَب: 
 ىػ. ُُْٗ ،ّط.، ا٤بملكة العربية السعودية -

 .َُٔسورة: يوسف، آية: ( ّ)

يٍػفىةي عىلىى مىرًيضو فػىرىأىل ًفي »، كلفظو: ََُِْبرقم:  (َِِٖ/ٕتفسّب )ابن أيب حاًب ُب الكأخرجو ( ْ) دىخىلى حيذى
 : رنا فػىقىطىعىوي أىًك انٍػتػىزىعىوي، ثيمَّ قىاؿى  مرجع سابق. «ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّعىضيًدًه سىيػٍ

  مرجع سابق.، (ُُِ)ص، فتح آّيد شرح كتاب التوحيدكانظر: 

سليماف بن عبد ، للشيخ (ُِٖ)ص، العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل على العبيد( تيسّب ٓ)
بّبكت،  - الناشر: ا٤بكتب االسبلمي، : زىّب الشاكيش، ٙبقيقىػ(ُِّّاهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب )ا٤بتوَب: 

 .ـََِِ-ىػُِّْ، ُط.، دمشق
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 كا٤بنصوص.

 الجيران.:ًثانياًا

 كإف كاف قريب صارت ا٢بقوؽ ثبلثة.، ا١بار ا٤بسلم لو حقاف حق ا١بّبة كحق االسبلـ
كقد قرر ٠باحة ، كصار من ٝبلة حقوقو حق االحتساب عليو، كقد حث على ا١بار

كاإلنكار عليهم ككعظهم فهم جّباف ": ىذا بقولو -رٞبو اهلل-يز بن باز الشيخ عبدالعز 
. ألف من طبيعة النفس البشرية الضعف كا٢باجة أب التذكّب (ُ)"كا١بار لو حق على جاره

كال ينبغي مقاطعتو كىجره ابتداءن عند رؤية منكر صادر ، ا٢بسن كالكبلـ نكار باألسلوبكاإل
كقد يصار إٔب ، كىذا من حقو، كحسن االحتساب عليو بل البد من كصلو كنصحو، منو

كقد يقع ُب النفس اضطراب كيف ، ىجره إذا ٓب يفد معو االحتساب باألسلوب ا٢بسن
مع أف الشريعة جاءت باألمر باإلحساف إٔب ، ٰبتسب عليو كمن درجات االحتساب ا٥بجر

ف با٥بجر ىو من الحتساب كلو كاأنو ال تعارض بينهما إذ ا: فا١بواب، ا١بار ككصلو
  كىو حق هلل تعأب.، حساف إٔب ا١باراإل

ؤذم الذم ٓب تفد أف ا١بار ا٤ب -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد قرر 
استحق أف يهجر كأالَّ ، فإذا ٓب يقبل النصيحة": -رٞبو اهلل-نكار قاؿ معو النصيحة كاإل

معصيتو من ا٤بعاصي الٍب تعترب موجبة لغضب كانت . ىذا إذا  (ِ)"يسلم عليو حٌب يتأدب
كاحتساب عليو لو تأثّبه على ، كىذا ا٥بجر ىو نوع تأديب لو، الرب تبارؾ كتعأب فإنو يهجر

كىو من ا٤بعاصي الٍب توجب غضب ، كلكنو متقيد إذا كاف ا٤بنكر يؤذم جّبانو بو، النفس
، اكل العادية كصبلؼ األبناء أك النساءأك ا٤بش، كأما ا٤بعاصي الٍب عٌم ّٔا الببلء، الرب تعأب

كالبد للجار من الصرب على جاره ، أك ا٣ببلؼ ُب الكبلـ فهذا ال يرتقي إٔب درجة ا٥بجر
  .فهو أنفع العبلج كخّب السبل

                                                   
-آّموعة األكٔب-أسئلة ا١بامع الكبّب سة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، عمل مؤس، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، كجوب نصيحة ا١بّباف الذين ال يصلوف.ْٕشريط رقم 

 مرجع سابق. ، (ْٕٔ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربِ)
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كأف ىذا النوع ال يتناقض مع ما ، أف ا١بار ٰبتسب عليو كلو با٥بجر: ك٩با سبق يتبْب
  أمرت بو الشريعة من االحساف إليو.

ًالعمل:ًثالثاًا  .زمالء

كىذا ، ةكثّبه من ا٤بوظفْب اليـو يغفلوف عن جانب االحتساب ٕبجة عدـ ا٤بسؤكلي
 خبلؼ ما حثت عليو الشريعة من كاجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

أف على ا٤بوظفْب كاجب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد قرر 
فاصرب على ىذا ": الصرب على ذلك فقاؿ ُب نصيحتو للموظفالتناصح كاالحتساب مع 

لعلهم يهتدكف كلعلو ، كارفع مرةن أخرل للمسئوؿ عنهم، األمر كجاىد كانصح ٥بم
 . (ُ)"يستجيب

الٍب ، كالرفع للمسؤكؿ إ٭با يكوف ُب األمور الكبار، فقرر النصح كالرفع للمسؤكؿ
الصبلة مع عدـ استجابة للنصح كتصلف ا٤بوظفْب عن ،  توجب غضب الرب تعأب

  .أك تعاطي الرشوة أك غّبه، أك اختبلس أمواؿ من العمل بغّب حق، نكاركاإل
زميل العمل علينا كاجب االحتساب عليو كأف من درجات : ك٩با سبق يتبْب أف

كأف عدـ التكليف با٤بسؤكلية ، إببلغ ا٤بسؤكؿ عنو إذا ٓب يستجب للنصح، االحتساب عليو
  .ليس حجة ُب ترؾ الحتساب، داريةاإل

 .الصديق:ًرابعاًا

كأكثر الناس ٥بم صداقات ُب ، الصديق يؤثر على صديقو أكثر من تأثر القريب
آّاملة لصديقو من االحتساب عليو أك خوفان من غضبو كتأثر  البعض قد ٲبنعك ، حياهتم

تتجلى  بل عند احتسابو على صديقو، ككل ىذه األسباب أكىاـ من الشيطاف، الصداقة
، فاالحتساب كاجب تقتضيو الشريعة، ركح احملبة كالصداقة للمحتسب عليو ُب أٝبل صورىا

                                                   
-آّموعة األكٔب-ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 نصيحة ٤بوظفْب ال يصلوف.، ٗٓشريط رقم 
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  .كيقتضيو الصدؽ ُب ا٣بيلة
قرر الدرجة ك  ىذا الواجب -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكقد قرر 

تنصحو ، بيتوإذا رأيت شيئنا من ا٤بنكرات ُب ": ا٤بناسبة عند االحتساب على الصديق فقاؿ
. فاإلنكار يكوف ابتداءن (ُ)"رأيت كذا كرأيت كذا؛ ليعاِب ذلك األمر: تقوؿ لو، بينك كبينو

 .باللساف كبالتعريف للمنكر كإف ٓب يفد كعظ عليو
كعندما يقع من الصديق ٨بالفة ظاىرة كٓب ٯبدم معو االحتساب عليو كال الوعظ فقد 

كىذا ، صاؿ عنو كنوع من االحتساب عليو با٥بجركجوب االنف -رٞبو اهلل-قرر ٠باحة الشيخ 
كاف إلحدل األخوات اشتكت  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازالتوجيو من 

منها كٓب تر فائدة ُب ىذه النصيحة فينبغي أف تنفصلي عنها  فإف يئستً ": تربج صديقتها فقاؿ
 ال ٘برىا إٔب ماىي فيو من ا٣بطأ.كحٌب ، (ِ)ال تيقًر ا٤بنكر" إليها كحٌب نسبً حٌب ال تي 

فإف نفع ، كلكن احملتسب ال يلجأ إٔب ا٥بجر إال بعد االحتساب عليو بالنصح
كىذا االحتساب با٥بجر فيما إذا كانت ، ال لزمو تركوإك ، االحتساب كاالنكار بالقوؿ اللْب

 معصيتو من الكبائر الظاىرة للناس فقط.
ألجل اهلل تعأب فإنو قد ناؿ شعبة من شعب كمٌب ترؾ ا٤بؤمن صديقو الذم ٰببو 

، كسيعوضو اهلل تبارؾ كتعأب، صار ىواه تبع ٤با جاء بو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلمك ، االٲباف
 .أك أبدلو اهلل ٗبن ىو خّبان منو، عودة صديقو للحق

 الصمًوالبكم:ًخامساًا

تساب ك٥بم كاجب االح، كىذا الصنف من الناس مكلفوف كغّبىم من ا٤بسلمْب
كقد يضن من ٯبهل الشريعة أف ىؤالء غّب ٨باطبْب با٢بسبة ألهنم ال يسمعوف كال ، عليهم

إال أف على ا٤بسلمْب سلوؾ الوسائل ا٤بناسبة ٥بم ، كا٢بق أهنم كغّبىم من الناس، يتكلموف!

                                                   
 ، مرجع سابق.(ْٕٓ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربُ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 .مرجع سابق، (ّٔٓ/ِٕ)
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٠باحة الشيخ عبد العزيز كقد قرر ، حٌب يعلموا حدكد ما أنزؿ اهلل، عند االحتساب عليهم
كاإلشارة فهو مكلف ، فإذا كاف يعي كيفهم بالكتابة": ىذا بقولو -رٞبو اهلل- بن باز

 . فإذا كاف مكلفان فإنو ٱباطب ٗبا ٱباطب بو ا٤بكلفْب.(ُ)"ٕبسب ما كصل إٔب علمو
أك ، كاإلشارة كىي لغة التصاطب عندىم،  فيحتسب عليهم بالوسائل ا٤بتاحة

أعزىا -كبذلت الدكلة السعودية ، ّٔذه الوسائلكاليـو كهلل ا٢بمد انتشر التعليم ، بالكتابة
  .ا١بهود لتعليم لغة اإلشارة ٥بذه الفئة الضعيفة -اهلل

كبقية ،  أف الناس ٨باطبوف بالتكليف با٢بسبة على فئة الصم كالبكم: ك٩با سبق يتبْب
٨باطبوف بالتكليف كما أهنم ،  االحتسابراتب مكأف االحتساب عليهم يكوف ٔبميع ، الناس

 .بقية تكاليف الشريعةمصاطبتهم بك،  فيما بينهمبا٢بسبة للقياـ 
كىي تقـو مقاـ مرتبة ، كأف اإلشارة كالكتابة تعد من مراتب اإلنكار على ىذه الفئة

، كبقية احملتسب عليهم،  كأف االحتساب عليهم يكوف ٔبميع درجات االحتساب، اللساف
 أفهاـ ىذه الفئة.كأف علم اإلشارة استطاع إيصاؿ ىذه الدرجات إٔب 

 ً.الخطباءًوًًاألئمة:ًسادساًا

كما ،  األصل أف الكبلـ ُب أثناء ا٣بطبة ال ٯبوز كلو كاف ردان للسبلـ كتشميتان للعاطس
ـي ٱبىٍطيبي ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن قدامة  مىا ـي كىاإٍلً . إال ُب أحواؿ كمنها (ِ)"كىالى ٯبىيوزي اٍلكىبلى

كقد ، أك تذكّب لو بأمر مهم كالدعاء، ٤با قالو الكبلـ مع ا٣بطيب كطلب التوضيح منو
ا٣بطباء ٰبتسب عليهم كلو  ف، يكوف أيضان احتسابان عليو إذا كاف ما تلفظ بو ا٣بطيب منكران 

رٞبو - ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكىذا األمر قد قرره ، كاف اإلماـ ُب حاؿ ا٣بطبة
، لكي يستفيد الناس، تنكر ُب أثناء ا٣بطبةإذا كاف الذم قالو منكران فلك أف ": بقولو -اهلل

 . (ّ)كعليك أف تنكر بأسلوب حسن"
                                                   

  (، مرجع سابق.ْْٗ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربُ)

براىيم بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد ابن مفلح، أبو إسحاؽ، برىاف الدين، إل، (ُٕٕ/ِ)، ( ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنعِ)
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط.، لبناف -ىػ(: دار الكتب العلمية، بّبكت ْٖٖ)ا٤بتوَب: 

٧بمد بن عبدالعزيز بن سعد بن سعيد،  (، تأليف: د.ُٗٔ، )ص-رٞبو اهلل-مسائل اإلماـ عبد العزيز بن باز ( ّ)
= 
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كا٤بكاف ، أمره مطلوب ألف ا٤بقاـ خطبة، فالتزاـ األسلوب ا٢بسن عند االنكار عليهم
لذا كجب مراعاة  .كقدكة ٥بم، كاحملتسب عليو إماـ للمسلمْب، كالزماف يـو ا١بمعة، مسجد

 .األسلوب ا٢بسن
كأهنم ليسوا كغّبىم من عامة ، ا٣بطباء ٰبتسب عليهمك  أف األئمة: يتبْبك٩با سبق 

كالبد أف ، ٘بنب أساليب االستفزازك  فيقتضي عند االحتساب عليهم العناية ّٔم، الناس
أك ، كدكف اهتاـ للصطيب ُب نيتو، ككبلـ مفهـو، يكوف الكبلـ مع ا٣بطيب بصوت مسموع

تسب متأكد ٗبا ال ٰبتمل نسبة كلو ضئيلة مع كوف احمل، التهجم على سلوكو كشصصيتو
كذلك أف احملتسب ك ، كمتيقن أنو ٰبتسب ُب أمرو صحيح ٦بمعه عليو عند العلماء، للصطأ

ٍب ، خشية أف يعمل بو الناس، فيو ال ٰبتمل تأخّب االحتساب عليو حٌب الفراغ من ا٣بطبة
مع ا٣بطيب ُب معركة فبل يصح أف يدخل ، يلتـز احملتسب بعد االحتساب األدب كالصمت

كإف أعاد ا٣بطيب ، كإف سألو ا٣بطيب فيلزمو اإلجابة، كيكفيو بياف ا٣بطأ ُب قالتو، جدؿ
 .عاد احملتسب عليو باالحتساب مرةن أخرل حٌب ينتهي ا٣بطيب عن قولو ا٤بنكر، ا٣بطأ

                                       
= 

 ق. ُّْٔ، ُالرياض، ط -دار ابن ا١بوزم 
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 .االحتساب على الكافرين: ثانيالمطلب ال

كغّبىم من انواع الكفار  ، كا٤بلحدكف، الكفار يدخل فيهم الوثِب كأىل الكتاب
 .كا١باحد أك ا٤بستهزئ

 إما أف يكونوا معاىدين أك غّب معاىدين : كعبلقة الكفار با٤بسلمْب على نوعْب
 .-كىم احملاربوف-

 : ا٤بعاىدكف ثبلثة أصناؼك 
، مقابل بقائو ُب دار اإلسبلـكىم من يدفع ا١بزية من أىل الكتاب : "أىل الذمة

كليس لو إقامة ، كىو من قدـ إٔب ببلد ا٤بسلمْب بعهد أماف ٤بصلحة لو أك لغّبه: كا٤بستأمنوف
 .(ُ)كىم من اتفقت معهم الدكلة على عهد كقف ا٢برب": دائمة. كأىل الصلح كا٥بدنة

 نهمغّب أىل العهد كالذمة ممع قد يصل إٔب حد القتاؿ الكفار االحتساب على ك 
 نت مت زت رت يب ىب نبُّ: كاألصل ُب ىذا قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

َّممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك
(ِ). 

ىو خاصه با٢بكاـ كأصحاب الواليات كالقياـ ّٔذا النوع من االحتساب بالقتاؿ 
ل ذلك حٌب مع عكليس ألفراد الناس ف، كالناسي تبع ٥بم عند القدرة كاالستطاعةالكربل 

 -رٞبو اهلل- أخرج البصارم، بل جاءت الشريعة بالوعيد على من فعلو، القدرة كاالستطاعة
مىٍن قػىتىلى »: عىًن النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا

ا لىٍم يىًرٍح رىاًئحىةى الجىنَّةً   .(ّ)«فَّ رًيحىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسيرىًة أىٍربىًعينى عىامناكىإً ، ميعىاىىدن
                                                   

ق، الناشر: ُُِْٔ(، د. عبداهلل الطريقي، ط: األكٔب، ُٓ-ُُانظر: فقو االحتساب على غّب ا٤بسلمْب، )ص( ُ)
 الرياض. -دار ا٤بسلم 

 .ِٗآية: ، ( سورة: التوبةِ)

ا بً باب:  ًكتىابي ا١ًبٍزيىةً ، كتاب:  ُّٔٔبرقم:  (ٗٗ/ْ)ُب صحيحو البصارم أخرجو ( ّ) غىٍّبً بىابي ًإٍبًٍ مىٍن قػىتىلى ميعىاىىدن
، ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي. مرجع سابق.  جيٍرـو
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كقد فهم السلف الصاّب أف رأس األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو القتاؿ ُب 
عند تفسّب قوؿ اهلل تبارؾ  -رٞبو اهلل-أخرج اإلماـ أبو جعفر الطربم فقد ، سبيل اهلل تعأب

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ : كتعأب
َّىي مي

 ىن منُّ  قولو: قاؿ رضي اهلل عنو عن ابن عباس: -رٞبو اهلل-قاؿ  .(ُ)
كاإلقرار ٗبا ، أف يشهدكا أف ال إلو إال اهلل: تأمركهنم با٤بعركؼ: يقوؿ َّمه جه ين

، كتنهوهنم عن ا٤بنكر ىو أعظم ا٤بعركؼ، "ال إلو إال اهلل"ك، كتقاتلوهنم عليو، أنزؿ اهلل
رٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز كقد قرر ٠باحة  .(ِ)كىو أنكري ا٤بنكر"، كا٤بنكر ىو التكذيب

ليس ": ا٤بقصود من قتا٥بم بأنو الرغبة ُب ٞبلهم على إتياف ا٤بعركؼ كترؾ ا٤بنكر فقاؿ -اهلل
كإ٭با ا٤بقصود أف ٬برجهم من الظلمات ، ا٤بقصود أموا٥بم كال نسائهم كال ذرياهتم كال قتلهم

أف الواجب إكراه الكفار على ": كقاؿ أيضان  .(ّ)ا٥ببلؾ"إٔب النور كأف ننقذىم من أسباب 
كىذا من ٧باسن اإلسبلـ؛ فإنو ، حٌب يدخلوا فيو ما عدا أىل الكتاب كآّوس، اإلسبلـ

إٔب ، جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب ىبلكهم كذ٥بم كىواهنم كعذأّم ُب الدنيا كاآلخرة
أما أىل الكتاب كآّوس ... ا كاآلخرةأسباب النجاة كالعزة كالكرامة كالسعادة ُب الدني

كُب إلزامهم ، فصصوا بقبوؿ ا١بزية كالكف عن قتا٥بم إذا بذلوىا ألسباب اقتضت ذلك
كعلى تنفيذ أمور ، كإعانة للمسلمْب على جهادىم كغّبىم، با١بزية إذالؿ كصغار ٥بم

الكتاب كآّوس كما أف ُب إلزاـ أىل ،  الشريعة كنشر الدعوة اإلسبلمية ُب سائر ا٤بعمورة
كترؾ ما ىم عليو من الباطل كالذؿ كالصغار؛ ، با١بزية ٞببل ٥بم على الدخوؿ ُب اإلسبلـ

  .(ْ)"ليفوزكا بالسعادة كالنجاة كالعزة ُب الدنيا كاآلخرة

أف بْب أىل العلم اتفاؽ على قبوؿ ا١بزية من اليهود كالنصارل  -رٞبو اهلل-كذكر 
                                                   

  .َُُآية: ، ( سورة: آؿ عمرافُ)

 لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق.، (َُٓ/ٕ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفِ)

(، ٝبع كٙبقيق: د. سعيد بن َْٖ، )ص-رٞبو اهلل-اإلفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ، للشيخ عبدالعزيز بن باز ( ّ)
 كىف القحطاين.

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرْ)
 مرجع سابق.، (ِٖٖ/ٖ)
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انيوا عىرىبنا، خىذىىىا ًمٍن ٦بىيوًس ىىجىرو أى ": -رٞبو اهلل-. قاؿ ابن القيم (ُ)كآّوس  .(ِ)"كىكى
أيضان بقولو صلى اهلل عليو  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكاستدؿ 

، أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل»: كسلم
فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم كأموالهم إال بحق فإذا ، كيؤتوا الزكاة، كيقيموا الصالة

 .(ّ)«كحسابهم على اهلل عز كجل، اإلسالـ
، ٤بشأّتو بالكفار، كٰبتسب على كل طائفة تنتسب لئلسبلـ ك٘بحد بعض شرائعو

، (ْ)كما احتسب أبو بكر الصديق على مانعي الزكاة،  حٌب كلو ٓب يصل إٔب درجة الكفر
ـً كىاٍمتػىنػىعىٍت ًمٍن بػىٍعًض شىرىائًًعًو ": قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٍسبلى كىأىٲبُّىا طىائًفىةو انٍػتىسىبىٍت إٔبى اإٍلً

ا بًاتػّْفىاًؽ اٍلميٍسًلًمْبى  بي ًجهىاديىى  .(ٓ)"الظَّاًىرىًة اٍلميتػىوىاتًرىًة فىًإنَّوي ٯبًى
دليل على جواز ، باليد كذلك بقتا٥بم حاؿ القوة، نكار على الكفار كفرىمكُب اإل

، كاالحتساب عليهم ٗبنعهم من اظهار ا٤بعاصي،  االحتساب عليهم ٗبا ىو دكف القتاؿ
كحقت عليهم كاجبات ، إذا كانوا ُب أرض اإلسبلـ كجبت ٥بم حقوؽ ألهنم، كآّاىرة ّٔا

 : كىي على النحو التإب
. كحق البقاء على دينهم (ٔ)التنقل كاالجتماع كالسكن"ك  "حق األمن: فمن حقوقهم

٠باحة الشيخ عبد العزيز قاؿ ، كعبادهتم دكف ٦باىرة، ك٩بارسة عقيدهتم، وا أىل كتابإذا كن
فبل يظلمو ، فإنو يؤدم إليو حقو، إذا كاف ذميا أك مستأمنا أك معاىدان ": -رٞبو اهلل-بن باز 

                                                   
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ُ)

 مرجع سابق.، (ُِٕ/ُٖ)

 ، مرجع سابق.، البن القيم(ُِْ/ّ)، ( زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العبادِ)

: ، كتاب: اإلٲباف، ِٓبرقم:  (ُْ/ُ)أخرجو البصارم ُب صحيحو ( ّ)  مح جح مج حج مث هتُّبىابه

 مرجع سابق.، [ٓ: لتوبة]اَّمخ جخ

(، أ.د. فضل إ٥بي، الناشر: مؤسسة ُٗ-ُٕانظر: ا٢بسبة ُب العصر النبوم كعصر ا٣بلفاء الراشدين، )ص( ْ)
 ق.َُِْالرياض، ط: الثالثة،  -ا١بريسي 

 ، مرجع سابق.، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية(ّٔٓ/ِٖ)، ( ٦بموع الفتاكلٓ)

 مرجع سابق.(، د. عبداهلل الطريقي، ْٓلبلستزادة انظر: فقو االحتساب على غّب ا٤بسلمْب، )ص( ٔ)
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ألف كونو  ؛ُب مالو ال بالسرقة كال با٣بيانة كال بالغش كال يظلمو ُب البدف بالضرب كال بالقتل
 .(ُ)"ُب البلد أك مستأمنا يعصمو معاىدا أك ذميان 

ُب غّب دكرىم ، كاألخبلقية، كالعبادية، عدـ اظهار منكراهتم العقدية: كمن كاجباهتم
، كعدـ التجسس، كالتزاـ أنظمة البلداف، كعليهم كاجب حفظ أمن الدكلة، كأماكن عبادهتم
كا٣بضوع ، مع الدكلة ُب كالئها كعدائهاكالدخوؿ ، عراضكاأل، كاألمواؿ، كحفظ الدماء

كمٌب خالف ُب شيءو من ذلك احتسب ، لتحكيم الشريعة اإلسبلمية كغّبىا من الواجبات
 عليو. 

كاجبات على أىل الذمة  -رٞبو اهلل-كقد ذكر الشيخ عبدالرٞبن بن نصر الشيزرم 
ُب ًكتىاًب ا١ٍبًٍزيىًة  رضي اهلل عنو عيمىري ٍبني ا٣ٍبىطَّابً كىيػىٍنبىًغي أىٍف ييٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم مىا شىرىطىوي ": فقاؿ

تىبىوي أًلىٍىًل الذّْمًَّة؛ كىيػيٍؤخىذيكفى بًليٍبًس اٍلًغيىارً  ٍيطنا ، الًَّذم كى ًتًفًو خى فىًإٍف كىافى يػىهيوًديِّا كىضىعى عىلىى كى
. كىذه (ِ)"ًو زينَّارنا كىعىلَّقى ُب عينيًقًو صىًليبناكىًإٍف كىافى نىٍصرىانًيِّا شىدَّ ُب كىسىطً ، أىٍٞبىرى أىٍك أىٍصفىرى 

إ٭با كاف يقصد ٛبييزىم  رضي اهلل عنو الشركط عندما أمر ّٔا ا٣بليفة الراشد عمر بن ا٣بطاب
كاإلقامة أك ،  كىي شركط قد استغُب عنها ا٤بسلموف اليـو بالوسائل ا٢بديثة، عن ا٤بسلمْب

 نة لديانة الشصص حامل ا٥بوية.البطاقة فإف الغالب فيها أف توضع خا
أنو إذا من حقوقو أف الكافر  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازقد قرر ك 

رٞبو -ارتكب ا٤بنكر ال يضرب كال تنتهك كرامتو بالتعدم عليو بل ٰباؿ أمره للقضاء قاؿ 
كال قتل ، الدكلة آمناال ٯبوز قتل الكافر ا٤بستوطن أك الوافد ا٤بستأمن الذم أدخلتو ": -اهلل

، بل ٰبالوف فيما ٰبدث منهم من ا٤بنكرات للحكم الشرعي، العصاة كال التعدم عليهم
 .(ّ)"كفيما تراه احملاكم الشرعية الكفاية

 ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكإذا ٓب توجد ٧باكم شرعية ُب بعض البلداف فقد قرر 
                                                   

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرُ)
 مرجع سابق.، (ِٔٔ/ْ)

 ، مرجع سابق.بد الرٞبن بن نصر الشيزرم، لع(َُٔ)ص، ( هناية الرتبة الظريفة ُب طلب ا٢بسبة الشريفةِ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرّ)
 مرجع سابق.، (َِٕ/ٖ)
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 .(ُ)االكتفاء بالنصيحة فقط -رٞبو اهلل-
، أنو ال يعاف الكافر على ٨بالفة أكامر كنواىي اإلسبلـ لكونو كافر -رٞبو اهلل-ر كقر 

الكافر الواجب عليو الدخوؿ ُب اإلسبلـ كىو ٨باطب ": كٰبتسب على من أعاهنم فقاؿ
بفركع اإلسبلـ كالصبلة كالصياـ فبل يعاف على ٨بالفة الشريعة ٕبجة أنو كافر كتقدًن الطعاـ 

 .(ِ)ُب هنار رمضاف"
كذلك ، أك كاف مستوطنان ، كاحملتسب ٰبتسب على الكافر سواءن كاف مقيمان لفَبة ٧بددة

عند إخبل٥بم بأحد كاجباهتم ألنو من ا٤بنكر الذم خالف فيو العهد كالوفاء بو الذم حثت 
 عليو الشريعة.

فيأمر ، و ا٤بشركععند ضياع حق ٤بصلحة الكافر كذلك كما قد يكوف االحتساب
 .الذم حثت عليو الشريعةا٤بعركؼ من ألنو  ا٢بقوؽ للكافراحملتسب بأداء 

لكوهنم ، أف الكافر من أصناؼ احملتسب عليهم: كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا
كأف الغلظة عليهم تكوف بإلزامهم باحَباـ نظاـ اإلسبلـ ، ٨باطبوف بأصوؿ الشريعة كفركعها

اتب االحتساب كأف االحتساب كأنو ٰبتسب عليهم ٔبميع مر ، كالعمل بو ُب الدكؿ ا٤بسلمة
، كفق األنظمة ا٤بعموؿ ّٔا، عليهم باليد أك القوة أك القهر ىو خاصه بوالة األمر من ا٢بكاـ

كأهنم ال يعانوف على ا٤بنكر لكوهنم  ، كأف النصوص أتت بالوعيد على من اعتدل عليهم
صيحتهم كإف ٓب يوجد حكم فيكتفى بن، كٰبالوف ٢بكم الشرع، بل ٰبتسب عليهم، كفار
كأنو كما يكوف االحتساب ، كال يضربوف كال يعتدل عليهم بأم نوع من االعتداء، فقط

فكذلك يكوف االحتساب ٤بصلحة الكفار عند ضياع ، على الكفار من كاجبات الشريعة
  .حقوقهم من كاجبات الشريعة

                                                   
، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرُ)

 سابق. مرجع، (َِٕ/ٖ)

 مرجع سابق.، (َُٖ/ُٔبعناية الشويعر، )، البن باز، ٦بموع فتاكل نور على الدربانظر: ( ِ)
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 .(ُ)المنافقيناالحتساب على : الثالثالمطلب 

من أظهر اإلسبلـ ككف عن الشر ": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ُب كافة شرائع االسبلـ كمنها : أم .(ِ)"كأمره إٔب اهلل ُب الباطن، يعامل معاملة ا٤بسلمْب

ّٔدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب معاملتو للمنافقْب ُب  -رٞبو اهلل-كاستدؿ ، ا٢بسبة
، كاكتفى بإبطانو، فا٤بنافق ماداـ أنو أظهر اإلسبلـ كٓب يظهر كفره باهلل سبحانو. (ّ)ا٤بدينة

 اآلمرة كالناىية.، فإنو يعامل معاملة ا٤بسلمْب ُب تطبيق الشريعة كالتزاـ أحكامها
قد ، لصبلة أك غّبىا من أركاف الدين كفركعوكاالحتساب على ا٤بنافق ُب ٚبلفو عن ا

أف : كا١بواب، كيف تأمر كتنهى من ىو فاسد ا٤بعتقد أصبلن!: شكاالن فيقاؿإيثّب 
 : أمره مشركع لعدة أمور منها االحتساب على ا٤بنافق

أىفَّ : ىيرىيٍػرىةى فقد ركل أبو  أف السنة قد دلت على مشركعية االحتساب على ا٤بنافق -
، لىٍيسى صىالىةه أىثٍػقىلى عىلىى المينىاًفًقينى ًمنى الفىٍجًر كىالًعشىاءً »اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوؿى 

ونا بػٍ ىتػىٍوىيمىا كىلىٍو حى ثيمَّ آميرى ، فػىييًقيمى ، لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى الميؤىذِّفى ، كىلىٍو يػىٍعلىميوفى مىا ًفيًهمىا ألى
ُـّ ال فىأيحىرِّؽى عىلىى مىٍن الى يىٍخريجي ًإلىى الصَّالىًة ، ثيمَّ آخيذى شيعىالن ًمٍن نىارو ، نَّاسى رىجيالن يػىؤي

، فػىلىٍم تكن العقوبة بالتحريق إال عىلىى الذنب الظاىر": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن رجب  .(ْ)«بػىٍعدي 

                                                   
، (َّْ/ِّ)، مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّبانظر:  .( ا٤بنافق: "اٍلمينىاًفقى ىيوى اٍلميٍظًهري ًلئٍلًٲبىاًف اٍلميٍبًطني لًٍلكيٍفًر"ُ)

نًيىتىوي، -رٞبو اهلل- قاؿ ابن كثّب. ك مرجع سابقللرازم،  : اٍلمينىاًفقي ٱبيىاًلفي قػىٍوليو ًفٍعلىوي، كًسرٌه عىبلى : "قاؿى اٍبني جيرىٍيجو
(، أليب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن  ُٕٔ/ُ)، تفسّب القرآف العظيم. انظر: كىمىٍدخىليوي ٨بىٍرىجىوي، كىمىٍشهىديهي مىًغيبو"

 كثّب، ٙبقيق: سامي بن ٧بمد سبلمة، مرجع سابق.

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (ِٓٔ/ِٖ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرّ)
 مرجع سابق.، (ِٓٔ/ِٖ)

ٙبقيق: ، بابي فىٍضًل الًعشىاًء ُب ا١بىمىاعىةً ، كتاب: اآلذاف، ٕٓٔبرقم:  (ُِّ/ُ)أخرجو البصارم ُب صحيحو ( ْ)
  .٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي. مرجع سابق
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 .(ُ)"ال عىلىى النفاؽ الباطن، كىىيوى التصلف عىن شهود الصبلة ُب ا٤بسجد
كاحملتسب ، كلكوف نفاؽ ا٤بنافق ٩با ٱبفيو ُب الباطن كال يعلم البواطن إال اهلل تعأب -

 .ال يعلمو حٌب ٲبتنع من االحتساب عليو
كيعامل معاملة ا٤بسلمْب كما قرره علماء ، كألف ا٤بنافق ٰبسب ُب سواد ا٤بسلمْب -

 الدين.
كسلم ُب كافة  كأف الواجب على احملتسب االىتداء ّٔدم الرسوؿ صلى اهلل عليو -

كىو ، كقد احتسب صلى اهلل عليو كسلم على ا٤بنافقْب، أمور الشريعة كا٢بسبة كالدعوة منها
 .يعرفهم

أف الواجب االحتساب على ا٤بنافق بكل مراتب االحتساب : ك٩با سبق يتبْب
 كىو ىدمي ، كرعايةن ٤بصاّب األمة، لداللة األدلة، كيعامل ُب ذلك معاملة ا٤بسلمْب، كدرجاتو

فحسب على ، كلكوف ا٤بنافق ٱبفي نفاقو متصفو ُب سوادىم، النيب صلى اهلل عليو كسلم
  .كلو ٛبيز عنهم ألقيم عليو ا٢بد، ا٤بسلمْب

                                                   
زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي، ، ل(ْٗٓ-ْٖٓ/ٓ)، ( فتح البارم البن رجبُ)

الناشر: كآخركف،  ٙبقيق: ٧بمود بن شعباف بن عبد ا٤بقصود، ىػ(ٕٓٗشقي، ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: البغدادم، ٍب الدم
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط.، ا٤بدينة النبوية -مكتبة الغرباء األثرية 
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 . (ُ)االحتساب على أهل البدع: رابعالمطلب ال

الٍب ما ، ىي العبادة احملدثة: البدعة": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 . (ِ)"ككل بدعة ضبللة، يقاؿ ٥با بدعة، جاء ّٔا الشرع

، كا٤برجئة، كا٣بوارج، الركافض: سواءن كانت البدعة ٧بدثة ُب عبادة ا٤بعتقد كبدعة
 كالقدرية.

 .كالذكر، كا٢بج، الصبلة: أك كانت ٧بدثة ُب العبادات العملية كبدع
ثىاًت اأٍليميورً »: قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلملكالبدع كلها ضبللة  ًإيَّاكيٍم كىميٍحدى ، كى

ثىةو ًبٍدعىةه  لىةه ، فىًإفَّ كيلَّ ميٍحدى  .(ّ)«كىكيلَّ ًبٍدعىةو ضىالى
اءً : -رٞبو اهلل-قاؿ الشاطيب  كىسىائًري ، أيصوؿ اٍلًبدىًع أىٍربػىعىةه : "كىقىاؿى ٝبىىاعىةه ًمنى اٍلعيلىمى

ًء تفرَّقواالثػٍّْنتػىٍْبً  رجئة"، كالقىدىرية، كىالرَّكىاًفضي ، ا٣ٍبىوىارًجي : كىىيمي ، كىالسٍَّبًعْبى ًفٍرقىةن عىٍن ىىؤيالى
ي
 .(ْ)كا٤ب

، اٍلًبٍدعىةي أىحىبُّ ًإٔبى ًإٍبًليسى ًمنى اٍلمىٍعًصيىةً : كىقىاؿى سيٍفيىافي الثػٍَّورًمُّ ": قاؿ اإلماـ البغوم
أف الغالب من حاؿ : -رٞبو اهلل-يريد  .(ٓ)"كىاٍلًبٍدعىةي الى يػيتىابي ًمنػٍهىا، اٍلمىٍعًصيىةي يػيتىابي ًمنػٍهىا

                                                   
": -رٞبو اهلل-قاؿ السيوطي لغةن: ( البدعة ُ) حاشية السيوطي انظر:  ."اٍلًبٍدعىةي كيلُّ شىٍيءو عيًملى عىلىى غىٍّبً ًمثىاؿو سىاًبقو

الناشر: ، ىػ(ُُٗعبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )ا٤بتوَب: ، ل(ُٖٗ/ّ)، على سنن النسائي
 ـ.ُٖٔٗ-َُْٔ، ِط.، حلب -مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية 

 مرجع سابق.، (ُّ/ّ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

، سنن أيب داكدانظر: كتاب: السنة باب: لزـك السنة، ،  َْٕٔ( برقم: ُٕ/ٕ)سننو  أخرجو أبو داككد ُب( ّ)
: ، ٙبقيقىػ(ِٕٓسليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السًّْجٍستاين )ا٤بتوَب: ل

كقاؿ ٧بققاه:  ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ُط.، الناشر: دار الرسالة العا٤بية، ٧بىمَّد كاًمل قره بللي -شعىيب األرنؤكط 
كىذا ا٢بديث قد صححو الَبمذم كالبزار فيما نقلو عنو ابن عبد الرب ُب "جامع بياف العلم "حديث صحيح، 

  ".كا٢باكم، كابن عبد الرب كالضياء ا٤بقدسي، كا٥بركم، كالذىيب "كفضلو

، ُط.، ر ا٥بجرة للنشر كالتوزيعالناشر: دا، علوم بن عبد القادر السَّقَّاؼل، (ُِٔ/ُ)، ( ٨بتصر كتاب االعتصاـْ)
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ

 مرجع سابق.، (ُِٔ/ُ)، للبغوم، ( شرح السنةٓ)
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كإال فإف باب التوبة ، لغلبة ا٥بول على أصحأّا، كال يتصلوف عنها، أىلها ال يتوبوف منها
 .مفتوح ال يغلق عن األحياء إٔب يـو القيامة

ثىةه  ركج البدع٣ب -رٞبو اهلل-الشاطيب  كذكر  : قىٍد ٘بىٍتىًمعي كىقىٍد تػىٍفَبىًؽي  "أىٍسبىابه ثىبلى
ٍنسىافي ُب نػىٍفًسًو أىٍك يػيٍعتقدى ًفيًو أنَّو ًمٍن أىٍىًل العلًم كىااًلٍجًتهىاًد ُب : )أىحىديىىا( أىٍف يػىٍعتىًقدى اإٍلً

ينً  ليٍغ تًٍلكى الدَّرىجىةى ، الدّْ ا بًبػىٍعًض جزئيَّات الشَّرًيعىًة ُب ...كىٓبٍى يػىبػٍ ٍدـً كليّْاهتا.فَباه آًخذن  ىى
م اتػَّبػىعيوا أىٍىوىاءىىيٍم فػىلىٍم ، كىًلذىًلكى ٠بيّْيى أىٍىلي اٍلًبدىًع أىٍىلى اأٍلىٍىوىاءً ، اتػّْبىاعي ا٥ٍبىوىل: )الثاين( ألهنَّ

 .بىٍل قىدَّميوا أىٍىوىاءىىيمٍ ، يىٍأخيذيكا اأٍلىًدلَّةى الشٍَّرًعيَّةى 
 .(ُ)"كىىيوى اتػّْبىاعي مىا كىافى عىلىٍيًو اآٍلبىاءي كىاأٍلىٍشيىاخي  ...عىوىاًئدً التٍَّصًميمي عىلىى اتػّْبىاًع الٍ : )الثالث(

أف االحتساب على  -رٞبو اهلل- كقرر ٠باحة الشيخ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
فأم بدعة رآىا ا٤بؤمن كجب عليو إنكارىا ": -رٞبو اهلل- قاؿ، أىل البدع كاجب شرعي

  .(ِ)"حسب الطاقة بالطرؽ الشرعية
، بل عليهم أف يتصلوا ّٔم، أىل البدع فينبغي ألىل السنة أال يدعو": كقاؿ أيضان 

كٰبذركىم من البدعة؛ ألف ىذا ىو الواجب ، كيعلموىم السنة، كيوجهوىم، كينصحوىم
 .(ّ)على أىل العلم كاإلٲباف"

ن بالقاعدة الشرعية بعدـ جواز تأخّب البياف ع -رٞبو اهلل-كاستدؿ ٠باحة الشيخ 
فإذا ٠بع ، أنو ال ٯبوز تأخّب البياف عن كقت ا٢باجة: القاعدة الكلية": كقت ا٢باجة فقاؿ

 .(ْ)"ا٤بؤمن من يشرؾ باهلل أك رأل بدعة ٚبالف شرع اهلل أك معصية ظاىرة كجب اإلنكار
                                                   

 مرجع سابق.، (ُُٗ - ُُٖ/ُ)، ٨بتصر كتاب االعتصاـانظر: ( ُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 مرجع سابق.، (ُٕٔ/ٕ)

ٝبع كإعداد كل من د. عبد اهلل بن ٧بمد الطيار ، (ِِّ-ُِّ)ص، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)
 ىػ. ُُْٔ، ُكد. أٞبد بن عبد العزيز بن باز، الناشر: دار الوطن، ط.

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرْ)
 مرجع سابق.، (ُْٓ/ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أف األصل ُب االحتساب على أىل البدع ىو  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخكقرر 
معهم إال مع من بدعتو تدعوا إٔب رفع السبلح أك التحريض على باألسلوب ا٢بسن كالرفق 

، كنصيحتو، فمن كاف كذلك كجب بعد بياف ا٢بق لو، قتل ا٤بسلمْب أك ا٣بركج على ا٢باكم
رٞبهم - كما قاتل السلف،  لو أدل إٔب قتالو إذا توافرت القوة كالغلبةك  معاملتو بالشدة كالقوة

 .ا٣بوارج -اهلل
ىذا األمر ُب معرض حديثو عند  -رٞبو اهلل- يخ عبدالعزيز بن باز٠باحة الشكقد قرر 

، فالعاقل ذك الفطرة السليمة": حيث قاؿ -رٞبو اهلل- دعوة الشيخ ٧بمد بن عبدالوىاب
. كقاؿ شيخ (ُ)"أما الظآب التابع ٥بواه فبل يردعو إال السيف، كيقبل ا٢بق بدليلو، ينتفع بالبينة

فقد ثبت عنو صلى اهلل عليو كسلم من كجوه كثّبة أنو أمر ": -اهللرٞبو -اإلسبلـ ابن تيمية 
 .(ِ)بقتاؿ ا٣بوارج"

: -رٞبو اهلل-أما من دكهنم من أىل البدع فالرفق معهم ىو األصل قاؿ ٠باحة الشيخ 
باألسلوب الذم يرجو فيو  ...باألسلوب ا٢بسن كجب اإلنكار على أىل البدع كا٤بعاصي"

 .(ّ)"النفع 
 : اب على أىل البدع ٯبدر التنبيو إٔب عدة أمور كىي على النحو التإبكعند االحتس

 ا٢بذر من ٦باكزة ا٢بد ُب بغض أىل البدع لكوهنم ما زالوا من أمة اإلسبلـ.: أكالن 
كيبغض ا٤ببتدع على قدر بدعتو إف كانت ": بقولو -رٞبو اهلل-كقد قرره ٠باحة الشيخ 

. ألف الوالء ألىل اإلسبلـ أمره (ْ)"قدر إسبلمو كإٲبانوكٰببو ُب اهلل على ، ...، غّب مكفرة
                                                   

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرُ)
 مرجع سابق.، (ّٔٔ/ُ)

، الناشر: دار -رٞبو اهلل-(، لشيخ االسبلـ ابن تيمية ٖٗالسياسة الشرعية ُب اصبلح الراعي كالرعية، )ص( ِ)
 ق.ُِّْالقاىرة، ط: األكٔب،  -ا٤بنهاج 

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرّ)
 مرجع سابق. ، (ُْٓ/ٓ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرْ)
 مرجع سابق.، (ِّْ/ٗ)



419 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

كبغضهم على ما عندىم من الباطل مع ٧ببتهم على ، إذا كانت البدعة دكف الكفر، كاجب
كىو ، فيو ٙبقيقه لشرط احملبة الواجبة الٍب ىي من شركط ال إلو اال اهلل، ما معهم من اإلٲباف

 .٧ببتها ك٧ببة أىلها العاملْب ّٔا
قاؿ شيخ  .كبْب ا٤ببتدع الساكت، ضركرة التفريق بْب من كاف من دعاة البدعة: ثانيان 

إف الداعية إٔب البدع يعاقب ٗبا ال يعاقب بو : "قاؿ الفقهاء: -رٞبو اهلل-اإلسبلـ ابن تيمية 
. لذا كجب مراعاة ىذا ألنو يَبتب عليو اٚباذ الدرجة كا٤برتبة ا٤بناسبة ُب (ُ)الساكت"

  .االحتساب
كا٤بنهج الشرعي ىو الَبكيز ، كإبطا٥با، الَبكيز على بياف الشبو ا٤بصاحبة للبدعة: ثالثان 

 كقد قرره الشيخ ، أصحأّادحض حجج على البدعة كبياف بطبلهنا من الكتاب كالسنة ك 
 الواجب على أىل العلم إنكار البدع كا٤بعاصي الظاىرة باألدلة الشرعية": بقولو -رٞبو اهلل-

 .(ِ)"كالَبىيب كاألسلوب ا٢بسنكبالَبغيب 
ا٤بنهج الصحيح كىو إنكار البدع مع الربط باألدلة  -رٞبو اهلل-فذكر ٠باحة الشيخ 

 .الَبىيبك  كا٤بزاكجة بْب الَبغيب
مع لزـك  ٗبا كقع منو من ٨بالفة للسنة مع ا٤ببتدع بتعريفوا٢برص على االبتداء : رابعان 

  .معو كالتلطفبو الرفق 
عند اإلنكار على ا٤ببتدع بالوعظ  -رٞبو اهلل- الشيخ عبدالعزيز بن باز٠باحة كقد قرر 

أف ييذكر احملتسب عليو ٕبسناتو ، أنو كمن باب االستحساف الذم ليس ببلـز، كالنصح
كألف فيو إعانة لو على الرجوع إٔب ، لعلو يتذكر، كما كاف الناسي يرجوف منو من ا٣بّب، كفضلو

"كلكن مٌب ذكرىا اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر ٤بن كقعت : -رٞبو اهلل-قاؿ ، ا٢بق
كمن ، كترغيبا لو ُب التوبة فذلك حسن، تذكّبا لو بأعمالو الطيبة، البدعة أك ا٤بنكر منو

                                                   
 مرجع سابق.، -رٞبو اهلل-، لشيخ االسبلـ ابن تيمية (ٖٖص، )صبلح الراعي كالرعيةإ( السياسة الشرعية ُب ُ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (ِّٓ/ٗ)
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 . (ُ)"أسباب قبوؿ الدعوة كالرجوع إٔب التوبة
ك تقوية ألف ُب ذل، بو كاحٌب ال يغَب ك ، كال كن ال ٲبدح ا٤ببتدع عند العامة حٌب يتوب

 .للبدعة
 .التنبيو على أنو ٯبب ترؾ مسألة التبديع كتعيْب ا٤ببتدع لكبار العلماء: خامسان 

ينبغي ألىل ، كما يَبتب عليها من درجات االحتساب عليوباسمو  فتعيْب ا٤ببتدع
٠باحة الشيخ عبدالعزيز كلزـك ا٢بذر كأخذ ا٢بيطة كقد قرر ، التقول التثبت عندىا كالتوقف

كأف ٰبذركا من التعجل ُب إطبلؽ التكفّب أك التفسيق ": ىذا األمر بقولو -رٞبو اهلل- بن باز
 .(ِ)"أك التبديع لغّبىم بغّب بينة كال برىاف

، فَبؾ ىذا األمر لكبار العلماء كعدـ ا٣بوض فيو ىو من لزـك التقول الٍب أمر اهلل ّٔا
من ىم دكف مرتبة كبار  ٥با باالن كقد ال يلقي ، ألف ىناؾ موانع قد ٛبنع من تبديع ا٤بعْب

 العلماء. 
كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أٮبية االحتساب على أىل البدع كأنو من أفضل أبواب 

كاف أىل البدع يتشددكف ُب التمسك  -رٞبهم اهلل- كأنو فعل السلف الصاّب، االحتساب
 القتاؿ ٥بم  ٔبإكيصل ، كأف االحتساب عليهم يبتدئ بالتعريف كالكبلـ ا٢بسن، بالبدعة

على كأف الواجب ، كأف ُب االحتساب على أىل البدع ضوابط ينبغي مراعاهتا، كا٣بوارج
كتشجيع االحتساب ، ذا البابالعلماء العناية ّٔك  من األمراء -حفظهم اهلل-كالة األمور 

الثقات  العلماءكايقاؼ ا٤بتجاسر على التبديع إذا كاف صادران من غّب ، على أىل البدع
 .رالكبا

                                                   
، عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ ُ)

 مرجع سابق.، (ِّٓ/ٗ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (ُّْ/ٕ)
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 االحتساب على والة األمور.: خامسالمطلب ال

: قولوُب ، تعأب ّٔاك  تبارؾاالحتساب على كالة األمور جزء من الطاعة الٍب أمر اهلل 
َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّ

(ُ). 
"ىم األمراء : اهللرٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ٠باحة : ككالة األمور ُب الشرع

 .(ِ)كالعلماء"
ىم األمراء كٮبا : كقيل، ىم العلماء: قيل": كقاؿ الشيخ سليماف بن عبدالوىاب

 . (ّ)"كالتحقيق بأف اآلية تعم الطائفتْب: ركايتاف عن أٞبد. قاؿ ابن القيم
من أمور ا٤بسلمْب من ا٤بسئولْب كاألمراء  ان كيدخل ُب كالة األمور كل من كٕب أمر 

 راء فإهنم كالة أمر فيما منحوا من صبلحيات.كالوز 
كاالحتساب ، كالزيارة ٥بم، كاالتصاؿ، كاالحتساب على ا٤بسؤكلْب يكوف بالكتابة

كقد قرر ٠باحة الشيخ ، كتقليل الشر فيها، عليهم من أسباب تكثّب ا٣بّب كالنفع ُب األمة
لى أىل ا٣بّب كعلى كل من "فعلى أىل العلم كع: ىذا بقولو -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز 

كبوزير ، فيتصل بأصحاب الصحف كبا٤بسئولْب، كاتصاالتو، لو قدرة أف ٯباىد بقلمو كلسانو
كل يبذؿ كسعو ،  كالعلماء كاحملاكم، ككزارة الداخلية كأمراء الببلد، اإلعبلـ كٗبسئولْب آخرين

حٌب يقل الشر كيكثر ، كتذكّب الناس با٣بّب كحثهم عليو، فيما يستطيع من الدعوة إٔب اهلل
كالثناء ، كاظهار احملبة كاالحَباـ ٥بم، كالبعد عن ٚبوينهم، . مع حسن الظن ّٔم(ْ)ا٣بّب"

 .اللْبك  الرفقك  كلزـك األدب كالكبلـ ا٢بسن، عليهم ببياف منزلتهم

                                                   
 .ٗٓ: آية، ( سورة: النساءُ)

، العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبدِ)
 .مرجع سابق، (ّٖٔ/ّ)

 مرجع سابق.، (ْٗٔ)ص، ( تيسّب العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل على العبيدّ)

-الثانية آّموعة-عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ْ)
 ، كاجب ا٤بسلم ٘باه األفكار ا٥بدامة.ِّشريط رقم: 
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أف االحتساب على كٕب األمر ىو  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكقرر 
، كالقضاء على الشر، كالتعاكف معو ُب إماتة الباطل، على ا٣بّب كٙبذيره من الشرٗبعُب داللتو 

كىذا من النصح الواجب لوٕب  كالدعاء لو ُب ظهر الغيب، بالكبلـ الطيب كاألسلوب ا٢بسن
ّٔذا إٔب ما جاء عن جرير بن  -رٞبو اهلل- تو٠باح. كيشّب (ُ)األمر كمن مقتضيات البيعة

ًة »: قىاؿى  رضي اهلل عنو اهللعبد بىايػىٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىى ًإقىاـً الصَّالى
ًإيتىاًء الزَّكىاةً  أيبىاًيعيكى عىلىى اإًلٍسبلىـً : قػيٍلتي ": كُب لفظ البصارم (ِ)«كىالنٍُّصًح ًلكيلِّ ميٍسًلمو ، كى
كمن ، ف كٕب األمر لو منزلة عظيمة ُب اإلسبلـ. أل(ّ)«كىالنٍُّصًح ًلكيلِّ ميٍسًلمو »: فىشىرىطى عىلىيَّ 

ـي »: األحاديث الٍب تبْب منزلة كٕب األمر ُب اإلسبلـ قولو صلى اهلل عليو كسلم مىا ًإنَّمىا اإٍلً
 .(ْ)«...كىيػيتػَّقىى ًبوً ، يػيقىاتىلي ًمٍن كىرىائًوً ، جينَّةه 

كجوب الطاعة لوٕب األمر ُب غّب معصية اهلل سبحانو  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخكقرر 
ال طاعة »: كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمكتعأب كأف ىذا ما جاءت بو األدلة  

 . (ٔ()ٓ)«قلمخلوؽ في معصية الخال
رٞبو -األمر با٤بعصية الٍب يعصى فيها ا٢باكم أك العآب فقاؿ  مثاؿ -رٞبو اهلل- كبْب

، اشرب ا٣بمر فبل تشرّٔا أك إذا قاؿ لك كل الربا فبل تأكلو: أمّبإذا قاؿ لك ": -اهلل
                                                   

، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرانظر: ( ُ)
 مرجع سابق.، (َِٗ/ٖ)

ٙبقيق: ٧بمد فؤاد ، ينى النًَّصيحىةي بػىيىاًف أىفَّ الدّْ : بىابي ، كتاب اإلٲباف، ٕٗبرقم:  (ٕٓ/ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ( ِ)
 عبد الباقي، مرجع سابق.

الدِّيني النًَّصيحىةي: »بىابي قػىٍوًؿ النَّيًبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ، باب: ٔٓبرقم:  (ُِ/ُ)أخرج البصارم ُب صحيحو ( ّ)
 مرجع سابق.، «ًللًَّو كىًلرىسيوًلًو كىأًلىئًمًَّة الميٍسًلًمينى كىعىامًَّتًهمٍ 

مىارىةً ، كتاب:  ُُْٖبرقم:  (ُُْٕ/ّ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ( ْ) مىاـً ًإذىا أىمىرى بًتػىٍقوىل اهلًل باب:  ًكتىابي اإٍلً ُب اإٍلً
، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.  كىعىدىؿى كىافى لىوي أىٍجره

كيجيوًب طىاعىًة اأٍليمىرىاًء ًُب غىٍّبً رة باب: ، كتاب: االماَُْٖ( برقم: ُْٗٔ/ّأخرجو مسلم ُب صحيحو )( ٓ)
ٍعًصيىًة، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.  مىٍعًصيىةو، كىٙبىٍرٲبًهىا ُب اٍلمى

، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرانظر: ( ٔ)
 مرجع سابق.، (ُُٖ/ٕ)
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  .(ُ)"كىكذا مع العآب إذا أمرؾ ٗبعصية اهلل فبل تطعو
أف كٕب األمر إذا أمر ٗبعصية اهلل جل كعبل فكما ال يطاع على  -رٞبو اهلل-كما قرر 

 كلو بقصد االحتساب.، فكذلك ال ٯبوز ا٣بركج عليو ا٤بعصية
فإذا أمركا با٤بعصية فبل يطاعوف ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ 
 . (ِ)"لكن ال ٯبوز ا٣بركج عليهم بأسبأّا، ُب ا٤بعصية

 : كاستدؿ رٞبو اهلل بعدة أدلة من صحيح السنة منها
ٍيئنا ًمٍن مىٍعًصيىًة فػىرىآهي يىٍأًتي ، أىالى مىٍن كىًليى عىلىٍيًو كىاؿو »: قولو صلى اهلل عليو كسلم - شى

ا ًمٍن طىاعىةو ، فػىٍليىٍكرىٍه مىا يىٍأًتي ًمٍن مىٍعًصيىًة اهللً ، اهللً   .(ّ)«كىالى يػىٍنزًعىنَّ يىدن
ٍرًء اٍلميٍسًلًم السٍَّمعي كىالطَّاعىةي ًفيمىا أىحىبَّ »: كقولو صلى اهلل عليو كسلم - عىلىى اٍلمى

 .(ْ)«فىالى سىٍمعى كىالى طىاعىةى ، فىًإٍف أيًمرى ًبمىٍعًصيىةو ، ًإالَّ أىٍف يػيٍؤمىرى ًبمىٍعًصيىةو ، كىكىرًهى 
٤با ذكر  رضي اهلل عنهم صحابةٔبوابو صلى اهلل عليو كسلم لل -رٞبو اهلل-استدؿ ك  -

أدكا إليهم حقهم كسلوا »: فما تأمرنا؟ قاؿ: قالوا -أنو يكوف أمراء تعرفوف منهم كتنكركف 
 .(ٓ)«اهلل حقكم

كما ذاؾ إال ألف ا٣بركج على كالة ": -رٞبو اهلل-العزيز بن باز  قاؿ ٠باحة الشيخ عبد
                                                   

، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر (ُ)
 مرجع سابق.، (ُُٖ/ٕ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (َِّ/ٖ)

ًخيىاًر اأٍلىئًمًَّة كىًشرىارًًىٍم، ٙبقيق: : بىابي ، كتاب: اإلمارة، ُٖٓٓبرقم:  (ُِْٖ/ّ)أخرجو مسلم ُب صحيحيو ( ّ)
 ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

بىابي كيجيوًب طىاعىًة اأٍليمىرىاًء ًُب غىٍّبً مىٍعًصيىةو، ، كتاب االمارة، ُّٖٗبرقم:  (ُْٗٔ/ّ) وصحيحأخرجو مسلم ُب ( ْ)
ٍعًصيىةً مىٍعًصيىةو، كىٙبىٍرٲبًهىا ُب   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، اٍلمى

بىابي قػىٍوًؿ النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ، كتاب: الفًب، َِٕٓبرقم:  (ْٕ/ٗ)أخرجو البصارم ُب صحيحو ( ٓ)
٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع ، ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم «سىتػىرىٍكفى بػىٍعًدم أيميورنا تػيٍنًكريكنػىهىا»

 سابق.
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كال يتيسر ردع ، كتضيع ا٢بقوؽ، فيصتل بو األمن، األمور يسبب فسادا كبّبا كشرا عظيما
فيَبتب على ا٣بركج على كالة األمور فساد ، كٚبتل السبل كال تأمن، كال نصر ا٤بظلـو، الظآب

 .(ُ)عظيم كشر كثّب"
كعدـ جواز ، ة كغّبىا تفيد بالدليل القطعي على عظم حق كٕب األمركىذه األدل

أك غّب ذلك ، ا٣بركج عليو حٌب كلو كاف بقصد حسن كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
الذين يرفعوف ، ىذه النصوص القطعية تقطع الطريق على دعاة الفًبك ، من التأكيبلت
كا٢بسبة كاالحتساب كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ،  ٙبمل حقان أريد بو باطل، شعارات براقة

فتسببوا ُب ، كغّبىا من الشعارات الٍب ٱبدعوف ّٔا العامة من األمة، كالعدؿ كا٤بساكاة، ا٤بنكر
كانتهاؾ األمن ُب كافة ، كإراقة الدماء، كٙبكم أعداء األمة ُب بلداهنم، دمار بلداف اإلسبلـ
 .الضركريات ا٣بمس

من  -رٞبو اهلل-على كٕب األمر كما قرر ٠باحة الشيخ  فا٢باصل أف االحتساب
كداللتو ، بل يعِب معاكنتو، فهو ال يعِب ا٣بركج عليو، مقتضيات البيعة كالنصح الواجب لو
، كعدـ التشهّب، ككفق الضوابط الشرعية كالرفق، على ا٣بّب من أمر الدين كالدنيا

  .كالتحريض
على كالة األمور ال يعِب مناكئتهم  أف االحتساب: كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا

كاالنكار ، بل معناه حثهم على ا٣بّب، كمعاداهتم ككوهنم فريق كاحملتسبوف عليهم فريق آخر
كالقضاء على ، كالتعاكف معهم ُب ٙبقيق ا٤بعركؼ، كالرفق، كباللْب، بالسر: عليهم يكوف

أك ُب ، ُب ٦بامع الناس، كالبعد عن التشهّب، ٙبقيق مصلحة الدين كمصلحة الدكلةك ، الباطل
أىالى مىٍن »: صلى اهلل عليو كسلمعمبلن بقولو ، ك٫بوه، أك التواصل االجتماعي، كسائل اإلعبلـ
ٍيئنا ًمٍن مىٍعًصيىًة اهللً ، كىًليى عىلىٍيًو كىاؿو  كىالى ، فػىٍليىٍكرىٍه مىا يىٍأًتي ًمٍن مىٍعًصيىًة اهللً ، فػىرىآهي يىٍأًتي شى

ا    .ككفق فهم السلف الصاّب (ِ)«ًمٍن طىاعىةو يػىٍنزًعىنَّ يىدن
                                                   

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرُ)
 مرجع سابق.، (َِّ/ٖ)

: ًخيىاًر اأٍلىئًمًَّة كىًشرىارًًىٍم، ٙبقيق: ،  ُٖٓٓبرقم:  (ُِْٖ/ّ) أخرجو مسلم ُب صحيحو( ِ) كتاب: اإلمارة، بىابي
= 
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كىو معُب ال يتطلع إليو أرباب ، كىذا ا٤بعُب ىو الذم عمل بو أىل السنة كا١بماعة
، بل يسصركف منو، كال يرتقوف للعمل بو، البدع كاألىواء كا١بماعات كاألحزاب ا٤بصالفة

 كيلمزكف أىلو. 
كأف ، ـ ٤با فيو من الفساد ُب األرضككذلك أف ا٣بركج على كٕب األمر ٧بـر ُب اإلسبل

  .ا٣بركج عليو ال يأٌب با٣بّب كما قرره العلماء
كأما ، كمن ٙبت الوالية الكربل، كأف االحتساب على كٕب األمر يشمل الوزراء كاألمراء

ألهنم أقدر على البياف لو مع حفظ ، إماـ ا٤بسلمْب فاألفضل أف يتؤب اإلنكار عليو العلماء
كا٢بسبة على ، كأغبلط العامة، كحفظان ٤بقامو من ٘باكز الرعاع، كاجبلؿ قدره، مكانتو

، بالكتابة كالزيارة كاالتصاؿ ّٔم مع كجوب التزاـ كاجب اإلحَباـ، ا٤بسؤكلْب ُب كاليتهم
  .كسلوؾ األسلوب ا٢بسن كا٢بكمة، كاحملبة

                                       
= 

ثػىنىا اٍلوىلًيدي يػىٍعًِب اٍبنى كا٢بديث بتمامو قاؿ: "٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.  ثػىنىا دىاكيدي ٍبني ريشىٍيدو، حىدَّ حىدَّ
ابًرو، أىٍخبػىرىين مىٍؤبى بىًِب فػىزىارىةى، كىىيوى ريزىٍيقي ٍبني  ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٞبىًن ٍبني يىزًيدى ٍبًن جى ، حىدَّ عى ميٍسًلمى ٍبنى حىيَّافى ميٍسًلمو ، أىنَّوي ٠بًى

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل  -اٍبنى عىمّْ عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو اأٍلىٍشجىًعيّْ -قػىرىظىةى  : ٠بًى ٍعتي عىٍوؼى ٍبنى مىاًلكو اأٍلىٍشجىًعيَّ، يػىقيوؿي : ٠بًى يػىقيوؿي
 : ونػىهيٍم كىييًحبُّونىكيٍم، كىتيصىلُّوفى عىلىٍيًهٍم كىييصىلُّوفى عىلىٍيكيٍم، ًخيىاري أىئًمًَّتكيمي الًَّذينى تيًحبُّ »صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي

، قىاليوا: قػيٍلنىا: يىا رىسيوؿى اهلًل، أىفىبلى «كىًشرىاري أىئًمًَّتكيمي الًَّذينى تػيٍبًغضيونػىهيٍم كىيػيٍبًغضيونىكيٍم، كىتػىٍلعىنيونػىهيٍم كىيػىٍلعىنيونىكيمٍ 
؟ :  نػينىاًبذيىيٍم ًعٍندى ذىًلكى ، »قىاؿى ةى، أىالى مىٍن كىًليى عىلىٍيًو كىاؿو ، مىا أىقىاميوا ًفيكيمي الصَّالى ةى، الى ، مىا أىقىاميوا ًفيكيمي الصَّالى الى

ا ًمٍن طى  ابًرو: ، قى «اعىةو فػىرىآهي يىٍأًتي شىٍيئنا ًمٍن مىٍعًصيىًة اهلًل، فػىٍليىٍكرىٍه مىا يىٍأًتي ًمٍن مىٍعًصيىًة اهلًل، كىالى يػىٍنزًعىنَّ يىدن اؿى اٍبني جى
 : ا ًمٍن ميٍسًلًم  -يػىٍعًِب لًريزىٍيقو -فػىقيٍلتي ٍعتى ىىذى ، ٢بىىدَّثىكى ًّٔىذىا، أىٍك ٠بًى اـً ا ا٢بٍىًديًث: آللًَّو، يىا أىبىا اٍلًمٍقدى ثىًِب ًّٔىذى ًحْبى حىدَّ

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى  : ٠بًى ٍعتي عىٍوفنا، يػىقيوؿي : ٠بًى : فىجىثىا عىلىى ريٍكبىتػىٍيًو كىاٍستػىٍقبىلى ٍبًن قػىرىظىةى يػىقيوؿي اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى؟ قىاؿى
 : ، "اٍلًقبػٍلىةى، فػىقىاؿى ٍعتي عىٍوؼى ٍبنى مىاًلكو : ٠بًى ، لىسىًمٍعتيوي ًمٍن ميٍسًلًم ٍبًن قػىرىظىةى، يػىقيوؿي : ًإم كىاهلًل الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى يػىقيوؿي

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صى   لَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى".٠بًى
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 .(ُ)على القرابة اب: االحتسسادسالمطلب ال

كفركعا  كالقرابة تشمل أصوالن ": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
األكالد كأكالد : اآلباء كاألمهات كاألجداد كا١بدات كإف علوا. كالفركع: فاألصوؿ، كحواشي

كإف  كبنوىم، كالعمومة كإف علوا، اإلخوة كبنوىم كإف نزلوا: البنْب كإف نزلوا. كا٢بواشي
 .(ِ)"نزلوا

 .بعض األحكاـ ا٤بتعلقة باالحتساب عليهمك  كُب ىذا ا٤بطلب بياف أٮبيتو
بأف صلت القريب  -رٞبو اهلل-قد بْب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أما أٮبيتو ف

الواجب على ا٤بؤمن ": -رٞبو اهلل-باالحتساب كالنصح أكٔب من صلتهم با٤باؿ فقاؿ 
كأف يأمر با٤بعركؼ مع األقرباء ، كأف ينكر ا٤بنكر، منهما قريبو كغّبهكا٤بؤمنة أف ينصح كل 

فكونو يصلو بتوجيهو للصّب أك تعليمو ا٣بّب كأمره با٤بعركؼ كهنيو عن ا٤بنكر أىم ، كغّبىم
دخوؿ  -رٞبو اهلل-. فقرر (ّ)"ألف توجيهو إٔب ا٣بّب ينفعو ُب الدنيا كاآلخرة، من صلتو با٤باؿ

، فالرحم توصل بأنواع من الصلة منها ا٤باؿ،  أنواع الصلة للرحمُب، االحتساب كالنصح
كأف ىذا األخّب ، كمنها الصلة بالكلمة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالنصيحة، كالبدف

كذلك ألنو ينفع القريب ُب الدنيا كاآلخرة كغّبه من األنواع ، ُب صلة الرحم من أىم األنواع
كالبد فيو من ، كلذلك استحق ىذا النوع أف يكوف أىم األنواع، اقد يقتصر نفعو على الدني

ً: مراعاة ا٤بسائل التالية

                                                   
، أليب منصور (َُُ/ٗ)، هتذيب اللغةانظر:  .: قاؿ ا٥بركمى: "قىاؿى اللٍَّيث: القىريب: نقيض اٍلبعيد"لغةن ( كالقرابة ُ)

قاؿ ابن عباس رضي ك  .[ُٓالبلد: ]َّمصجض خص حصُُّب القرآف الكرًن يقوؿ تعأب كتبارؾ: ك  مرجع سابق.ا٥بركم، 
البن أيب حاًب، مرجع ، (ّّْٓ/َُ)، تفسّب القرآف العظيم، انظر: قػىٍولًًو: ذىا مىٍقرىبىةو أىٍم: "ذىا قػىرىابىة"اهلل عنهما ُب 

  .سابق

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 ابق.سمرجع ، (ُُْ/َِ)

، متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر( ٦بموع فتاكل كمقاالت ّ)
 مرجع سابق.، (ّٔٔ/ٔ)
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ًالوالدين. ًالحتسابًعلى ًالمثلىًعند ًالطريقة  أولا:ًمراعاة

يدعوٮبا ك  بل يتلطف، كال يؤذيهما بسوء تصرؼ، فبل ٯبرح مشاعرٮبا بالكبلـ السيء
كيبْب ، كيقبح ا٤بنكر ٥بما، ٥بما بأحسن صورة ا٢بقكيبْب ، ٗبكانتهما منو يا أيب أك يا أمي

  .كما فعل ابراىيم عليو السبلـ مع أبيو عند احتسابو عليو شركو،  خوفو عليهما من العقوبة

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ: قاؿ تعأب
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

َّني مي زي ري ٰى
 َّزتُّ: قولومع أبيو  -عليو السبلـ-فكرر ابراىيم  .(ُ)

٠باحة الشيخ كقد قرر ، كاعَبافان أمامو ٗبنزلتو منو، إشعاران ألبيو ٕبسن العهد كبقاء حق األبوة
كنصيحتو ، كنوصيك بالرفق بو": ىذا األمر مع الوالدين فقاؿ -رٞبو اهلل- عبدالعزيز بن باز
إٔب مسألتْب مهمتْب  -رٞبو اهلل-. كقد أشار (ِ)"كعدـ اليأس من ىدايتو، باألسلوب ا٢بسن

، كىي الرفق بالولدين كاألسلوب ا٢بسن باللطافة معهما أثناء الكبلـ كخفض ا١بناح ٥بما
كعدـ القنوط كاليأس عند االحتساب عليهما ، ألنو لو تأثّبه ُب الوصوؿ للمقصود، كتوقّبٮبا

 عند االحتساب على كبار السن. دائمان ألف ىذا الشعور قد يتسلل 
كوف الوالداف أك أحدٮبا يأمراف   ُب -رٞبو اهلل-تقرير الشيخ عبد العزيز بن باز  -

 با٤بنكر أك يأمراف بَبؾ معركؼ.
أف ليس ىناؾ فرؽ بْب كوهنما يأمراف بارتكاب منكر ككوهنما  -رٞبو اهلل-فقرر الشيخ 

 اؿ الشيخأنو ٯبب ترؾ طاعتهما ُب األمرين ٝبيعان ق -رٞبو اهلل-يأمراف بَبؾ طاعة كبْب 
ال طاعة لمخلوؽ »: يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم": ُب أمر الوالدين بارتكاب ا٤بنكر -رٞبو اهلل-

 .(ّ)«في معصية الخالق
                                                   

 .ْٓ-ّْسورة: مرًن، آية: ( ُ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (ّْٓ/ٓ)

باب: كيجيوًب طىاعىًة اأٍليمىرىاًء ُب غىٍّبً ، ، كتاب: االمارةَُْٖ( برقم: ُْٗٔ/ّ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ّ)
ٍعًصيىًة، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.  مىٍعًصيىةو، كىٙبىٍرٲبًهىا ُب اٍلمى
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  .(ُ)كىكذا األب كالزكج كغّبٮبا ال يطاعوف ُب معاصي اهلل للحديث ا٤بذكور"
منو كالدتو رجبلن طلبت  -رٞبو اهلل- أجابكأما األمر من الوالدين بَبؾ الطاعة فقد 

"كليس من ا٤بعركؼ أف تطلق زكجتك بدكف جـر منها : طبلؽ زكجتو دكف خطأ منها فقاؿ
ُب جواب سائلو يطلب منو كالداه ترؾ  -رٞبو اهلل-كأيضان قاؿ الشيخ  .(ِ)"على كالدتك

كال تلزمك طاعة كالديك ُب ": التدريس ُب حلقات ٙبفيظ القرآف ىل يلزمو طاعتهما قاؿ
كيشرع لك  (ّ)«إنما الطاعة في المعركؼ»: النيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ ذلك؛ لقوؿ

٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن كقد نظر  .(ْ)"االعتذار إليهما بالكبلـ الطيب كاألسلوب ا٢بسن
من ا٤بصلحة العامة للمسلمْب كما نص عليو ، ٔب أف تدريس القرآف الكرًنإ -رٞبو اهلل- باز
كإال فإف طاعة ، من فركض الكفايات على ا٤بسلمْبك ، ُب نفس ا١بواب -رٞبو اهلل-

كىقىاؿى الشٍَّيخي أىبيو عىٍمرًك ٍبني ": -رٞبو اهلل-الوالدين مقدمة على سائر النوافل قاؿ النوكم 
ًح رىًٞبىوي اللَّوي ُب فػىتىاًكيوً  ٍيًن كىاًجبىةه ُب كيلّْ مىا لىيٍ  ...الصَّبلى سى ٗبىٍعًصيىةو كىريٗبَّىا ًقيلى طىاعىةي اٍلوىاًلدى

اًء طىاعىتػيهيمىا ُب الشُّبػيهىاًت قىاؿى كى  لىٍيسى كى٨بيىالىفىةي أىٍمرٮًًبىا ُب ذىًلكى عيقيوؽه كىقىٍد أىٍكجىبى كىًثّبه ًمنى اٍلعيلىمى
ائًنىا ٯبىيوزي لىوي السَّفىري ُب طىلىًب اٍلًعٍلًم كىُب التّْجىارىًة ًبغىٍّبً  ًإٍذهًنًمىا ٨بيىالًفنا ًلمىا قػىٍوؿي مىٍن قىاؿى ًمٍن عيلىمى

ٍرتيوي بػىيىافه لًتػىٍقًييًد ذىًلكى اٍلميٍطلىًق كىاللَّوي أىٍعلىمي  ـه ميٍطلىقه كىًفيمىا ذىكى ا كىبلى ٍرتيوي فىًإفَّ ىىذى . فطلب (ٓ)"ذىكى
ً.ال يلـز تركها عند أمر الوالدين بذلكك  العلم كالتجارة من فركض الكفايات على األمة

                                                   
، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرُ)

 مرجع سابق.، (ّٖٓ/ٓ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 مرجع سابق.، (ِٖٗ/ُِ)

، كتاب: االمارة باب: كيجيوًب طىاعىًة اأٍليمىرىاًء ًُب غىٍّبً َُْٖ( برقم: ُْٗٔ/ّ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ّ)
ٍعًصيىًة، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.مىٍعًصيىةو، كىٙبىٍ   رٲبًهىا ُب اٍلمى

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرْ)
 مرجع سابق.، (ُِْ/ٓ)

 ، مرجع سابق.، للنوكم(ٕٖ/ِ( ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج )ٓ)
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ًمنكًرتغاضيًًالثانياا:ًً ًالقرابة.ًًاتعن

فبل يدع األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من أجل ": -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة قاؿ 
بل من حبو لقريبو كمن صلتو لو الصلة ا٢بقيقية الٍب يؤجر عليها ، قرابة قريب أك ٧ببة شصص

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ: أف يأمره با٤بعركؼ كينهاه عن ا٤بنكر كما قاؿ عز كجل

ٌَّّ
أف التغاضي عن ا٤بنكر أمره مناُب لؤلدلة كمناُب  -رٞبو اهلل-. فبْب الشيخ (ِ)"(ُ)

 . بالتزامو كلو كاف مع أقرب قريبْبأمر ا٤بؤمنقد لصدؽ احملبة كمناُب للقوؿ العدؿ الذم 

ًاألكلًوالسكنًمعو. ًأو ًالمنكر ًيتعاطى ًالذي ًالقريب  ثالثاا:ًزيارة

األقارب لعمـو األدلة الٍب أمرت بصلة فاألصل ُب الشريعة ىي صلة الرحم كزيارة 
فلو بعد نصحو كتوجيهو ىجره إف ٓب ، إال إذا كاف ٦باىر با٤بعصية الرحم ُب الكتاب كالسنة

ىذا ىو الذم ينبغي ": -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ٠باحة ، يستجب للنصح
دـ مواكلتو إال إذا اقتضت كع، كعدـ ٦بالستو، ىو ا٥بجر ٤بن أظهر ا٤بعاصي، ُب ىذا ا٤بقاـ

  .(ّ)"ا٤بصلحة الشرعية أف ٯبالسو للنصيحة
كآّاىر ىو من ال يبإب بارتكاب ا٤بنكر أماـ الناس سواءن كاف ُب البيت أك السوؽ أك 

  .الشارع
إال الوالدين فليس ": رٞبو اهلل الوالدين فقاؿ-الشيخ عبد العزيز بن باز كاستثُب ٠باحة 

 .(ْ)"اىجر ٮبهلو 
الشيخ فقد قرر ، كىو ال يصلي مع ا١بماعةُب بيتو كلو ابتلي ا٤بسلم بزيارة قريب لو 

                                                   
 .ُِٓآية: ، األنعاـ( سورة: ُ)

، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعرِ)
 .، مرجع سابق(ّٓٔ/ٔ)

 مرجع سابق.، (ّٕٔ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ّ)

 مرجع سابق.، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، (ِِٓ/ِٕ)، ( ٦بمع الفتاكلْ)
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مناصحتو فإذا أصر طلب منو عدـ البقاء ك  اإلنكار عليو -رٞبو اهلل- عبد العزيز بن باز
ال تبقى ، إما تصلي معنا ُب ا٤بسجد كإال نعتذر إليك": -رٞبو اهلل-معهم ُب البيت قاؿ 

 .(ُ)"عندنا
، الوالدين ٩بنوع كأف ىجر، القريب آّاىر با٤بعاصي جائز كلكن بعد نصحوفهجر 

كأف ا٥بجر للقريب ال ، العبلج أك عيادة مريضك  كٯبوز قطع ا٥بجر لقصد الدعوة كالنصيحة
أك غّبه من أنواع ، يعِب قطع اإلحساف عنو كصلتو بأنواع الوصل األخرل كا٤باؿ مثبلن 

أف يوصل القريب با٤باؿ  -رٞبو اهلل- د العزيز بن بازالشيخ عبفقد قرر ٠باحة ، الواصل
يوصل بالكبلـ الطيب كالرسالة كا٤بكا٤بة إف كاف من ك ، عوضان عن الزيارة إف كاف من الفقراء

 . (ِ)غّب احملتاجْب للماؿ
، كأف الوالدين أعظمهم حق، ك٩با سبق يتبْب لنا أف للقرابة حق ُب االحتساب عليهم

كأف االحتساب عليهم يتطلب ، عليهم أعظم من صلتهم با٤باؿكاف صلتهم باالحتساب 
كأف آّاملة كالتغاضي عن القرابة عند الوقوع ُب ، أسلوب اللطافة كالرٞبة كخفض ا١بناح

، كأف االحتساب عليهم يصل إٔب ا٥بجر كعدـ آّالسة، ا٤بنكر ىي ٩با يعيق عمل احملتسب
كذلك ، اللطافة كاللْب إٔب الشدة كالعنفكقد ينتقل من درجة ، كلكن مع غّب الوالدين

كىذا أسلوب ، أماـ اىل البيت، ك٦باىرتو با٤بنكر، بطلب مغادرتو ا٤بنزؿ عند تركو طاعة ربو
 .كال ٲبتثل قوؿ صاحب البيت، حسن يناسب من يفعل منكر ُب بيت قريبة

                                                   
-آّموعة األكٔب-أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، االنكار على من يتساىل ُب صبلة الفجر. ْْشريط رقم: 

 رجع سابق.لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، م، (ِِٓ/ِٕ)، ٦بمع الفتاكلانظر: ( ِ)



 المبحث الثالث
 -رحمه هللا-العزيز بن باز بدتقريرات الشيخ ع

 المحتسب فيهب المتعلقة

 :كىو في تمهيد كأربعة مطالب
 كونه منكراً.: المطلب األول

 كون المنكر موجود في الحال.: ثانيالمطلب ال

 .ظاهر من غير تجسسكون المنكر : لثالمطلب الثا

 معلوٌم من غير اجتهاد.كون المنكر : رابعالمطلب ال
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 تمهيد

أك قرر شيء من ، إف كثرة شرائع اإلسبلـ جعلت علماء الشريعة ٩بن كتب ُب ا٢بسبة
كترسم ، فوضعوا ضوابط تناسب مفهـو ا٢بسبة، أف ٰبيطوا ىذا ا٤ببحث بالعناية، مسائلها

الداخل ُب باب فَبتب عليو تضييق النطاؽ الواسع ٤بفهـو ا٤بنكر ، حدكد احملتسب فيو
 .ا٢بسبة

كال يصح نسبة  ، فبل يدخل ُب باب ا٢بسبة إٔب ما توافرت فيو ضوابط احملتسب فيو
 .إٔب باب ا٢بسبة هنيكال يصح نسبة كل ، كل أمر إٔب باب ا٢بسبة

قصب السبق ُب تدكين ىذه الضوابط كالٍب  -رٞبو اهلل-كلقد كاف أليب حامد الغزإب 
رٞبو -حيث قاؿ الغزإب ، تقريران كتفصيبلن  -غفر اهلل ٥بم-بعده  سار على منوا٥با العلماء من

معلـو كونو منكران ، ىو كل منكر موجود ُب ا٢باؿ ظاىر بغّب ٘بسس: ما فيو ا٢بسبة": -اهلل
 . فهذه ضوابط احملتسب فيو أمران كهنيان.(ُ)بغّب اجتهاد"

 -اهللرٞبو -ن باز عبدالعزيز بكسيتناكؿ ىذا ا٤ببحث عرضان لتقريرات ٠باحة الشيخ 
 : كفق ىذه الضوابط األربعة

 كونو منكران.: الضابط األكؿ
 كوف ا٤بنكر موجود ُب ا٢باؿ.: ثانيالضابط ال
 كوف ا٤بنكر ظاىر من غّب ٘بسس.: ثالثالضابط ال
 كوف ا٤بنكر معلـو ببل اجتهاد.: رابعالضابط ال

                                                   
 مرجع سابق.  باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.(، أليب حامد الغزإب، ّّٔإحياء علـو الدين، )ص( ُ)
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 كونه منكراً. المطلب األول:

ألنو إما ، ان بالنظر إٔب حقيقتومنكر  يسمىكاحملتسب فيو ، فأكؿ الضوابط كونو منكران 
 .فكبلٮبا منكر، عنو ان أك ارتكب منهي، بو ان ترؾ مأمور 

"من ترؾ : -رٞبو اهلل- كقد قرر ٠باحة الشيخ رٞبو اهلل معُب ىذا الضابط بقولو
 . (ُ)عنو ذلك ينكر عليو"كأظهر ذلك كعلم ، أك أتى ا٤بعصية، الواجب

، مأموره بو على العزٲبة، مقطوع بو، كال بد أف يكوف ا٤بنكر ٩بنوع الوقوع ُب الشريعة
 كا٤بعصية. ، كالفريضة، كا٤بنهي عنو، كا٤بأمور بو، كاحملـر، كيعرب عنو غالبان بالواجب

للحسبة  -رٞبو اهلل-عن ا٤بنكر ىو مفهـو تعريف ا٤باكردم  -رٞبو اهلل-ككبلـ ٠باحتو 
 .(ِ)"أمر با٤بعركؼ إذا ظهر تركو كهني عن ا٤بنكر إذا ظهر فعلو": كىي

 .(ّ)أف يكوف ٧بذكر الوقوع ُب الشرع"": بقولو -رٞبو اهلل- كىو ما عرب عنو الغزإب
ك٧بل ، كىي موضوع ا٢بسبة، حدكد احملتسب فيوىي ، كإتياف ا٤بعاصي، َبؾ الواجباتف

، ا٤بكركىاتفعل ك  ا٤بستحبات كَبؾ،  ُب دائرة احملتسب فيو ما سواه غّب داخلك ، نظر احملتسب
٠باحة الشيخ قاؿ كلكنها ال تدخل ُب باب ا٢بسبة ، كمع بقائها ُب دائرة ا٤بعركؼ ا٤بأمور بو

 .(ْ)"فيدخل ُب ا٤بعركؼ األمر با٤بستحب كالواجب كا٤بباح كلو معركؼ": -رٞبو اهلل-
ٗبعناٮبا العاـ ا٤بعركؼ كا٤بنكر  -و اهللرٞب-كقد عرؼ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

: -رٞبو اهلل- ُب موضعْب من الفتاكل ضممت بعضها إٔب بعض فصرج ىذا التعريف قاؿ
كيدخل ُب ا٤بعركؼ ٝبيع الطاعات القولية ، ىو كل ما أمر اهلل بو كرسولو: ا٤بعركؼ"

                                                   
 -آّموعة األكٔب-عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، بياف ا٤بنكرات الواجب إنكارىا.ّٓشريط رقم: 
 ، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، مرجع سابق.(ُّٗص)( األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، ِ)

 ، مرجع سابق.باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، ، أليب حامد الغزإب(ّْٔص، )( احياء علـو الدينّ)

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لْ)
 ، مرجع سابق.(ُُٗ/ٕ)
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 كأصل ا٤بعركؼ توحيد اهلل كاإلخبلص لو. ، كالفعلية
كيدخل ُب ا٤بنكر ٝبيع ا٤بعاصي القولية ، عنو كرسولو هنى اهلل ىو كل ما: كا٤بنكر

 .(ُ)كعبادة غّبه"، كأصل ا٤بنكر الشرؾ باهلل، كالفعلية
كشامل كذلك ألعماؿ ، ا٤بتحتمةكىذا التعريف شامل ١بميع ا٤بأمورات كا٤بنهيات 

التوحيد الذم كفيو إشارة إٔب ، كالقلوب ٧بل عملها، ألهنا من األفعاؿ، ب كا٤بعتقداتو القل
  كاإلشارة إٔب الشرؾ الذم ىو أصل كل شر.، ىو أصل كل خّب

اهلل تعأب من قوؿ أك  ىما ليس فيو رض": فقاؿ ا٤بنكر -رٞبو اهلل- كقد عرؼ ا٤بناكم
  .. كىذا التعريف ايضان صحيح كموافق ٤با قبلو كمشل ترؾ الطاعات كارتكاب ا٤بعاصي(ِ)"فعل

ىو ، اختياره للفظة ا٤بنكر ُب باب ا٢بسبة -اهلل رٞبو-كيرل أبو حامد الغزإب 
مقارنة بلفظة ا٤بعصية. كذلك ألف ا٤بنكر ُب حق آّنوف ال يعترب معصية لزكاؿ ، األنسب

ك٥بذا صار األنسب ، (ّ)مع أنو البد من االحتساب عليو لكونو متلبس با٤بنكر، األىلية عنو
 .أدؽ ُب ا٤بعُب فهي، التنزيل ا٢بكيمعرب ّٔا ُب قد ألهنا ك ، ىو التسمية ّٔذه اللفظة

 .؟اإلسبلمية ُب الشريعةتسب فيو إذا قيل ٗبا يعرؼ احملف
صحيح السنة كإٝباع ك  من خبلؿ أدلة الكتابتسب فيو يعرؼ احمل: فا١بواب أف يقاؿ

  ا١بلي. كالقياس، األمة
سن قوانْب كتنظيمات تستدعي إٔب ، ىذا الزمافُب ، كقد دعت حاجة الناس ا٤بَبجحة

مصدر من معتمدة على ، ملزمة للعمل ّٔاكىي قوانْب ، ا٢باجة ُب ا٢بياة ا٤بعاصرة إليها
 .(ْ)لشرعيةا الصا٢بة لكل زماف كمكاف كىو ما يعرؼ بالسياسةاإلسبلمية مصادر الشريعة 

 كالنهي عن ا٤بنكر األمر با٤بعركؼ": -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ ٠باحة قاؿ 
                                                   

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، : ( انظرُ)
 (، مرجع سابق.ٗٓ/ٓ( ك)ِٕٔ/ّ)

 مرجع سابق.، ، للمناكم(ُّٕ)ص، ( التوقيف على مهمات التعاريفِ)

 باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.، ، أليب حامد الغزإب(ّْٔ-ّّٔص، )( احياء علـو الدينّ)

 .، مرجع سابق(، د. عبد العاؿ أٞبد عطوةُُّ، ُٗ، ْٗا٤بدخل أب السياسة الشرعية، )ص( ْ)



459 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 .(ُ)"شرعية ٰبتاج إٔب سياسة
أف ا٤بنكر احملتسب فيو يأٌب بأسلوبْب  -رٞبو اهلل-كقد قرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز 

إذا رأيت من ": -رٞبو اهلل-األمر كالنهي قاؿ ٠باحة الشيخ : من أساليب اللغة العربية كٮبا
كتنهاه عن ا٤بنكر كىو ، كىو الصبلة ُب ا١بماعة ...ال يصلي ُب ا١بماعة تأمره با٤بعركؼ

، تأمره بَبؾ الدخاف كتنهاه عن شربو، كإذا رأيت الذم يشرب الدخاف، التصلف عنها
فتارؾ الصبلة كشارب  .(ِ)"كالنهي عن شربو هني عن ا٤بنكر، فاألمر بالَبؾ أمر با٤بعركؼ

ما استعمل معهما اسلوب األمر إال أهن، الدخاف كقعا ُب منكر مع التباين بينهما ُب اإلٍب
  .كالنهي ُب كقت كاحد

ألنو ُب معُب ، كاستعماؿ ىذين األسلوبْب ُب كقت كاحد أقول أثران كأشد تأثّبان 
 التأكيد على األمر كلكن بصيغ ٨بتلفة.

كطريقة معرفة ا٤بعركؼ كا٤بنكر ُب الشريعة ال ٙبصل إال بالتعلم كالتفقو ُب دين اهلل قاؿ 
كال ، فبل بد يا أخي أف تعرؼ ا٤بعركؼ بالتعلم كالتفقو ُب الدين": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ 

 . (ّ)"ٍب تقـو بالواجب من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، بد أف تعرؼ ا٤بنكر بذلك
كال سبيل ٤بعرفة حدكد احملتسب فيو إال بالعلم ، فالعلم مقدـ على األمر كالنهي

كقوؿ ، كإخبلؿ بنظامها، ا سول ذلك فعبث ُب الشريعةكم، الشرعي ا٤بؤصل على الدليل
 .كلو حسنت نية فاعلو، على اهلل ببل علم

 مقطوعه ، ٧بذكر الوقوع ُب الشرعما كاف : ىو أف ا٤بنكر: كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا
كأف لفظة ا٤بنكر تشمل ، ارتكاب منهيأك ، سواءن كاف ترؾ مأمور، مأموره بو على العزٲبة، بو

النهي عن ا٤بنكر أكسع من باب ك  كأف باب األمر با٤بعركؼ، ا٤بأمور كفعل احملذكرترؾ 
                                                   

 -آّموعة األكٔب-ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب  عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)
 ، قواعد األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ّْشريط: رقم

 مرجع سابق.، (ِٗٗ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

، (ٖٔ/٧ٓبمد الشويعر، ) ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د.ّ)
 مرجع سابق.
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 .منكر ٧بتسب فيوك  فليس كل معركؼ، احملتسب فيو
النهي عن احملرمات دكف ا٤بكركىات ك  كأف احملتسب فيو مقتصر على األمر بالواجبات

 كا٤بستحبات.
كأف سبيل معرفتها ، عة ا٤بتنوعةكأف سبيل معرفة احملتسب فيو ُب الشريعة ىي أدلة الشري

 ىو طلب العلم فيها.
التعزيرات مثبلن من النهي عن ا٤بنكر كلكنها ليست داخلة ُب باب ك  كأف إقامة ا٢بدكد

أك النهي ، التعزيراتك  ترؾ إقامة العقوبات كا٢بدكد كإ٭با يدخل ُب باب احملتسب فيو، ا٢بسبة
أسلوب األمر : كٮبا أساليب اللغة العربية كأف ا٤بنكر يدخل عليو أسلوبْب من، قامتهاإعن 

  .كأسلوب النهي
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 كون المنكر موجود في الحال.: ثانيالمطلب ال

، ال بد ُب احملتسب فيو من توافر ىذا الضابط كىو أف يكوف ا٤بنكر موجود ُب ا٢باؿ
، "من ترؾ الواجب: -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخقاؿ ، متلبس بو، ٗبعُب أف يكوف ا٤بنكر قائم

إٔب ىذا  -رٞبو اهلل-فأشار  .(ُ)كأظهر ذلك كعلم عنو ذلك ينكر عليو"، أك أتى ا٤بعصية
كظهوره ىو معُب كجوده ُب ، فالعلم با٤بنكر، كأظهر ذلك كعلم عنو ذلك: الضابط بقولو

 ا٢باؿ.
ليس كذلك فبل يدخل ُب إذا ما ، كىذا الضابط يبْب حدكد احملتسب فيو من غّبه

فبل يدخل ُب احملتسب فيو مثبلن ما كاف ا٤بنكر أحد ا٢بالتْب التاليتْب قد نص ، احملتسب فيو
 : كٮبا (ِ)-اهللرٞبو -عليهما الغزإب 

 ى.إذا كاف ا٤بنكر قد ارتكب كانته -ُ
  .دإذا كاف ا٤بنكر ٓب يرتكب بع -ِ

ُب باب ا٢بسبة كإ٭با يدخبلف ُب باب ألف ىاتْب ا٢بالتْب عند معا١بتهما ال يدخبلف 
أك ُب باب العقوبات من قبل كٕب األمر ُب ا٢بالة ، الدعوة إٔب اهلل تعأب ُب ا٢بالة األكٔب

كإ٭با ، ا٤بنكر إذا كقع كانتهى فبل احتساب فيو على فاعلو": قاؿ د. ٧بمود السيد، الثانية
 .(ّ)لوٕب األمر معاقبتو إذا ثبت ذلك عليو"

لو كقت  اتا٤بنكر ك ، الذم ما زاؿ ينتشر بْب الناس يأخذ صفة ا٤بنكر القائمكا٤بنكر 
اختفى ك  لكنو مٌب انتهى، اكصفة بقائه اكقت انتهائه ما بينها ُبتلف فيٚبك ، ابتداء كانتهاء

كبقي ، فقد انتهى من كونو ُب باب ا٢بسبة، أك تاب منو صاحبو كعرؼ ذلك منو، ا٤بنكر
 .الشرعية أك الدعوة أب اهلل تعأبعبلجو ُب باب العقوبات 

                                                   
 -آّموعة األكٔب-، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، بياف ا٤بنكرات الواجب إنكارىا.ّٓ: شريط رقم

 ، مرجع سابق.٤بنكر(، باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن أّْإحياء علـو الدين، للغزإب، )ص( ِ)

 ـ.ََِٕاالسكندرية،  -(، د.٧بمود السيد، الناشر: دار الفكر العريبُِٕدعول ا٢بسبة، )ص( ّ)
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، فالدعوة إٔب اهلل تعأب بأّا البياف كالتبيْب با٤بوعظة ا٢بسنة كالَبغيب كالَبىيب
، كالتغيّب للمنكر، كا٢بمل على الفعل كالَبؾ، الردع: ٖببلؼ ا٢بسبة الٍب من خصوصيتها

اعي يبْب كيرشد فالد": ىذا األمر حيث قاؿ -رٞبو اهلل تعأب-كقد قرر ٠باحة الشيخ 
كاآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر مع الدعوة يلـز با٢بق كٲبنع ا٤بنكر؛ ألف عنده ، الناس

  .(ُ)"سلطاننا كعنده قوة
كا٢بسبة تشَبؾ مع الدعوة إٔب اهلل تعأب ُب مقصد كاحد كىو الداللة على اهلل 

 -رٞبو اهلل-كما قرره الشيخ ،  كلكن ا٢بسبة ٚبتلف عن الدعوة من حيث العمل، تعأب
 .(ِ)"فاآلمر كذلك يدعو إٔب اهلل كالناىي كذلك": حيث قاؿ

، ٩با يلحق بالنهي عن ا٤بنكر كلكنو ال يدخل ُب حدكد احملتسب فيوالعقوبات ك 
قاؿ ، التعزيراتك  بباب العقوبات كإقامة ا٢بدكد اك٢بوقه، عليهالفوات مكاف االحتساب 

مثل » تعليقان على قولو صلى اهلل عليو كسلم -رٞبو اهلل-باز  ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن
 كإقامة ا٢بدكد، القائم عليها باإلنكار على من فعلها: قاؿ (ّ)«القائم على حدكد اهلل

 .(ْ)التعزيرات كالزجر عنها"ك 
ال تدخل ُب موضوع ا٢بسبة كال دائرة كلكنها ، إقامة ا٢بدكد من النهي عن ا٤بنكرف

 . بباب العقوباتُب الفقو معركؼ ك٥با باب آخر ، احملتسب فيو
كأنو ، ىو ا٤بتلبس بو صاحبو، أف ا٤بنكر القائم ُب ا٢باؿ: كمن خبلؿ ما سبق يتبْب

يدخل ُب دائرة احملتسب فيو كلو كاف ا٤بنكر من الصغائر. ككل منكر ٓب يفعلو صاحبو 
ككل ، (ٓ)-رٞبو اهلل-كدلت القرائن على أنو سيفعلو فبل حسبة فيو كما نص عليو الغزإب 

                                                   
 مرجع سابق.، (ِٖٗ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

 سابق.مرجع ، (ُّٖ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ِ)

: ىىٍل يػيٍقرىعي ًُب الًقٍسمىًة كىااًلٍسًتهىاـً ِّْٗ( برقم: ُّٗ/ّ( أخرجو البصارم ُب صحيحو )ّ) ، ًكتىاب: الشَّرًكىًة بىابه
 ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.: ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم، ًفيوً 

-آّموعة األكٔب-العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب عمل مؤسسة عبد ، مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ْ)
  ، عواقب ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ْٕشريط رقم: 

 ، باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.(ّْٔص، )للغزإب، ( إحياء علـو الدينٓ)
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منكر فعلو صاحبو كانتهى كفرغ كتاب منو فبل حسبة فيو لزكاؿ كصف الوجود ُب ا٢باؿ 
كأف إيقاع العقوبات أك الدعوة إٔب ،  األمر ا٢بق ُب إقامة العقوبة عليوكيبقى لوٕب، للمنكر

  .اهلل تعأب ىي عبلج ماال يتوفر فيو ضابط احملتسب فيو كىو الوجودية كا٢بالية للمنكر
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 .(ُ)ظاهر من غير تجسس: كون المنكر لثالمطلب الثا

قد توفر فيو أحد الضوابط األربعة للمحتسب ، من غّب ٘بسسكل منكر لو ظهور 
، "مٌب ظهر األمر: حيث قاؿ -رٞبو اهلل-فيو كما قرره ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

أما التجسس ، كجب عليك النصيحة كالتوجيو إٔب ا٣بّب كإنكار ا٤بنكر، كباف من غّب ٘بسس
 .(ِ)فبل ٯبوز"

 رٞبهما اهلل.- (ْ)كا٤باكردم (ّ)كٗبثلو نص عليو الغزإب
"ا٣بفي ال : فقاؿ العلة ُب ذلك -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز ٠باحة  كقد بْب
كال ، لكن إذا كجد األمر الظاىر ينًكر الشيء ا٣بفي ال يضر إال أىلو...، يضر إال نفسو

 .(ٓ)ييأس"
 كالعلة كما بينها ٠باحة الشيخ ، فا٣بفي من ا٤بنكرات ليس داخل ُب احملتسب فيو

فهي ، فإهنا ليست كذلك، ٖببلؼ ا٤بنكرات الظاىرة، قصر الضرر على متعاطيو -رٞبو اهلل-
كأف ا٤بنكرات ا٣بفية كشفها بقصد إنكارىا قد يسقط نقاب ا٢بياء ، تعم كيقلد فعلها الناس

 لذا كاف تركو ىو ا٤بصلحة الراجحة.، عن كجوه الناس
: حيث قاؿ ا٤باكردم -رٞبهم اهلل-ا٤باكردم ك  األمر من أىل العلم الغزإبكقد بْب ىذا 

 .(ٔ)"فليس للمحتسب أف يتجسس عنها، كأما ما ٓب يظهر من احملظورات"

                                                   
 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: ( أخرج أبو جعفر الطربم: "عن قتادة، قولوُ)

 .؟ ىو أف تتبع، أك تبتغي عيب أخيك لتطلع على سرٌه"ىل تدركف ما التجسس أك التجسيس، َّمن
  مرجع سابق.، (َّْ/ِِ)، شاكر: ت، انظر: جامع البياف ُب تأكيل القرآف

 -آّموعة الثانية- ، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّبمشركع موسوعة ابن باز العلمية( ِ)
 ، حكم التجسس على الشصص ٤بعرفة ما إذا كاف يفعل شيئان من ا٤بعاصي.ِشريط رقم: 

 ، باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.(ّّٔص، )للغزإب، ( إحياء علـو الدينّ)

 سابق. مرجع، (ّٓٔ)ص، ( األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردمْ)

 -آّموعة األكٔب-، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ٓ)
 ، بياف ا٤بنكرات الواجب إنكارىا.ّٓشريط رقم:  -األكٔب

 ، باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.ّْٔ( إحياء علـو الدين للغزإب ص ٔ)
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 :بطريقْبكذكر أىل العلم اف الظهور كالعلم با٤بنكر يعرؼ 
فتارة يبدك لنا ٕباسة ": قاؿ -رٞبو اهلل-الغزإب  وقالإما من طريق ا٢بواس  -ُ
 .(ُ)كتارة ٕباسة اللمس"، كتارة ٕباسة البصر، كتارة ٕباسة الشم، السمع

كىو ما ٙبرزت منو الشريعة الغراء. فبل ، التجسسك  كشف السَبطريق  من  أك -ِ
كألف العلم با٤بنكر حصل بطريقو باطل ، يدخل ُب احملتسب فيو لكوف ا٤بنكر ليس بظاىر

 جسس( كما بِب على باطل فهو باطل.كىو )الت
كباف من غّب ، مٌب ظهر األمر": بقولو -رٞبو اهلل-نص عليو ٠باحة الشيخ كقد 

 (ِ)"أما التجسس فبل ٯبوز، كجب عليك النصيحة كالتوجيو إٔب ا٣بّب كإنكار ا٤بنكر، ٘بسس
 .فيصرج من ىذا الضابط كل منكر متصفيو بو صاحبو

ا١بدراف كيلحق بالتجسس كل منكر ًب اكتشافو بطريق الشك ككشف األمتعة كتسور 
كىأىمَّا تىسىوُّري ا١بٍيٍدرىاًف عىلىى مىٍن عىًلمى اٍجًتمىاعىهيٍم ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن رجب ، فبل حسبة فيو

ٍنًهيّْ ، فػىقىٍد أىٍنكىرىهي اأٍلىًئمَّةي ًمٍثلي سيٍفيىافى الثػٍَّورًمّْ كىغىٍّبًهً ، عىلىى ميٍنكىرو  كىىيوى دىاًخله ُب التَّجىسًُّس اٍلمى
فه تػىٍقطيري ٢ًبٍيىتيوي ٟبىٍرنا برجل رضي اهلل عنو . كقد أٌب عبد اهلل بن مسعود(ّ)"عىٍنوي  ا فيبلى ، فىًقيلى ىىذى

ٍر لىنىا شىٍيءه نىٍأخيٍذ ًبوً »: فػىقىاؿى عىٍبدي اللَّوً   .(ْ)"«ًإنَّا قىٍد نيًهينىا عىًن التَّجىسًُّس كىلىًكٍن ًإٍف يىٍظهى
 .(ٓ)"فهو باطلل ما بِب على باطل ك": القاعدة الشرعيةك 

بعض ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها  -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز كقد أجاز ٠باحة 
                                                   

 مرجع سابق.، (ّٓٔ)ص، السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردم( األحكاـ ُ)

 -ثانيةآّموعة ال-، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ِ)
 .، حكم التجسس على الشصص ٤بعرفة ما إذا كاف يفعل شيئان من ا٤بعاصيِشريط رقم: 

زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن ، (ِْٓ/ِ)، ( جامع العلـو كا٢بكم ُب شرح ٟبسْب حديثا من جوامع الكلمّ)
 -: شعيب األرناؤكط ٙبقيقىػ( ٕٓٗرجب بن ا٢بسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدمشقي، ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 

 .ـََُِ-ىػُِِْ، ٕط.، بّبكت -الناشر: مؤسسة الرسالة ، إبراىيم باجس

، بتحقيق: شعيب األرنؤكط، بىابه ًُب النػٍَّهًي عىًن التَّجىسُّسً ، َْٖٗبرقم:  (ِّٕ/ْ) أخرجو أبو داككد ُب سننو( ْ)
(، كقاؿ: صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه. كأخرجو النوكم ُب رياض ّٕٕ/ْ)أخرجو ا٢باكم ُب "ا٤بستدرؾ" قاؿ: ك 

 صحيح، ركاه أىبيو داكد بإسنادو عىلىى شىٍرًط البصارم كمسلم. حسنحىديثه (، كقاؿ: ْْٔصالصا٢بْب )

الناشر: دار ، ا٤بؤلف: د. ٧بمد مصطفى الزحيلي، (ُٖٕ/ُ)، ( القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب ا٤بذاىب األربعةٓ)
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ، ُط.، دمشق -الفكر 
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التعرؼ على أىل ، "كليس من التجسس الذم حرمو اهلل: حيث قاؿ، التجسس لكشف ا٤بنكر
 .(ُ)الشر إلبعادىم من الببلد أك ّٓازاهتم على ما يفعلوف ٩بن أظهر الشر بْب ا٤بسلمْب"

كأمن ، كمكافحة ا٤بصدرات، ككزارة اإلعبلـ قسم ا٤بطبوعات، تفعلو ا١بمارؾفما 
فبلبد من ، ألف ىؤالء أىل شر يريدكف با٤بسلمْب الشركر، ال يعد من التجسس، الدكلة

 كخبثهم. ، ٧باربتهم ككشف خططهم
قىاؿى اٍبني  دكف غّبىم، كلكنها خاصة با٢باكم أك من ٱبولوهنم، التجسس فيو رخصةك 
التَّجىسُّسي بًا١ٍبًيًم تىطىلَّبي أىٍخبىاًر النَّاًس ُب ا١بٍيٍملىًة كىذىًلكى الى ٯبىيوزي ًإالَّ ًلئٍلًمىاـً الًَّذم ": اٍلعىرىيبّْ 

ـي ًحٍفًظًهمٍ   .(ِ)"ريتّْبى ًلمىصىا٢ًبًًهٍم كىأيٍلًقيى إًلىٍيًو زًمىا
)أف : كىو -هللرٞبهم ا-قد بينو العلماء ، ضابطالرخصة ُب التجسس مضبوطة بك 

أف يكوف ذلك ُب انتهاؾ حرمة يفوت ": -هللارٞبو - ٱبشى فوات ا٤بنكر( قاؿ ا٤باكردم
 .. فيجوز حينها التجسس(ّ)"استدراكها

: كىو -رٞبو اهلل-ك٩با سبق يتبْب لنا أف للمنكر ضابط ثالث نص عليو ٠باحة الشيخ 
كأف األكؿ ، ا٢بس كالتجسس كأف سبل معرفة ا٤بنكر اثنتْب، الظهور للمنكر من غّب ٘بسس

كأف ا٤بنكر الذم يعرؼ بطريق الشك كالتفتيش كتسور ، ٩بنوعك  مشركع كالثاين ٧بَبزه منو
كأنو قد يستثُب منو ما ٰبتاج إليو كٕب ، ا١بدراف ال يدخل ُب احملتسب فيو ألنو بِب على باطل

ل ُب ا٤بصلحة كلكوف ىذا داخ، الذين يريدكف األذل با٤بسلمْب، األمر لكشف أىل الشر
 العامة الراجحة على ا٤بصلحة ا٣باصة.

 كأف ٥بذه الرخصة ضابط يرجى ٙبققو قبل التجسس كىو إدراؾ تغيّب ا٤بنكر قبل فواتو.
ا٤بنكرات آّاىر بتعاطيها عرب كسائل االتصاؿ ا٤برئية أك ا٤بقركءة أك تبْب منو أف ك 

 .صحأّا باإلنكارالواجب االحتساب على ا، من ا٤بنكرات الظاىرة ا٤بسموعة

                                                   
 -آّموعة الثانية-ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب  ، عمل مؤسسة عبد العزيز بن بازمشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 ، حكم العمل ُب ا٤بباحث العامة للدكلة.ِشريط رقم: 

حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ا٤بصرم األزىرم، ، (ُْٔ/ْ)اإلماـ مالك،  وطأم( شرح الزرقاين على ِ)
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُالقاىرة، ط. -ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

 سابق. (، مرجعّٔٔ( األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، )صّ)
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 معلوٌم من غير اجتهاد.: كون المنكر رابعالمطلب ال

ال يصح ك ، أك اٝباعان منعقدان ، صرٰبان ، صحيحان ، كل اجتهاد خالف دليبلن : ا٤بنكركيدخل ُب 
 .يسمى خبلؼك  لفقداف شركطو ان تسميتو اجتهاد

 : ُب مسألتْب مهمتْب كٲبكن أف نفصل ا٢بديث ُب ىذا ا٤بطلب 
 مسألة اإلنكار في مسائل اإلجتهاد . األكلى :
 . مسألة اإلنكار في مسائل الخالؼ الثانية:

 كذلك على النحو التإب :
 .اإلجتهاد: اإلنكار في مسائل  األكلى مسألةال

كوف : بقولو رادةىي ا٤بك ، فيها يصح االحتساباد الٍب ال فما ىي مسائل االجته
 .؟معلوـه من غّب اجتهادا٤بنكر 

ىي كل مسألة ُب الشريعة ٓب يرد فيها نصه كال ، مسائل االجتهاد :ا١بواب أف يقاؿ
 الداللة.قطعي  كأكلكنو ليس قطعي الثبوت  نصه أك كرد فيها ، إٝباع

كاف من مسائل فما  ": بقولو -رٞبو اهلل-كقرر ىذا ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .(ُ)االجتهاد الٍب ٱبفى دليلها فالواجب عدـ اإلنكار فيها من بعضنا على بعض"

ال يصح االحتساب فيو ال على آّتهد كال ، القائم على أصولو، فاالجتهاد السليم
 .على ا٤بقلد

كأما إذا ٓب يكن ُب ": بقولو -رٞبو اهلل- كىو ما عرب عنو شيخ االسبلـ ابن تيمية
ا أك  سنة كال إٝباع ا٤بسألة كلبلجتهاد فيها مساغ فبل ينكر على من عمل ّٔا ٦بتهدن
ا يفيد أف مسائل االجتهاد غّب داخلة ُب دائرة  -رٞبو اهلل-. فكبلـ شيخ اإلسبلـ (ِ)"مقلدن

                                                   
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ، (ٖٓ/ّ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، )ُ)

 مرجع سابق.

 ٧بمد بن عبد الرٞبن بن قاسم، مرجع سابق.، ٝبع: (َِٔ/ّ)البن تيمية،  ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكلِ)
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  احملتسب فيو.
 يلـز التأكيد على أف اإلجتهاد البد أف يتحقق فيو ضابطْب ٮبا : ىنا ك 

 .(ُ)"الظنيات فقطاالجتهاد في ": أف يكوف -ُ
 :قاؿ كيشمل األنواع التالية -رٞبو اهلل- عبد الكرًن بن علي النملة: ذكره الدكتور 
الذم دؿَّ ، ُب اآلية كىذا يكوف، ظِب الداللة، النص قطعي الثبوت: القسم األكؿ" 

ا٤بتواتر الذم دؿَّ لفظو على ا٢بكم داللة  كا٢بديث، لفظها على ا٢بكم داللة ظنية
َّمب زب رب يئ ىئُّ: قولو تعأب: مثالو، ظنية

فهذا قطعي ، (ِ)
معناه  ٰبتمل أف يكوف (القرء)كلكنو ظِب الداللة؛ ألف لفظ ، ألنو قرآف الثبوت؛

آّتهد للوصوؿ إٔب ا٤براد من  فيجتهد (الطهر): كٰبتمل أف يكوف معناه، (ا٢بيض)
 كغّب مقبوؿ. فاالحتساب على من اختار أحد ا٤بعنيْب غّب سائغ .(ّ)"أحد ا٤بعنيْب

 كىذا يكوف ُب، النص ظِب الثبوت قطعي الداللة :القسم الثاني": -رٞبو اهلل-كقاؿ 
في كل » :صلى اهلل عليو كسلم قولو: مثالو، خرب الواحد الذم دؿَّ على معناه داللة قطعية

ال يدؿ إال على معُب كاحد  فإف ىذا نص قطعي الداللة؛ ألنو، (ْ)«خمس من اإلبل شاة
فيجتهد آّتهد بالبحث عن ، إلينا بطريق التواتر كلكنو ظِب الثبوت؛ ألنو ٓب ينقل، فقط
 .(ٓ)"كحاؿ ركاتو من العدالة كالضبط، كصولو إلينا كطريق، سنده

                                                   
عبد الكرًن بن علي بن ٧بمد ، للشيخ (ّٖٗ)ص، ( ا١بامع ٤بسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ا٤بذىب الراجحُ)

 ىػ. َُِْ، ُط.، ا٤بملكة العربية السعودية، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، النملة

 .ِِٖآية: ، البقرة( سورة: ِ)

، (َِِّ-ُِِّ/ٓ)، ( اٍلميهىذَّبي ُب ًعٍلًم أيصيوًؿ الًفٍقًو اٍلميقىارىًف )ٙبريره ٤بسائًًلو كدراستها دراسةن نظريَّةن تطبيقيَّةن(ّ)
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد ، ا٤بؤلف: عبد الكرًن بن علي بن ٧بمد النملة

قىًة الزَّرًٍع كىالتٍَّمًر كىا٢بيبيوًب، أبواب: الزكاة، ، ِٕٔبرقم:  (ُْ/ّم ُب سننو )( أخرجو الَبمذْ) بىابي مىا جىاءى ًُب صىدى
ا ًعٍندى أى  ، ٍىًل الًعٍلمً كقاؿ: حىًديثي أىيب سىًعيدو حىًديثه حىسىنه صىًحيحه، كىقىٍد ريًكمى ًمٍن غىٍّبً كىٍجوو عىٍنوي، كىالعىمىلي عىلىى ىىذى

 .مرجع سابق

 .مرجع سابق، لعبد الكرًن النملة، (َِِّ-ُِِّ/ٓ)، ( ا٤بهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا٤بقارفٓ)
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 .كقاؿ بوجود علة ُب صحة السند ال ٰبتسب عليو علمىل الأفمن اجتهد من 
خرب الواحد  كىذا يكوف ُب، النص ظِب الثبوت كالداللة معا :القسم الثالث": كقاؿ

ال صالة لمن لم يقرأ »: صلى اهلل عليو كسلم قولو: مثالو، الداؿ على معناه داللة ظنية
كطريق ، ُب سند ا٢بديث: األكؿ: فإف آّتهد ٯبتهد ىنا ُب أمرين ٮبا (ُ)«بفاتحة الكتاب

ألف ا٢بديث ٰبتمل ُب داللة ا٢بديث؛ : الثاين العدالة كالضبط. كحاؿ ركاتو من، كصولو إلينا
 ال صالة كاملة إال بفاتحة»ك «صالة صحيحة إال بفاتحة الكتاب ال»: معنيْب ٮبا

 .(ِ)"«الكتاب
 .ا٢بديث ألف االجتهاد سائغ تأكيلفبل ٰبتسب على من خالف ُب السند أك ُب 

ُب حادثة ٓب  كىذا يكوف، االجتهاد فيما ال نص فيو كال إٝباع :القسم الرابع": كقاؿ
، كسعو ُب ٙبصيل حكم لتلك ا٢بادثة فيبذؿ آّتهد ما ُب، حكمها ُب نص كال إٝباعيرد 

، كقوؿ الصحايب، كاالستحساف، القياس: إليها الشارع مثل كذلك باستعماؿ أدلة أرشده
 .(ّ)"ك٫بو ذلك، كسد الذرائع، كالعرؼ، كشرع من قبلنا، كاالستصحاب، كا٤بصاّب ا٤برسلة

كال ، يو ُب األمور الظنية كخالف غّبه من أىل االجتهادفبل ينكر على من اجتهد رأ
كنص عليو ٠باحة الشيخ ينكر على من قلده كما نص على ذلك شيخ االسبلـ ابن تيمية 

كال ٯبوز ٞبل الناس على مذىب معْب مادامت ا٤بسئلة مسئلة ، -رٞبهم اهلل-ابن باز 
 .اجتهادية
 

                                                   
ىٍأميوـً ُب الصَّلىوىاًت كيلّْهىا، ًُب : ، بىابي ٕٔٓبرقم:  (ُُٓ/ُ( أخرجو البصارم ُب صحيحو )ُ)

كيجيوًب الًقرىاءىًة ًلئٍلًمىاـً كىا٤ب
ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ، هىا كىمىا ٱبيىافىتي ا٢بىضىًر كىالسَّفىًر، كىمىا ٯبيٍهىري ًفي

باب: كجوب قراءة الفاٙبة ُب كل ركعة ، ، كتاب: الصبلةّْٗبرقم:  (ِٓٗ/ُكأخرجو مسلم ) مرجع سابق.
 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

 مرجع سابق.لعبد الكرًن النملة، ، (َِِّ-ُِِّ/ٓ)، ( ا٤بهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا٤بقارفِ)

 لعبد الكرًن النملة، مرجع سابق.، (َِِّ-ُِِّ/ٓ)، ( ا٤بهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا٤بقارفّ)
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 : أف يخلو االجتهاد من أمرين -ِ
قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن ، مقابلة النص أك اإلٝباعاالجتهاد ُب  أف يقع - أ

"كل ما علم من الدين باألدلة الشرعية الصرٰبة من الكتاب كالسنة أك : -رٞبو اهلل-باز 
 .(ُ)إٝباع سلف األمة فليس لبلجتهاد فيو ٦باؿ"
٧برمان ُب حالتْب يكوف االجتهاد ": -رٞبو اهلل-قاؿ د. عبد الكرًن بن علي النملة 

كزاد العز  .(ِ)"أف يقع االجتهاد ُب مقابلة دليل قاطع من نص أك إٝباع: ا٢بالة األكٔب: ىي
فؤلدلة تصدؽ ، (ّ)أىٍك لًٍلقىوىاًعًد اٍلكيلّْيًَّة"، ٨بالف لًقيىاسو جىًليٍّ  كٍ "أ: -رٞبو اهلل-بن عبد السبلـ 

، يل أك اجتهاد يعارض ما ثبت بالنصكمن جاء بدل، كال تعارض بينها بتاتان ، بعضها بعضان 
 .ألنو خرج عن دائرة االجتهاد الصحيح، احتسب عليو

 .(ْ)أف يقع االجتهاد ٩بن ىو دكف مرتبة آّتهد - ب
إ٭با  -حيث جاز-ٍب االجتهاد ": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

كسلم الذين ٥بم قدـ راسخ ُب يكوف من أىل العلم بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
ك٥بم باع كاسع ُب معرفة اللغة ، كا٢بديث، معرفة أصوؿ األدلة الشرعية كأصوؿ الفقو

 .(ٓ)العربية"
أف يقع االجتهاد ٩بن ٓب ": ُب االجتهاد احملـر -رٞبو اهلل-عبد الكرًن النملةقاؿ د. 

                                                   
، (ٕٓ/ٕ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)

 مرجع سابق.

  ، لعبد الكرًن النملة، مرجع سابق.(َِْ)ص، أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ا٤بذىب الراجح( ا١بامع ٤بسائل ِ)

 مرجع سابق.، (ٖٔ/ِ)، ( قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـّ)

، د. عبدالكرًن ا١بامع ٤بسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ا٤بذىب الراجحانظر: شركط آّتهد )كىي عشرة( ُب ( ْ)
، ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبلكانظر: ، (ّٗٗ)صالنملة، 

٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب  ، أليب(ّّْ/ِ)
 ـ.ََِِ-ىػُِّْ ،ِط.، الناشر: مؤسسة الريٌاف، ىػ(َِٔبابن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب: 

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٓ)
 ، مرجع سابق.(ُُٕ/ُ)
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 .(ُ)"تتوفر فيو شركط آّتهد فيما ٯبتهد فيو
هاد ٓب يسلم من أحد ىذين األمرين فيدخل ُب احملتسب فيو كينكر كل اجتكعليو فإف  

  .العلماءغّبه من فيو خالف  ام يوعل
إال ، ُب مسائل االجتهاد كإف كاف صحيحان ، كلرٗبا كقعت بعض ا٤بصالفات الشرعية
كىذه ا٤بصالفات ىي داخلة ُب باب احملتسب ، أنو عند ا٤بمارسة ُب العمل بو تنشأ ٨بالفات

 : كمنها -اهلل تعأب عليهم رٞبة-العلماء  كقد ذكرىا، فيو
كينكر على ، خل ُب احملتسب فيوادىو ك ، كىذا ال ٯبوز، التعصب ا٤بذىيب: أكالن 

"ال مانع من االنتساب إٔب : -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، صاحبو
لكن ال ٯبوز التمسك بو ، ٢بنبليةا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية كا: مذىب من ا٤بذاىب األربعة
، بل يسأؿ طالب العلم كينظر إف كاف عنده بصّبة، ال، ك أخطأأُب كل شيء سواء أصاب 

(ِ)"فإذا كجد مسألة ا٢بق فيها خبلؼ ا٤بذىب أخذ با٢بق
 . 

، كيدخل ُب احملتسب فيو، كىو ال ٯبوز أيضان ، التنقل بْب ا٤بذاىب لتتبع الرخص: ثانيان 
أما كوف اإلنساف ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ، فعلوكينكر على من 

كاآلخر ُب ، ٥بواه إذا ناسبو ا٤بذىب ىذا ُب مسألة ذىب إليو، ...يتنقل بْب مذىب كمذىب
لكن إذا كاف ، ىذا تبلعب ال ٯبوز، ىذا ال ٯبوز، مسألة ذىب إليو اتباعان ٥بواه كشهوتو

كينظر ُب كبلـ أىل العلم كيرجح بالدليل ال ٥بواه بل لؤلخذ بالدليل بالدليل ينظر ُب الدليل 
 .(ّ)"فهذا مأجور كمشكور

كقد ، األمر با٤بعركؼباب كىو من ، ا٤بقلدين بعدـ الدخوؿ ُب ا٣ببلؼ أمر: ثالثان 
لكن إف أريد بو على ": حيث قاؿ -رٞبو اهلل-أشار إليو بعض أىل العلم كمنهم النوكم 

مندكب إٔب فعلو برفق؛ فإف ، فهو حسن ٧ببوب، ا٣بركج من ا٣ببلؼجهة النصيحة إٔب 
                                                   

 لعبد الكرًن النملة، مرجع سابق.، (َِْ)ص، ( ا١بامع ٤بسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ا٤بذىب الراجحُ)

 مرجع سابق.، (ِِْد. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، )ص( مسائل اإلماـ عبد العزيز بن باز رٞبو اهلل، ِ)

 مرجع سابق.، (ِِْ( مسائل اإلماـ عبد العزيز بن باز رٞبو اهلل، د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، )صّ)
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أك كقوع ، إذا ٓب يلـز منو إخبلؿ بالسنة، العلماء متفقوف على ا٢بث إٔب ا٣بركج من ا٣ببلؼ
 .(ُ)ُب خبلؼ آخر"

منعان ، االحتساب على من خالف اختيار كٕب األمر العمل برأم اجتهادم: رابعان 
 .٢بدكث الفوضى

فإف ثبت عندىم رؤية ا٥ببلؿ ُب غّب مطلعهم جواب اللجنة الدائمة "كقد جاء ُب 
لزمهم أف يتبعوا ما حكم بو كٕب األمر العاـ ا٤بسلم ُب ببلدىم من الصـو أك اإلفطار؛ ألف 

 .(ِ)"حكمو ُب مثل ىذه ا٤بسألة يرفع ا٣ببلؼ بْب الفقهاء

ا يػىٍرفىعي قىاليوا حيٍكمي ا٢بٍىاًكًم ُب ": -رٞبو اهلل-كقاؿ الزركشي  اٍلمىسىاًئًل اٍلميٍصتػىلىًف ًفيهى
ؼى  ا ميقىيَّده ٗبىا الى يػينػٍقىضي ًفيًو حيٍكمي ا٢بٍىاًكمً ، ا٣بًٍبلى  .(ّ)"أىمَّا مىا يػينػٍقىضي ًفيًو فىبلى ، كىىىذى

 ٯبوزكٕب األمر العمل برأم أحد آّتهدين ا٤بعتربين ُب مسئلة اجتهادية فبل  فحْب يقر
ك٨بالفتو تدخل ُب احملتسب فيو ألف اهلل أمر بطاعتو ُب ٧بكم  ، جيححينها ٨بالفة ىذا الَب 

كحٌب ال تصّب حائرة مضطربة بْب أقواؿ الفقهاء ُب مسائل ، تنتظم الدكلةكلكي ، كتابو
 .كاألحواؿ الشصصية، كاألخبلؽ، كا٤بعامبلت، العبادة

 داجتهاٞبل الناس من باب السياسة الشرعية على العدكؿ عن العمل ب: كمن أمثلتو
إٔب أك يفضي ، لكوف األكؿ ال ٰبقق ا٤بصلحة ا٤برجوة، (ْ)إٔب اجتهاد آخر معترب، معترب

                                                   
 للنوكم، مرجع سابق.، (ِّ/ِ( ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، )ُ)

عدد األجزاء: ، ٝبع كترتيب: أٞبد بن عبد الرزاؽ الدكيش، (ٗٗ/َُ)، ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاءِ)
ية كل عضو ، كالفتول بالرياض -اإلدارة العامة للطبع  -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء ، جزءا ِٔ

  .عبد الرزاؽ عفيفي: اللجنة نائب رئيس، ك عبد اهلل بن غدياف، ك عبد اهلل بن منيعمن: 

عبد اهلل بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل بن ّٔادر الزركشي )ا٤بتوَب:  أليب، (ٗٔ/ِ)، القواعد الفقهية( ا٤بنثور ُب ّ)
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ِط.، الناشر: كزارة األكقاؼ الكويتية، ىػ(ْٕٗ

( كىذه ا٤بسألة تسمى مسألة نقض االجتهاد كىو: "إبطاؿ االجتهاد كإفساده بعد أف كجد كىو ٩با ٰبتاجو القاضي ْ)
كا٤بفٍب كىو ٰبتاج إٔب: أف يكوف االجتهاد الثاين مستىًندان إٔب دليل متفق عليو من نص أك إٝباع أك قياس جلي أك 

أبو العباس شهاب الدين ، (ْٕٕ/ِ)، انظر: جزء من شرح تنقيح الفصوؿ ُب علم األصوؿ قواعد شرعية".
إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ، ىػ(ْٖٔ: أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب بالقراُب )ا٤بتوَب

= 
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كما لو افٌب العلماء ٔبواز معاملة مالية معاصره تبْب بعدي ٢بوقها باحملرمات ،  مفسدة متيقنة
الناس كٞبل كٕب األمر ، فلو عدؿ العلماء عن إباحتها إٔب التحرًن، أك لضرر أك لربا، لغرر

 ُب احملتسب فيو.االجتهاد األكؿ فيدخل ، على االمتناع عنها كأمر ٗبنعها

قوؿ أيب سعيد اإلصطصرم ُب مسئلة األمر بإقامة  -رٞبو اهلل-كقد حكى ا٤باكردم 
أنو ٯبوز لو ": كىو عدكؿ عن االجتهاد بقولو، ا١بمعة مع قلة العدد تغليبان للمصلحة الشرعية

. فمٌب أقره السلطاف (ُ)لمصلحة؛ لئبلَّ ينشأ الصغّب على تركها"لارنا أف يأمرىم بإقامتها اعتب
  .دخل ُب احملتسب فيو

العدكؿ عن اجتهاد سابق  -حرسها اهلل تعأب-إقرار الدكلة : كمثالو ُب الوقت ا٤بعاصر
كقيادة ، ا٤بسعى ةتوسعك،  ٞبل عليو ظهور ا٤بصلحة الراجحة، معترب إٔب اجتهاد جديد معترب

كتدخل ُب دائرة احملتسب ، فتصرج ىذه ا٤بسائل من دائرة احملتسب فيو با٤بنع، للسيارة ا٤برأة
 .كرعاية ٤بصلحة األمة، درءن للفتنة، فيو على من عارض العمل بو

 
 
 
 
 
 
 

                                       
= 

الناشر: رسالة علمية، كلية الشريعة ، ٞبزة بن حسْب الفعر: إشراؼ: الدكتور، ناصر الغامدم )رسالة ماجستّب(
 .ـَََِ-ىػُُِْعاـ النشر: ، جامعة أـ القرل -

ا": -رٞبو اهلل- ( قىاؿى الشَّاًفًعيُّ ُ) اٍلعىدىدي، أىٍك أىٍكثػىري ًمٍنوي، ٍبيَّ مىاتى بػىٍعضيهيٍم، أىٍك غىابيوا، أىٍك انٍػتػىقىلى  كىلىٍو كىانىٍت قػىٍريىةه ًفيهىا ىىذى
ٍن اٍلميٍسًلًمْبى ميسىاًفرنا، أىٍك تىاًجرنا ًمنػٍهيٍم حىٌبَّ الى يػىبػٍقىى ًفيهىا أىٍربػىعيوفى رىجيبلن ٓبٍى يىكيٍن ٥بىيٍم أىٍف ٯبىٍمىعيوا كىلىٍو كىثػيرى مىٍن ٲبىيرُّ ًّٔىا مً 

عبد اهلل ٧بمد بن إدريس ، أليب (َِِ/ُ)، األـكتاب انظر:   "غىيػٍرى سىاًكنو ٓبٍى ٯبيٍمىٍع ًفيهىا إذىا ٓبىٍ يىكيٍن أىٍىليهىا أىٍربىًعْبى 
الناشر: ، ىػ(َِْبن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ا٤بتوَب: 

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْسنة النشر: ، طبعةبدكف  ،بّبكت -دار ا٤بعرفة 
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 : اإلنكار في مسائل الخالؼ.ثانيةالالمسألة 
مسائل فما ىي االحتساب فيها،  إلجتهاد الٍب ال ٯبوزعرفنا فيما مضى مسائل ا

 ا٣ببلؼ؟ كما حكم االحتساب فيها؟.
قد اتفق األئمة على كجوب اإلنكار كالرد على من خالف األدلة كاإلٝباع ا١بواب : 

سواءن كاف ُب باب العقيدة أك ُب باب الفقو أك ُب غّبىا من أبواب الدين، كىي: كل مسئلة 
-ؼ قاؿ ابن القيم مسألة خبلخالفت دليبلن صحيحان أك إٝباع منعقدان، فتسمى مسألتو 

ًؼ ًىيى : "-رٞبو اهلل ا اللٍَّبسي ًمٍن ًجهىًة أىفَّ اٍلقىاًئلى يػىٍعتىًقدي أىفَّ مىسىاًئلى ا٣بًٍبلى كىًإ٭بَّىا دىخىلى ىىذى
ألف  (ُ)"مىسىاًئلي ااًلٍجًتهىاًد، كىمىا اٍعتػىقىدى ذىًلكى طىوىاًئفي ًمٍن النَّاًس ٩بٍَّن لىٍيسى ٥بىيٍم ٙبىًٍقيقه ُب اٍلًعٍلمً 

 .العربة ُب الرجوع إٔب الدليل كاإلٝباع
"كإذا اختلفت ا٤بذاىب فالواجب : -رٞبو اهلل-عبدالعزيز بن باز قاؿ ٠باحة الشيخ 

 .(ِ)ٙبكيم الدليل"
"أما ُب مسائل اإلٝباع فبل كبلـ، ٯبب على ا٤بسلم أف يأخذ ٗبا قالو كقاؿ أيضان: 
 .(ّ)العلماء كال ٱبالفهم"

فإف كاف القوؿ ٱبالف سنة أك إٝباعنا : "-رٞبو اهلل-بن تيمية كقاؿ شيخ اإلسبلـ ا
بي ًإٍنكىاريهي: : "-رٞبو اهلل-، كقاؿ ابن رجب (ْ)"قدٲبنا، كجب إنكاره كفاقا كىاٍلميٍنكىري الًَّذم ٯبًى

 .(ٓ)"مىا كىافى ٦بيٍمىعنا عىلىٍيوً 
ف ُب األدلة، على أف ا٢بجة تكو  -رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز  كقد أكد ٠باحة

لكن : "-رٞبو اهلل-ىي ٧بل النظر كالعناية، كليس أقواؿ الرجاؿ، ألف الرجاؿ ٱبطؤكف، قاؿ 
                                                   

 مرجع سابق.، البن القيم، (ِِْ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبُ)

، د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، الناشر: دار ابن ا١بوزم، (ِِْ، )صرٞبو اهلل بن بازعبد العزيز ( مسائل اإلماـ ِ)
 ىػ.ُّْٔبعد موافقة مؤسسة ابن باز ا٣بّبية، ط: األكٔب، 

 د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، مرجع سابق.، (ِِْ( مسائل اإلماـ عبد العزيز بن باز رٞبو اهلل، )صّ)

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: ، ل(َِٓ/ّ)، ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكلْ)
 ىػ. ُُْٖ، ُط.، بدكف، ىػ(ُُِْسم )ا٤بتوَب: ٧بمد بن عبد الرٞبن بن قا: ٝبعو كرتبو، ىػ(ِٖٕ

 ، البن رجب، مرجع سابق.(ِْٓ/ِ)، ( جامع العلـو كا٢بكمٓ)
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ٯبب على العآب ُب مسائل ا٣ببلؼ أف ينظر ُب األدلة، فإذا كاف الدليل مع أيب حنيفة أخذ 
بو،  بو، كإذا كاف مع مالك أخذ بو، كإذا كاف مع الشافعي أخذ بو، كإذا كاف مع أٞبد أخذ

فالواجب األخذ بالدليل  كىكذا لو كاف مع األكزاعي أك مع إسحاؽ بن راىويو أك غّبٮبا.
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حمُّ  كترؾ ما خالفو؛ ألف اهلل سبحانو يقوؿ: 

َّمبهب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه
(ُ)"(ِ). 

، ُب الوقوع ُب مسائل ا٣ببلؼعذر األئمة  -رٞبو اهلل-كقد أكضح ٠باحة الشيخ 
يقع للعآب بعض الغلط ُب بعض ا٤بسائل، من األئمة األربعة كغّبىم، كليس قد حيث قاؿ: "

الواحد منهم معصومان، بعضهم قد ٚبفى عليو بعض السنة، كقد ال يبلغو ا٢بديث الصحيح 
 . (ّ)"من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط ُب بعض ا٤بذاىب

لعلماء، ٤بصالفتهم الدليل ا ؤلئمةكقد جعل شيخ االسبلـ ابن تيمية ثبلثة أعذار ل
"كىلىًكٍن إذىا كيًجدى ًلوىاًحًد ًمنػٍهيٍم قػىٍوؿه قىٍد جىاءى حىًديثه صىًحيحه : -رٞبو اهلل-الصحيح قاؿ 

 : ثىةي أىٍصنىاؼو اًر ثىبلى يعي اأٍلىٍعذى ًفًو، فىبلى بيدَّ لىوي ًمٍن عيٍذرو ُب تػىرًٍكًو. كىٝبًى  ًٖبًبلى
ـي اٍعًتقىاًدًه  أىحىديىىا:  أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىالىوي.عىدى

ـي اٍعًتقىاًدًه إرىادىةى تًٍلكى اٍلمىٍسأىلىًة ًبذىًلكى اٍلقىٍوًؿ.كىالثَّاًني:   عىدى
:  .(ْ)"اٍعًتقىاديهي أىفَّ ذىًلكى ا٢بٍيٍكمى مىٍنسيوخه  كىالثَّاًلثي

ألتباع عن اإلماـ قوؿ ٓب يقلو سبب رابع كىو: حكاية ا -رٞبو اهلل-كزاد ابن القيم 

                                                   
 .ٗٓسورة: النساء، آية: ( ُ)

(، ٝبع كإعداد كل من د. عبد اهلل بن ٧بمد الطيار كد. أٞبد بن عبد ِٗ)ص، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربِ)
 .العزيز بن باز، مرجع سابق

 مرجع سابق.د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، ، (ِِْاإلماـ عبد العزيز بن باز رٞبو اهلل، )ص ( مسائلّ)

تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل ، (ٗ)ص، ( رفع ا٤ببلـ عن األئمة األعبلـْ)
طبع كنشر: الرئاسة العامة ، ىػ(ِٖٕ: بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب

-ىػَُّْعاـ النشر: ، ا٤بملكة العربية السعودية -إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، الرياض 
 ـ.ُّٖٗ
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ًثّبنا مىا ٰبيٍكىى عىٍن اأٍلىًئمًَّة مىا الى حىًقيقىةى لىوي، كىكىًثّبه ًمٍن اٍلمىسىاًئًل ٱبيىرّْجيهىا : -رٞبو اهلل-قاؿ  "فىكى
ةو مىٍتبيوًعوً   . (ُ)"بػىٍعضي اأٍلىتٍػبىاًع عىلىى قىاًعدى

كذلك انكار ا٤بسائل الٍب   إذان فالواجب ىو الرجوع للدليل عند ا٣ببلؼ، كالواجب
كإذا اختلفت : "-رٞبو اهلل-الشيخ عبدالعزيز بن باز جاءت ٖببلؼ الدليل، قاؿ ٠باحة 

 . (ِ)"ا٤بذاىب فالواجب ٙبكيم الدليل
كعندما رأل الناس ما نسب لؤلئمة من أقواؿ ٨بالفة، أخذكا ّٔا كقالوا ٫بن مقلدكف 

 كىذا خبلؼ كال انكار ُب مسائل االجتهاد.
فوقع اللبس عندىم عندما ٓب يدركوا أف ىناؾ فرؽ بْب مسائل ا٣ببلؼ الٍب ليس ٥با 

 اعتبار ُب الشريعة، كمسائل االجتهاد الٍب ٥با اعتبارىا كأصو٥با ُب الشريعة.
ُب دائرة احملتسب فيو، قوؿ صحيح دؿ عليو فعل مسائل ا٣ببلؼ فالقوؿ بدخوؿ 

 صحابة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.
رٞبو -ٖببلؼ ذلك قوؿه ٨بالف إلٝباع األئمة كما نقلو ابن القيم كغّبه قاؿ  كالقوؿ

إٝباع األئمة،  رد قوؿ مىٍن قاؿ ال إنكار ُب ا٤بسائل ا٤بصتلف فيها، كىذا خبلؼيي ك ": -اهلل
 .(ّ)"كال ييعلم إماـ من أئمة اإلسبلـ قاؿ ذلك

من ا٤بسائل ا٤بصالفة كالٍب أحتسب فيها السلف الصاّب  (ْ)ك٩با ٰبسن ايراده ٭باذج
 على أصحأّا باإلنكار: 

على من شك ُب موت رسوؿ اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنو احتساب الصديق  -ُ
 عليو كسلم، كادعى أنو سيعود، من ىوؿ الصدمة، كعظيم الفاجعة رضي اهلل عنهم.

                                                   
 ، البن القيم، مرجع سابق.(ِِِ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبُ)

 د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد، مرجع سابق.، (ِِْاهلل، )ص( مسائل اإلماـ عبد العزيز بن باز رٞبو ِ)

 ، البن القيم، مرجع سابق.(ِِّ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبّ)

كلبلستزادة من ىذه النماذج انظر: حكم اإلنكار ُب مسائل ا٣ببلؼ، أ.د. فضل إ٥بي، الناشر: إدارة ترٝباف ( ْ)
 ػ. ىُُْٕباكستاف، ط: األكٔب، -اإلسبلـ
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أىبىا بىٍكرو خىرىجى كىعيمىري ٍبني الخىطَّاًب أىفَّ » رضي اهلل عنهما:فقد ركل عبداهلل بن عباس 
بىلى النَّاسي ًإلىٍيًو، كىتػىرىكيوا  ، فىأىقػٍ ، فىأىبىى عيمىري أىٍف يىٍجًلسى : اٍجًلٍس يىا عيمىري ييكىلِّمي النَّاسى فػىقىاؿى

، فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو  أال مىن كافى يعبدي محمدان فإفَّ محمدان صلى اهلل عليو كسلم قد : عيمىرى
: م ، كقاؿى ، كمىن كافى يعبد اهللى فإفَّ اهللى حيٌّ ال يموتي  جن مم خمُّاتى

َّحنخن
: كىاللًَّو لىكىأىفَّ النَّاسى لىٍم يػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى أىنٍػزىؿى ىىًذًه اآليىةى حىتَّى  اآليات. (ُ) كىقىاؿى

 .(ِ)ا٢بديث «..تىالىىىا أىبيو بىٍكرو، فػىتػىلىقَّاىىا ًمٍنوي النَّاسي كيلُّهيٍم، .
السلف على بدعة القدرية، كٓب ٲبنعهم من الرد عليهم ما عندىم من  احتساب -ِ

"قىاؿى ٧بيىمَّدي ٍبني ا٢بٍيسىٍْبً رىًٞبىوي : -رٞبو اهلل-أدلة، استدلوا ّٔا استدالالن باطبلن، قاؿ اآلجرم 
ابىةى رضي اهلل عنهم لىمَّا بػىلىغىهيٍم عىٍن  ؿو شىرىديكا عىٍن طىرًيًق ا٢بٍىقّْ، اللَّوي: كىلىٍوالى أىفَّ الصَّحى قػىٍوـو ضيبلَّ

ًر، فػىرىدُّكا عىلىٍيًهٍم قػىٍو٥بىيٍم، كىسىبُّوىيٍم كىكىفَّريكىيٍم، كىكىذىًلكى التَّاًبعيوفى ٥بىيٍم بًًإحٍ  سىافو سىبُّوا كىكىذَّبيوا بًاٍلقىدى
ٍوا عىنٍ  ًر كىكىذَّبى بًًو كىلىعىنيوىيٍم كىنػىهى ًتًهٍم، كىكىذىًلكى أىًئمَّةي اٍلميٍسًلًمْبى يػىنػٍهىٍوفى  مىٍن تىكىلَّمى بًاٍلقىدى ٦بيىالىسى

اًىًبًهمٍ  رًيًَّة كىعىٍن مينىاظىرىهًتًٍم كىبػىيػَّنيوا لًٍلميٍسًلًمْبى قىًبيحى مىذى فلوال أف ىؤالء ردكا على ، عىٍن ٦بيىالىسىًة اٍلقىدى
حتساب على منكرىم ما . فلم ٲبنع من اال(ّ)"القدرية ٓب يسع من بعدىم الكبلـ على القدر

 .(ْ)زعموه من نصرىم السنة
                                                   

 .َّسورة الزمر، آية  (ُ)

ٙبقيق: ، بىابي مىرىًض النَّيًبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىكىفىاتًوً ، كتاب: ا٤بغازم، ْْْٓبرقم:  (ُْ/ٔ( صحيح البصارم )ِ)
 ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

ىػ( احملقق: ٧َّٔبمد بن ا٢بسْب بن عبد اهلل اآلجيرّْمُّ البغدادم )ا٤بتوَب:  بكر ، أليب(َِٕ/ِ)، الشريعةانظر: ( ّ)
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ِط.، الرياض -دار الوطن ، الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي

٢باؿ القدرية كعقيدهتم حيث قاؿ: "ٍب نبغ ُب عهدىم كأكاخر عهد  -رٞبو اهلل-دؽ كصف ابن القيم أ( كما ْ)
الصحابة القدرية ٦بوس ىذه األمة الذين يقولوف ال قدر كأف األمر أنف فمن شاء ىدل نفسو كمن شاء أضلها 
كمن شاء ٖبسها حظها كأٮبلها كمن شاء كفقها للصّب ككملها كل ذلك مردكد إٔب مشيئة العبد كمقتطع من 

كزعمت ىذه الفرقة أهنم بذلك للسنة ، لعزيز ا٢بميد فأثبتوا ُب ملكو ماال يشاء كُب مشيئتو ما ال يكوف...مشيئة ا
ناصركف كللقدر مثبتوف كألقواؿ أىل البدع مبطلوف ىذا كقد طوكا بساط التكليف كطففوا ُب ا٤بيزاف غاية 

عل الذنوب كاألكزار كقالوا أهنا ُب ا٢بقيقة فعل التطفيف كٞبلوا ذنؤّم على األقدار كبرأكا أنفسهم ُب ا٢بقيقة من ف
، (ْ-ّ)ص، كلبلستزادة انظر: شفاء العليل ُب مسائل القضاء كالقدر كا٢بكمة كالتعليل .ا٣ببلؽ العليم اْب..."

 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ الناشر: دار ا٤بعرفة، بّبكت،البن القيم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





478 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

كما فارقوا فيو ٝباعة  (ُ)على ا٣بوارج بدعتهمرضي اهلل عنهم احتساب الصحابة  -ّ
ا٤بسلمْب، كمن ذلك أف علي بن أيب طالب انتهى بو اإلنكار عليهم إٔب قتا٥بم فقد ركل 

، فقاؿ: اطلبوا، ا٣بوارج، فقتل "عن طارؽ بن زياد قاؿ: سار علي إٔب النػٍَّهرىكافاإلماـ أٞبد: 
قـو يتكلموف بكلمة ا٢بق، ال ٯباكز حلوقهم،  سيجيئفإف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "

ٲبرقوف من اإلسبلـ كما ٲبرؽ السهم من الرًَّميَّة، سيماىم، أك فيهم، رجل أسودي ٨بيٍدىج اليد، 
كإف ٓب يكن فيهم فقد قتلتم خّب  ُب يده شعرات سيود"، إف كافى فيهم فقد قتلتم شرَّ الناس،

. كقد (ِ)"الناس، قاؿ: ٍب إنا كجدنا ا٣بدج، قاؿ فصررنا سجودان، كخرَّ علىَّ ساجدان معىنا
أنكركا عليهم، بسبب ما خالفوىم فيو من الفهم الصحيح للنصوص كما شذكا بو عن ٝباعة 

 ا٤بسلمْب.
"كأكؿ بدعة ظهرت بدعة القدر كبدعة : -كفقو اهلل-قاؿ الشيخ صاّب الفوزاف 

اإلرجاء، كبدعة التشيع كا٣بوارج ك٤با حدثت الفرقة بعد مقتل عثماف ظهرت بدعة ا٢بركرية، 
ٍب ُب أكاخر عصر الصحابة حدثى القدرية ُب آخر عصر ابن عمر كابن عباس كجابر 

حدثت ُب أكاخر كأمثا٥بم من الصحابة، كحدثت ا٤برجئة قريبا من ذلك. كأما ا١بهمية فإهنا 
عصر التابعْب بعد موت عمر بن عبد العزيز، كقد ركم أنو أنذر ّٔم، ككاف ظهور جهم 

                                                   
صلى اهلل عليو كسلمت، ٍب عظمت كخرجت ُب عهد ( كا٣بوارج: فرقة معركفة طلت برأسها على عهد رسوؿ اهلل ُ)

كقاتلهم ا٣بليفة الراشد  -رضي اهلل عنو كأرضاه -ا٣بليفة الراشد عثماف بن عفاف، كحاصركه ُب بيتو، كقتلوه شهيدان 
علي رضي اهلل عنو ُب معركة النهركاف فقتلهم، ككاف رسوؿ اهلل قد حذر منهم، كىم يكفركف بالكبائر، كٱبرجوف 

كاـ بدعول االنكار. كُب ىذا الزماف انتشرت عقيدة ا٣بوارج بْب الناس، بسبب تغلغل ا١بماعات ا٢بزبية على ا٢ب
ا٤بنتسبة لئلسبلـ ُب آّتمعات، كانتسب ٥بم بعض طبلب العلم فزادكا الظبلـ ظلمة، كقلدىم من ال يعرؼ كبلـ 

٧بمد ا٢بسن بن علي لئلماـ أيب ر: شرح السنة، انظ .ربو، كاهلل ا٤برجو أف ٱبلص ا٤بسلمْب من ىذه العقيدة الفاسدة
الرياض، -، ٙبقيق: خالد بن قاسم الردادم، الناشر: دار الصميعي(ٖٓ)ص، ىػ(ِّٗ)ا٤بتوَب:  مالربّٔار بن خلف 

٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب )ا٤بتوَب: ، للعبلمة (ِٗ/ُ)، شرح العقيدة الواسطيةانظر: ، ك قُِْٔ، ٔط: 
 .ىػ(ُُِْ
الناشر: دار ابن ا١بوزم للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربية ، أحاديثو كاعتُب بو: سعد بن فواز الصميلخرج 

 ىػ.ُُِْ، ٔط.، السعودية

البن ، : إسناده صحيحكقاؿ -رٞبو اهلل-قاؿ ٧بققو الشيخ أٞبد شاكر ، (ُِِ/ِ)، ( مسند أٞبد ت شاكرِ)
 القيم، مرجع سابق.
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ىذه البدع ظهرت ُب القرف الثاين كالصحابة ، ٖبراساف ُب خبلفة ىشاـ بن عبد ا٤بلك
كظهرت بدعة التصوؼ ... موجودكف كقد أنكركا على أىلها، ٍب ظهرت بدعة االعتزاؿ

. ككل ىؤالء من أىل البدع ٰبتجوف (ُ)بعد القركف ا٤بفضلة" القبوركبدعة البناء على 
بالنصوص كلكن احتجاجاهتم باطلة ٤بصالفتهم ما دلت عليو أدلة الكتاب كالسنة لفظان 

 كمعُب فوجب االحتساب عليهم كا١بهاد ُب رد أقوا٥بم.
كر االحتساب على ا٤بسائل ا٣ببلفية ُب أبواب متفرقة من أبواب الفقو كالٍب أن -ْ

 فيها العلماء على من خالف الدليل: 
عىٍن اٍبًن ف على من نكح نكاح متعةرضي اهلل عنو احتساب عمر بن ا٣بطاب  -ُ

: ًإفَّ رىسيوؿى اهلل »رضي اهلل عنو قاؿ:  عيمىرى  لىمَّا كىًليى عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب، خىطىبى النَّاسى فػىقىاؿى
ا يػىتىمىتَّعي صلى اهلل عليو كسلم أىًذفى لىنىا ًفي اٍلميتػٍ  ثنا، ثيمَّ حىرَّمىهىا، كىاللَّوً  الى أىٍعلىمي أىحىدن عىًة ثىالى

لَّهىا كىىيوى ميٍحصىنه ًإالَّ رىجىٍمتيوي بًاٍلًحجىارىًة، ًإالَّ أىٍف يىٍأتًيىًني بًأىٍربػىعىةو يىٍشهىديكفى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو أىحى 
 .(ِ)«بػىٍعدى ًإٍذ حىرَّمىهىا

: "اتفاؽ األئمة كسائر أىل األثر -اهلل مارٞبه-كقد قاؿ ابن قدامة عن ابن عبد الرب 
 . (ّ)على ٙبرًن نكاح ا٤بتعة"

                                                   
الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية ، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزافشيخ ، لل(ُْٔ)ص، التوحيدكتاب ( ُ)

 .ىػُِّْ، ْط.، ا٤بملكة العربية السعودية -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

، باب نكاح ا٤بتعة، ٙبقيق شعيب األرنؤكط، كآخركف كقالوا: ُّٔٗ( برقم: ُّٖ/ّخرجو ابن ماجو ُب سننو )أ( ِ)
من طريق أيب نضرة عن جابر بن ُُِٕبرقم:  (ٖٖٓ/ِبنحوه مسلم صحيح مسلم )حديث صحيح، كأخرجو 

فلما قاـ عمر قاؿ: إف اهلل كاف ٰبل لرسولو ما شاء ٗبا شاء، كإف القرآف قد نزؿ منازلو...، كأبًتُّوا "عبد اهلل قاؿ: 
، إال رٝبتيو با٢بجارة عىًة تاب: ا٢بج، ". كنكاحى ىذه النساء، فلن أيكتىى برجل نكح امرأةى إٔب أجلو تػٍ بىابه ُب اٍلمي

 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، بًا٢بٍىجّْ كىاٍلعيٍمرىةً 
ائًزىةه. كىعىلىٍيًو أىٍكثػىري أىٍصحىاًب عىطىاًء ، (ُٕ/ٕ)، انظر: ا٤بغِب البن قدامة ، أىنػَّهىا جى كقاؿ: "كحيًكيى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو
. كىبًًو قىاؿى اٍبني  . كقاؿ السرخسي كىطىاكيسو "ٍب رجع ابن عباسو رضي اهلل عنو قبل موتو عن : -رٞبو اهلل-جيرىٍيجو

 (.ُُِ/ُِالقوؿ ٔبوازه". انظر: ا٤ببسوط للسرخسي )

ائًزىةه. كىعىلىٍيًو أىٍكثػىري أىٍصحىاًب عىطىاءً ، (ُٕ/ٕ)، ( انظر: ا٤بغِب البن قدامةّ) ، أىنػَّهىا جى  كقاؿ: "كحيًكيى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو
. كقاؿ السرخسي  . كىبًًو قىاؿى اٍبني جيرىٍيجو رضي اهلل عنو قبل موتو عن القوؿ  "ٍب رجع ابن عباسو  -رٞبو اهلل-كىطىاكيسو

= 
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حرمانو الزكجة من دية رضي اهلل عنو على الفاركؽ  الضٌحاؾ بن سفيافى احتساب  -ِ
 أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو»زكجها، كقد جاء الدليل ٖببلفو، ركل الضحاؾ بن سفياف: 
 .(ُ)«كسلم كتب إليو توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زكجها

احتساب ايب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو على ابن عباس القوؿ بأف الربا ُب  -ّ
 النسيئة دكف الفضل.
ثػىنىا أىبيو بىٍكرو أىٍٞبىدي ٍبني سيلىٍيمىافى ُب مستدركو قاؿ: " -رٞبو اهلل-أخرج ا٢باكم  حىدَّ

: اٍلفىًقيوي، ثنا ا٢بٍى  ، ثنا رىٍكحي ٍبني عيبىادىةى، ثنا حىيَّافي ٍبني عيبػىٍيًد اللًَّو اٍلعىدىًكمُّ، قىاؿى ـو
سىني ٍبني ميٍكرى

: كىافى اٍبني عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، الى يػىرىل بًًو بىٍأسنا زىمىانن  ا سىأىٍلتي أىبىا ٦ًبٍلىزو عىًن الصٍَّرًؼ، فػىقىاؿى
: ًإ٭بَّىا الرّْبىا ُب النًَّسيئىًة فػىلىًقيىوي أىبيو سىًعيدو  ًمٍن عيٍمرًًه، مىا كىافى  ا بًيىدو، فىكىافى يػىقيوؿي ننا، يػىٍعًِب يىدن ًمٍنوي عىيػٍ

أىفَّ رىسيوؿى  ا٣ٍبيٍدرًمُّ فػىقىاؿى لىوي: يىا اٍبنى عىبَّاسو أىالى تػىتًَّقي اللَّوى؟ ًإٔبى مىٌبى تػىوىكّْلي النَّاسى الرّْبىا؟ أىمىا بػىلىغىكى 
ٍرى  ىٍشتىًهي ٛبى ًتًو أيْـّ سىلىمىةى: ًإينّْ "ألى  عىٍجوىةو، اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ذىاتى يػىٍوـو كىىيوى ًعٍندى زىٍكجى

ٍرو عىٍجوىةو،  ٍرو ًإٔبى رىجيلو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، فىجىاءى بىدىؿى صىاعىٍْبً صىاعه ًمٍن ٛبى فػىبػىعىثىٍت صىاعىٍْبً ًمٍن ٛبى
ٍرىةن،فػى  بىوي، فػىتػىنىاكىؿى ٛبى ٍبيَّ  قىامىٍت فػىقىدَّمىٍتوي ًإٔبى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىلىمَّا رىآهي أىٍعجى

 : ، فػىقىاؿى ا؟»أىٍمسىكى ٍرو ًإٔبى رىجيلو ًمنى « ًمٍن أىٍينى لىكيٍم ىىذى ةى: بػىعىٍثتي صىاعىٍْبً ًمٍن ٛبى فػىقىالىٍت أيُـّ سىلىمى
ٍيًو فػىقى ا ا الصَّاعي اٍلوىاًحدي، كىىىا ىيوى كيٍل فىأىٍلقىى التٍَّمرىةى بػىٍْبى يىدى : أٍلىٍنصىاًر، فىأىتىانىا بىدىؿى صىاعىٍْبً ىىذى اؿى

ريدُّكهي الى حىاجىةى ًلي ًفيًو التٍَّمري بًالتٍَّمًر، كىاٍلًحٍنطىةي بًاٍلًحٍنطىًة، كىالشًَّعيري بًالشًَّعيًر، كىالذَّىىبي »
، فىمىٍن زىادى فػىهيوى رًبنابً  ، ًمٍثالن ًبًمٍثلو ننا ًبعىٍينو ا بًيىدو، عىيػٍ : « الذَّىىًب، كىاٍلًفضَّةي بًاٍلًفضًَّة، يىدن ٍبيَّ قىاؿى
: جىزىاؾى اللَّوي يىا أىبىا سىًعيدو ا١بٍىنَّةى، فىًإنَّكى « كىذىًلكى مىا ييكىاؿي كىييوزىفي أىٍيضنا» فػىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو

 . (ِ)"تىًِب أىٍمرنا كيٍنتي نىًسيتيوي أىٍستػىٍغًفري اللَّوى كىأىتيوبي إًلىٍيًو. فىكىافى يػىنػٍهىى عىٍنوي بػىٍعدى ذىًلكى أىشىدَّ النػٍَّهيً ذىكَّرٍ 

                                       
= 

، ىػ(ّْٖمد بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ا٤بتوَب: ، حمل(ُُِ/ُِ)، ٔبوازه". انظر: ا٤ببسوط
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْالنشر:  تاريخ، بدكف طبعة -بّبكت -الناشر: دار ا٤بعرفة 

، ٙبقيق باب ُب ا٤برأة ترثي من ًديىًة زكًجها، كتاب: الفرائض، ِِٕٗبرقم:  (ُٓٓ/ْ)أخرجو ابو داككد ُب سننو ( ُ)
 . مرجع سابق.حديث صحيحشعيب األرنؤكط ك٧بمد كامل، كقاال: 

ا حىًديثه ". كقاؿ: ، كتاب: البيوعِِِٖبرقم:  (ْٗ/ِ( أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب )ِ) ىىذى
= 



484 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 .......................(ُ)احتساب الفقهاء على ا٤بصالفْب ُب مسألة ا٢بشوش -ْ
كىالى ٯبىيوزي انكار الفقهاء ٥با حيث قاؿ: " -رٞبو اهلل-فقد أكرد العبلمة ابن القيم  (ِ)كالنبيذ

                                       
= 

ٍسنىاًد كىٓبٍى ٱبيىرّْجىاهي ًّٔىًذًه السّْيىاقىةً   ، مرجع سابق."صىًحيحي اإٍلً

: "كىإًتٍػيىاًف النّْسىاًء ًُب ا٢بٍيشيوًش"، انظر: قاؿ -رٞبو اهلل- ( ا٢بشوش ا٤براد بو: اتياف النساء ُب أدبارىن قالو ابن تيميةُ)
ييكىُبَّ با٢بيشيوش عن قاؿ ابن األثّب ُب غريب األثر: " تيمية، مرجع سابق.، البن (ِِٗ/ِٕ)، ٦بموع الفتاكل
د الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ّٓ، (َّٗ/ُ)، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر"، انظر: مواضع الغائط

 -اىر أٞبد الزاكل ٙبقيق: ط، ىػ(َٔٔبن ٧بمد بن ٧بمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب: 
 .ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗبّبكت،  -الناشر: ا٤بكتبة العلمية ، ٧بمود ٧بمد الطناحي

: "قاؿ الشافعي: فلست أرخص فيو بل أهنى عنو. كاعلم أف مذىب الشَّاًفًعيُّ كىمىا -رٞبو اهلل-كقاؿ ا٤باكردم 
اًء أىفَّ  ـه، كىحيًكيى عىٍن نىاًفعو كىاٍبًن أىيب ميلىٍيكىةى كىزىٍيًد عىلىٍيًو الصَّحىابىةي كىٝبيٍهيوري التَّابًًعْبى كىاٍلفيقىهى كىٍطءى النّْسىاًء ُب أىٍدبىارًًىنَّ حىرىا

، كىاٍختػىلىفىًت الرّْكىايىةي ًفيًو عىٍن مىاًلكو فػىرىكىل عىنٍ  ٍغًرًب أىنَّوي ٍبًن أىٍسلىمى أىنَّوي ميبىاحه، كىرىكىاهي نىاًفعه عىًن اٍبًن عيمىرى أىبىاحىوي ًُب   وي أىٍىلي اٍلمى
: سىأىلىٍتوي عىٍنوي فىأىبىاحىوي ". : أىبيو ميٍصعىبو فهذه ا٤بسائل من ا٤بسائل احملتسب فيها ٤بصالفتها الدليل  ًكتىاًب السّبة. كىقىاؿى

الصحيح، كال نظر كال اعتبار لؤلقواؿ احملالفة للدليل كلو نسبت إٔب من على باعو ُب العلم، ألهنا قد تكوف 
٥بم، مكذكبة عليهم، كٰبتسب على من قاؿ ّٔا ٤بصالفتها الدليل الصحيح، كعلى من قلدىم مدسوسة ُب قو 

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىيٍ ألف  فيها. ًو ىذا العمل يعد من الكبائر ٤با ركم عن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى
قاؿ األلباين: صحيح،  «.ٍمرىأىةن ًفي ديبيرًىىا أىٍك كىاًىننا فػىقىٍد كىفىرى ًبمىا أيٍنًزؿى عىلىى ميحىمَّدو مىٍن أىتىى حىاًئضنا أىًك ا»كىسىلَّمى: 

مد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمرم، أبو عبد اهلل، كٕب الدين، حمل، ُٓٓ( برقم: ُّٕ/ُأنظر: مشكاة ا٤بصابيح )
الثالثة، ، ط: بّبكت -الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ، لبايناحملقق: ٧بمد ناصر الدين األ، ىػ(ُْٕالتربيزم )ا٤بتوَب: 

(، أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ُّٕ/ٗ)، انظر: ا٢باكم الكبّب ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعيك  .ـُٖٓٗ
 -ٙبقيق: الشيخ علي ٧بمد معوض ، ىػ(٧َْٓبمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهّب با٤باكردم )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُط.، بّبكت - ا٤بوجود، الناشر: دار الكتب العلمية الشيخ عادؿ أٞبد عبد

. كىال-رٞبو اهلل-( قاؿ ابن قدامة ِ) ثىةي أىيَّاـو ًلكى النًَّبيذي( يػىٍعًِب: أىفَّ النًَّبيذى ميبىاحه مىا ٓبٍى يػيٍغلى، أىٍك تىٍأٌبى عىلىٍيًو ثىبلى نًَّبيذي: : ")كىكىذى
ٍره أىكٍ  ثىةي زىبًيبه أىٍك ٫بىٍويٮبيىا؛ لًيىٍحليوى بًًو اٍلمىاءي، كىتىٍذىىبى ميليوحىتيوي، فىبلى بىٍأسى بًًو مىا ٓبٍى يػيٍغلى، أىٍك تىٍأٌبى  مىا يػيٍلقىى ًفيًو ٛبى عىلىٍيًو ثىبلى

. كىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى:  ؛ ًلمىا رىكىيٍػنىا عىٍن اٍبًن عىبَّاسو عليو كسلم كىافى يىصيوـي، عىًلٍمت أىفَّ رىسيوؿى اهلل صلى اهلل »أىيَّاـو
ا ا : اٍضًرٍب ًبهىذى . فػىقىاؿى يػٍَّنت ًفٍطرىهي بًنىًبيذو صىنػىٍعتيوي ًفي ديبَّاءو ثيمَّ أىتػىٍيتو بًًو، فىًإذىا ىيوى يىًنشُّ ا فػىتىحى ٍلحىاًئًط؛ فىًإفَّ ىىذى

ـه". رىكىاهي أىبيو دىاكيد كى « شىرىابي مىٍن الى يػيٍؤًمني بًاىللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً  أًلىنَّوي إذىا بػىلىغى ذىًلكى صىارى ميٍسًكرنا، كىكيلُّ ميٍسًكرو حىرىا
ؼى ًُب ٙبىٍرٲبًًو كىًإٍف أى  غىلىيىاًف اٍلًقٍدًر، كىقىذىؼى بًزىبىًدًه، فىبلى ًخبلى ثىةي أىيَّاـو كىٓبىٍ كقاؿ أيضان: "أىمَّا إذىا غيًليى اٍلعىًصّبي ى تىٍت عىلىٍيًو ثىبلى

ثى يػيٍغلى، فػىقىاؿى أى  ثنا، مىا ٓبٍى يػيٍغلى، فىًإذىا أىتىى عىلىٍيًو أىٍكثػىري ًمٍن ثىبلى ـه. كىقىاؿى أىٍٞبىدي: اٍشرىٍبوي ثىبلى ابػينىا: ىيوى حىرىا ، فىبلى ٍصحى ًة أىيَّاـو
اٍشرىبيوا »صلى اهلل عليو كسلم:  هللتىٍشرىٍبوي. كىأىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى: ىيوى ميبىاحه مىا ٓبٍى يػيٍغلى كىييٍسًكٍر؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ ا

". كمنشأ ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة كاف بسبب التوىم كالظن،  رىكىاهي أىبيو دىاكيد«. ًفي كيلِّ ًكعىاءو، كىالى تىٍشرىبيوا ميٍسًكرنا
= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًء ا٢بٍى  نًيّْْبى ُب مىٍسأىلىًة ا٢بٍيشيوًش كىًإتٍػيىاًف النّْسىاًء ُب أىٍدبىارًًىنَّ بىٍل ًعٍندى فػيقىهى ًديًث تػىٍقًليدي بػىٍعًض اٍلمىدى
ٍنكى  ا فػىٍوؽى اإٍلً اًء أىٍىًل أىفَّ مىٍن شىًربى النًَّبيذى اٍلميٍصتىًلفى ًفيًو حيدَّ، كىىىذى اًر بًاللّْسىاًف، بىٍل ًعٍندى فػيقىهى

ًدينىًة يػيفىسَّقي، كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىتيوي  "نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٞبىدي، ُب شىاًرًب النًَّبيًذ، ، كقاؿ ابن قدامة: (ُ)"اٍلمى
ا قىاؿى الشَّاًفًعيُّ   . (ِ)"ٰبيىدُّ، كىالى تػيرىدُّ شىهىادىتيوي. كىًّٔىذى

فمسائل ا٣ببلؼ ٯبب فيها اإلنكار كمن قاؿ بغّب ىذا فهو ٨بطئ أشد ا٣بطاء قاؿ 
كأنكركا أشد اإلنكار على من خالف بعد قياـ ا٢بجة عليو ككيف ٓب : "-رٞبو اهلل-ابن حـز 

 . (ّ)"ضربوا على ذلك بالسيوؼ من خالفهم فأم إنكار أشد من ىذا ينكركا كقد

بلؼ من احملتسب فيو، كاإلنكار عليها بالسيوؼ مسائل ا٣ب -رٞبو اهلل-فعد ابن حـز 
 من ٝبلة االحتساب كمن أشد أنواعو.

ٍب إف القوؿ ٖببلؼ ىذا يلـز منو تعطيل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كتعطيل 
االحتساب ٕبجة جواز ا٤بصالفة كلو ظفر الشيطاف ّٔذا لكاف فيو ىدـ ٢بصوف العقيدة، 

أف لكل عآبو زلة، كلكل جواد كبوة، فدخوؿ مسائل ا٣ببلؼ كتعطيل ألمهات الشريعة، إذ 

                                       
= 

عي بقولو:  -اهلل رٞبو-كما حكاه شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  اًء اٍلميٍسًلًمْبى، ٠بًى وا أىفَّ النَّيًبَّ صلى اهلل "كىلىًكنَّ بػىٍعضى عيلىمى
؛ كىلىٍيسى  ؛ بىٍل النًَّبيذي عليو كسلم رىخَّصى ًُب النًَّبيًذ، كىأىفَّ الصَّحىابىةى كىانيوا يىٍشرىبيوفى النًَّبيذى: فىظىنُّوا أىنَّوي اٍلميٍسًكري  كىذىًلكى

اًء الًَّذم شىرًبىوي النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم كىالصَّحىابىةي ىيوى أىنػَّهي  ٍم كىانيوا يػىٍنًبذيكفى التٍَّمرى أىٍك الزَّبًيبى أىٍك ٫بىٍوى ذىًلكى ُب اٍلمى
؛ لًئىبلَّ  ثو ؛ كىالى يىٍشرىبيوي بػىٍعدى ثىبلى ؛ كىثىاًلثى يػىٍوـو ، كىثىاينى يػىٍوـو تىكيوفى الشّْدَّةي قىٍد بىدىٍت ًفيًو؛ كىًإذىا حىٌبَّ ٰبىٍليوىا، فػىيىٍشرىبيوي أىكَّؿى يػىٍوـو

أليب ٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن ، (ُُٕ، َُٕ/ٗ)، انظر: ا٤بغِب البن قدامة". تىدَّ قػىٍبلى ذىًلكى ٓبٍى يىٍشرىبٍ اشٍ 
ىػ(، الناشر: َِٔ)ا٤بتوَب: أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي 

،  ّٖٗٔبرقم:  (ّٖٓ/ٓ)ديث أخرجو أبو داكد ُب سننو ـ. كا٢بُٖٔٗ-ىػُّٖٖمكتبة القاىرة، تاريخ النشر: 
 كتاب األشربة، باب كفد عبد القيس، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، ٧بىمَّد كاًمل قره بللي، كقاال ٧بققاه: صحيح.

 ، البن تيمية، مرجع سابق.(ُٓٗ/ّْ)، ٦بموع الفتاكلكانظر: 

 مرجع سابق. البن القيم،، (ِِّ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبُ)

 مرجع سابق.، (ُْٔ/َُ)، ( ا٤بغِب البن قدامةِ)

٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب  ، أليب(ِّٕ/ْ)، ( اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـّ)
 بّبكت. - الناشر: دار اآلفاؽ ا١بديدة، الشيخ أٞبد ٧بمد شاكر، ٙبقيق: ىػ(ْٔٓالظاىرم )ا٤بتوَب: 
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ُب احملتسب فيو من باب أكٔب، كالعربة بالدليل، ليس بقوؿ فبلف، أك مذىب فبلف، كلو كاف 
عا٤بان مبجبلن، من أجل العلماء، ىذا ما قرره علماء اإلسبلـ، كىي كصية األئمة األربعة بأف 

 الدليل ىو مذىبهم.

"فإف القاعدة بقولو:  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز  كىو ما قرره ٠باحة
كغّبه أف العآب ٲبدح ٗبا كافق  -رٞبو اهلل-الشرعية كما نبو عليها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

. فمدحو كذمو ٗبعُب تأييده (ُ)"الكتاب كالسنة كيذـ على ما خالف فيو الكتاب كالسنةفيو 
موافقة العآب للدليل فإذا خالف أنكر عليو كعلى من أك اإلنكار عليو، كىو متوقف على 

 قلده ٤بصالفتهم الدليل أك اإلٝباع. 
 ال تدخل ُب احملتسب فيوإذا كاف اجتهادان  االجتهاديةسائل ا٤بك٩با سبق يتبْب أف 

فتدخل  ٖببلؼ مسائل ا٣ببلؼ كال ا٤بقلد لو.، لكوهنا ال ٚبالف األدلة كال ينكر على آّتهد
 .ا٤بقلد لوكينكر على ، فينكر على ا٤بصالف للحق، ُب احملتسب فيو ٤بصالفتها لؤلدلة

 :ما توفر فيو ثبلثة شركطالجتهاد الذم ال يدخل ُب احملتسب فيو ا تبْب منو أفك 
 إما ظِب الثبوت أك ظِب الداللة.، أف يكوف اإلجهاد ُب الظنيات فقط -ُ
 .اٝباعأف ال يصادـ االجتهاد نصه أك  -ِ
 .االجتهادصادر من ٦بتهد توافرت فيهم شركط  االجتهادأف يكوف  -ّ
أف االجتهاد إذا قابل نصه أك اٝباع أك قياسه جلي أك قاعدة كلية أك إذا قاـ باالجتهاد ك 

كأنو يلحق باحملتسب فيو بعض ما يقع ُب ، فيدخل ُب احملتسب فيو، من قصر دكف مرتبتو
كأمر ، كتتبع الرخص، كالتعصب للمذاىب: من ا٤بصالفاتعند ا٤بمارسة مسائل االجتهاد 

ى العمل بو من الناس عل كٕب األمرٞبل أف ما كتبْب ٩با سبق  الناس بعدـ الدخوؿ ُب ا٣ببلؼ.
من العمل  وتركما ٞبلهم على  كأ، األخذ برأم أحد آّتهدين كجب أخذه كعدـ ٨بالفتو

كجب أخذه فإنو كذلك ، مصلحة شرعيةوجود لجتهاد جديد إلزامهم العمل باك ، اجتهاد سابقب
  .حفظان ٤بصلحة األمةك ، ٝبعان للكلمة، كمن خالفو فيحتسب عليو، كعدـ ٨بالفتو

                                                   
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ، (َٖ/َّكمقاالت متنوعة، )( ٦بموع فتاكل ُ)

 .مرجع سابقالشويعر، 
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 تمهيد

 االحتساب لغة: 
: كىو بعدة معاين منها ما حكاه ا٥بركم كابن فارس كىومصدر حسبى ٰبسبي حسبةن 

  . (ُ)"حسن التدبّب"
 :ىو كاصطالحان 

  . (ِ)""االحتساب ٗبعُب اإلنكار على شيء: -رٞبو اهلل-اؿ التهانومق
 . مباشرة تغيّب ا٤بنكراتكيأٌب ٗبعُب : 

 فكل كاحد منهم لو عملو كدرجتو.، سواءن كاف باليد أك باللساف اك بالقلب
ا٤بتعلقة  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة تقريرات كسيتناكؿ ىذا ا٤ببحث 

كالٍب ستبْب ، كقواعده، كدرجاتو، كأركانو، شركط االحتسابكػتقريراتو ُب   باالحتساب
كىو ٨بتلف عن ما قبلو من ا٤بباحث ُب ، أٮبية ىذا ا٤ببحث الذم يتناكؿ آخر أركاف ا٢بسبة

كىذا ، ا٤بباحث السابقة تراعي التأصيل ُب ا١بوانب الٍب تسبق االحتسابكذلك أف ، العمل
 .ا٤ببحث يراعي التأصيل ٤با يصاحب التغيّب من أحكاـ كمسائل أك ما يأٌب بعدىا

                                                   
 مرجع سابق. ، البن فارس، (ِّّ)ص، ك٦بمل اللغة، للهركم، مرجع سابق، (ُّٗ/ْ)، ( هتذيب اللغةُ)
القاضي ٧بمد حامد بن ٧بٌمد ٧بمد بن علي ابن ، (َُٖ/ُ)، كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـوموسوعة  ( ِ)

إشراؼ كمراجعة: د. ، ٙبقيق: د. علي دحركج، ىػ(ُُٖٓصابر الفاركقي ا٢بنفي التهانوم )ا٤بتوَب: بعد 
، بّبكت -الناشر: مكتبة لبناف ناشركف ، رفيق العجم، نقل النص الفارسي إٔب العربية: د. عبد اهلل ا٣بالدم

 ـ.ُٔٗٗ ،ُط.
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 .االحتساب (ُ)المطلب األول: شروط

 .كىي ثبلثة شركط
 -هللارٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة  لتقريراتكسيتناكؿ ىذا ا٤بطلب عرض 

 : االحتساب على ا٤بنكرات ىي على النحو التإبشركط ُب 

ًاألول:ًتحققًضوابطًً ً:ًوىيً-(ِ)السابقًذكرىا-األربعةًًًًالمنكرالشرط

 : من جهتْب، كونو منكر -ُ
رٞبو - الغزإب كما قرره،  كال يشَبط فيو العقل، من جهة فاعلو كيكفي أنو إنساف - أ

 .(ّ)"كأقل ما يكفي ُب ذلك أف يكوف إنسانان": بقولو -اهلل
  .كمن جهة ذات ا٤بنكر بأف يكوف مقطوعه بأنو ٩بنوع - ب
 كوف ا٤بنكر موجود ُب ا٢باؿ. -ِ
 كوف ا٤بنكر ظاىر من غّب ٘بسس. -ّ
 كوف ا٤بنكر معلـو ببل اجتهاد. -ْ

كال حاجة ، فيها اإلشارةفيكفي ، كقد سبق بياهنا كالوقوؼ عندىا ُب ا٤ببحث السابق
 .للتكرار

أف لبلحتساب على ا٤بنكرات شركط كأكؿ شركطو ٙبقق ضوابط : ك٩با سبق يتبْب لنا
 .احملتسب فيو

                                                   
مىاتػيهىا"( قاؿ ابن فارس: "الشَّرىطي ُ) مىةي، كىأىٍشرىاطي السَّاعىًة: عىبلى ، البن فارس، (َِٔ/ّ)، مقاييس اللغة. انظر: : اٍلعىبلى

"قىاؿى اٍلغىزإبٌ: ىيوى مىا الى ييوجد الشٍَّيء ًبديكنًًو، كىالى يٍلـز أىف ييوجد ًعٍنده". كقيل: كفي االصطالح:  مرجع سابق.
، أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء: . انظر"الشرط ما يتوقف عليو كجود الشيء"

 القونوم، مرجع سابق.، (ِّ)ص

 من الفصل األكؿ. -ا٤ببحث الثالث-ذكرىا ُب  سبق( ِ)

 مرجع سابق. ، للغزإب، (ِّٕ/ِ( إحياء علـو الدين، )ّ)
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ًمنو. ًأشد ًباإلنكارًمنكر ًيحصل ًل ًأن ًالثاني: ًالشرط

أك ترؾ معركؼ ، فإذا كاف يسبب منكران أشد كارتكاب منكر منهي عنو أشد حرمة
رٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز كىو ما قرره ٠باحة ، حينئذو اإلنكارفبل يصح ، ألـز كأكجب

فإذا  ، يشَبط ُب ىذا أالَّ يكوف ىذا اإلنكار بسبب كقوع ما ىو أنكر": حيث قاؿ -هللا
فليجتنب ذلك حٌب ال يقع األكرب إذا أنكر ، كاف إنكاره ٥بذا ا٤بنكر ٱبشى منو منكر أكرب

 . (ُ)"عليو

 حت جت هب مب خب حب جبُّ: ا٢بق تبارؾ كتعأبكشاىده ىو ما ُب قوؿ 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت
َّخضحض

(ِ). 
 .؟كقد يقوؿ احملتسب كيف أعرؼ ما سيقع قبل كقوعو ىل ىو أشد أـ ال

ىو أف احملتسب يلزمو أف ٯبتهد كيعمل رأيو ُب معرفة ما سيَبتب على : فا١بواب
كإذا اجتهد كتبصر ُب األمر ٍب كقع ، كيقيس على أمور سابقة، االحتساب من خّب أك شر

 .فهو ٦بتهد كلو أجر االجتهاد، ما ٱبالف ظنو ألنو اجتهد قدرتو
إٔب اف احملتسب قد يعدؿ عن  -رٞبو اهلل-كقد أشار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

؛ ": -رٞبو اهلل-بسبب اجتهاد رأيو ُب توقع ا٣بّب كالشر قاؿ ، االحتساب فػىتىارىةن يىٍصليحي اأٍلىٍمري
  .(ّ)"كىتىارىةن يىٍصليحي النػٍَّهيي؛ كىتىارىةن الى يىٍصليحي الى أىٍمره كىالى نػىٍهيه 

 بل يشرع لو أف يعمل عقلو كٯبتهد فيو برأيو.، فاألمر ظِب تقديرم ٰبق للمحتسب
 : في الغالب ال تخرج عن ثالثة أحواؿ كىي

 .فهذا يصح فيو االحتساب، أف يغلب على ظن احملتسب حصوؿ ا٤بعركؼ -ُ
                                                   

 سابق. مرجع، (ُِّ/ُٖ)، بعناية الشويعر، فتاكل نور على الدرب، البن باز٦بموع ( ُ)
 .َُٖسورة: األنعاـ، آية: ( ِ)

 مرجع سابق.، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، (َُّ-ُِٗ-/ِٖ)، ( ٦بموع الفتاكلّ)
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 .فيو االحتساب ال يصحفهذا ، نكريغلب على ظن احملتسب حصوؿ ا٤بأف  -ِ
فإذا كاف ىذا اإلنكار يَبتب عليو ": -هللارٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ٠باحة 
 .(ُ)"ال يفعل، زيادة الشر يؤجلو

فيو  ال يصحفهذا ، أك ا٤بنكرا٤بعركؼ  يَبجح عنده أحد األمرين أف ال -ّ
افىأى اٍلمىٍعريكؼي كىاٍلميٍنكىري ": قاؿ شيخ االسبلـ، فيو األمرحٌب يتضح االحتساب  كىًإٍف تىكى

زًمىاًف ٓبٍى يػيٍؤمىٍر ًًّٔمىا كىٓبىٍ يػيٍنوى عىنػٍهيمىا  .(ِ)"اٍلميتىبلى
أف من شركط االحتساب الٍب نص عليها ٠باحة الشيخ عبد : ك٩با سبق يتبْب لنا

أف احملتسب مطالب باالجتهاد ُب معرفة ك ، عدـ كقوع ا٤بنكر -رٞبو اهلل- العزيز بن باز
كأف ا٢بالة الٍب ٯبوز االحتساب ، كأهنا ال تعدك ثبلثة أحواؿ، اآلثار ا٤بَبتبة على االحتساب

كأف ما سواىا فبل ٯبوز االحتساب ، فيها ىي ما غلب على الظن عدـ حصوؿ ا٤بنكر منو
كقد يكوف سببو ، كاتباعو للهولا٤بنكر األشد سببو نفسو  كأف كقوع احملتسب عليو ُب، فيها

  احملتسب إذا أنكر بسوء خلق كٞبل ا٤بصالف على العناد كاالستكبار عن ا٢بق.

ًالتغيير. ًمراتب ًفي ًالتدرج ًالثالث: ًالشرط

فيجب التدرج ُب مراتب التغيّب حسب االستطاعة لوركد الدليل عليها ُب السنة النبوية 
ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : قاؿ رضي اهلل عنو من حديث أيب سعيدو ا٣بدرم ٠بًى

فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًوً ، مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدهً »: يػىقيوؿي 
 .(ّ)«كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلًيمىافً ، فىًبقىٍلًبوً 

، كىو ليس من أىل الوالية كالصبلحية فبل يصح احتسابو كعليو فمن احتسب بيده
                                                   

 مرجع سابق.، (ِّّ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

 لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، مرجع سابق.، (َُّ/ِٖ)، ( ٦بموع الفتاكلِ)

ًر ًمنى ، كتاب: االٲباف، باب: ٖٕبرقم:  (ٗٔ/ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ( ّ) بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكى
ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً  ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي  ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد اإٍلً

 الباقي، مرجع سابق.
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التغيّب باليد فبل يصح يستحق كا٤بنكر ٩با ، كىو من أىل الوالية، كمن احتسب بلسانو
ا٢بكم مناط باالستطاعة كما قالو النيب عليو ": -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ ، احتسابو

أخرب بأف التغيّب لو مراتب كعدىا صلى اهلل . فالنيب صلى اهلل عليو كسلم (ُ)"الصبلة كالسبلـ
كصار مناطان بو كىذا ، عليو كسلم من األعلى إٔب األسفل كعلق ا٢بكم فيها على االستطاعة

 .كاف ال يعدؿ عن األعلى إال عند عدـ القدرة، تنبيو للمؤمن بأف يأخذ الدين بقوة
أف يكوف : ا كمنهاأف لبلحتساب شركطان ٯبب مراعاهت: كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا

كأف ، منكر أشد على االحتسابكأف ال يَبتب ، االحتساب ُب ا٤بنكرات الظاىرة فقط
كأف الصبلحيات كالسلطة ، شرط التدرج ُب مراتب التغيّب حسب االستطاعةيراعى فيو 

 .كالواليات داخلة ُب معُب االستطاعة
كضوابط العمل ٗبراتب ، كما تبْب ٩با سبق أف تعمد اإلخبلؿ بأحد ىذه الشركط

كاكتساب ، يَبتب عليها عدـ صحة االحتساب، التغيّب ٨بالفة ظاىرة للنصوص ال ٘بوز
 اإلٍب بدؿ األجر.

                                                   
 مرجع سابق.، (ِّٖ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( ٦بموع فتاكل نور على الدربُ)
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 تغيير المنكر. مراتب: ثانيالمطلب ال

 : تغيّب ا٤بنكر ثبلث نصت عليها السنة النبوية ا٤بطهرةمراتب 
 التغيّب باليد. : األكؿ
 اللساف.التغيّب ب: الثاني
 القلب.التغيّب ب: الثالث

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى : قاؿ رضي اهلل عنو كقد دؿ عليها حديث أيب سعيد ا٣بدرم ٠بًى
فىًإٍف ، ًطٍع فىًبًلسىانًوً فىًإٍف لىٍم يىٍستى ، مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدهً »: اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي 

يمىافً ، لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً   رضي اهلل عنو . كحديث عبد اهلل بن مسعود(ُ)«كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلً
مىا ًمٍن نىًبيٍّ بػىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي »: أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : حيث قاؿ

ثيمَّ ًإنػَّهىا تىٍخليفي ، كىأىٍصحىابه يىٍأخيذيكفى ًبسينًَّتًو كىيػىٍقتىديكفى بًأىٍمرًهً ، كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى   ًإالَّ 
فىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًيىًدًه ، كىيػىٍفعىليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى ، ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى 

كىلىٍيسى ، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه ، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًًلسىانًًو فػىهيوى ميٍؤًمنه ، ٍؤًمنه فػىهيوى مي 
يمىاًف حىبَّةي خىٍردىؿو   .(ِ)«كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً

 -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ ، كالتدرج ُب ا٤براتب على الَبتيب كليس على التصيّب
لكن حديث أيب سعيد ، ىذا من جنس حديث أيب سعيد": عبداهلل بن مسعودُب حديث 

 .(ّ)"كأف اليد أكالن ٍب اللساف ٍب القلب على حسب االستطاعة، كضح ا٤براتب

                                                   
ًر ًمنى ٖٕ( برقم: ٗٔ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ُ) ٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكى ، كتاب: االٲباف، باب: بىابي بػىيىاًف كى

ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي  ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً اإٍلً ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد  كىيػىنػٍقيصي
 الباقي، مرجع سابق. 

ًر ًمنى باب: االٲباف، ، كتاب: َٖبرقم:  (ٗٔ/ُ)و صحيحأخرجو مسلم ُب ( ِ) ٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكى بىابي بػىيىاًف كى
ٲبىاًف، كىأى  ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً اإٍلً ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد  فَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي

 الباقي، مرجع سابق.

 -آّموعة األكٔب-، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ّ)
= 
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ألركاف  -هللارٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز كسيتناكؿ ىذا ا٤بطلب تقريرات ٠باحة 
 : التغيّب من خبلؿ العناصر اآلتية

ًباليد:ًأولًا ً.التغيير
 .مع االرشاد ٤با يضاده من ا٢بق(، )إيقاؼ ا٤بنكر كا٤بنع من تعاطيو: التغيّب باليد معناه

، كالتغيّب باليد معناه إزالة ا٤بنكر": -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ٠باحة 
، ماعةأك يتصلفوف عن الصبلة ُب ا١ب، مثل تفريق ا١بماعة الذين ٯبلسوف على منكر يفرقهم

كسر ،  مثل إراقة ا٣بمر، مثل إتبلؼ الصورة، يفرقهم كيلزمهم بالتوجو إٔب ا٤بساجد
  .(ُ)"ا٤بزمار

 دؿ عليو حديث أبو سعيد ا٣بدرمكقد ، كالتغيّب باليد أكؿ ا٤براتب كأعلى الواجبات
ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي : قاؿ رضي اهلل عنو مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا »: ٠بًى
كىذىًلكى أىٍضعىفي ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًوً ، فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدهً 

يمىافً  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  رضي اهلل عنو . كحديث عبداهلل بن مسعود(ِ)«اإٍلً
كىأىٍصحىابه ، مىا ًمٍن نىًبيٍّ بػىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى »: قىاؿى 

ثيمَّ ًإنػَّهىا تىٍخليفي ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى ، يىٍأخيذيكفى ًبسينًَّتًو كىيػىٍقتىديكفى بًأىٍمرًهً 
كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًًلسىانًًو ، فىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًيىًدًه فػىهيوى ميٍؤًمنه ، عىليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى كىيػىفٍ ، يػىٍفعىليوفى 

يمىاًف حىبَّةي ، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه ، فػىهيوى ميٍؤًمنه  كىلىٍيسى كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً
 . (ّ)«خىٍردىؿو 

                                       
= 

 .، مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرّْشريط رقم: 

 ، مرجع سابق.(ّّْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربُ)

، كتاب: اإلٲباف، بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلًٲبىاًف، كىأىفَّ ٖٕ( برقم: ٗٔ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ِ)
، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف، احملقق: ٧بمد فؤاد ع  الباقي. مرجع سابق. بد اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي

، كتاب االٲباف، بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلًٲبىاًف، كىأىفَّ َٖ( برقم: ٗٔ/ُ( أخرجو مسلم ُب صحيحو )ّ)
، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف، ا  حملقق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي. مرجع سابق.اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي
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كالتغيّب باليد ليس حكران على طائفة معينة أك نواب معينْب بل ىو حق للجميع إذا 
: -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازتوافر الشرط كىو القدرة كاالستطاعة قاؿ 

لكن التغيّب باليد ال بد أف يكوف عن قدرة ال يَبتب  ...التغيّب للجميع حسب استطاعتو"
 . (ُ)"أكثر عليو فساد أكرب كشر

  .ٗبعُب القوة: كالقدرة
 : كىي نوعاف، ٗبعُب السلطة كالصبلحية: االستطاعةك 
 قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، سلطة الرجل ُب بيتو كعلى أىلو كأكالده -ُ

 .(ِ)"كعلى زكجتو، على أكالده: فليغّب باليد ُب بيتو": -رٞبو اهلل-
مع ، لو من الصبلحية من قبل اإلماـ ٗبوجب ما منح، سلطة الرجل على آّتمع -ِ

يغّب بيده حسب ": -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخقاؿ ، مراعاة التعليمات الصادرة منو
 .(ّ)"التعليمات الٍب لديو

فمن كانت عنده القوة كإحدل السلطتْب السابقتْب فلو حق التغيّب باليد سواءن كاف 
فا١بميع يشَبؾ ُب التغيّب ، دكهنممن العامة أك من ا٣باصة كمن أصحاب الوالية أك من 

 باليد حسب استطاعتو.
٠باحة قاؿ ، ٥با ا٢بق ُب التغيّب باليد ُب بيتهاك  كما أف ا٤برأة داخلة ُب حق الصبلحية

 ...كىكذا صاحبة البيت تنكر بيدىا إذا رأت ا٤بنكر على أىل بيتها": -رٞبو اهلل- الشيخ
إتبلؼ الدخاف ، إٔب غّب ىذا من اإلنكار باليدبكسر آالت اللهو ، بإراقة ا٣بمر إذا كجدتو

 .(ْ)"إذا كجد ُب البيت إٔب غّب ىذا إذا كاف ٥با سلطاف قدرة
                                                   

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)
 مرجع سابق.، (َِٖ/ٖ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 رجع سابق.م، (َِٖ/ٖ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 مرجع سابق.، (َِٖ/ٖ)

  مرجع سابق.، (ِّّ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربْ)
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كٓب تكن عنده صبلحية سواءن كاف من العلماء أك ، كأما من كانت عنده القدرة كالقوة
ال فهو يضر كال ينفع كيفسد ك ، كتكلف التغيّب على آّتمع بيده، من الدعاة أك من غّبىم

فبل يغّب شيئا بيده ليس لو فيو صبلحية؛ ألنو إذا ": -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخقاؿ ، يصلح
كيَبتب ببلء كثّب كشر ، غّب بيده فيما ال يدخل ٙبت صبلحيتو يَبتب عليو ما ىو أكثر شرا

 : . كقاؿ أيضان ُب إجابتو على أحد الغيورين(ُ)"كبينو كبْب الدكلة، عظيم بينو كبْب الناس
كالوازع بيد ، إنا كأمثالنا يا كلدم ليس ُب أيدينا إال الكبلـ كالنصيحة كالتوجيو"

نسأؿ « إف اهلل يزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف» :رضي اهلل عنو عثماف: يقوؿ، السلطاف
 .(ِ)"اهلل أف يوفق السلطاف كا٥بيئة الٍب مأمورة بأف تبذؿ ما ٯبب من األمر البلـز

ليس لو سلطة التغيّب باليد ُب آّتمع إال  -رٞبو اهلل-ة الشيخ فالعآب كما قرر ٠باح
ىذا ما قرره ٠باحة ، مهما بلغ من العلم مآب ٱبوؿ من قبل كٕب األمر، إذا منح الصبلحية

مع أنو بلغ أعلى ، على نفسو كإخوانو العلماء -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ 
 .ا٤بناصب الشرعية ُب الببلد

ا١بهل بتقدير ا٤بصاّب ك ، بسبب ا٢بماس، ُب بعض الدكؿك٩با يؤسف لو انتهاج الدعاة 
كقد نبو على ىذا األمر ، كا٤بفاسد التغيّب باليد كظنوا أف ٥بم ا٢بق فيما ليس ٥بم فيو حق

كأما ما يقع من بعض الدعاة ُب بعض ": بقولو -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .(ّ)"كار باليد فليس من ا٢بكمةالدكؿ من اإلن

ك٩با يؤسف أيضان أف ا٣بوارج يركجوف اليـو لفكرهتم القدٲبة كقد نبو على ىذا ا٤بسلك 
منبهان على خطر دعوهتم للتغيّب باليد كمنو  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

وة كهتييج الناس على أف حاؿ الفساد كصل ُب األمة لدرجة ال ٲبكن تغيّبه إال بالقدعوهتم "
                                                   

باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ُ)
 مرجع سابق.، (َِٖ/ٖ)

 -آّموعة األكٔب-، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب مشركع موسوعة ابن باز العلمية( ِ)
 .، التنبيو على كجود اختبلط ُب سوؽ العقاريةٕٓشريط رقم: 

الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحةّ)
 مرجع سابق.، (ِٖٗ/ٕ)
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ال يتورعوف عن دعوة الناس ٥بذا ا٤بنهج كا٢بث ك ، كإبراز معايبهم؛ لينفركا عنهم، ا٢بكاـ
ىذا مذىب ال تقره الشريعة؛ ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ ، (ُ)"عليو

ك٤با فيو من ، ٤با فيو من ٨بالفة للنصوص اآلمرة بالسمع كالطاعة لوالة األمور ُب ا٤بعركؼ
كالواجب عند ظهور ا٤بنكرات إنكارىا ، الفساد العظيم كالفوضى كاإلخبلؿ باألمن

كال إنكار باليد إال ٤بن ٚبولو ، كبياف األدلة الشرعية من غّب عنف، باألسلوب الشرعي
 . (ِ)"الدكلة ذلك؛ حرصا على استتباب األمن كعدـ الفوضى

كيشَبط ، اليد كىي ا٤بنع قبل حدكث ا٤بنكرداخلة ُب االحتساب ب ا٢بسبة الوقائيةك 
 الصبلحية. ك  كجود القدرة، فيها مثل ما يشَبط ُب التغيّب باليد

ك)ا٢بسبة الوقائية( كإف كانت ال تتماشى مع تعريف ا٤باكردم كىو اشَباط الظهور 
، للمنكر كالَبؾ للمعركؼ إال أف ا٢بسبة الوقائية عمل يىقصير عن عملو القضاة كا٤بظآب

"لًٍلوىسىاًئًل حيٍكمي اٍلمىقىاًصًد": لقاعدة الشرعية تقوؿكا
كإذا كاف ا٤بنكر الظاىر ٯبب إنكاره ، (ّ)

 .فإف ا٤بنكر الغالب على الظن حدثانو أكٔب باٚباذ األساليب ٤بنعو قبل حدكثو
دلت عليها نصوص ، قاعدة معتربة ُب الشريعة اإلسبلمية (ْ)(كقاعدة )سد الذرائع

أف على ا٤بؤمن اٚباذ  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز الكتاب كالسنة كقد قرر 
كأف تبلحظ ": ُب شأف ا٣بادمة ُب البيت -رٞبو اهلل-أسباب الوقاية من ا٤بنكرات فقاؿ 

ُب  كتراقب حٌب ال يقع ما ٱبالف أمر اهلل كىكذا ٛبنع من ا٣بركج إال إذا كانت ٩بن يؤمن
 . كىذا ا٤بنع داخل ُب االحتساب باليد.(ٓ)"ذلك

كىكذا بقية ا٤بصالفات يتصذ ٥با تدابّب للوقاية منها كالوقاية من الشرؾ ٗبنع القنوات 
                                                   

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)
 مرجع سابق.، (ُِّ/ٖ)

كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع ِ)
 مرجع سابق.، (ُِّ/ٖ)

  مرجع سابق.، البن القيم، (َُٖ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبّ)

 البن القيم، مرجع سابق.، (َُٖ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبْ)

 (، مرجع سابق.ِِْ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربٓ)
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كالوقاية من ا٣بمور بالتفتيش ُب البضائع القادمة من خارج ، الٍب تركج السحر كالتربؾ بالقبور
مراقبة ما يعرض ُب ك  لتفتيش ُب الكتب ا٤بطبوعةكٞباية األفكار كاألخبلؽ كذلك با، الببلد

كمراقبة كسائل اإلعبلـ  ، صفحات ا٤بواقع كالتواصل االجتماعي كحجب ما ٰبتاج إٔب حجبو
كىي أعماؿ متعلقة بباب ا٢بسبة ألف فيها ، كل ىذا من ا٢بسبة الوقائية التابع للتغيّب باليد

 .كقوة، كقهر، كإلزاـ، منع
كىو تفريق آّتمعْب ، التفريق كاإلزالة: أف التغيّب باليد معناهكمن خبلؿ ما سبق يتبْب 

)القدرة( : كأف االستطاعة ا٤بنوط ّٔا التغيّب باليد كما ُب ا٢بديث ىي، على ا٤بنكر كاإلزالة لو
سلطة الرجل على آّتمع كىي : كأف السلطة سلطتاف، كىي )كجود السلطة كالصبلحية(
 ماـ فقط.سلطة الوالية كتكوف من قبل اال

، كالسلطة، كأف العلماء ليسوا من أىل الصبلحية، هماُب بيت رأةا٤بك  كسلطة الرجل
كأف من غّب بيده ، إال إذا خولوا من قبل كٕب األمر، مهما علت مراكزىم العلمية أك العملية

كعرض نفسو للصصومة ، فقد خالف كبلـ اىل العلم، كىو من غّب أىل السلطة كالصبلحية
كأف معُب اشَباط االستطاعة ُب التغيّب باليد ٯبهلو بعض الدعاة ، ر كمع كالناسمع كٕب األم

كأف ا٣بوارج ُب القدًن كا٢بديث خالفوا الشريعة اإلسبلمية ، إٔب اهلل تعأب فضبلن عن العامة
 باعتقادىم أف ٥بم ا٢بق ُب التغيّب باليد كلو أدل إٔب ا٣بركج على ا٢بكاـ.، ٗبذىبهم الباطل
سبق أيضان أف ا٢بسبة فيها نوعه كقائي كىو منع ا٤بنكر قبل حدكثو باٚباذ  كتبْب ٩با

أيضان ٗبن لو صبل  خاصةالتدابّب البلزمة لذلك كىي داخلة ُب التغيّب باليد ككذلك ىي 
  .حية
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ًبال:ًثانياًا ً.لسانالتغيير
 دؿ عليو حديث أبو سعيد ا٣بدرم ، كاللساف ىو ا٤برتبة الثانية من مراتب التغيّب

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي : قاؿ رضي اهلل عنو  مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا »: ٠بًى
كىذىًلكى أىٍضعىفي ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًوً ، فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدهً 

يمىافً  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  رضي اهلل عنو عبداهلل بن مسعود. كحديث (ُ)«اإٍلً
كىأىٍصحىابه ، مىا ًمٍن نىًبيٍّ بػىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى »: قىاؿى 

ًإنػَّهىا تىٍخليفي ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى  ثيمَّ ، يىٍأخيذيكفى ًبسينًَّتًو كىيػىٍقتىديكفى بًأىٍمرًهً 
كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًًلسىانًًو ، فىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًيىًدًه فػىهيوى ميٍؤًمنه ، كىيػىٍفعىليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى ، يػىٍفعىليوفى 

يمىاًف حىبَّةي كىلىيٍ ، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه ، فػىهيوى ميٍؤًمنه  سى كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً
 .(ِ)«خىٍردىؿو 

 .)التغيّب بالكبلـ ا٤بباشر كالغّب مباشر(: أم: كا٤براد بالتغيّب باللساف
ُب تعليقو على حديث جرير بن  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ 

ًإيتىاًء الزَّكىاةً بىايػىٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي »: عبداهلل البجلي ًة كى ، عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىى ًإقىاـً الصَّالى
"ك النصح يكوف بالكبلـ كالكتابة... كيكوف : -رٞبو اهلل-قاؿ ، (ّ)«كىالنٍُّصًح ًلكيلِّ ميٍسًلمو 

 .(ْ)با٣بطب كيكوف بغّب ذلك"
 بلف، األكٔبكىذه ا٤برتبة ٥با أٮبية كبّبة ُب اإلسبلـ حيث أهنا أقل قيودان من ا٤برتبة 

غّب أهنا  ، العامة كا٣باصةكثّب من ا٤بسلمْب من يدخل فيها  ك ، الواليةال شَبط فيها السلطة ك ي
٠باحة الشيخ عبد العزيز كتسقط مع العجز كما قاؿ ، كسابقتها منوطة بالقدرة كاالستطاعة

                                                   
  سبق ٚبرٯبو ُب التغيّب باليد.( ُ)

 ( سبق ٚبرٯبو ُب التغيّب باليد.ِ)

ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد ، كتاب: االٲباف، باب: الدين النصيحة، ٕٗبرقم  (ٕٓ/ُ) أخرجو مسلم ُب صحيحو( ّ)
 الباقي، مرجع سابق.

 -آّموعة األكٔب-١بامع الكبّب ، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة امشركع موسوعة ابن باز العلمية( ْ)
 .كاجب ا٤بسلم ٘باه الفساد، ِشريط رقم: 
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، بالفعلال يستطيع اإلنكار ال باللساف كال ، أما من عجز عن ذلك": -رٞبو اهلل-بن باز 
فإنو ينكر ، ال يستطيع أف يتكلم ُب أم مكاف، أك يقتل أك يسجن، ٱبشى أف يضرب

أف ا٣بوؼ من الضرب أك السجن أك القتل أك أم أذل من  -اهلل رٞبو-. فقرر (ُ)"بقلبو
  .تسقط ّٔا االستطاعة كالقدرة على التغيّب باللساف، الضرب فما فوؽ

عمل األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ُب التغيّب  كتأٌب أٮبية ىذه ا٤برتبة من أف غالب 
 كاف بالقوؿ كما ىو ظاىر ُب كتاب اهلل تعأب كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم.

"أف ىذا زمن ا١بهاد : -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخك٩با يبْب أٮبية ىذه ا٤برتبة قوؿ 
 .. كذلك لكثرت ا٤بنكرات كقلة ا٤بنكرين(ِ)باللساف"

 تساب باللساف من التحذير من أمرين: كالبد عند االح
كمنها منابر ، ا٢بذر عند االحتساب من التشهّب ُب كسائل اإلعبلـ بكل أنواعو -ُ
ليس من منهج ": بقولو -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد نبو إليو ، ا١بمعة

الفوضى كعدـ كذكر ذلك على ا٤بنابر؛ ألف ذلك يفضي إٔب ، السلف التشهّب بعيوب الوالة
كلكن الطريقة ا٤بتبعة ، كيفضي إٔب ا٣بوض الذم يضر كال ينفع، السمع كالطاعة ُب ا٤بعركؼ

أك االتصاؿ بالعلماء الذين ، كالكتابة إليو، النصيحة فيما بينهم كبْب السلطاف: عند السلف
كا١بماعة  . فرغم أف التشهّب فيو ٨بالفة ٤بنهج اىل السنة (ّ)"يتصلوف بو حٌب يوجو إٔب ا٣بّب

: -رٞبو اهلل-كقرره غّبه من علماء الشريعة قاؿ ابن حجر  -رٞبو اهلل-كما قرره الشيخ 
كىسىدُّ  كىالنًَّصيحىةي أًلىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمْبى ًإعىانػىتػيهيٍم عىلىى مىا ٞبىىليوا اٍلًقيىاـً ًبًو كىتػىٍنًبيهيهيٍم ًعٍندى اٍلغىٍفلىةً "

 .. فسد خلتهم تعِب عدـ التشهّب ّٔم كسَبىا عليهم(ْ)"خيلًَّتًهٍم ًعٍندى ا٥ٍبىٍفوىةً 

                                                   
 مرجع سابق.، (ّّّ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربُ)

(، للشيخ عبدالعزيز بن باز، ٝبع كإعداد: صبلح الدين بن عثماف أٞبد، أمْب مكتبة ُِٔالغزك الفكرم، )ص( ِ)
 ىػ.ُّْٔميضي، ط: األكٔب، الشيخ، مطبعة ا٢ب

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 مرجع سابق.، (َُِ/ٖ)

ألٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، الناشر: دار ، (ُّٖ/ُ)، ( فتح البارم البن حجرْ)
= 
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ك٩با يؤسف لو أف تسمع ٩بن أصابتو لوثة فكرية من يستبح ٨بالفة منهج السلف 
ٕبجة أف ا٤بنكر العلِب ينكر ُب العلن كىذا ، الصاّب عند نقده لوالة األمور كالتشهّب ّٔم

كأما ا٤بنكر ا٤بصفي فبل ، كر ا٤بعلنالقوؿ ببل شك مردكد عليهم ألف كبلـ العلماء كلو ُب ا٤بن
 .احتساب فيو أصبلن 

فإف الشدة قد ": -رٞبو اهلل-البعد عن الشدة كالكبلـ القبيح أك التوبيخ قاؿ  -ِ
ٰبصل ا٣بّب ، كلكن بالكبلـ الطيب كاألسلوب ا٢بسن، ٰبصل ّٔا التنفّب كا٤بصاصمة كالنزاع

 .(ُ)"الكثّب
أك ، أك التحقّب، مع الَبفع عن االستهزاء، كمن الكبلـ الطيب الدعاء كذكر احملاسن

أك رفع الصوت أثناء االحتساب ٤با فيو من التنفّب كالبعد عن األدب ، التقليل من الشأف
 .ا٤بشركع

ساليب أ الكتابة أسلوب منك ، كيلحق بالتغيّب باللساف التغيّب بالقلم أك الكتابة
قاؿ ابن  صلى اهلل عليو كسلم قد سنها رسوؿ اهللك ، اسب لطائفة من الناسكىو من، الكبلـ

سبعة من ا٤بلوؾ فيما قالو  صلى اهلل عليو كسلم كقد كاتب النيب": ا٤بلقن نقبلن عن الداكدم
كا٤بنذر بن ، كىوذة بن علي، كملك غساف، كا٤بقوقس، كالنجاشي، ككسرل، ىرقل: الداكدم

 .(ِ)"ساكل
كتتابع ا٤بسلموف على العمل ّٔا من  -رضواف اهلل عليهم- كعمل ّٔا ا٣بلفاء الراشدكف

 .بعدىم
من حيث التفضيل بينو كبْب االحتساب  ُب الدرجة الثانيةكيأٌب االحتساب بالكتابة 
                                       

= 
رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ ، ىػُّٕٗبّبكت،  -ا٤بعرفة 

 على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب، عليو تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 مرجع سابق.، (ُِٕ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أٞبد الشافعي ا٤بصرم ، ل(ُْْ/ِ)، ا١بامع الصحيح( التوضيح لشرح ِ)
، ُط.، دمشق -ٙبقيق: دار الفبلح للبحث العلمي كٙبقيق الَباث، الناشر: دار النوادر، ىػ(َْٖ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ
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من اإلنكار بالكبلـ كال يكفي  قدر إذ لو شاىد ا٤بسلم منكران فبل بد إذا، بالكبلـ ا٤بباشر
كالواجب على ا٤بسلم ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز اإلنكار بالكتابة قاؿ 

كإذا رأل ، بل ينبغي أف يشارؾ ُب إنكار ا٤بنكر، كال يكفي أف يكتب كتابان ، أف ينكر ا٤بنكر
 . (ُ)"ىذا ال ٯبوز: يقوؿ ان منكر 

كقتنا -كقد حقق ىذا األسلوب من أساليب التغيّب باللساف أىدافو ا٤برجوة خاصة ُب 
سواءن كاف من  -كهلل ا٢بمد- ق كيبحث عن ضالتوحيث أف الناس غالبهم ينشد ا٢ب -ىذا

 .من الناس، أك من دكهنمالعلماء من ا٢بكاـ أك 
٠باحة الشيخ عبد العزيز بن كقد حث على ىذا النوع من التغيّب بالكتابة أك ا٤براسلة 

، للقضاةك ، للعلماءك ، للوزراءك ، كأشار إٔب أف الكتابة لوالة األمر -رٞبو اهلل-باز 
يكتب فيو  ان الذم يرل منكر ": -رٞبو اهلل-با٤ببلحظات ا٤بشاىدة من التعاكف على ا٣بّب قاؿ 

أك ، لرئيس ا٥بيئة، لوزير اإلعبلـ، لنائبو، لوزير الداخلية كفقو اهلل، للعآب الذم ُب منطقتو
 . (ِ)"ىذا من التعاكف مع الدكلة على ا٣بّب، اكتبوا ُب مشاىداتكم، مركز ا٥بيئة

٠باحة الشيخ عبد تشجيعو على االحتساب قاؿ  فوائد الكتابة للمكتوب لوكمن 
كتعينو على ، فإف الكتابة ُب ىذه األمور تشجع ا٤بكتوب إليو": -رٞبو اهلل-العزيز بن باز 
كلكن مٌب ما رأل كتابات إخوانو من ، كقد ينسى، فالعآب قد يضعف .(ّ)"إنكار ا٤بنكر

 -رٞبو اهلل-كىذه كصية منو ، كتشجع على اإلنكار، كركتذ ، العلماء كطبلب العلم تنشط
  .بالعناية ّٔذا األسلوب عند اإلنكار على أصحاب الواليات

كىي ، لمةالتغيّب الكىو : معُب التغيّب باللساف أمكمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا أف 
كىي أكسع من ا٤برتبة األكٔب ألهنا ال ، ا٤برتبة الثانية من مراتب التغيّب بنص ا٢بديث الشريف

                                                   
 -آّموعة األكٔب-ة، أسئلة ا١بامع الكبّب ، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبيمشركع موسوعة ابن باز العلمية( ُ)

 .، الواجب ٘باه انتشار ا٤بنكراتَٓشريط رقم: 
 -آّموعة األكٔب-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ِ)

 ، الواجب ٘باه ا٤بنكرات الٍب تعرض ُب التلفاز.َْشريط رقم: 

 -آّموعة األكٔب-ركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ( مشّ)
 .، ضركرة التعاكف ُب النهي عن ا٤بنكرٖشريط رقم: 
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كأهنا منوطة باالستطاعة كتسقط عند العجز أك ا٣بوؼ من ، يشَبط فيها السلطة كالصبلحية
كىذه ا٤برتبة تكوف بالكبلـ ا٤بباشر أك ، اإليذاء الشديد كالقتل أك الضرب أك السجن

٥با أٮبيتها ، النبوم كأف ٧باكلة التغيّب با٤براسبلت من ا٥بدم، كا٤بكاتبات، با٤براسبلت
كىي ببل شك أفضل ، كأف ا٤بكاتبات أسلوب مناسب مع أىل العلم كالواليات، كفوائدىا

مباركة فيها ا٣بّب  -بفضل اهلل-كأف ا٤بكاتبات قد حققت نتائج ، من الكبلـ ا٤بباشر
تبْب أف اإلنكار بالكتابة قد ال يكفي أحيانان بل البد من الكبلـ ك ، لئلسبلـ كا٤بسلمْب

 .كذلك عند مشاىدة ا٤بنكر بالعْب
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ًبال:ًلثاًاثا ًق لب.التغيير
كىي عبادة من العبادات ا١بليلة هلل تبارؾ كتعأب ، كىذه ا٤برتبة الثالثة من مراتب التغيّب

كىي كاجبة ال تسقط ٕباؿ من األحواؿ قاؿ ٠باحة الشيخ عبد  -كسابقاهتا من ا٤براتب-
 .(ُ)"بالقلب فرض عند ا١بميعكاإلنكار ": -رٞبو اهلل-العزيز بن باز 

رضي اهلل عنهما كقد دؿ عليها حديث أبو سعيد ا٣بدرم كحديث ابن مسعود 
 . (ِ)السابقْب

"": رٞبو اهلل-قاؿ ابن رجب  ٍنكىارى بًاٍلقىٍلًب فػىٍرضه عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو  .(ّ)اإٍلً
عىلىى نفسو أف مٍن خاؼ ": كاالنكار بالقلب ال يدخل ُب قوؿ أىل العلم من احملققْب

ألف التغيّب . (ْ)كىو مذىب احملٌققْب سلفنا كخلفنا"، أك الضرب سقط عنو تغيّب ا٤بنكر، القتل
، محلو القلبف كانو(مفارقتو ٤بمع مدافعة القلب للمنكر بالكره ك٧ببة زكالو ): ىوبالقلب 

 .باحملتسب لفبل يتوقع منو ٢بوؽ األذ، كال يعلم ما ُب القلوب إال اهلل تعأب
اإلنكار ": -هللارٞبو -الشيخ عبد العزيز بن باز عُب التغيّب بالقلب عند ٠باحة كم
إذا استطاع أف يغادر ا٤بكاف حٌب ال ، ك٧ببة إزالتو كا٤بغادرة، كراىة ا٤بنكر كبغضو،  بالقلب

 .(ٓ)"يشهد ا٤بنكر

                                                   
 -كٔبآّموعة األ-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ُ)

 عن ا٤بنكر. األمر با٤بعركؼ كالنهي، حكم ّْشريط رقم: 

ًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدًه، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىلٍ ( »ِ)
يمىافً  اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى، كىأىٍصحىابه يىٍأخيذيكفى  مىا ًمٍن نىًبيٍّ بػىعىثىوي »كحديث «. اإٍلً

ليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى، ًبسينًَّتًو كىيػىٍقتىديكفى بًأىٍمرًًه، ثيمَّ ًإنػَّهىا تىٍخليفي ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى، كىيػىٍفعى 
ميٍؤًمنه، كىلىٍيسى  ٍن جىاىىدىىيٍم بًيىًدًه فػىهيوى ميٍؤًمنه، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًًلسىانًًو فػىهيوى ميٍؤًمنه، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًقىٍلًبًو فػىهيوى فىمى 

يمىاًف حىبَّةي خىٍردىؿو   ُب التغيّب باليد. ماسبق ٚبرٯبه «.كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً

 .(ٖٖ)ص، كحكم االستثناء فيو( زيادة اإلٲباف كنقصانو ّ)

 (.ِٓٗ/ّٕ)، ( شرح سنن النسائي ا٤بسمى بذخّبة العقىب ُب شرح آّتىب، للشيخ السلفي علي األثيويب الوٌلومْ)

 ، مرجع سابق.(ّّّ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربٓ)
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 :فالتغيير بالقلب قائم على ثالثة أمور
 التمعر منو. ك  كراىة ا٤بنكر -ُ
  .إزالتوبغضو ك٧ببة  -ِ
 كمغادرة ا٤بكاف للمستطيع. -ّ

األخّبة باالستطاعة ألف ا٤بسلم قد يكوف ُب  -رٞبو اهلل-كقد قيد ٠باحة الشيخ 
أك ، كالراكب ُب السفينة، كا٤بوظف ُب عملو، مكاف ال يستطيع معو ا٤بغادرة كا٤بسجوف

 الطائرة.
االستجابة من أك عدـ ، إما العجز عن اإلنكار باللساف: كسبب اإلنكار بالقلب

 .فيشرع لو حينئذو االنكار بالقلب، االنكار
: ُب نصيحتو إلحدل األخوات -هللارٞبو -٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ 

، حٌب ال ٙبضر ا٤بنكر، فإهنا تقـو منكرة لذلك، كال يسمعن منها، لكن لو كن ال يبالْب ّٔا"
 .(ُ)"كال تشارؾ ُب ٠باعو

كىو من ، كا٥بجر، كا٥بجرة، العزلة: كبغضو تأخذ ثبلثة أشكاؿ، كا٤بفارقة ٤بكاف ا٤بنكر
كال تصل إٔب درجة التغيّب باللساف كال باليد ، التغيّب بالقلب ألهنا تتعلق بقلب ا٤بنكر

 .أك احملتسب فيو فكانت قلبية، للمحتسب عليو
 : كتفصيلها على النحو التإب

 : (ِ)العزلة -ُ
جىاءى أىٍعرىايبّّ ًإٔبى النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو ": قىاؿى ، سىًعيدو ا٣بيٍدرًمّْ  وأىبً كاألصل فيها حديث 

؟ قىاؿى : كىسىلَّمى فػىقىاؿى  يػٍره كىرىجيله ًفي ، رىجيله جىاىىدى بًنػىٍفًسًو كىمىاًلوً »: يىا رىسيوؿى اللًَّو أىمُّ النَّاًس خى
                                                   

 مرجع سابق.، (ّْٖ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

، (َْْ/ُُ)، لساف العرب. انظر: : "اٍعتػىزىٍلتي القوـى أىم فارىٍقتهم كتػىنىحَّيت عىنػٍهيٍم"-رٞبو اهلل- ( قاؿ ابن منظورِ)
ىػ(، الناشر: دار ُُٕمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم اإلفريقي )ا٤بتوَب: حمل

 ىػ. ُُْْ ،ّط.، بّبكت -صادر 
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 .(ُ)«عي النَّاسى ًمٍن شىرِّهً كىيىدى ، يػىٍعبيدي رىبَّوي : ًشٍعبو ًمنى الشِّعىابً 
"كىاٍختػىلىفى النَّاسي ُب اأٍلىٍفضىًل ًمٍن ا٣ٍبًٍلطىًة كىاٍلعيٍزلىًة عىلىى : -رٞبو اهلل-قاؿ ابن مفلح ك 

مىاـً أىٍٞبىدى  بػىٍْبً كىعىٍن اإٍلً كىقىٍد ُب رًكىايىًة أىيب الصٍَّقًر : قىاؿى : عىٍنوي ُب ذىًلكى رًكىايػىتىافً  -اهلل رٞبو-مىٍذىى
انىٍت اٍلًفتػٍنىةي فىبلى بىٍأسى أىٍف يػىٍعتىز٥بىىا الرَّجيلي حىٍيثي شىاءى فىأىمَّا مىا ٓبٍى يىكيٍن ًفتػٍ  ، نىةه سىأىلىوي عىنػٍهىا إذىا كى

" يػٍره  .(ِ)فىاأٍلىٍمصىاري خى
ٓب يكن ُب العزلة إال السبلمة من الًغيبة كرؤية ا٤بنكر الذم ال يقًدري  "لو: قاؿ ا٣بطٌايبك 

 . (ّ)إزالتو لكاف ُب ذلك خّب كثّب" على
كقد يقع للمحتسب أف ٰبرج عند االحتساب على قـو سيتناكؿ معهم الطعاـ مع 

فأجاب  ؟كجود ا٤بنكر كيف يصنع ىل يعتز٥بم عند تناكؿ الطعاـ؟ أـ ٯبمع بْب األمرين
كذلك عند نصيحتو  -هللارٞبو -٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ىذا اإلشكاؿ 

كتشارؾ أىل ذلك ، الغيبة كالنميمة ُب ٦بلس منكرإلحدل األخوات الٍب تشاىد كتسمع 
كإذا ٓب ، تأخذم طعامك كحدؾ قبلهم أك بعدىم إذا تيسر لك": الطعاـ قاؿ لسآّ

كقومي بعد قضاء ، كلي كأنكرم ا٤بنكر،  يتيسر ىذا الشيء فاتقي اهلل ما استطعت
فقيدىا رٞبو اهلل باالستطاعة ألف من ا٤بسلمْب من ال يستطيع مفارقة ا٤بكاف  .(ْ)"حاجتك

 .لضعف أك حاجة أك عجز

                                                   
ًط السُّوءً ْْٗٔبرقم: كتاب: الرقاؽ  (َُّ/ٖ) وصحيحأخرجو البصارم ُب ( ُ) : العيٍزلىةي رىاحىةه ًمٍن خيبلَّ ٙبقيق: ، بىابه

 ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

 سابق.مرجع ، البن مفلح، (ْٕٔ/ّ)، ( اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعيةِ)

مَّد ا٣بىًضر بن سيد عبد اهلل بن أٞبد ، حمل(ٔ/ِ)، ( كوثر ا٤بعاين الدرارم ُب كشف خبايا صحيح البصارمّ)
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُط.، بّبكت - الناشر: مؤسسة الرسالة، ىػ(ُّْٓالشنقيطي )ا٤بتوَب: 

 مرجع سابق. ، (ّْٖ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، ( فتاكل نور على الدربْ)
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 : (ُ)الهجرة -ِ

اًء ": -رٞبو اهلل-كقاؿ النوكم  نىا كىًعٍندى ٝبيٍهيوًر اٍلعيلىمى ا٥بًٍٍجرىةى بىاًقيىةه ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ًعٍندى
كىسىلَّمى الى ًىٍجرىةى بػىٍعدى اٍلفىٍتًح أىٍم الى ًىٍجرىةى ًمٍن مىكَّةى أًلىنػَّهىا صىارىٍت دار كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو 

 .(ِ)"اسبلـ أىٍك الى ًىٍجرىةى فىٍضليهىا كىفىٍضًل ا٥بًٍٍجرىًة قػىٍبلى الفتح
كجوب ا٥بجرة من ببلد ال يأمن  -هللارٞبو -٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كيقرر 

الواجب على ا٤بسلم أف ": -رٞبو اهلل-فيها ا٤بسلم على نفسو من الوقوع ُب ا٢براـ قاؿ 
أك حلق ، أك يلزمو بذلك؛ من ترؾ الصبلة، ٰبذر اإلقامة ُب بلد يدعوه إٔب ما حـر اهلل

 (ّ)"كا٥بجرة منهافيجب عليو ترؾ ىذه الببلد ، أك إتياف الفواحش مثل الزنا كا٣بمور، اللحى
 .(ْ)كقرر ٠باحتو أيضان عدـ اشَباط إذف الوالدين إذا ٓب يأذنا

ككذلك كجوب ا٥بجرة على ا٤بسلم إٔب الببلد الٍب ٙبٌكم فيها شريعة اإلسبلـ إذا 
إذا أمكنو أف يهاجر إٔب ": -هللارٞبو -٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز استطاع ذلك قاؿ 

فإف ٓب يستطع فبل حرج عليو ُب ، عليو ا٥بجرة إذا استطاع ذلكببلد تطبق الشريعة كجب 
 .(ٓ)"اإلقامة

                                                   
، كتىرًؾ اأٍليكٔبى -رٞبو اهلل- ( قاؿ ابن األثّبُ) : "االٍسم ًمنى ا٥ٍبىٍجًر، ًضٌد الوىٍصًل، كىو ا٣بيريكج ًمٍن أىٍرضو ًإٔبى أىٍرضو

زين الدين أبو ، (ِّْ)ص، انظر: ٨بتار الصحاح. (ِْْ/ٓ)، انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر للثَّانية"
احملقق: يوسف الشيخ ٧بمد، الناشر: ، ىػ(ٔٔٔد القادر ا٢بنفي الرازم )ا٤بتوَب: عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر بن عب

كشرعان: كقاؿ ا٤بناكم: "خص  ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ٓصيدا، ط.، بّبكت - الدار النموذجية -ا٤بكتبة العصرية 
، التعاريفالتوقيف على مهمات انظر:  .شرعان بَبؾ الوطن الذم بْب الكفار كاالنتقاؿ إٔب دار اإلسبلـ"

 للمناكم، مرجع سابق.، (ِّْ)ص

 (، للنوكم، مرجع سابق.ُّٕ/ٓ)، ( ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجِ)
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)

 مرجع سابق.، (ِٖٕ/ٖ)

لشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة اْ)
 مرجع سابق.، (ِٖٕ/ٖ)

 مرجع سابق.، (ْٖٗ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ٓ)
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أك ، (ُ)من يبقى ُب ىذه البلداف ألجل الدعوة إٔب اهلل تعأب -رٞبو اهلل-كاستثُب 
  .(ِ)آّاىدة ُب تعليم الناس ا٣بّب مع إمكانو من اظهار دينو فهو أفضل لو

اهلل تعأب نوعه من االحتساب كالتغيّب كمفارقة األىل كاألقارب كاألصدقاء ألجل 
ألنو متعلق باحملتسب كال يصل للمحتسب عليو كال ، كلكنو يدخل ُب التغيّب بالقلب
  .احملتسب فيو ٖببلؼ اللساف كاليد

 : (ّ)الهجر -ّ
 األشصاص.ك  خاص ّٔجر األشياء: كالغالب أف ا٥بجر

 .خاصة ّٔجر الديار: ا٥بجرةك 
، عدـ ا١بواز فوؽ ثبلث لداللة النصوص كاإلٝباع كاألصل ُب ا٥بجر بْب ا٤بسلمْب

أٝبعوا على أنو ال ٯبوز ا٥بجراف فوؽ ثبلثو إالٌ ٤بن خاؼ من مكا٤بتو أف ": قاؿ ابن عبد الرب
 .(ْ)"أك يدخل على نفسو أك مالو مضرة، يفسد عليو دينو

كيستثُب من جواز ا٥بجر فوؽ ثبلث مع ما ، فاألصل عدـ جواز ا٥بجر فوؽ ثبلث
قاؿ ٠باحة الشيخ عبد ، لغرض اإلنكار كاف ا٥بجرإذا  ما ، -رٞبو اهلل-ابن عبد ابر  ذكره

، من ا٤بعاداة ُب اهلل كالبغضاء ُب اهلل، "ىذا من الوالء كالرباء: -هللارٞبو -العزيز بن باز 
كىجره حٌب يتوب كيرجع عن ، فا١بار أك القريب الذم ال يصلي ٯبب بغضو ُب اهلل

                                                   
  مرجع سابق.، (َْٗ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

 -آّموعة األكٔب-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ِ)
 ، بياف األفضلية ُب ا٥بجرة أك البقاء ٤بواجهة ا٤بنكر.ٗشريط رقم: 

صطبلحان: البن منظور، لفظة: )ىجر(، مرجع سابق. كا، (َِٓ/ٓ)، لساف العربانظر:  .( لغة: "ضد الوصل"ّ)
، (ِّْ)ص، التوقيف على مهمات التعاريفانظر:  ."مفارقة اإلنساف غّبه، إما بالبدف أك باللساف أك بالقلب"

 للمناكم، مرجع سابق.
٧بمد بن إ٠باعيل بن صبلح بن ٧بمد ا٢بسِب، الكحبلين ٍب ، (ْٓٗ/ٔ)، ( التحبّب إليضاح معاين التيسّبْ)

حققو: ٧بىمَّد صيٍبحي بن حىسىن ، ىػ(٤ُُِٖبعركؼ كأسبلفو باألمّب )ا٤بتوَب: الصنعاين، أبو إبراىيم، عز الدين، ا
 .ـَُِِ-ىػُّّْ، ُط.، ا٤بملكة اٍلعىرىبيَّة السعودية -الناشر: مىكتىبىةي الرُّشد، الرياض ، حىبٌلؽ أبو مصعب
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 .(ُ)الباطل"
أف للعلماء  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كىذا النوع من ا٥بجر قد قرر 

 : كا٥بجر للعلماء فيو أقواؿ ثبلثة": -رٞبو اهلل-فيو ثبلثة أقواؿ قاؿ 
 أنو مستحب مطلقان.: أحدىا
 كاجب مطلقان.: كالثاين

كإف رأل أف ا٥بجر ، كأنو يردع عن ا٤بنكر ىجره، إف رأل أنو مؤثر، التفصيل: كالثالث
كاستعمل النصيحة كاإلنكار معو دائمان من دكف ، يزيده شران كيزيده بعدان من ا٥بدل ٓب يهجر

 .(ِ)"كىذا القوؿ كسط ىو أقرّٔا كأظهرىا ُب الدليل، ىجر
، النيب صلى اهلل عليو كسلم ىجر قومان كترؾ آخرين": قد استدؿ ٠باحتو بأفك 

كما ىجر كعب بن مالك ،  م أنو يؤثر عليهم ا٥بجرىجر قومان رأل صلى اهلل عليو كسل
كيسبب ىدايتهم كانتباىهم كعدـ ، كصاحبيو كغّبىم؛ ألنو رأل أف ىذا يؤثر عليهم

ألنو رأل ، كترؾ آخرين كػعبد اهلل بن أيب كٝباعة من ا٤بنافقْب، عودىم إٔب ما أنكر عليهم
تأليف كالنصيحة؛ رجاء فَبؾ ىجرىم كاستعمل معهم ال، ُب ىجرىم خطران على ا٤بسلمْب

 كأف يسلم الناس من شرىم.، أف يهديهم اهلل
إف رأيت أف ىجره كعدـ ا١بلوس معو كعدـ االتصاؿ ، فأنت مع من تبتلى بو ىكذا

، كزيارتو بعض األحياف، كإف رأيت أف االتصاؿ بو بعض األحياف، بو أنفع فافعل ذلك
 . (ّ)"كإٔب ىدايتو فافعل ذلككاالجتماع بو بعض األحياف أقرب إٔب إنكار ا٤بنكر 

ُب ىجر أرباب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ تقريرات ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 : ٲبكن استشفاؼ أىٌم الضوابط ُب ا٥بجر اُب النقاط اآلتية، ا٤بنكرات

                                                   
 مرجع سابق.، (ّٗٓ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)

 -آّموعة الثانية-مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب  (ِ)
 .، حكم ىجر من ٓب ينتو عن ا٤بنكرُْشريط رقم: 

 -نيةثاآّموعة ال-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ّ)
 .، حكم ىجر من ٓب ينتو عن ا٤بنكرُْشريط رقم: 
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رٞبو - ٠باحة الشيخال يكوف إال لصاحب ا٤بنكر الذم ٯباىر بو قاؿ أف ا٥بجر  -ُ
  .(ُ)"كليس معصية ظاىرة فبل هتجره، ...معصية خفيةأما إذا كانت ": -اهلل

أما إذا غلب على الظن ا٤بفسدة ، أف يغلب على الظن ٙبقق ا٤بصلحة للمهجور -ِ
فإذا  ، ألف ا٥بجر يقصد منو العبلج فهو دكاء": -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخقاؿ ، فبل يصلح

 .(ِ)"كاف ال ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل ما ىو األصلح
أف ال يكوف من أصحاب الرئاسة فيقع الضرر منو على ا٤بسلمْب. فا٥بجر ينظر  -ّ

فإف كاف من أىل الشرؼ كالرئاسة فبل يشرع ىجره خشية كقوع ما ىو أشد ، فيو للشصص
قد  أما إف كاف ىجر الشصص": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأنكر قاؿ 

يَبؾ ىجره ، أك ذك شأف ُب القبيلة، ُب الدكلة يَبتب عليو ما ىو أنكر؛ ألنو ذك شأف
ُب  للمصلحةكدليلو أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فرؽ  .(ّ)"كيعامل بالٍب ىي أحسن

التعامل بْب األشصاص ففرؽ بْب ا٤بصلفْب الثبلثة كبْب من لو مكانة ُب قومو كرأس ا٤بنافقْب 
 .عبداهلل بن أيب بن سلوؿ

 : قائم على ثبلثة أمور (التغيّب بالقلب)كمن خبلؿ ما سبق يتبْب أف 
 التمعر منو. ك  كراىة ا٤بنكر -ُ
  .٧ببة إزالتوبغضو ك  -ِ
 .كمغادرة ا٤بكاف للمستطيعا٤بفارقة  -ّ

 .اللسافالتغيّب باليد ك عند العجز عن كأف التغيّب بالقلب 
ثبلثة أشكاؿ من ا٤بفارقة كىي تأخذ للمنكر كبغضو أك ا٤بفارقة للمكاف كأف ا٤بغادرة 

 .كأف ا٥بجر لو ضوابط، كا٥بجر، كا٥بجرة، زلةالع

                                                   
 مرجع سابق.، (َّٕ/ُٖ)، بعناية الشويعر، البن باز، فتاكل نور على الدرب٦بموع ( ُ)
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)

 مرجع سابق.، (ّْْ/ٓ)

 (، مرجع سابق.ِّٓ/ُٖنور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )فتاكل ٦بموع ( ّ)
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 .االحتساب (ُ)درجات: لثالمطلب الثا

األحواؿ التصرفات الٍب تصاحب احملتسب عند التغيّب ): فدرجات االحتساب معناىا
 أخّبان القوة(. ك ، الشدةك ، الغضبك ، الزجرك ، ا٤بوعظةك ، عريفالت: كػ،  أك باللساف، باليد

فإنو ٱباطبهم ، أما ُب أكؿ األمر": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ 
 . (ِ)"كيرشدىم كينصحهم حٌب يلتزموا ا٢بق، بالٍب ىي أحسن

نا ٗبا ييغٌّبه": -رٞبو اهلل-قاؿ القاضي عياض 
عارفنا ، فمن حق ا٤بغٌّب أكالن أف يكوف عا٤ب

 .(ّ)"فقيهنا بصفة التغيّب كدرجاتو، با٤بنكر من غّبه
قد ": فقاؿ -اهلل رٞبو-بو حامد الغزإب أ ٝبعها، درجاتٟبس  االحتساب كدرجات

ذكرنا درجات األمر با٤بعركؼ كأف أكلو التعريف كثانيو كالوعظ كثالثو التصشْب ُب القوؿ 
 -رٞبو اهلل-غزإب . كقد جعل ال(ْ)كرابعو ا٤بنع بالقهر ُب ا٢بمل على ا٢بق بالضرب كالعقوبة"

  .لكل درجة أدبان خاصان ّٔا
أف لبلحتساب درجات كأف  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ ٠باحة كيقرر 

فإنو ٱباطبهم ، أما ُب أكؿ األمر": -رٞبو اهلل-األصل فيها ىو الرفق كاللْب ُب ا٣بطاب قاؿ 
 .(ٓ)"كيرشدىم كينصحهم حٌب يلتزموا ا٢بق، بالٍب ىي أحسن
 مئ خئ حئ جئ ييُّ: بقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب -رٞبو اهلل-كاستدؿ 

                                                   
الصحاح تاج ، انظر: : "الدىرىجىةي: ا٤بًرقاةي، كا١بمع الدىرىجي. كىي الطبقات من ا٤براتب"-رٞبو اهلل-( قاؿ ا١بوىرم ُ)

: "يقاؿ -اهللرٞبو - : قاؿ ا٤بناكمكفي االصطالح مرجع سابق.، للجوىرم، (ُّْ/ُ)، اللغة كصحاح العربية
للمنزلة درجة إذا اعتربت بالصعود دكف االمتداد على البسيطة كدرجة السطح كالسلم، كيعرب ّٔا عن ا٤بنزلة 

 للمناكم، مرجع سابق.، (ُٓٔ)ص، التوقيف على مهمات التعاريفانظر:  الرفيعة"

 بق.(، مرجع ساُّٗ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ِ)

، ىػ(ْْٓعياض بن موسى بن عياض السبٍب، أبو الفضل )ا٤بتوَب:، ل(َِٗ/ُ)، ( إكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلمّ)
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُط.، مصر - دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، احملقق: الدكتور ٍٰبٓبى ًإ٠ٍبىاًعيل

 كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.باب األمر با٤بعركؼ ، للغزإب، (ّّْ/ِ)، ( إحياء علـو الدينْ)

 (، مرجع سابق.ُّٗ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ٓ)
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 مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ
َّحسجس مخ جخ

(ُ). 
، بياف ا٢بق، بالعلم قاؿ اهلل كقاؿ رسولو: ا٢بكمة": -رٞبو اهلل- قاؿ ٠باحة الشيخ

كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن ألجل إزالة ، الَبغيب كالَبىيب حٌب يقبل ا٢بق: كا٤بوعظة ا٢بسنة
 . (ِ)"الشبهة

َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ: كمن األدلة قوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب
(ّ). 

كيؤخذ من ىذه اآلية الكرٲبة أف االحتساب ُب الغالب يكوف مبتدأه ّٔذه الدرجة الٍب 
 .نوىت عنها ىذه اآلية الكرٲبة

من ا٢بكمة استعماؿ اللْب ُب معاشرة ": -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم 
 جه ين منىن خن حن جن يم ىمُّ  : قاؿ تعأب كما،  كُب مقاـ الدعوة للكافرين، ا٤بؤمنْب
َّخي حي جي يه ىه مه

(ْ)"(ٓ). 
كلكن ، كلكن األصل ال يعِب عدـ استصداـ الشدة كقت ا٢باجة، فاللْب ىو األصل

كأف الرفق يستصحب ُب ٝبيع ، مع االنكار، يعِب أف البداية ُب الغالب تكوف باللْب كالرفق
 : حٌب مع الشدة كالبد من التنبيو على أمرين متعلقْب بدرجات االحتساب كٮباالدرجات 

أف الناس ال يعاملوف بالتساكم ُب درجات االنكار فيفرؽ بْب أصحاب السلطة 
فالنيب صلى اهلل عليو ": -رٞبو اهلل-كاألشراؼ كبْب غّبىم خشية كقوع ما ىو أضر قاؿ 

                                                   
 .ُِٓآية: النحل، ( سورة: ُ)

 -آّموعة الثانية-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ِ)
 ، الرفق عند األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ِٓشريط رقم: 

 .ْْآية: ، ( سورة: طوّ)

 .ُٗٓآية: ، ( سورة: آؿ عمرافْ)

عبد اهلل، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل بن  ، أليب(ُِّ/ُ)، ( تيسّب اللطيف ا٤بناف ُب خبلصة تفسّب القرآفٓ)
 -الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد الناشر: كزارة ، ىػ(ُّٕٔناصر بن ٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب: 

 .ىػُِِْ، ُط.، العربية السعودية ا٤بملكة
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فهجر  ، راعاة للمصلحة الشرعية اإلسبلميةم، كسلم ىجر قوما كترؾ آخرين ٓب يهجرىم
٤با ٚبلفوا عن غزكة تبوؾ بغّب عذر ىجرىم ، كعب بن مالك كصاحبيو رضي اهلل عنهم

كٝباعة من ، كٓب يهجر عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ، ٟبسْب ليلة فتابوا فتاب اهلل عليهم
 .(ُ)"فا٤بؤمن ينظر ُب األصلح، ا٤بتهمْب بالنفاؽ ألسباب شرعية اقتضت ذلك

السيما مع ا٤بلوؾ فيما ، حسن التلطف ُب اإلنكار": -رٞبو اهلل- كقاؿ ابن ا٤بلقن
كأف الغلظة ، السيما من عرؼ منهم بارتكاب ىواه، ألنو أدعى لقبو٥بم، مقصدىمٱبالف 

 . (ِ)"عليهم قد تكوف سببنا إلثارة نفسو كمعاندتو
رٞبو -جاء عند البصارمكىذا التلطف مع أشراؼ القـو ليس من باب ا٤بداىنة فقد 

كىإفَّ قيلوبىنا ، ًإنَّا لىنىٍكًشري في كيجيوًه أىٍقواـو »: كىييٍذكىر عىٍن أىيب الدٍَّردىاءً ": قولو -اهلل
ارىاةى ًىيى : قاؿ ابن بطاؿ": -رٞبو اهلل-قاؿ ابن حجر  .(ّ)"«لىتػىٍلعىنػيهيمٍ  كىظىنَّ بػىٍعضيهيٍم أىفَّ اٍلميدى

نىةي فػىغىلىطى  اىى اىىنىةى اٍلميدى نىةي ٧بيىرَّمىةه كىاٍلفىٍرؽي أىفَّ اٍلميدى اىى فسرىا  ...أًلىف ا٤بداراة مىٍنديكبه إًلىيػٍهىا كىاٍلميدى
ارى  اةي ًىيى اٍلعلمىاء بًأىنػَّهىا ميعىاشىرىةي اٍلفىاًسًق كىًإٍظهىاري الرّْضىا ٗبىا ىيوى ًفيًو ًمٍن غىٍّبً ًإٍنكىارو عىلىٍيًو كىاٍلميدى

ًظ عىلىٍيًو حىٍيثي الى يىٍظهىري مىا الرٍّْفقي بًا١بٍى  اًىًل ُب التػٍَّعًليًم كىبًاٍلفىاًسًق ُب النػٍَّهًي عىٍن ًفٍعًلًو كىتػىٍرؾي اإٍلًٍغبلى
ٍنكىاري عىلىٍيًو بًليٍطًف اٍلقىٍوًؿ كىاٍلًفٍعلً  بأف ليس كل ما : بناءن عليو ٲبكن القوؿك  .(ْ)"ىيوى ًفيًو كىاإٍلً

 .العامة يصلح مع ا٣باصةمع  من درجات االنكاريصلح 
كأنو ٯبب لزـك التدرج ُب درجات االحتساب كاختيار األصلح كأف ال يقف احملتسب 

: بقولو -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ ٠باحة كقد قرر ىذا األمر ، عند درجة كاحدة
، فمن عاند كأىب فلو حاؿ أخرل من جهة إجراء ما يستحق من تعنيف كتشديد كتأديب"

 . (ٓ)"أك غّب ذلك ٩با يقتضيو الشرع ا٤بطهر، سجنأك 
                                                   

 (، مرجع سابق.ّٖ/ّفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ُ)

 ، مرجع سابق.بن ا٤بلقن، ال(ُٓٓ/ّ)، ( التوضيح لشرح ا١بامع الصحيحِ)

اراًة مىعى النَّاسً ، كتاب األدب، باب: (ُّ/ٖ)ُب صحيحو البصارم  أخرجو( ّ) يدى
ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر ، باب ا٤ب

 الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

  ، البن حجر، مرجع سابق.(ِٖٓ/َُ)، ( فتح البارم شرح صحيح البصارمْ)

 (، مرجع سابق.ُّٗ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ٓ)
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بي عىلىٍيًو أىٍف الى يىًلْبى ": -رٞبو اهلل-كقاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي  أىفَّ اٍلميٍؤًمنى ٯبًى
أًلىفَّ اللّْْبى ُب ٧بىىلّْ ، كىأىالَّ يىٍشتىدَّ ًإالَّ ُب اٍلوىٍقًت اٍلمينىاًسًب لًلشّْدَّةً ، ًإالَّ ُب اٍلوىٍقًت اٍلمينىاًسًب لًلّْْبً 

 .(ُ)"كىخىرىؽه ، كىالشّْدَّةى ُب ٧بىىلّْ اللًّْْب ٞبيٍقه ، كىخىوىره ، الشّْدًَّة ضىٍعفه 
 .فبل بد من التدرج ُب درجات االحتساب

ُب درجات  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز الشيخ ٠باحة كٲبكن عرض أىم تقريرات 
 -: على النحو التإب االحتساب

 : التعريف درجة -ُ
( قاؿ كاإلعبلـ با٤بنكر احملـر ليجتنب، اإلعبلـ با٤بعركؼ الواجب ليعمل بو): كىو

 .(ِ)"التػٍَّعليمى كاإلٍعبلـى شىيءه كاًحده ": الزبيدم
فإف ا٤بنكر قد يقدـ عليو ا٤بقدـ ٔبهلو كإذا ": -رٞبو اهلل-كمعناه كما قاؿ الغزإب 

ن الركوع كالسجود فيعلم أف ذلك ١بهلو بأف عرؼ أنو منكر تركو كالسوادم يصلي كال ٰبس
إذ ال فائدة ُب االنكار ، فإنو يعلم ٖبطأه، فمع االنكار عليو باللْب .(ّ)"ىذه ليست بصبلة

إذا ٘باكز ": بقولو -رٞبو اهلل-٠باحة عبد العزيز بن باز كىو ما قرره ، قبل تعليمو ٗبصالفتو
 .(ْ)"كييعٌلميينكر عليو  ...ا٢بدكد الٍب حد اهلل لعباده

من قد يعد ُب حق البعض مع أنو ، فإف ا٤بنكر ينكر، ا٤بنكركعند كقوع العباد ُب 
إما ، عذر ُب ارتكابو ميكوف ٥ب ألنو قد، معصية اآلخرينقد ال يعد ُب حق ك ، معصيةالعباد 
كاألصل ُب ىذا قوؿ ا٢بق تبارؾ ، ى فعلوعل ىْبمكر  لكوهنمأك ، الضطرارىم لوأك  م١بهله
َّ...جع مظ حط مض خض حض جضُّ: كتعأب

قىٍد »: . قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب(ٓ)
                                                   

 مرجع سابق.، ، حملمد بن األمْب الشنقيطي(ُْٔ/ُ)، ( أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآفُ)

، كالتػٍَّعليمى اٍختىصَّ ٗبا يىكوف بًتىٍكريرو كتىكٍ كقاؿ: ( ِ) ثّبو، "قاؿى الرَّاًغبي ًإالَّ أفَّ اإلعبلـى اٍختىصَّ ٗبىا كىافى بًإٍخبارو سىريعو
، (ُِٖ/ّّ)، الفرؽ بْب التعليم كاإلعبلـ: تاج العركس: انظر. ٰبىٍصيلي ًمٍنوي أثػىره ُب نػىٍفًس ا٤بتػىعىلّْم" ًحْبى 

 .مرجع سابقللزبيدم، 

 للغزإب، باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، مرجع سابق.، (ِّٗ/ِ)، ( إحياء علـو الدينّ)

 مرجع سابق.، (َُْ/ُٖية الشويعر، )فتاكل نور على الدرب، البن باز، بعنا٦بموع ( ْ)

 .ِٖٔسورة: البقرة، آية: ( ٓ)
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 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّ: كقوؿ ا٢بق تبارؾ كتعأب (ُ)«فػىعىٍلت
َّحصمس

(ِ). 
كالتعريف با٣بطأ سنة ربانية صح فيها حديث ُب قصة الرجل الذم خاؼ لقاء اهلل 

، كينٍ : عزَّ كجلَّ  فقاؿ اهلل» تعأب فأمر أىلو أف ٰبرقوه ٍب يسحقوه ٍب يذركه ُب يـو عاصف
؟ قاؿ: قاؿ اهللي ، فإذا ىو رجله قاًئمه  : أٍم عىٍبدم! ما حملك على أف فعلتى ما فعلتى

 .(ّ)«مخافتيكى 
ككذلك صحة ّٔا السنة النبوية ُب قصة حاطب بن أيب بلتعة عندما بعث كتابو إٔب 

: صلى اهلل عليو كسلم النَّىبُّ فػىقىاؿى أىل مكة ٱبربىم ٗبسّب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إليهم 
 .(ْ)«مىا حىمىلىكى يا حاًطبه عىلىى مىا صىنػىٍعتى »

كطيب ، كىو ينم عن حلم كأناة كطوؿ باؿ، فالتعريف من درجات االحتساب
إذ ا٤بقصد من االحتساب ىو االصبلح كليس إليو سبيل إال بتوقيف ا٤بصطئ على ، نفس
ا٤بعركؼ الواجب فيتبعو كيعرؼ ا٤بنكر احملـر ليعرؼ ، كمن ٍب تعريفو بالصواب، خطأه

  .فيجتنبو
 درجة الموعظة الحسنة كالجداؿ بالتي ىي أحسن. -ِ

فعلى الداعي إٔب اهلل كاآلمر با٤بعركؼ ": -رٞبو اهلل-٠باحة عبد العزيز بن باز قاؿ 
قاؿ  كما،  كالناىي عن ا٤بنكر مهما كانت ا٢باؿ أف يرفق كأف يتصّب األلفاظ ا٤بناسبة

 جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ :تعأب
َّحسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

بالعلم قاؿ : ا٢بكمة، (ٓ)
                                                   

: ، كتاب: االٲباف، باب: ََِبرقم:  (ُُٔ/ُ) وصحيحأخرجو مسلم ُب ( ُ)  زت رت يبُّبىابي بػىيىاًف قػىٍولًًو تػىعىأبى

 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، [ِْٖالبقرة: ]َّيت ىت نت مت

  .ُْٓآية: نعاـ، ( سورة: األِ)

: ، كتاب: التوحيد، َٖٕٓبرقم:  (ُْٓ/ٗ) ُب صحيحو البصارمأخرجو ( ّ)  مف خفُّبىابي قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىأبى

 ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، [ُٓ]الفتح: َّجك مق حق

بىابي مىٍن نىظىرى ُب ًكتىاًب مىٍن ٰبيٍذىري عىلىى ، كتاب: االستئذاف، ِٗٓٔبرقم:  (ٕٓ/ٖ( أخرجو البصارم ُب صحيحو )ْ)
ٍسًلًمْبى لًيىٍستىًبْبى أىٍمريهي، ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

ي
 ا٤ب

 .ُِٓ: آية، ( سورة: النحلٓ)
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، الَبغيب كالَبىيب حٌب يقبل ا٢بق: كا٤بوعظة ا٢بسنة، بياف ا٢بق، اهلل كقاؿ رسولو
  .(ُ)"كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن ألجل إزالة الشبهة

 ٠باحة عبد العزيز بن باز بالعلم كبأدلة الكتاب كالسنة. قاؿ : فا٢بكمة معناىا -
 .(ِ)"كىي العلم ٗبا قالو اهلل تعأب كقالو رسولو": -رٞبو اهلل-

كمواعظ  .(ّ)"يػىٍعًِب مىوىاًعظى اٍلقيٍرآفً ": قاؿ البغوم: كا٤بوعظة ا٢بسنة معناىا -
. (ْ)"بالَبغيب كالَبىيب": أم: -رٞبو اهلل-٠باحة عبد العزيز بن باز قاؿ  السنة

. فهؤالء (ٓ)"كمع ا٤بتساىلْب حٌب يقتنعوا كيلتزموا با٢بق، كالغافلْبمع ا١بهاؿ كتكوف "
أما من عنده شبهة فبل بد معو من ا٢بالة الثالثة كىي ، ينفع معهم ا٤بوعظة ا٢بسنة

 .ا١بداؿ با٢بسُب

: -رٞبو اهلل-٠باحة عبد العزيز بن باز قاؿ : كآّادلة بالٍب ىي أحسن معناىا -
كأسلوب ، لكن بكبلـ طيب، إلزاحة الشبهة باألدلة الشرعيةكٯبادلو بالٍب ىي أحسن؛ "

ا٤بفيد مع من  ا١بميل النقاش. فيكوف ب(ٔ)"حٌب ال ينفر، ال بعنف كشدة، كرفق، حسن
 .عنده شبهة لكشف شبهتو

                                                   
 -آّموعة الثانية-، أسئلة ا١بامع الكبّب ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبيةُ)

 .، الرفق عند األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرِٓشريط رقم: 

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 سابق. (، مرجعُٖٗ/ُٔ)

 لبغوم، مرجع سابق، ل(ِٓ/ٓ)، ( معآب التنزيل ُب تفسّب القرآفّ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ْ)
 (، مرجع سابق.ِّٔ/ُٔ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٓ)
 (، مرجع سابق.ّّْ/ِٕ)

تاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فٔ)
 مرجع سابق.، (ّّْ/ِٕ)
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 إذا دعت الحاجة.لشدة درجة استعماؿ ا -ّ
ُب ٧بل  "كأنتمُب ٨باطبتو لرجاؿ ا٥بيئة  -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة عبد العزيز بن باز 

فاحملتسب مطلوب  .(ُ)ٰبتاج إٔب عناية كسياسة شرعية كقوة ُب أمر اهلل كلْب عند ا٢باجة"
كقد جاء عن ، ككضع كل شيء ُب موضعو، منو أتباع ا٢بكمة ُب سلوؾ الشدة أك اللْب

قوؿ من  -رٞبو اهلل-٠باحة عبد العزيز بن باز ما أكرده  السلف ما يدؿ على ىذا كىو
ينبغي لآلمر كالناىي أف يكوف رفيقا فيما ": قاؿ -رٞبو اهلل-فياف الثورم اإلماـ احملدث س

، عا٤با ٗبا يأمر بو، عدال فيما ينهي عنو، عدال فيما يأمر بو، رفيقا فيما ينهي عنو، يأمر بو
. فالرفق كالعدؿ مبلزماف لدرجات االحتساب كلها. كٮبا ال يناقضاف (ِ)عا٤با ٗبا ينهي عنو"

 .استعماؿ الشدة
بي عىلىٍيًو أىٍف الى يىًلْبى ًإالَّ : -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي ك  "اٍلميٍؤًمنى ٯبًى

أًلىفَّ اللّْْبى ُب ٧بىىلّْ ، كىأىالَّ يىٍشتىدَّ ًإالَّ ُب اٍلوىٍقًت اٍلمينىاًسًب لًلشّْدَّةً ، ُب اٍلوىٍقًت اٍلمينىاًسًب لًلّْْبً 
"، كىالشّْدَّةى ُب ٧بىىلّْ اللًّْْب ٞبيٍقه ، كىخىوىره ، الشّْدًَّة ضىٍعفه  كىخىرىؽه

(ّ). 
 تليسىذه الصبلحية ك  كما أف الشدة إ٭با تكوف من أىل السلطة كالصبلحية  
مراعاة قواعد الشريعة الٍب تكفل بل ال بد من ، هااستصدام عندللهول  ةمَبككك ، منفلتو

٠باحة كقد قرر ىذا ، التعليمات الٍب تكفل حق احملتسب عليو مراعاةك ، سبلمة االحتساب
كا٤بعاند يعامل بالشدة أيضا ، فالظآب يعامل بشدة": بقولو -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز 

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 (، مرجع سابق.َِٗ/ْ)

، (ٔٔ/ٓالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ِ)
ؿي عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو مىٍرفيوعنا : -رٞبو اهلل-مرجع سابق، كقاؿ ابن مفلح  الى يػىٍنبىًغي »"كىقىٍد رىكىل أىبيو ٧بيىمَّدو ا٣ٍبىبلَّ

، أًلىحىدو أىٍف يىٍأميرى بًاٍلمىٍعريكًؼ حىتَّى يىكيوفى ًفيًو ثى  هىى، رىًفيقنا ًفيمىا يىٍأميري ، عىاًلمنا ًبمىا يػىنػٍ ثي ًخصىاؿو عىاًلمنا ًبمىا يىٍأميري الى
هىى مد بن مفلح بن ٧بمد بن مفرج، أبو ، حمل(ُِٗ/ُ)، اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية. انظر: «رىًفيقنا ًفيمىا يػىنػٍ

 .عآب الكتب ىػ( الناشر:ّٕٔعبد اهلل، مشس الدين ا٤بقدسي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 

، مرجع ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار الشنقيطي ، للعبلمة(ُْٔ/ُ)، ( أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآفّ)
  .سابق
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حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من األمّب أك غّبه من أصحاب السلطة ك٤بن لو 
شرعية كاألنظمة ا٤برعية ىي من البغيه كالظلمه الذم ككل شدة ٘باكزت ا٤بصاّب ال .(ُ)"األمر

 ٯبب ردعو كايقافو. 
 ٠باحة عبد العزيز بن باز درجات االحتساب عند  كمن خبلؿ ما سبق يتبْب أف

ٓب  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة ألف كذلك  -رٞبو اهلل- الغزإب ٓب تكن كما رتبها -رٞبو اهلل-
 .كلكنها تقريرات متفرقة بْب دركسو كفتاكاه، ؤلف كتابان ُب ا٢بسبةقصد أف يي

التعريف با٣بطأ : قد قرر أف من درجات االحتساب -اهللرٞبو -كأف ٠باحة الشيخ 
، ككذلك منو ا٤بوعظة ا٢بسنة، ٤بن كقع ُب ا٤بنكر سواءن كاف ترؾ معركؼ أك ارتكاب ٧بـر

كأف لكل درجة ، االنتقاؿ للشدة ُب كقت تصلح فيها الشدةك ، كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن
كيراعى ُب ، كاالضطرار، كاالكراه، احواؿ ٯبب مراعاهتا فعند التعريف يراعى جانب ا١بهل

كىي تصلح مع ا١باىل ، ا٤بوعظة ا٢بسنة أف تكوف ٗبواعظ الكتاب كالسنة ككل قوؿ لْب
كيراعى ُب ، أما من عنده شبهة فبل ينفعو إال آّادلة بالٍب ىي أحسنك ، كالغافل ا٤بتساىل

  .شدة أف تكوف منضبطة بقواعد الشريعة كأنظمة الببلد ا٤برعيةال

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 (، مرجع سابق.َُٖ/ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





246 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الشرعية في االحتساب. (ُ)القواعداستعمال : رابعالمطلب ال

  (ِ) المصلحة جلب على مقدم المفسدة درء : قاعدةومنها 

كإف خفت أف يَبتب عليو منكر : "-اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
مثلو تأملت كنظرت أيهما أقل ضرران، فإف كاف ا٤بوجود أقل ضرران أبقيتو، كإف كاف ما توٮبو 
أنت أنو ٰبدث أقل أنكرت ا٤بوجود، كإف كاف يستوياف أك اشتبو عليك األمر فدع، أما إف  

٤بعُب تنكر شيئان كاف ما يَبتب على إنكارؾ يكوف أكثر كأشر كأخبث فبل تنكر؛ ألنك ُب ا
 .(ّ)كتدعو إٔب ما ىو أنكر منو بفعلك"

ـً اٍبنى تػىٍيًميَّةى  "قاؿ: -رٞبو اهلل-ابن القيم  كما ما ذكر  كمثا٥با ٍسبلى ٍعت شىٍيخى اإٍلً كى٠بًى
: مىرىٍرت أىنىا كىبػىٍعضي أىٍصحىايب ُب زىمىًن التَّتىارً  ًبقىٍوـو ًمنػٍهيٍم  قىدَّسى اللَّوي ريكحىوي كىنػىوَّرى ضىرٰبىوي يػىقيوؿي

، فىأىٍنكىرى عىلىٍيًهٍم مىٍن كىافى مىًعي، فىأىٍنكىٍرت عىلىٍيًو، كىقػيٍلت لىوي: إ٭بَّىا حىرَّـى اللَّوي ا٣ٍبى  ٍمرى يىٍشرىبيوفى ا٣ٍبىٍمرى
ًء يىصيدُّىيٍم ا٣ٍبىٍمري عىٍن قػىٍتًل  ًة، كىىىؤيالى النػُّفيوًس كىسىيٍبً الذُّرّْيًَّة أًلىنػَّهىا تىصيدُّ عىٍن ذًٍكًر اللًَّو كىعىٍن الصَّبلى

                                                   
، لتعريفات الفقهية. ا: "ىي قضية كلية منطبقة على ٝبيع جزئياهتا كالقاعدةي من البيت: أساسيو"( القىاعدة ُب اللغةُ)

 ، للربكٍب، مرجع سابق.(ُٗٔ)ص

ًد ميٍشتىًملىةه عىلىى -رٞبو اهلل-قاؿ القراُب   ًد عىًظيمىةي اٍلمىدى ًثّبىةي اٍلعىدى ًليلىةه كى أىٍسرىاًر الشَّرًٍع كىًحكىًمًو، : ىي "قػىوىاًعدي كيلّْيَّةه ًفٍقًهيَّةه جى
ةو ًمٍن اٍلفيريكًع مىا الى ٰبيٍصىى" (، أليب العباس شهاب الدين ٗ/ُأنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ، )انظر:  ًلكيلّْ قىاًعدى

 ىػ(، الناشر: عآب الكتب، بدكف.ْٖٔأٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب بالقراُب )ا٤بتوَب: 
ًذًه اٍلقىوىاًعدي ميًهمَّةه عىًظيمىةي النػٍَّفًع ُب اٍلًفٍقًو بًقىٍدًر اإٍلًحىاطىًة -رٞبو اهلل-كعظيم فوائدىا كجليل قدرىا قاؿ كُب نفعها  : "ىى

ٍوًيوو كىتػىتًَّضحي مىنىاًىجي اٍلفىتىاكىل كىتػىٍنكىًشف أنوار الربكؽ ُب أنواء انظر:  "ًّٔىا يػىٍعظيمي قىٍدري اٍلفىًقيًو، كىيىٍظهىري رىٍكنىقي اٍلًفٍقًو ًببلى ٛبى
 (، للقراُب، مرجع سابق.ٗ/ُالفركؽ، )

٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن عاشور التونسي )ا٤بتوَب: ، (ّّْ/ّ)، ( مقاصد الشريعة اإلسبلميةِ)
الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، عاـ النشر: ، : ٧بمد ا٢ببيب ابن ا٣بوجة، ٙبقيقىػ(ُّّٗ
جواز العمل  -رٞبو اهلل-كقد حكى ابن حجر  كتأٌب ٗبعُب أك ارتكاب أخف الضررين  .ـََِْ-ىػُِْٓ

 (، مرجع سابق.ُّْ/َُفتح البارم شرح صحيح البصارم، البن حجر، ) ".انظر : ّٔذه القاعدة

 -آّموعة األكٔب-الكبّب ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع ّ)
 ، مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ّْشريط رقم: 



247 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 . (ُ)"كىأىٍخًذ اأٍلىٍموىاًؿ فىدىٍعهيمٍ 
فبلبد من اجتهاد احملتسب كنظره قبل االحتساب، كلن ٱبرج احتسابو عن أربعة 

 : (ِ)-اهلل رٞبو-عددىا ٠باحة الشيخ  أحواؿ
أف تزكؿ ا٤بفسدة كال ٱبلفها شيء، فهذه مصلحة جاءت الشريعة با٢بث على  - أ

 االحتساب فيها.
أف تزكؿ ا٤بفسدة كٙبل ٧بلها مفسدة أقل، فهذه مصلحة جاءت الشريعة با٢بث  - ب

 على االحتساب فيها.
أف تزكؿ ا٤بفسدة كٙبل ٧بلها مفسدة ٩باثلة ٥با، فهذه مرتبة ٨بّبه ُب االحتساب  - ت

 فيها.
ن أف تزكؿ ا٤بفسدة كٙبل ٧بلها مفسدة أكرب، فهذه مفسدة ٯبب التوقف ع - ث

 االحتساب فيها.
"بىابي مىٍن تػىرىؾى بػىٍعضى ااًلٍخًتيىاًر، ٨بىىافىةى أىٍف يػىٍقصيرى : -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ البصارم 

 .(ّ)فػىٍهمي بػىٍعًض النَّاًس عىٍنوي، فػىيػىقىعيوا ُب أىشىدَّ ًمٍنوي"
من اٍلقىوىاًعد: ًإذا دىار اأٍلىمر بىْب دىٍرء مٍفسدىة كجلب مصلحىة،  قاؿ ا٤برداكم ا٢بنبلي: "

                                                   
 ، البن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.(ُّ/ّ)، ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
: أىٍف يػىزيكؿى كىٱبىٍليفىوي -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم  سابق. ، مرجع(ِٔٗ/ٕ) ؛ اأٍليكٔبى ًر أىٍربىعي دىرىجىاتو : "فىًإٍنكىاري اٍلميٍنكى

ليفىوي مىا ىيوى شىرّّ ًمٍنوي؛ عىةي: أىٍف ٱبىٍ ًضدُّهي، الثَّانًيىةي: أىٍف يىًقلَّ كىًإٍف ٓبٍى يػىزيٍؿ ًٔبيٍملىًتًو، الثَّالًثىةي: أىٍف ٱبىٍليفىوي مىا ىيوى ًمثٍػليوي، الرَّابً 
تىاًف اأٍليكلىيىاًف مىٍشريكعىتىاًف، كىالثَّالًثىةي مىٍوًضعي اٍجًتهىادو، كىالرَّابًعىةي ٧بيىرَّمىةه" إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، انظر: فىالدَّرىجى

 (، البن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.ُِ/ّ)

: حىدَّ حديثان فقاؿ:  -رٞبو اهلل-ٍب أكرد ( ّ) ، عىًن األىٍسوىًد، قىاؿى ثػىنىا عيبػىٍيدي اللًَّو ٍبني ميوسىى، عىٍن ًإٍسرىائًيلى، عىٍن أىيب ًإٍسحىاؽى
: قىالىٍت ٕب  ٍعبىًة؟ قػيٍلتي ثػىٍتكى ُب الكى  : قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اهللي قىاؿى ٕب اٍبني الزُّبػىٍّبً، كىانىٍت عىاًئشىةي تيًسرُّ إًلىٍيكى كىًثّبنا فىمىا حىدَّ

ًبكيٍفرو، لىنػىقىٍضتي الكىٍعبىةى فىجىعىٍلتي لىهىا  -قىاؿى اٍبني الزُّبػىٍيًر  -يىا عىاًئشىةي لىٍوالى قػىٍوميًك حىًديثه عىٍهديىيٍم »عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 
( برقم: ّٕ/ُ)ُب صحيحو البصارم  ". أخرجوفػىفىعىلىوي اٍبني الزُّبػىٍّبً  «بىابػىٍيًن: بىابه يىٍدخيلي النَّاسي كىبىابه يىٍخريجيوفى 

، بىابي مىٍن تػىرىؾى بػىٍعضى ااًلٍخًتيىاًر، ٨بىىافىةى أىٍف يػىٍقصيرى فػىٍهمي بػىٍعًض النَّاًس عىٍنوي، فػىيػىقىعيوا ُب أىشىدَّ ًمٍنوي ، كتاب العلم، ُِٔ
 ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.
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 .(ُ)"كىافى دىٍرء اٍلمٍفسدىة أكٔب من جلب اٍلمصلحىة، قىالىو اٍلعلمىاء
"دىرأ اٍلمٍفسدىة كىىيوى اٍلمعرب عىنوي ُب : -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي 

 .(ِ)"اأٍليصيوؿ بالضركريات
ُب أرض كىم د دك سلموف ّٔذه القاعدة كذلك حينما أخركا إقامة ا٢با٤بكقد عمل 

، قاؿ يلحق با٤بشركْباحملارب، كمن ٌٍب  ا٤بسلم عزٲبةال تضعف  إٔب أف يرجعوا، كيالعدك 
"أفَّ مىن أتىى حىدِّا ًمن الغيزاًة، أك ما ييوجبي ًقصاصنا، ُب أرًض ا٢بىٍرًب، ٓب يػيقىٍم ابن قدامة: 

ـى عليو حىدُّه. كّٔذا قاؿ عليو حٌب يػىٍقفيلى   .(ّ)"، كإٍسحاؽي األكزاعي، فييقا
كمنهم ا٣بليفة الراشد عمر بن  -رضواف اهلل عليهم-السلف  ذه القاعدةكعمل ّٔ

 .(ْ)حينما درء حد السرقة عاـ الرمادة -ا٣بطاب رضي اهلل عنو
كىذه األمثلة كإف كانت من باب العقوبات كليست من باب ا٢بسبة، فإف ا٤براد 

 بإيرادىا ىو اإليضاح فقط.
كمن أمثلة ىذه القاعدة ُب باب ا٢بسبة: لو شك احملتسب ُب كجود منكر ُب البيت، 
كلكن ليس لو سبيل أب كشفو إال باالطبلع بعينو أك االسَباؽ بسمعو، ٩با يتسبب ُب  
كشف عورات أىل البيت كاالطبلع على عوراهتم، كقد جاء اإلسبلـ ٕبفظ العرض ألنو من 

ركريات، فعندىا ال ٯبوز للمحتسب اإلقداـ على االحتساب لكونو سيتسبب ُب كقوع الض

                                                   
عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم الدمشقي ، (ُّٖٓ/ٖ)، حرير ُب أصوؿ الفقو( التحبّب شرح التُ)

، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد كآخركف، احملقق: د. عبد الرٞبن ا١بربين، ، ىػ(ٖٖٓالصا٢بي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 
 .ـَََِ-ىػُُِْ، ُط.السعودية، 

مد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار بن عبد القادر الشنقيطي )ا٤بتوَب: حمل، (ُٔ)ص، ( منهج التشريع اإلسبلمي كحكمتوِ)
 .،ِط.، الناشر: ا١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ىػ(ُّّٗ

شمس الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن ٧بمد بن أٞبد بن قدامة ، ل(ِِٗ/ِٔ)، ( الشرح الكبّب على ا٤بقنع ت الَبكيّ)
، الدكتور عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو -ٙبقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي ، ىػ( ِٖٔا٤بقدسي )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُط.، ٝبهورية مصر العربية -الناشر: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، القاىرة 

ـى الرَّمىادىةً مىٍعليوـه ًمٍن عيمىرى أىنَّوي ٓبٍى يػىٍقطىٍع سىا: قاؿ "-رٞبو اهلل-قاؿ الزرقاين ( ْ) شرح الزرقاين على موطأ ". انظر: رًقنا عىا
 ، مرجع سابق.(ٕٓ/ْ)، اإلماـ مالك



249 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 مفسدة، كدرء ا٤بفسدة أكٔب من جلب ا٤بصلحة. 
 كىذه القاعدة يعمل ّٔا بناءن على معطيات العقل ُب تقدير ا٤بصلحة من ا٤بفسدة.

ّٔذه القاعدة إٔب طريقة العمل  -رٞبو اهلل-كقد أشار ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
عند االحتساب حيث قاؿ: "إذا رأيت ا٤بنكر فعليك أف تنظر ُب األمر ك٘بتهد، فإف 

 .(ُ)"استطعت إنكاره بيدؾ من غّب أف يَبتب على ذلك ما ىو أنكر كما ىو أشر فافعل
جواز نقل احملتسب عليو من منكر أشد إٔب تفيد ىذه القاعدة:  أف ك٩با سبق يتبْب: 
ر نقلو للمعركؼ، عندىا فعملو مشركع، كجهده مشكور، قد كافق منكر أخف، إذا تعذ

 القاعدة الشرعية.
قواعد ُب استعماؿ بعض  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز أف تقريرات 

ُب االحتساب جاءت موافقة ٤با عليو علماء السلف كا٣بلف، كأف ىذه القواعد ٥با الشريعة 
 واعد الشريعة مرتبطة بباب ا٢بسبة كاالحتساب.ارتباط كثيق باالحتساب، كأف ق

كتبْب منو أف احملتسب البد لو من أف ٯبيل عقلو، كنظره، كفكره، قبل احتسابو فليس  
كل األزمنة كاألمكنة صا٢بة لبلحتساب فيها، كأف ٧بل إجالة النظر ليس ُب ما أمرت بو 

 ال. الشريعة أك هنت عنو كإ٭با ُب صبلح االحتساب ُب ىذا الوقت أـ

                                                   
 -آّموعة األكٔب-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ُ)

 ، مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ّْشريط رقم: 
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 الفصل الثاني
 -رحمه هللا-الشيخ عبد العزيز بن باز  منهج

 في االحتساب

 : كيتضمن ثالثة مباحث

منهج الشيخ عبد العزيز خصائص : المبحث األول
 بن باز 

 .في االحتساب -رحمه هللا-

أهم مراتب االحتساب عند الشيخ : المبحث الثاني
 .-رحمه هللا- عبد العزيز بن باز

أهم درجات االحتساب عند الشيخ : المبحث الثالث
 .-رحمه هللا- عبد العزيز بن باز

  
 



 المبحث األول
رحمه -عبد العزيز بن باز  الشيخ منهج خصائص 

 -هللا
 في االحتساب

 ويتضمن مطالبين : 

 .وأبرز مظاهرهااملطلب ألاول: الربانية في إلاحتساب  

 .وأبرز مظاهرها املطلب الثاني : الشمولية في الاحتساب
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 . وأبرز مظاهرهاحتساب المطلب األول : الربانية في اال
ُب ا٢بسبة كاإلحتساب ما  -رٞبو اهلل–ك٩با يدؿ على ربانية ٠باحة الشيخ ابن باز 

 يلي: 

ًاإل ً.عتدالًوالوسطيةًًأولا:
ُب االحتساب ،  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ربانية إف من شواىد
كالٍب سيتم بسطها  من خبلؿ استقراء ٭باذج احتسابوأنو ٓب يثبت  حيث اإلعتداؿ كالوسطية .
تاركان العمل بأحد ىذه أنو قاـ باالحتساب أنو أتى بنقيضها كٓب يثبت ُب الفصل القادـ، 

 الضوابط األربعة:
 ان.ٓب يفعل منكر  فلم ينكر على من - أ

 .كال على من فعلو كلكنو ٓب يظهره - ب
كال على من كاف ٱبالفو العمل ُب مسألة يصح تسميتها بأهنا مسألة اجتهادية،  - ت

 .مآب يثبت فيها دليل، أك ثبت فيها دليل كلكنو ظِب الثبوت أك الداللة كىي:
  .كال على من فعل ا٤بنكر ٍب تاب منو أك اقلع عنو - ث

 .التدرجًًثانياا:ًً
ُب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد مر معنا من تقريرات 

"ىذا من : -ٞبو اهللر -االحتساب، أف التدرج ُب مراتب االحتساب أمره مطلوب، قاؿ 
جنس حديث أيب سعيد، لكن حديث أيب سعيد كضح ا٤براتب، كأف اليد أكالن ٍب اللساف ٍب 

  .(ُ)القلب على حسب االستطاعة"
و فهم أف التدرج أن -رٞبو اهلل-فيتضح لنا من كبلـ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 فيو.ليس خياران بل ىو أمره الـز ٯبب العمل بو لوركد النص 

                                                   
 -آّموعة األكٔب-كع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ( مشر ُ)

 ، مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ّْشريط رقم: 
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التـز التدرج ُب  -رٞبو اهلل-كقد بينت النماذج االحتسابية ُب الفصل الثالث، أنو 
االحتساب، كداللة ذلك، كثرة احتسابو ٗبرتبة اللساف، كىي ا٤برتبة الثانية من حيث التدرج، 

 عند عدـ استطاعتو االحتساب باليد. 
ساب، كيدؿ على كاف حريصا على التدرج ُب درجات االحت  -رٞبو اهلل-كما أنو 

ذلك أف أكثر احتسابو كاف بدرجة البياف كالتبيْب للمنكر كبياف ما يضاده من ا٤بعركؼ، 
 ليحمل الناس على ترؾ ا٤بنكر كاتباع ا٤بعركؼ.

كُب بعض النماذج قد يستصدـ ا٤بوعظة الغليظة، بسوؽ األدلة الٍب فيها التحذير 
كابر، كىي أقل من األكٔب بكثّب، كما ُب كالتصويف، إذا احتاج األمر كخاصة مع ا٤بعاند كا٤ب

استصدامو ا٤بوعظة البليغة عند احتسابو على ا٤بسؤكؿ الذم قاـ بإصدار سندات رٕبية بنسبة 
، ككما ُب احتسابو (ُ)، كقد بسط ا٢بديث عنو ُب موضعو٧بددة، كإعبلف ذلك ُب الصحف

بسط ا٢بديث عنو  ككذلك قد على من يتهاكف ٕبضور صبلة ا١بماعة لقوؿ بعض العلماء
. ككما ُب احتسابو على عبدالرٞبن عبد ا٣بالق، كأغبلطو ُب الدعوة إٔب اهلل (ِ)ُب موضعو

 .(ّ)كىو مفصل ُب موضعو  تعأب
سماحة الشيخ عبد العزيز بن ك٩با سبق يتبْب لنا: أف من خصائص ا٤بنهج العلمي ل

 .نكارُب االحتساب التزامو بالتدرج ُب مراتب اإل -رٞبو اهلل-باز 

                                                   
ت ٦بموع فتاكل كمقاالانظر : ا٤بطلب األكؿ،  من ا٤ببحث الثالث، ُب الفصل الثالث من ىذه الرسالة ، كانظر :( ُ)

  مرجع سابق.، (ُّٗ-ُُٗ/ُٗمتنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثاين ُب الفصل الثالث من ىذه الرسالة، كانظر:( ِ)
 مرجع سابق.، (ُْ/ُِالشويعر، ) متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد

مجموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع ُب الفصل الثالث، كانظر ا٤ب( ّ)
 مرجع سابق.، (ِْٓ/ٖالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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ًاإلقتداءًً ً.ثالثاا:
ُب االحتساب أقتدائو ٖبلق سيد ا٤برسلْب  -رٞبو اهلل-فمن خصائص منهجو 

 صلى اهلل عليو كسلم ُب اإلحتساب كاإلصبلح .

 حئ جئ ييُّكما ُب قولو تعأب: .كمن ذلك ٙبرم األ لفاظ ا٢بسنة عند الكبلـ
َّجت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ

(ُ). 
"ىي األسلوب الطيب ببل عنف  :-رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن بازكقاؿ 

 .(ِ)"كال شدة، كال تعيّب
أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى " رضي اهلل عنهاككما ُب حديث أـ ا٤بؤمنْب عائشة 

 : الى يػيٍعًطي عىلىى ًإفَّ اهللى رىًفيقه ييًحبُّ الرٍِّفقى، كىيػيٍعًطي عىلىى الرٍِّفًق مىا ، يىا عىاًئشىةي »قىاؿى
 .(ّ)«اٍلعيٍنًف، كىمىا الى يػيٍعًطي عىلىى مىا ًسوىاهي 

ظاىر ُب ٭باذج احتسابو فبل يسفو جاىبلن، كال يعنف  اختيار األلفاظ ا٢بسنةك 
٨بطئان، كال متأكالن، كال يستهزئ بو، كال يتكرب عليو، كيتعمد اختيار أرقى عبارات االحَباـ 

ينعتو ٗبا يستحقو من عبارات التكرًن، كال ٯبرح كال كالتبجيل، كيعرؼ لكل مكانو، ك 
يتحدث ُب عيوب األشصاص، كلكن يتحدث فيما خالف الشرع فقط، كما كاف ُب 

ُب فتواه ٔبواز  -غفر اهلل لنا كلو-٭بوذج احتسابو على فضيلة ا٤بفٍب العاـ ٤بملكة األردف 
: -رٞبو اهلل-ب الفضيلة قاؿ ٙبديد النسل مع أهنا فتول ٨بالفة لؤلدلة إٔب أنو نعتو بصاح

                                                   
: "بالطريقة الٍب ىي أحسن طرؽ آّادلة من الرفق كاللْب من -رٞبو اهلل-قاؿ النسفي  .ُِٓسورة: النحل، آية: ( ُ)

غّب فظاظة أك ٗبا يوقظ القلوب كيعظ النفوس كٯبلو العقوؿ...فمن كاف فيو خّب كفاه الوعظ القليل كمن ال خّب 
(، أبو الربكات عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمود ِِْ/ِمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، ) فيو عجزت عنو ا٢بيل"

ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يوسف علي بديوم، الناشر: دار الكلم الطيب َُٕافظ الدين النسفي )ا٤بتوَب: ح
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُبّبكت، ط. -

 مرجع سابق.، (ِْٕ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ِ)

ٙبقيق:  .فىٍضًل الرٍّْفقً : بىابي ،  كىالصّْلىًة كىاآٍلدىابً اٍلربّْ : كتاب،  (ِّٗٓ)برقم ( ََِّ/ْ) وصحيحأخرجو مسلم ُب ( ّ)
 ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.
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 .(ُ)..."كتأملت ما اعتمد عليو فضيلة ا٤بفٍب العاـ ُب األردف ُب إصداره ىذه الفتول"
كلكن ىذا التبجيل كاالحَباـ يكوف ُب حالة ما إذا كاف احملتسب عليو ليس معاندان 
أك مستكربان، فإف كاف معاندان أك مستكربان أغلظ عليو ككصفو ٗبا يستحقو بعبارات شرعية 
ال تصل إٔب العيوب الشصصية، أك التعيّب، أك االنتقاـ بذكر نقائصو، كما قاؿ ُب احتسابو 

با١بملة فمن تأمل كتاب ىذا الزائغ ا٤بفتوف من أكلو إٔب آخره، عرؼ أنو "ك على القصيمي: 
. فيبلحظ ىنا انتقاؿ (ِ)"ال يدين إال بعبادة الطبيعة، كال يدعو ُب كتابو إال إٔب عبادهتا

إٔب الغلظة ككصف الكاتب ٗبا يستحقو، كىذا لو سببو كىو أنو رأل  -رٞبو اهلل-٠باحتو 
ين، كدعوة الناس إٔب التحرر من قيوده، كرأل منو االستكبار من الكاتب العداء ٥بذا الد

على ا٢بق، فعاملة ٗبا يصلح لو من ا٤بعاملة ٛباشيان مع نصوص القرآف الكرًن ا٢باثة على 
  الغلظة عند ٦باىدة أعداء الدين كا٤بنافقْب.

، ا٤ببادرة ُب االحتساب -رٞبو اهلل-التزاـ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كمنها 
أف ا٤ببادرة باالحتساب أمره كاجب،  -رٞبو اهلل-كقد فهم ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

كخلق كرًن، دلت عليو داللة األدلة من الكتاب كالسنة، كما ُب حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
: قاؿ: رضي اهلل عنو  ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا مىٍن رىأى »٠بًى

فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدًه، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي 
يمىافً   . (ّ)«اإٍلً

كىو يعم ... كىذا عاـ ١بميع ا٤بنكراتمعلقان على ىذا ا٢بديث: " -رٞبو اهلل-كقاؿ 
الرجاؿ كالنساء ٝبيعا، ا٤برأة تتكلم كالرجل يتكلم باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر؛ ألف ُب 

كال ٯبوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزكج أك ، ىذا صبلح ا١بميع ك٪باة ا١بميع
                                                   

-ِّٔ/ّ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)
 مرجع سابق.، (ّّّ

عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخِ)
 مرجع سابق.، (ُُٕ/ٗ)

ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى ، ًكتىابي اإٍلًٲبىافى   (ْٗبرقم ) (ٗٔ/ُ)، ( صحيح مسلمّ) بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً
، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعري   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، كًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي
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 .(ُ)"خاطر األخ أك خاطر فبلف كفبلف
ّٔذا الفهم فلم يكن يتأخر ُب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كقد عمل 

احتسابو، كداللة ذلك، احتسابو على ما يظهر من منكرات ُب كسائل اإلعبلـ ا٤بتنوعة، كرٗبا 
ٚبطى احتسابو حدكد دكلتو، عند ظهور ا٤بنكر، كما ُب مبادرتو ُب االحتساب على ما نشر 

يح مفٍب الديار ىػ، من تصر ُُْٔ/ُ/ِصحيفة الشرؽ األكسط الصادرة ُب يـو األربعاء  ُب
كقد بسط  – ا٤بصرية د. ٧بمد سيد طنطاكم بتحليل الفوائد الربوية الٍب تتعامل ّٔا البنوؾ

فتول مفٍب عاـ دكلة األردف ، كمبادرتو إٔب انكار (ِ) -ا٢بديث عنها ُب صفحات الرسالة
ُب صفحات  عنهاكقد بسط ا٢بديث  –تبيح ٙبديد النسل، منشورة ُب الصحف احمللية

 .(ّ) -ةالرسال
كما أنو ال يكتفي بوجود من يظن انو سيكفيو كٰبتسب، بل يبادر ىو بنفسو إليو، 

كا٢بكومة كال يتكل على غّبه، كما شارؾ علماء العراؽ ُب االحتساب على الرئيس العراقي 
 . (ْ)العمل بالنظاـ االشَباكي كىو نظاـ كفرم يصادـ نظاـ اإلسبلـ كيناقضو ارقر إ العراقية

مبادرتو ُب االحتساب بيده إلصبلح ما فسد من أمور ا٤بعيشة للناس عندما  ككما ُب 
، كشق الطرؽ كتوسيعها، كبناء السدكد ا٤بؤقتة لدرء أضرار السيوؿ، (ٓ)كاف قاضيان ببلدة الدٓب

 .(ٔ)أمّب للبلدة ركمكافحة ا١براد، كٝبع كلمة الناس الختيا
                                                   

، (ُٓ/ْ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)
 .، انظر: ا٤ببحث الثالث، من الفصل اقادـمرجع سابق

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة األكؿ من ا٤ببحث الثالث، من الفصل الثالث،  كانظر:انظر : ا٤بطلب (ِ)
 ، مرجع سابق، (ِّٔ-ُِٓ/ُٗالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

متنوعة، لسماحة انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت الفصل الثالث، كانظر:  ُبا٤ببحث األكؿ  من انظر: ا٤بطلب األكؿ(ّ)
، من كؿكانظر: ا٤ببحث األ مرجع سابق.، (ِّٔ/ّالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 قادـ.لالفصل ا

( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ْ)
 مرجع سابق.، (ّْٗ/ٕ)

 كيلو تقريبان. َُِدل بلدات ا٤بنطقة ا٤بعركفة باليمامة، كتقع جنوب مدينة الرياض بكىي إح( ٓ)

، لعبد العزيز بن ابراىيم بن قاسم، مرجع (ْٗص، )-رٞبو اهلل-( انظر: ترٝبة ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٔ)
= 
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: بالتثبت االحتسابعند  -و اهللرٞب-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة التزاـ كمنها 
 جئ يي ىي نيُّكالتثبت من أخبلؽ اإلسبلـ الٍب دعا إليها قاؿ اهلل تعأب: 

َّجب هئ مئ خئ حئ
(ُ).  

"كىاٍختػىلىفىًت اٍلقيرَّاءى ُب ًقرىاءىًة قػىٍولًًو: : -اهلل رٞبو-كقاؿ األماـ أبو جعفر الطربم 
: التَّأىينّْ كىالنَّظىًر كىاٍلكىٍشًف  َّجبُّ عىٍنوي حىٌبَّ يػىتًَّضحى. كىقػىرىأى ذىًلكى عيٍظمي قػيرَّاًء ٗبىٍعُبى

ؼي اٍلعىجىلىةً « فػىتىثىبَّتيوا»اٍلكيوًفيّْْبى:  نىا ُب ذىًلكى أىنػَّهيمىا ، ٗبىٍعُبى التَّثىبًُّت الًَّذم ىيوى ًخبلى كىاٍلقىٍوؿي ًعٍندى
 . (ِ)"ٍلقىارًئي فىميًصيبه صىوىابى اٍلًقرىاءىًة ُب ذىًلكى فىًبأىمّْ اٍلًقرىاءىتػىٍْبً قػىرىأى ا... ًقرىاءىتىاًف مىٍعريكفػىتىافً 

عىٍبًد اٍلقىٍيًس: "ًإفَّ ًفيكى خىٍصلىتػىٍْبً بن كىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًلؤٍلىشىجّْ 
بػُّهيمىا اهللي: ا٢ٍبًٍلمي، كىاأٍلىنىاةي"  .(ّ)ٰبًي

التأىنِّي منى »يبّْ صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: كعن أنس بن مالكو رضي اهلل عنو عن الن
 .(ْ)«اهلل كالعىجىلىةي ًمنى الشٍيطافً 

ملتزمان ٖبلق  -اهلل رٞبو-كأما التثبت، فلقد كاف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
التثبت ُب االحتساب قوالن كفعبلن كمن شواىد ذلك: أنو طلبو من أحد احملتسبْب على 

                                       
= 

)ىو الباز الذم ٰبنو ُب قصيدة مطلعها:  -اهلل رٞبو-الشيخ راشد بن خنْب معإب كقد كصف أعمالو  ق.ساب
 علينا...(: 

 ليػػػاؿو قػػػد مضػػػت كالشػػػيخي فينػػػا
 

 يبػػػػػػػث العلػػػػػػػم يػػػػػػػنهضي با٢بيػػػػػػػاةً 
 

 فّبعػػػػػػى الػػػػػػدين كالػػػػػػدنيا ٝبيعػػػػػػان 
 

 كيسػػػػعى جاىػػػػدان ُب ا٤بكرمػػػػاتً 
 

ترٝبة ٠باحة الشيخ عبد العزيز ك ىػ، َُِْصفر ُِانظر: ا٤برجع نفسو، كانظر: جريدة ا١بزيرة العدد الصادر: 
 كانظر: ا٤ببحث الرابع، من الفصل اقادـ.، ، لعبد العزيز القاسم(ُٓ-ْٗص، )-اهللرٞبو -بن باز 

 .ْٗ( سورة: النساء، آية: ُ)

 ( لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق.ُٖ/ٗ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفِ)

ٲبىاًف بًاهلًل كىرىسيولًًو، كىشىرىائًًع ( كتاب: االٲباف، بىإُ( برقم: )ْٖ/ُ)، أخرجو مسلم ُب صحيحو( ّ) بي اأٍلىٍمًر بًاإٍلً
يًن، كىالدُّعىاًء إًلىٍيوً   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق..، الدّْ

( ّٔبرقم: ) (ُٖ/ّصحيح الَبغيب كالَبىيب )انظر: ( كقاؿ ا٤بنذرم: ركاه أبو يعلى، كرجالو رجاؿ "الصحيح"، ْ)
حملمد ناصر الدين  .الَبغيب ُب التسبيح كالتكبّب كالتهليل كالتحميد على اختبلؼ أنواعوكتاب: السابع: الذكر، 

عارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، الرياض ، األلباين
ى
  ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُط.، ا٤بملكة العربية السعودية -الناشر: مكتىبة ا٤ب
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من كجد ىذا : "-اهلل رٞبو-، بقولو كسائل اإلعبلـعركضة ُب ا٤ب ٨بالفات ا٤بسلسبلت
حٌب ، كُب أم كقت ٠بع ىذا الشيء، كُب أم ليلة، فليكتب إلينا كيبْب ا٤بسلسل ىذا عنوانان 

حٌب نكوف على بينة، ينبغي إلخواننا ، نسأؿ عنو، كنطلب الشريط الذم فيو ىذا الشيء
كعنواف ، كالساعة، ذلك كأف يقيد الوقت الذين يسمعوف ىذه األشياء إذا ٠بع شيئان من

، كيعطيو كيكتب إلينا ُب ذلك، أك عنواف ا٤بسلسل، إف كاف عرؼ عنواف الشريط، الشريط
أك إٔب ا٤بلك، ، أك إٔب كزير الداخلية، أك إٔب غّبه من أىل العلم، أك إٔب رئيس ا٥بيئات

 .(ُ)"ا٤بفركض أنو يفعل ما يستطيع من إنكار ا٤بنكر
فانظر كيف أنو يطلب ٩بن يريد االحتساب على تلك ا٤بسلسبلت ا٤بصالفة، أف 
يكتب احتسابو ُب مكتوب أكالن، كيبْب فيو عنواف ا٤بسلسل ا٤بصالف، كاليـو الذم كقعت 
فيو تلك ا٤بصالفة، كالوقت بالساعة، كما ذاؾ إال ألنو يريد التثبت قبل االحتساب، ألف 

، كأمر مستقبح، كمستهجن،  الناسعمـو مرفوض عند ر اإلنكار على شيء قبل كقوعو أم
 كما أنو ٨بالف لقواعد االحتساب كضوابطو. 

كأما العدؿ فإنو منهج ظاىر لو مع ا٤بصالفْب، ٩با ٯبعل طلبة العلم يلومونو على ىذا 
األسلوب، كلكن رضى اهلل عنده مقدـ على غّبه، كذلك ظاىر ُب دفاعو عن األشاعرة 

 . (ِ)ن ٝبلة أىل السنة كا١بماعةبأهنم ال ٱبرجوف ع
كاف ُب احتسابو  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك٩با سبق يتبْب لنا: أف 

دقتو ُب اختيار األلفاظ  تسب كآدابو، كيظهر أدبو كأخبلقو حْب ننظر إٔبملتزمان بأخبلؽ احمل
صالفة، كما ا٤ب كقوعد من األمر كالنهي كالتأك قبلتثبتو ُب ا٤بناسبة للمصالف، ك ك ا٢بسنة 

، كما أف احتسأّم حملتسبْبمشاركة ايَبٝبو ا٤ببادرة كا٤بسارعة ُب االحتساب، كا٢برص على 
 .  العدؿ من ٠بات منهجو، كىي ظاىرة جلية ُب ٭باذج احتسابو

                                                   
 -آّموعة األكٔب -أسئلة ا١بامع الكبّبّبية، ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بُ)

 ، كيفية انكار ما تعرضو كسائل االعبلـ من ٨بالفات ألحكاـ االسبلـ. ُْشريط رقم: 

 انظر: ا٤ببحث األكؿ من الفصل الثالث.( ِ)
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ً.رابعاا:ًً ًالسلف ًبطريقة ًاإلىتداء

ُب  -رٞبو اهلل-إف من خصائص منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
االحتساب، ٛبيزه باإلىتداء بطريقة السلف الصاّب، كمنها: طريقتو ُب فهم النصوص 

 كاالستدالؿ ّٔا،
ُب االحتساب،  -رٞبو اهلل-عبد العزيز بن باز إف من خصائص منهج ٠باحة الشيخ 

من خبلؿ التزامو بأصوؿ علمية،  ، كذلكاالستدالؿ سلفي، كمنها ُب طريقةبا٤بنهج الٛبيزه 
يعتمد عليها غالب علماء أىل السنة كا١بماعة، ُب عمـو استدالالهتم، كٲبكن  كىي أصوؿ

 عرضها من خبلؿ عدة نقاط منها: 
 . االستدالؿ باألدلة النقلية الصريحة، كالصحيحة - أ

ا ُب ٤بكذلك لكوهنما أعظم كتابْب يهتدل ّٔما، كمن ابتغى ا٥بداية بغّبٮبا ضل، ك 
 اس.بركتهما على النكىداية النفوس، كلعظيم  ىذين األصلْب من سر ُب إصبلح القلوب

َّجنحن يم ممىم حمخم جم يل ىلُّقاؿ تعأب: 
، كقل صلى اهلل عليو كسلم: (ُ)

 .(ِ)«أال إني أكتيتي الكتابى كمثلىو معو»
ٍيئػىٍيًن لىٍن تىًضلُّوا »قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ك  ًإنِّي قىٍد تػىرىٍكتي ًفيكيٍم شى

. كإف ا٤ببلحظ أف (ّ)«بػىٍعدىىيمىا: ًكتىابى اللًَّو كىسينًَّتي، كىلىٍن يػىتػىفىرَّقىا حىتَّى يىرًدىا عىلىيَّ اٍلحىٍوضى 
يطنب أحيانان ُب ذكر األدلة، كيوجز أحيانان أخرل، كذلك عائد لعدة  -رٞبو اهلل-٠باحتو 

 أمور منها: 

                                                   
 .ِ-ُسورة: البقرة، آية: ( ُ)
 لزـك السُّنَّة، ٙبقيق: شعىيب األرنؤكط ُب: ، كتاب: السنة، بابَْْٔ( برقم: ُّ/ٕ) ( أخرجو أبو داككد ُب سننوِ)

 .٧بىمَّد كاًمل قره بللي، مرجع سابق -

كقاؿ  مرجع سابق.(، كتاب العلم، ُّٗ)( برقم: ُِٕ/ُ)أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ( ّ)
مد ناصر أبو عبد الرٞبن ٧ب(، ِّٕٗبرقم: ) (ٔٔٓ/ُصحيح ا١بامع الصغّب كزيادتو )األلباين: صحيح، انظر: 
  .الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي، ىػ(َُِْالدين األلباين )ا٤بتوَب: 
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دلة، لكثرة انشغالو، أف يكوف احملتسب عليو ليس لديو كقت لبلطبلع على األ -
 .(ُ)فيكتفي معو ببياف ا٢بكم، كما فعل مع رئيس العراؽ

أنو من الدين، كىو ليس من الدين، فهذا  يدعيأك أف ٯبيء احملتسب عليو بأمر  -
يوجز معو ببياف بطبلف ما اعتمد عليو، كبطبلف أدلتو، مع مطالبتو بإثبات األدلة على صحة 

، عند كما فعل مع عبدالرٞبن عبد ا٣بالقرجوع إٔب جادة ا٢بق،  ما ادعاه، كإال فإنو ييلزمو بال
 .(ِ)اتشرعية ا٤بظاىر احتسابو عليو دعواه 

أف يكوف احملتسب عليو يعرؼ ا٢بكم كاألدلة كلكنو، اشتبو عليو األمر، أك خفيت  -
معو بذكر األدلة ا٤بتممة للمسألة،  -رٞبو اهلل-عليو بعض األدلة، ففي ىذه ا٢بالة، يطنب 

  .اشفة ٤با خفي عليو منهاكالك
يبتعد ُب احتسابو، عن االستدالؿ ٗبا ليس قطعي الثبوت كالداللة،  -اهلل رٞبو-ككاف 

فبل يستشهد با٤بتشابو، أك ما ٰبتمل مفهومْب، ككذلك ٓب يستدؿ باألحاديث الضعيفة أيان  
 ُب -اهلل رٞبو-منهجو كاف كاف نوع ضعفها، إذا ٓب ترتق لدرجة ا٢بسن كالصحيح. ف

  .الداللة من نصوص الكتاب كالسنةالثبوت ك ا يفيد القطعية ُب ٗب االحتساب االستدالؿ
كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا أف ما ٲبيز كيزين منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

، االستدالؿ بأدلة الوحيْب، كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل ُب االحتساب -رٞبو اهلل-
ككاف يكثر من األدلة، ٤با فيهما من البياف الواضح، كما أكدعهما اهلل تعأب من عليو كسلم، 

 بركة، كسر ُب ىداية القلوب، كزكاء النفوس، كترقيتها عن دركات ا٤بصالفة للحق.
كما يتبْب لنا، أنو عند احتسابو كاف دقيق االختيار لؤلدلة، فلم يكن يستدؿ إال 

 بوت أك قطعية الداللة. باألدلة القطعية، سواءن قطعية الث

                                                   
ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد (، ُٓٓص)، -رٞبو اهلل-( انظر: جوانب من سّبة االماـ عبد العزيز بن باز ُ)

 .، مرجع سابقا٢بمد

ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ِ)
 ، من الفصل اقادـ.ثاينكانظر: ا٤ببحث ال مرجع سابق.، (ِْٓ/ٖ)
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 تنويع الشواىد من غير الوحيين. - ب
ُب منهج ٠باحتو لكل من اطلع على ٭باذج احتسابو، فيبصر الواقف  ظاىركىذا 

 أدلة هذكر عليها كيف كاف إخبلصو ُب نصحو، كبذؿ كسعو للمحتسب عليو، من خبلؿ 
ا٤ببْب، كما ٯبب عليو  ، من غّب الوحيْب، لتبيْب ا٢بق للمحتسب عليو، كتبليغو الببلغأخرل

.  كما ٰبـر
 كمن منافع ىذه الطريقة أهنا تعْب احملتسب عليو على قبوؿ ا٢بق كمفارقتو للمنكر.

كىذه األنواع ىي مثل استداللو بأقواؿ السلف الصاّب، كاألدلة العقلية، كاالستشهاد 
 كاألصولية. القواعد الشرعيةب

ق كالباطل بذكر دليل كاحد ُب كل بياف ا٢ب -رٞبو اهلل-كقد كاف ُب كسع ٠باحتو 
مسألة من الكتاب أك من السنة، كىذا كاُب كحده لبياف مراد اهلل تعأب، كإقامة ا٢بجة على 

قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو عباده، لكوف القرآف الكرًن حجة اهلل تبارؾ كتعأب على الناس 
 .(ُ)«عىلىٍيكى  كىاٍلقيٍرآفي حيجَّةه لىكى أىكٍ »كىسىلَّمى: 

قىاؿى ككذلك السنة النبوية الصحيحة ىي األخرل حجة اهلل تبارؾ تعأب على الناس 
أىالى ًإنِّي أيكتًيتي اٍلًكتىابى كىًمثٍػلىوي مىعىوي، أىالى ًإنِّي أيكتًيتي »رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 

: عىلىٍيكيٍم بًاٍلقيٍرآًف، اٍلقيٍرآفى كىًمثٍػلىوي مىعىوي، أىالى ييوشً  ًتًو يػىقيوؿي عىاننا عىلىى أىرًيكى كي رىجيله يػىٍنثىًني شىبػٍ
ٍدتيٍم ًفيًو ًمٍن حىرىاـو فىحىرِّميوهي  ؿو فىأىًحلُّوهي، كىمىا كىجى  . (ِ)«فىمىا كىجىٍدتيٍم ًفيًو ًمٍن حىالى

، فقد كاف كمع ٛباـ النعمة، كاكتماؿ ا٢بجة، ككفاية الكتاب كالسنة، ُب اقامة ا٢بجة
يزيد ُب بيانو، كتبليغو للناس ما ٯبب عليهم  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

من ا٤بعركؼ، كما ٰبـر عليهم من ا٤بنكر، من خبلؿ سوؽ مزيد من األدلة الدالة على ٙبرًن 
 ا٤بنكر سواءن كاف سببو الَبؾ أك االرتكاب.

                                                   
ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ، بىابي فىٍضًل اٍلويضيوءً كتاب: الطهارة،   (ِِّبرقم ) (َِّ/ُ)، ( صحيح مسلمُ)

 مرجع سابق.

مسند الشاميْب. كقاؿ ٧بققوه الشيخ: شعيب  (ُُْٕٕ): ( برقمَُْ/ِٖ)أخرجو االماـ أٞبد ُب مسنده، ( ِ)
  مرجع سابق.األرناؤكط كمن معو: حديث صحيح، 
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 ُب اإلستدالؿ مايلي:  كمن أمثلة سلفيتو
لبياف ما ىم عليو من ا٣بّب كما ُب احتسابو  -رٞبهم اهلل تعأب-أقواؿ السلف الصاّب ذكر 
كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات  -، ٙبديد النسل خشية قلة الرزؽواز من أفٌب ٔبعلى 

 -إٔب اختبلط ا١بنسْب ُب فصوؿ التعليم على من يدعو، ككما ُب احتسابو (ُ)-ىذه الرسالة
 .(ِ) -ات ىذه الرسالةكىو مذكور ُب صفح

من اعتقد  باألدلة العقلية، كما ُب احتسابو على عند احتسابو -رٞبو اهلل-ه استشهادكمنها 
، (ّ) -كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات ىذه الرسالة -صحة إحياء بدعة ا٤بولد النبوم 

 .(ْ)على من طعن ُب علماء السعوديةككما ُب احتسابو 
علماء بالقواعد الشرعية، كاألصولية كالٍب نظم عند احتسابو  -رٞبو اهلل-ه استشهادكمنها 

ٝبلها نظمان عجيبان، كالٍب تؤيد ما دلت عليو أدلة نصوص  -رٞبهم اهلل تعأب-سبلـ اإل
،  ُب القضية احملتسب فيها، ٤بنكرا حرمة ارتكاب٤بعركؼ أك احرمة ترؾ  الكتاب كالسنة من
 ستواء اهلل تبارؾ كتعأب على عرشو باالستيبلء، كنسبة ىذاعلى من فسر اكما ُب احتسابو 

ككما ُب  (ٓ) -كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات ىذه الرسالة -لسلف الصاّبل التفسّب

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة النموذج الثالث من ا٤بطلب األكؿ ُب الفصل الثالث، كانظر: ( انظر: ُ)

انظر: ا٤ببحث األكؿ من ، ك مرجع سابق، (ِّٔ/ّالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
 الفصل الثالث.

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة،  (، من ىذه الرسالة ، كانظر: ِّ(، كا٤بلحق رقم )ِِا٤بلحق رقم ) ( انظر:ِ)
(، مرجع سابق. كانظر: احتسابو ِْٖ/ْلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 .(ِْٓ/ْ)، ا٤برجع نفسو، طالب باالختبلط ُب الصفوؼ األكليةقد على سعد البواردم الذم 

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر: ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل األكؿ، انظر: ( ّ)
 مرجع سابق.، (ّّٕ/ِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ٤ببحث الرابع  ُب الفصل الثالث، كانظر :ا٤بطلب الثاين من اانظر: ( ْ)
كانظر: ا٤ببحث األكؿ من  مرجع سابق.، (ِِْ/ٖالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 .ٖ: ملحق الفصل القادـ، كا٤بلحقات

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كؿ، كانظر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الثاين، ُب الفصل األانظر: ( ٓ)
 مرجع سابق.، (ْٗ/ِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات  -احتسابو على من أباح ا٤بذكى بالصعق الكهربائي
 .(ُ) - ىذه الرسالة

يز كيزين منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا أف ما ٲب
ُب االحتساب، اتيانو بالشواىد لبطبلف ا٤بنكر من غّب الوحيْب، كالشواىد من  -رٞبو اهلل-

أقواؿ السلف الصاّب، كالشواىد العقلية، كاستشهاده بالقواعد الشرعية، كىذا من بذلو 
  الوسع ُب داللة ا٣بلق إٔب ا٢بق.

 : العواطف، كالمجامالت تجنب تأثير - ت
تعد العاطفة منهجان غّب علمي، كغّب صاّب لبلستدالؿ، فبل يبُب عليها حكم 
صحيح، أك احتساب صحيح، كىي من أعظم مزالق العلماء، كقلما ينجوا منها عآب إال إذا 
كاف راسخ القادـ ُب العلم، كما ذاؾ إال لقوة سيطرة العاطفة على العقل، كلكثرة ا٤بتأثرين 

 ّٔا سواءن من العامة أك من ا٣باصة، كحٌب من طلبة العلم.
ليس معصومان كلكنو كثّب  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز كقد كاف ٠باحة 

كثّبان من   -اهلل رٞبو-التجرد من العاطفة يسّب كفق الدليل، ال ٯبامل كال يداىن، كقد عاىن 
عاطفة كاتباع الدليل، ىو تكالب ا٤بنكرين معارضة من تسّبىم العاطفة، كشاىد ٘برده من ال

أف  رأل كٕب األمر عليو من داخل ا٤بملكة كخارجها، عندما أفٌب ٔبواز الصلح مع اليهود، إذا
كما فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معهم، للمسلمْب ُب الصلح معهم،  ا٤بصلحة 

٩بن حكمت كغّبىم، لم ٝبع من الناس من طلبة الع ااستنكرىمنو الفتول،  تكعندما صدر 
مع اليهود  على عقو٥بم العاطفة كقادهتم إٔب ترؾ النصوص الصرٰبة، فانكركا جواز الصلح

٠باحة فاحتسب عليهم كقد فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كجاؤكا ٕبجج كاىية، 
ود مع اليه لصلحاجواز  تعمدىم انكاركأنكر عليهم  -اهلل رٞبو-الشيخ عبد العزيز بن باز 

ا٢بديث كقد بسط  -ُب اإلسبلـ، مٌب رأل كٕب أمر ا٤بسلمْب أف ا٤بصلحة ُب الصلح معهم

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ا٤بطلب الثالث ، من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل الثالث، كانظر: انظر: ( ُ)

 مرجع سابق.، (ِْٖ/ٖب: د. ٧بمد الشويعر، )الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتي
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، كأما آّامبلت فكاف ال ٯبامل ُب ا٢بق أحدان، فقد (ُ)-عنو ُب صفحات ىذه الرسالة
على ا٤بسؤكلْب، كا٤بفتْب، كالقضاة، كطبلب العلم، كالعامة كا٣باصة،  -اهلل رٞبو-احتسب 

كرؤساء الدكؿ، دكف ٦باملة ُب ا٢بق، أك خجل ٩بقوت، كٓب يفرؽ بينهم ُب أنو ٯبب 
  .(ِ)االحتساب عليهم ٝبيعان 

                                                   
فتاكل كمقاالت متنوعة،  من موعا٤بطلب الرابع، من ا٤ببحث الثالث، ُب الفصل األكؿ، كانظر :آّانظر: ( ُ)

 مرجع سابق.، (ِِٗ-ِِٔ/ٖلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 .الفصل الثالثا٤ببحث األكؿ كالثالث من االحتساب  ٭باذجكلبلستزادة انظر: ( ِ)
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 .مظاهرها وأبرز االحتسابفي  شموليةال: ني المطلب الثا

ُب االحتساب، أنو  -رٞبو اهلل-من خصائص منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك 
 .قائم على الشمولية

تو مشوليفشمولية احتسابو ٲبكن التعرؼ عليها من جهة مشولية ا٤بكاف، كمن جهة 
 تو لطبقات آّتمع. مشولي١بوانب الدين، كمن جهة 

أٮبية ا٢بسبة ُب اإلسبلـ،  ه منكاف يستشعر ما   -رٞبو اهلل-كالدافع لشمولية احتسابو 
، من النقص، أك الزيادة، حٌب ال يلحق ُب دين اهلل ما دينُب حراسة ال لماءدكر العكاٮبية 

 .ليس منو بسبب تأكيل ا١باىلْب، كانتحاؿ ا٤ببطلْب
ين ال تشغلهم كُب ا٢بقيقة أف ىذا ٩با ٲبيز العآب الرباين عن غّبه من العلماء، كىم الذ

ا٤بناصب، كال االرتباطات، كال كثرة ما يسند إليهم من األعماؿ، عن دكرىم العظيم ُب 
 سبلـ.ٞباية اإل

ُب العآب الربٌاين: ىو "اٍلعىآًبى بًاٍلًفٍقًو  -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ ابو جعفر الطربم 
، يػىريبُّ أيميورى النَّاًس ًبتػى  ًة ًمنى اٍلميٍصًلًحْبى ، كىديعىاًئًهٍم ًإٔبى مىا ًفيًو كىا٢بًٍٍكمى رى ٍعًليًمًو ًإيَّاىيمي ا٣ٍبىيػٍ

تػيهيٍم" مىٍصلىحى
(ُ). 

ا٤بكاف، فهي ٘باكزه ُب احتسابو حدكد إقامتو، بل كحدكد قارتو، فأما شواىد مشولية 
كٓب يقتصر على ا٤بنكرات الٍب تقع ُب بلده، كما ذاؾ إال لكوف االحتساب ُب األصل ال 

 ٙبد احملتسب عن االحتساب كاإلنكار، إال إذا كجد ما ٲبنع. حدكد جغرافية لو، 

احتسابو على الرساـ ُب جريدة ا٤بساء  -رٞبو اهلل-كمن شواىد مشولية احتسابو 
كقد بسط ا٢بديث عنها ُب  –ا٤بصرية الذم سصر بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب مصر

، كاحتسابو على فتول منشورة لفضيلة مفٍب عاـ األردف تبيح ٙبديد (ِ) -صفحات الرسالة
                                                   

 لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق.، (ْْٓ/ٔ( جامع البياف ُب تأكيل القرآف، )ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر: ا٤بطلب الثالث ، من احملث الثالث، ُب الفصل األكؿ ، كانظر: ( ِ)
 مرجع سابق.، (ِٓٓ -ِّٓ/ٔالعزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )الشيخ عبد 
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، (ُ) -كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –النسل ٢بل مشكلة تكاثر السكاف
كاحتسابو على الشيخ عبد اهلل كنوف الذم افٌب بأف جدة تصلح ميقاتان ألىل ا٤بغرب اذا 

 .(ِ) -الرسالة كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات –قدموا بالطائرة
، جوانب الدينُب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأما مشولية احتساب 

فقد مشل احتسابو جوانب الدين الثبلثة )العقائد، كالشرائع، كاألخبلؽ(، فأما العقائد فقد  
كاف اىتمامو ّٔا شديدان، كاحتسابو على من خالف فيها كثّبان، كسبب ىذا االىتماـ ىو 

اجة الناس إٔب العقيدة ككثرة ا١بهل ُب مسائلها، ككثرة الواقعْب ُب ا٤بصالفة فيها، كلكوف ح
 قبوؿ العمل متوقف على صبلح العقيدة.

فاحتسب على من أنكر الربوبية، كما ُب قد احتسب ُب أبواب العقيدة بأنواعها، ك 
كاحتساب على  (ّ) -ُب صفحات الرسالة كقد بسط ا٢بديث عنو –احتسابو على القصيمي

، (ْ)بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالةكقد  –من نشر ا٤بقاؿ اال٢بادم ُب صحيفة إقراء
نسبة التأكيل ُب الصفات ألىل السنة كاحتسب على من خالف ُب باب األ٠باء كالصفات ك 

-سط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالةكقد ب –كما ُب احتسابو على الصابوين  كا١بماعة
كما ُب احتسابو على من كقع ُب الذبح ا٫برؼ ُب توحيد األلوىية  ، كاحتسب على من (ٓ)

 (ٔ)ُب صفحات الرسالة كقد بسط ا٢بديث عنو –لغّب اهلل تعأب كما كقع ُب مكة ا٤بكرمة
                                                   

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ  ُب الفصل الثالث، كانظر:من ا٤ببحث األكؿ ب األكؿ انظر: ا٤بطل(ُ)
 مرجع سابق.، (ِّٔ/ّعبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ ب الثالث ، من ا٤ببحث الثاين، ُب الفصل األكؿ، انظر : ا٤بطل( ِ)
 مرجع سابق.، (ّٗ-ّٕ/ُٕعبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

الشيخ ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل الثالث، ( انظر:ّ)
 مرجع سابق.، (ُُٕ-ُٖٔ/ٗعبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ ك ث األكؿ ُب الفصل الثالث،  انظر:ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببح(ْ)
 مرجع سابق.، (ْٖٕ/ِٕعبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ ر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الثاين، ُب الفصل األكؿ، كانظر: انظ(ٓ)
 مرجع سابق.، (ُٖ/ُعبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

-بد العزيز بن باز انظر: اال٪باز ُب ترٝبة االماـ عانظر: ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل الثالث، ك ( ٔ)
= 
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كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات  –كتكرر كقوعو ايضان ُب مدينة صبللة بسلطنة عماف
 .(ُ) -الرسالة

على من يتهاكف بصبلة  جانب الشريعة فقد احتسب ُب العبادات كأما احتسابو ُب
فيها، كقد خرجت أصواهتم عرب اإلعبلـ ك٠بعها القاصي  ا١بماعة ٧بتجان بأقواؿ للعلماء

على من أقاـ صبلة ، كاحتسب (ِ)كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –كالداين
 .(ّ)لرسالةكقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات ا –الكسوؼ قبل رؤيتو

على من جـز بصحة ا٢بساب ُب دخوؿ شهر رمضاف، ككوف ا٢بساب كاحتسب 
 .(ْ) كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –لقبوؿ الرؤية ان شرط

كعلى من احل  (ٓ)على من قاؿ بتحليل الفوائد الربويةكُب جانب ا٤بعامبلت احتسب 
. كُب مسائل (ٔ) ت الرسالةكقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحا –الربا إال مسألة كاحدة

 .(ٕ)األحواؿ الشصصية احتسب على أحد القضاة قضى بالتفريق بْب زكجْب بغّب حق

                                       
= 

 (.َّٕٗصحيفة ا١بزيرة عدد: )نشر ُب ، مرجع سابق. ك (ِّٔص، )لعبدالرٞبن بن يوسف الرٞبة، -رٞبو اهلل

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ك انظر: ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل الثالث (ُ)
 مرجع سابق.، (ّّٗ/ٗالشويعر، )الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد 

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثاين ُب الفصل الثالث ، كانظر: (ِ)
 مرجع سابق.، (ُْ/ُِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر لثالث ، الفصل ا من ،من ا٤ببحث الثاين ثاين،انظر : ا٤بطلب ال(ّ)
 مرجع سابق.، (َّ/ُّالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر : ،الفصل الثالث ُبا٤ببحث الثاين،  انظر : ا٤بطلب الثاين، من(ْ)
 (، مرجع سابق.ُّْ-ُِٕ/ُٓرتيب: د. ٧بمد الشويعر، )الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كت

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة  :كانظر٤ببحث الثالث، من الفصل الثالث، انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا(ٓ)
 مرجع سابق.، (َِْ/ُٗالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثالث، من الفصل الثالث، كانظر: (ٔ)
 مرجع سابق.، (ِّٔ/ُٗالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

متنوعة، لسماحة  ٦بموع فتاكل كمقاالتكانظر:من ا٤ببحث الثالث، من الفصل الثالث،  لثاينانظر : ا٤بطلب ا(ٕ)
 (، مرجع سابق.ِِْ-ُْٗ/ُِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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كُب جانب األخبلؽ احتسب على من ترؾ األخبلؽ ا٢بسنة، كاحتسابو على أحد 
طلبت العلم عدـ اإلٯباز كالتوسع عند العامة بذكر ا٣ببلفات بْب العلماء كىي تشوش 

 –على من أشار عليو بالتفريق بْب الوجهاء كالعامة عند تناكؿ الطعاـ،كاحتسابو (ُ)عليهم
 .(ِ) كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة

كاحتسابو على من ارتكب األخبلؽ السيئة، كاحتسابو على الغبلة ُب الدين كمنهم 
على كاحتسب ، (ّ) كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –ا١بماعة ا٤بعركفة بالقاعدة

كقد بسط ا٢بديث عنو ُب  –طعن ُب علماء السعودية ، عندماعلى عبد الرٞبن عبد ا٣بالق
الدعوة  ، كاحتسب على احد احملررين ُب صحيفة الندكة قلل من أٮبية(ْ) صفحات الرسالة

 .(ٓ) كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –إٔب اهلل تعاؿ
احتسابو رؤساء الدكؿ كما احتسب على كأما مشوليتو لطبقات آّتمع فقد مشل 

، (ٔ)كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –الرئيس العراقي العمل باألنظمة االشَباكية
كقد  –، كمشل احتسابو العلماء، كما احتسب على مفٍب األزىر كمفٍب األردف(ٔ)الرسالة

طلبة العلم، كما كمشل احتسبو العلماء ، (ٕ) بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة
                                                   

-جوانب من سّبة اإلماـ عبد العزيز بن باز الفصل الثالث، كانظر:  ُب، رابعانظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث ال (ُ)
 ، مرجع سابق.٢بمد، ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد ا(ّْٖص، )-رٞبو اهلل

-اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث، كانظر:(ِ)
 مرجع سابق.(، لعبد الرٞبن الرٞبة، ِٔٓص، )-رٞبو اهلل

كمقاالت متنوعة، لسماحة ٦بموع فتاكل من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث، كانظر:  ثاينانظر : ا٤بطلب ال(ّ)
 (، مرجع سابق.ِٓٓ-ِّٓ/ٗالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر:  انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث،(ْ)
 مرجع سابق.، (ِِْ/ٖ)الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث، كانظر: (ٓ)
 مرجع سابق. ، (ِٗ-ٖٖ/ّالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة كانظر: ، ُب الفصل الثالث، األكؿمن ا٤ببحث  الثالث،: ا٤بطلب انظر(ٔ)
 (، مرجع سابق.ّْٗ/ٕالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

احتسابو على شيخ األزىر ُب ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل الثالث، كاحتسابو على مفٍب انظر: ( ٕ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، كانظر  الفصل الثالث،  ُبكؿ ا٤ببحث األ ثالث من ا٤بطلب الاألردف ُب: 

= 
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كقد بسط  –ؿاحتسب على أحد طبلبو ُب الدرس ٤بعارضتو نصوص الوحي بأقواؿ الرجا
القضاة، كما احتسب على القاضي بو اكمشل احتس، (ُ) ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة

 كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –الذم نقض فتول لسماحتو كفرؽ بْب زكجْب
، كمشل احتسبو العامة من الناس، كما (ّ)كالصحفيْبالكتاب كمشل احتسبو العلماء ، (ِ)

كقد بسط ا٢بديث عنو  –احتسب على من ذبح لغّب اهلل ٗبكة ا٤بكرمة كٗبدينة صبللة بعماف
، كاحتسب على من يتهاكف بصبلة ا١بماعة اتباعان ألقواؿ بعض (ْ)ُب صفحات الرسالة

سب على أحد آّالسْب . كاحت(ٓ) كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات الرسالة –العلماء
كقد بسط ا٢بديث عنو ُب صفحات  –لسماحتو طالب بالتفريق بْب الزكار ُب تقدًن الطعاـ

 .(ٔ) الرسالة
كمن خبلؿ ما سبق يتبْب لنا أف من خصائص منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

خارج حدكد الشمولية ُب ا٤بكاف فشمل احتسابو من يقيم بوطنو، كمن يقيم ُب  -اهلل رٞبو-
 كطنو.

                                       
= 

 مرجع سابق.، (َِْ/ُٗلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

-اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث، كانظر: (ُ)
 مرجع سابق.(، لعبد الرٞبن الرٞبة، ِّٔ-ِّٓص، )-رٞبو اهلل

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الثالث، من الفصل الثالث، كانظر:(ِ)
 (، مرجع سابق..ِِْ-ُْٗ/ُِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد من الفصل الثالث، كانظر: انظر: ا٤ببحث األكؿ كالثالث ( ّ)
 (، مرجع سابق.ِٗ-ٖٖ/ّالعزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

اال٪باز ُب ترٝبة :ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل الثالث،  كانظر:للنموذجْب ُب موضعها ُب  انظر(ْ)
ا٣برب منشور ُب ، مرجع سابق. ك (ِّٔص، )لعبدالرٞبن بن يوسف الرٞبة، -رٞبو اهلل-ن باز االماـ عبد العزيز ب

 مرجع سابق.، (ّّٗ/ٗ)، انظر: ٦بموع فتاكل ابن بازك  (.َّٕٗصحيفة ا١بزيرة عدد: )

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة  كالثاين ُب الفصل الثالث ،انظر : ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث (ٓ)
 مرجع سابق.، (ُْ/ُِالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

-اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز انظر : ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع، ُب الفصل الثالث، كانظر: (ٔ)
 ، مرجع سابق.ن الرٞبة(، لعبد الر ٞبِٔٓص، )-رٞبو اهلل
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فقد مشل احتسابو جوانب الدين احتسابو الشمولية ُب الدين  من خصائص منهجك 
، ة، كمشل ُب العقائد أنواعها الثبلثة الربوبية، كاأللوىيالثبلثة )العقائد، كالشرائع، كاألخبلؽ(

 كاأل٠باء كالصفات، كمشل ُب الشرائع العبادات كا٤بعامبلت، كاألحواؿ الشصصية، كمشل ُب
 األخبلؽ جانبيها، كٮبا جانب األخبلؽ ا٢بسنة كجانب األخبلؽ السيئة.

طبقات آّتمع فشمل ُب احتسابو ا٣باصة   كمن خصائص منهج احتسابو الشمولية ُب
كالصحفيْب، كبقية أفراد  كتاب، كمشل العامة كطلبة العلم، كالكا٤بسؤكلْب، كا٤بفتْب، ءكالرؤسا
 آّتمع. 
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 لمبحث الثانيا

 ساب عند الشيخ عبد العزيزاالحت (ِ)مراتب (ُ)أهم

 -رحمه هللا- بن باز

مرتبة باألفضلية ، كالقلب، كاللساف، أف مراتب االحتساب ىي اليد بياف (ّ)كلقد سبق
 .(ْ)-رٞبو اهلل- مسلم على كفق ما جاء ُب ا٢بديث الذم ركاه اإلماـ

كاف يوٕب مراتب   -اهللرٞبو -ا ال شك فيو أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك٩ب
كلو فيها مواقف جعلها ، عنايتو تقريران كاحتسابا، كالقلب، كاللساف، االحتساب الثبلث اليد

 . اهلل ُب ميزاف حسناتو كأجزؿ لو ا٤بثوبة
ب الٍب استعملها ٠باحة ٪بد أف أكثر ا٤برات، النماذج االحتسابية (ٓ)قراءكمن خبلؿ است

مرتبة ): ىي، (ٔ)ُب احتسابو على الناس -اهلل رٞبو-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .(اللساف

كسواءن كاف موضوع احملتسب فيو ، سواءن كاف احملتسب عليهم من العامة أك من ا٣باصة
                                                   

 .-رٞبو اهلل- ( كيراد بػػأىم مراتب االحتساب ُب ىذا ا٤ببحث: أكثرىا استعماالن عند ٠باحتوُ)

، البن فارس، ٦بمل اللغة .: "كالرتبةي: ا٤بنزلة"-رٞبو اهلل-( كا٤براتب كاحدهتا مرتبة، كا٤برتبة: ىي الرتبة، قاؿ ابن فارسِ)
 (، مرجع سابق.ُْٗ)ص

 ا٤ببحث الرابع من الفصل األكؿ.( انظر: ّ)

ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني اٍلميثػى ْ) ثػىنىا كىًكيعه، عىٍن سيٍفيىافى، ح كىحىدَّ ثػىنىا أىبيو بىٍكًر ٍبني أىيب شىٍيبىةى، حىدَّ ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني جىٍعفىرو، ( قاؿ: حىدَّ ، حىدَّ ُبَّ
ٮبيىا، عىٍن قػىٍيًس ٍبًن  ثػىنىا شيٍعبىةي ًكبلى ، عىٍن طىارًًؽ ٍبًن ًشهىابو حىدَّ : أىكَّؿي مىٍن بىدىأى  -كىىىذىا حىًديثي أىيب بىٍكرو  -ميٍسًلمو قىاؿى

ةي قػىٍبلى ا٣ٍبيٍطبىًة، فػى  : الصَّبلى ـى إًلىٍيًو رىجيله، فػىقىاؿى ًة مىٍركىافي. فػىقىا ، بًا٣ٍبيٍطبىًة يػىٍوـى اٍلًعيًد قػىٍبلى الصَّبلى : قىٍد تيرًؾى مىا ىينىاًلكى فػىقىاؿى قىاؿى
 : ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ا فػىقىٍد قىضىى مىا عىلىٍيًو ٠بًى مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا »أىبيو سىًعيدو: أىمَّا ىىذى

يمىافً فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدًه، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً  أخرجو مسلم ُب  «، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلً
ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي (، كتاب: اإلٲباف، ٖٕبرقم: ) (ٗٔ/ُ)صحيحو،  بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً

، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، كىاًجبىافً كىيػىنػٍقيصي

 .انظر: الفصل الثالث( ٓ)

 انظر: ٭باذج الفصل الثالث.( ٔ)
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  .األخبلؽ كالسلوؾأك ، ا٤بعامبلتأك ، ُب جانب العقيدة أك الشريعة
 الشيخة ٠باحعزك تصدر مرتبة اللساف أكثر مراتب التغيّب استعماالن عند كٲبكن أف ن

على النحو ىي ك ، كسبب كثرة استعما٥با، إٔب سببْب تربز ّٔا أٮبية ىذه ا٤برتبة -اهلل رٞبو-
 : التإب

ًباليدأنوًً:ًأولًا ًالتغيير ًلوًصالحية ًيكن ً.فيًمجتمعوًًلم
كإ٭با انتهت إليو أمر الفتيا ُب ، كالية ا٢بسبة -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخ إٔبم يوكل فل

ُب منصب ا٤بفٍب العاـ للمملكة كرئيس ىيئة كبار حيث صدر األمر ا٤بلكي بتعيينو ، الببلد
كىي كالية ال ٚبولو . (ُ)ىػُُُْْب عاـ ، العلماء كرئيس إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء

ُب مٌب ٯبوز لو التغيّب ، باليد شأف بقية الناسكإ٭با شأنو ُب التغيّب ، التغيّب ا٤بطلق باليد
ان عند استصدامها من بقية مراتب التغيّب.، باليد؟  كال شك بأف مرتبة اليد أكثر تقييدن

كالسلطة ، كقد سبق بياف أف التغيّب باليد مسموحه ّٔا ٤بن لو سلطة كصبلحية
 : كالصبلحية ُب التغيّب باليد سلطتاف

 أىلو ككلده. سلطة الرجل ُب البيت كعلى - أ
 .(ِ)سلطة الرجل ُب ٦بتمعو - ب

عن نفسو كصبلحيتو ُب التغيّب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  كقد أباف
"إنا كأمثالنا يا كلدم ليس ُب أيدينا : فقاؿ إجابتو على أحد الغيورينعند  باليد على آّتمع

إف اهلل »: عثماف رضي اهلل عنو: يقوؿ، كالوازع بيد السلطاف، إال الكبلـ كالنصيحة كالتوجيو
نسأؿ اهلل أف يوفق السلطاف كا٥بيئة الٍب مأمورة بأف  (ّ)«يزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف

                                                   
(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ُِ/ُ)، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةانظر: ( ُ)

 .الشويعر، مرجع سابق

 الرابع، ا٤بطلب الثاين.انظر: الفصل األكؿ، ا٤ببحث ( ِ)

كىًإفَّ )اللَّوى( يػىزىعي بًالسٍُّلطىاًف مىا الى يػىزىعيوي بًاٍلقيٍرآًف "انظر:  "ُب كتاب االعتصاـ بلفظ:  -رٞبو اهلل-( ذكره الشاطيب ّ)
كقاؿ صاحب كتاب: ا١بد ا٢بثيث ُب بياف ما ليس ٕبديث  (.ُِِ/ُكتاب االعتصاـ للشاطيب ت ا٥ببلٕب )

".( "جىاءى َٔ)ص  عىٍن عيٍثمىافى مىٍوقيوفنا كى٫بىٍويهي عىٍن عيمىرى مىٍوقيوؼه



219 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

"  .(ُ)تبذؿ ما ٯبب من األمر البلـز
مٌب رأل أف ا٤بصلحة ُب ، كقد كاف ٠باحتو ٲبارس التغيّب باليد ُب حدكد صبلحيتو

حيث تقدـ ٖبطاب ، نود بالقبض على مزكر ألنو ُب بيتوفقد أمر مرة حراسو من ا١ب، ذلك
بالشرح لو على خطابو  -رٞبو اهلل-فأمر لو الشيخ ، لسماحة الشيخ بطلب ا٤بساعدة
فعاد ا٤بزكر مرة أخرل ٖبطاب جديد كعليو شرح مزكر ، با٤بوافقة على ا٤بساعدة كتلبية طلبو

١بنود بالقبض عليو كأحيل للشرطة فأمر الشيخ ا، على لساف ٠باحتو بتلبية طلبو كمساعدتو
. كىذا النموذج (ِ)بعد عدة أشهر -اهلل رٞبو-ٍب عفى عنو ٠باحة الشيخ ، كأكدع السجن

 .من ٭باذج االحتساب باليد
ك٩با سبق يتبْب أف من أىم مراتب االحتساب استعماالن عند ٠باحة الشيخ عبد 

كأف السبب يكمن ، كأهنا ىي األكثر، ىي مرتبة التغيّب باللساف -اهلل رٞبو-العزيز بن باز 
كالٍب ٲبنحها ، ُب التغيّب على آّتمع -رٞبو اهلل-ُب عدـ توافر الصبلحية ا٤بطلقة لو 

كألف ىذه ا٤برتبة ُب الغالب ىي ، السلطاف لوالة ا٢بسبة ألجل االحتساب على آّتمع
كألف ، لغّب أىل الوالية ألهنا مرتبة ٯبوز اإلنكار ّٔاك ، األنسب كاألصلح عند ابتداء اإلنكار

من ، كالسياسة الشرعية ا٤بعتربة، من باب التنظيمحكاـ ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر ٲبنعوف 
كٯبعلوف استعماؿ اليد ُب آّتمع خاصان بوالية ر٠بية أك ، استعماؿ اليد إال ألىل الصبلحية

 بتفويض من كٕب األمر.

                                                   
 -آّموعة األكٔب-( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ُ)

 .، التنبيو على كجود اختبلط ُب سوؽٕٓشريط رقم: 

 ن ٧بمد السدحاف، مرجع سابق.(، لعبد العزيز بِٔاإلماـ ابن باز، )ص( ِ)
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ًثانياًا ًكان: ًاستعمالًىذهًًًأنو ًكثرة ًفي ًأسوة ًالمرتبةلو ًرسل، اهللًًًًوىم
ًالصالةًوالسالم-وأنبيائوًًتعالىًً ً.-علييم

٪بد أف مرتبة التغيّب باللساف كإف  ، فعند مراجعة الكتاب الكرًن كالسنة النبوية ا٤بطهرة
إال أهنا ىي األكٔب ُب كثرة االستعماؿ من قبل ، كانت ىي ا٤برتبة الثانية من حيث األفضلية

 من خبلؿ ما قص اهلل علينا من أخبارىم.، هم الصبلة كالسبلـأنبياء اهلل تعأب كرسلو علي
كما كسر ،  كاقتضت ا٢بكمة، الفرصة٥بم ليد مٌب سنحت تغيّبىم للمنكرات بامع 

 .األصناـ الٍب كاف يعبدىا قومو -عليو الصبلة كالسبلـ-أبونا إبراىيم 
: إٔب قريبان من ىذا حيث قاؿ -اهلل رٞبو-كقد أشار ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

كّٔذا يعلم أف انتشار اإلسبلـ ُب عهد آدـ كما بعده كعهد نوح كىود كصاّب كإبراىيم "
كلوط كإسحاؽ كيعقوب كىو إسرائيل كيوسف عليهم الصبلة كالسبلـ ٝبيعا كاألنبياء بعدىم  

فلم يذكر اهلل ُب  فانتشر اإلسبلـ ُب أ٩بهم بالدعوة ال با١بهاد كال بالسيف  ...كاف بالدعوة
كتابو العزيز عن أكلئك أهنم جاىدكا بالسيف كإ٭با دعوا إٔب اهلل كأنذركا الناس كبشركىم 

 .(ُ)"فقبل الدعوة من ىداه اهلل كأباىا من سبقت لو الشقاكة نعوذ باهلل من ذلك
كىكذا نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كانت مرتبة اللساف أكثر استعماالن عنده من 

فالنيب بقي ُب مكة ": -اهلل رٞبو-يقوؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، من ا٤براتب غّبىا
ا٤بكرمة ثبلثة عشر عاما ما عاقب أحدا كما قاتل أحدا كإ٭با كاف يدعو إٔب اهلل سبحانو ىو 
كأصحابو با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة كيَبؾ اإلنكار الذم يَبتب عليو فتنة كشر. فما ضرب 

ك٤با توجو إٔب مكة للعمرة ، جن حٌب مكنو اهلل من ذلك بعد ا٥بجرة إٔب ا٤بدينةكال قتل كال س
كحالوا بينو كبْب ذلك سلك ا٤بسلك الذم فيو ا٣بّب كىو قبوؿ ، عاـ ست من ا٥بجرة

فصا٢بهم ، فرضي بالصلح مع قريش ٤با ُب ذلك من ٙبصيل ا٣بّب األكثر كاألعظم، الصلح
كصرب على ذلك عليو الصبلة كالسبلـ ٤با ُب ذلك من ، على أمر فيو غضاضة على ا٤بسلمْب

                                                   
(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ُُٕ/ّ) ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةانظر: ( ُ)

 الشويعر، مرجع سابق. 
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ك٤بن يرغب ُب الدخوؿ ُب اإلسبلـ فللدعاة أسوة ُب نبيهم عليو ، ا٤بصلحة العامة للمسلمْب
 . (ُ)"الصبلة كالسبلـ

ك٩با سبق ٯبدر التنبيو على بطبلف دعول من قاؿ بأف التغيّب ُب ىذا الزماف ال يصلح 
 السيف.ك  معو إال القوة كاليد كالسبلح

كما ٯبدر التنبيو على بطبلف منهج ا٣بوارج الذين يضنوف أف االصبلح باليد أفضل 
منهج األنبياء ، كأهنم ّٔذه الدعوة بعيدين كل البعد عن ا٤بنهج ا٤بستقيم، على إطبلقو

فا٣بوارج يعدكف اإلنكار باليد كلو ٓب يكونوا من أصحاب ، كا٤برسلْب عليهم الصبلة كالتسليم
بل قد يسفهوف على من ينكر ، كأف ٥بم ا٢بق ُب القياـ بو، أكٔب من اإلنكار باللسافالوالية 

 .ُب بعد صريح عن منهج األنبياء كا٤برسلْب، بلسانو كيصفوه بالضعف كالذلة
نصيحتو للناس كللدعاة إٔب اهلل تعأب بالتزاـ  -رٞبو اهلل-كقد كجو ٠باحة الشيخ 

ىو من ، أف التغيّب باللساف سواءن با٤بكاتبة اك با٤بشافهة سبيل االنبياء كا٤برسلْب مؤكدان على
كأهنا يَبتب عليها ، كأهنا أكٔب ا٤براتب لغّب أىل الوالية، ا٢بكمة كاألسلوب ا٢بسن ا٤ببْب

ك٫بن ٕبمد اهلل ُب دكلة إسبلمية تأمر با٤بعركؼ ": -اهلل رٞبو- فقاؿ، صبلح الدنيا كالدين
فالواجب التعاكف معها على ا٣بّب ، عز كجل كٙبكم شرعوكتنهى عن ا٤بنكر كتدعو إٔب اهلل 

كعلى إزالة ما يوجد من الشر بالطرؽ ا٢بكيمة كاألسلوب ا٢بسن مع اإلخبلص هلل 
سبحانو كالصدؽ ُب العمل كعبلج األكضاع احملتاجة إٔب العبلج بالطرؽ الشرعية حسب 

٤بشافهة كبالتعاكف مع العلماء الطاقة فيما بيننا كبْب كالة األمور كفقهم اهلل با٤بكاتبة كا
كىكذا ٯبب على الدعاة إٔب اهلل سبحانو ُب ٝبيع الدكؿ أف يعا١بوا ، با٤بناصحة ٥بم

كيتعاكنوا مع ، األكضاع ا٤بصالفة للشرع ا٤بطهر با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة كاألسلوب ا٢بسن
كمة حٌب ال يؤذل لْب على ا٣بّب كيتواصوا با٢بق مع الرفق كالتعاكف مع الدكلة با٢بؤك ا٤بس

 .(ِ)"الدعاة كحٌب ال تعطل الدعوة

                                                   
(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ِٗٗ/ٕ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةُ)

 ق. الشويعر، مرجع ساب

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ِٗٗ/ٕ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةِ)
= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





216 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

ك٩با سبق أيضان يتبْب لنا أف نصوص الكتاب كالسنة قد دلت على أف التغيّب باللساف 
 ىي أكثر مراتب التغيّب استعماالن عند أنبياء اهلل كرسلو عليهم الصبلة كالسبلـ.

من يلتـز ا٤بنهج ُب التغيّب كأف ، كأف التغيّب باللساف أكٔب كأسلم لغّب أىل الواليات
، كسنة من قبلو من ا٤برسلْب، أكٔب باتباع سنة سيد ا٤برسلْب، باللساف من غّب أىل الوالية

 بعد عنأىو ، من غّب أىل الواليةكىو التغيّب باللساف االكتفاء بيلتـز ا٤بنهج ُب كأف من ٓب 
 .كسنة من قبلو من ا٤برسلْب، اتباع سنة سيد ا٤برسلْب

ة الشيخ عبد العزيز بن باز مقتف للسنة كمقتد ٗبن أنعم اهلل عليهم من كأف ٠باح
ُب تغيّب ا٤بنكرات ُب آّتمع باللساف سواءن كاف با٤بشافهة أك با٤بكاتبة ، األنبياء كا٤برسلْب

  .ّٔذا ا٤بنهج القوًن إٔب أف توفاه اهلل تعأب -رٞبو اهلل- كالتزامو

                                       
= 

 الشويعر، مرجع سابق. 



 المبحث الثالث
 خ عبد العزيزب عند الشيأهم درجات االحتسا
 -رحمه هللا-بن باز 

 : كيتضمن مطلبين
 درجة التعريف.: المطلب األول

 .موعظة الحسنةدرجة ال: المطلب الثاني
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 التعريف.درجة المطلب األول: 

 يجتنب(ل با٤بنكر احملـر عبلـكاإل، ليعمل بوبا٤بعركؼ الواجب اإلعبلـ ): التعريف ىوك 
 .(ُ)التػٍَّعليمى كاإلٍعبلـى شىيءه كاًحده"": -اهلل رٞبو- قاؿ الزبيدم

أما من كقع فيو ، كىذه الدرجة خاصة فيمن كقع ُب ا٤بنكر ٔبهلو أك ضعف ديانتو
كإ٭با ٞبلو ، لكونو يعرؼ ا٤بعركؼ كا٤بنكر، ُب ىذه الدرجةفبل يدخل ، أك مكرىان ، مضطران 

 نكار عليو.إفمٌب ما عرؼ عذره فبل ، على ارتكابو ا٤بنكر العذر بالضركرة أك اإلكراه
ككذلك من جبلو اهلل على ، كىذه الدرجة ال ٙبصل إٔب ٤بن جبلو اهلل على خلق األناة

ٓب يلتمس ٥بم ، الظن بالناس ساءةإإذ أف من انطوت نفسو على ، حسن الظن بالناس
 .فحملو ذلك على مفارقة ىذه الدرجة، كاهتمهم بالعناد كاالعراض عن ا٢بق، العذر

ُب االحتساب ىو بذؿ  -اهلل رٞبو-ككاف منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
ألف ، كمراد رسولو صلى اهلل عليو كسلم، الوسع ُب تعريف الناس ٗبراد اهلل تبارؾ كتعأب

إال جهلهم بالدليل أك جهلهم ، أك القوؿ بو، لب الناس ما ٞبلهم على الوقوع ُب ا٤بنكرغا
كالتعريف ، ككاف يسلك معهم كسائل التعريف الثبلثة التعريف آّرد من الوعظ، ٗبفهومو
 كالتعريف بآّادلة كالردكد بالٍب ىي أحسن.، بالوعظ

١بميع الناس ، كا٤بنكر ا٤بقَبؼ، ؾيعرؼ الناس با٤بعركؼ ا٤بَبك  -اهلل رٞبو-كقد كاف 
كالعآب مع احَباـ مكانتو  فَباه يسلك درجة التعريف مع ا٤بسؤكؿ كالعامي، كدكف تفريق بينهم

فيعرفهم ٗبا دلت عليو األدلة من الكتاب كالسنة كأقواؿ سلف ، العلمية كمنزلتو عند الناس
، أيضان يعرؼ الداعية ٖبطأه كتراه، كدكف ٘بهيل أك تعنيف، دكف ٧باباة أك ٦باملة، األمة

كىو مع ىؤالء كلهم ال ٯبهل عليهم كال ، كله يعرفو ٖبطأه،  كاإلعبلمي، كيعرؼ ا٤بثقف
هلهم كلكن يعرفهم ا٢بق الواجب عليهم با٢بكمة الٍب أمرنا اهلل ، كال يسب أحدان منهم، ٯبي

                                                   
: ًإالَّ أفَّ اإلعبلـى : "بْب التعليم كاإلعبلـ ُب الفرؽكقاؿ: ، للزبيدم، (ُِٖ/ّّ)، تاج العركسانظر: ( ُ) قاؿى الرَّاًغبي

، كالتػٍَّعليمى اٍختىصَّ ٗبا يىكوف بًتىٍكريرو كتىٍكثّبو، ًحْبى اٍختىصَّ ٗبىا كىافى  ، "ٰبىٍصيلي ًمٍنوي أثػىره ًُب نػىٍفًس ا٤بتػىعىلّْم بًإٍخبارو سىريعو
 مرجع سابق.
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كالٍب ىي سبيل ، ٥بماأك بالكبلـ ا٤بؤثر ا٤بوافق ، كىي الدليل من الكتاب كالسنة، تعأب ّٔا
 األنبياء كا٤بؤمنْب ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب.

ُب معُب ا٢بكمة كالٍب ُب قوؿ ا٢بق  -اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ: كتعأب تبارؾ
َّجت

 فأكضح سبحانو الكيفية الٍب ينبغي أف يتصف ّٔا الداعية كيسلكها يبدأ": قاؿ (ُ)
ك٥بذا قاؿ ، كالداحضة للباطل، كا٤براد ّٔا األدلة ا٤بقنعة الواضحة الكاشفة للحق، أكال با٢بكمة

ألف فيو البياف كاإليضاح للحق بأكمل ، ألنو ا٢بكمة العظيمة، ا٤بعُب بالقرآف: بعض ا٤بفسرين
، فا٢بكمة كلمة عظيمة، كبكل حاؿ، كقاؿ بعضهم معناه باألدلة من الكتاب كالسنة، كجو

، كا٤ببينة لو، كاألدلة الواضحة ا٤بقنعة الكاشفة للحق، عناىا الدعوة إٔب اهلل بالعلم كالبصّبةم
تطلق على النبوة كعلى العلم كالفقو ُب الدين ، كىي كلمة مشَبكة تطلق على معاف كثّبة

-رٞبو اهلل-كىي ُب األصل كما قاؿ الشوكاين ، كعلى الورع كعلى أشياء أخرل، كعلى العقل
أف كل كلمة ككل مقالة تردعك عن : كا٤بعُب، ىذه ىي ا٢بكمة، مر الذم ٲبنع عن السفواأل: 

، صحيح ُب نفسو، كىكذا كل مقاؿ كاضح صريح، كتزجرؾ عن الباطل فهي حكمة، السفو
كتدعوه إٔب األخذ با٢بق ، فا٢بكمة كلمة ٛبنع من ٠بعها من ا٤بضي ُب الباطل ...فهو حكمة

 .(ِ)"ا٢بد الذم حده اهلل عز كجلكالوقوؼ عند ، كالتأثر بو
األدلة العقلية على ك ، فا٢بكمة تكوف بإقامة األدلة النقلية الصحيحة كالصرٰبة

  .القدكة ا٢بسنةك  ككما يدخل فيها ا٤بسلك، كىي كافية ُب ىداية ا٣بلق للحق، ا٤بصالفْب
با٤بعركؼ الناس عند تعريفهم  -رٞبو اهلل-كقد قسم ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 : إٔب ثبلثة أنواع، كا٤بنكر ا٤برتكب، ا٤بَبكؾ
 .جاىل غّب معاند -ُ
 جاىل معاند أك مَبدد أك غافل. -ِ

                                                   
 .ُِٓسورة النحل، آية: ( ُ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ّّٔ/ُ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةِ)
 الشويعر، مرجع سابق. 
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 جاىل كعنده شبهة. -ّ
فعلى الداعية إٔب اهلل عز كجل أف ": -اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

دعوتو ، ا١بفا كاالعَباضفإذا كاف ا٤بدعو عنده بعض ، كيبدأ ّٔا كيعُب ّٔا، يدعو با٢بكمة
فإف كاف عنده شبهة ، با٤بوعظة ا٢بسنة باآليات كاألحاديث الٍب فيها الوعظ كالَبغيب

بل ٘بتهد ، بل تصرب عليو كال تعجل كال تعنف، كال تغلظ عليو، جادلتو بالٍب ىي أحسن
أف ، ىكذا ينبغي لك أيها الداعية، كإيضاح األدلة باألسلوب ا٢بسن، ُب كشف الشبهة

كصربه ، ألف ىذا أقرب إٔب االنتفاع با٢بق كقبولو كتأثر ا٤بدعو، تحمل كتصرب كال تشددت
كقد أمر اهلل جل كعبل موسى كىاركف ٤با بعثهما إٔب فرعوف أف يقوال ، على آّادلة كا٤بناقشة

 .(ُ)"لو قوال لينا كىو أطغى الطغاة
اآلخر ٗبا زاد ُب قلبو من أف كل كاحد من ىؤالء الثبلثة يزيد على  -رٞبو اهلل-فأباف 

فيزيد مع التعريف جرعة كزيادة الطبيب مع ، ا١بهل كنفخ الشيطاف ُب ركعو من ا٤برض كا٥بن
 أك عبلج ما يعَبيو من أثر أك ضرر. ، إما لعبلج مرض آخر، الدكاء دكاء

 (ِ)كاللساف العفيف، كقد كاف من أدب ٠باحتو ُب ىذه الدرجة لزـك األدب ا١بمٌ 
كغّبىم ٩بن ٓب يظهر ، مع تبجيل كتكرًن ٤بن يستحقو كمثل العلماء ا٤بتبعوف، اسكالرفق بالن

كىكذا ": مؤكدان على أدب الرفق عند التعريف -رٞبو اهلل-قاؿ الغزإب ، ا٤بكابرة كالعناد
ـه ٧بىٍذيكره   اءو فىًإفَّ ًإيذىاءى اٍلميٍسًلًم حىرىا كىمىا أىفَّ تػىٍقرًيرىهي يتلطف بو ليحصل التػٍَّعرًيفي ًمٍن غىٍّبً ًإيذى

ـى بًالدَّـً أك بالبوؿ ًء مىٍن يػىٍغًسلي الدَّ  .(ّ)"عىلىى اٍلميٍنكىًر ٧بذكر كىلىٍيسى ًمنى اٍلعيقىبلى
ىو معرفة أف ، التعريف با٤بنكر ليجتنبك ، ك٩با يبْب أٮبية درجة التعريف با٤بعركؼ ليتبع

يسلكوف مع أقوامهم كأكثر درجات أنبياء اهلل كرسلو عليهم الصبلة كالسبلـ كانوا أكؿ ما 
كقد سبق الكبلـ ُب ىذه ا٤بسألة كتقرير ٠باحة الشيخ عبد ، احتسأّم ىي درجة التعريف

                                                   
(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ّّٕ/ُ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةُ)

 الشويعر، مرجع سابق. 

 ج ُب الفصل الثالث.كلبلستزادة انظر ا٤ببحث األكؿ من ىذا الفصل، كانظر: النماذ ( ِ)

 للغزإب، مرجع سابق.، (َّّ/ِ)، ( إحياء علـو الدينّ)
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 .(ُ)٥با ُب ا٤ببحث السابق -اهلل رٞبو-العزيز بن باز 
كمن خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف من أىم الدرجات الٍب سلكها ٠باحة الشيخ عبد 

 ُب الرد على ا٤بصالف ىي درجة التعريف.  -رٞبو اهلل-العزيز بن باز 
 .كأف ىذه الدرجة ىي درجة ا٢بكمة الٍب دعا إٔب العمل ّٔا ربنا تبارؾ كتعأب

 كأف الناس ُب التعريف على ثبلثة أنواع إما جاىل كإما جاىل معاند كإما جاىل
، ا٤بوعظةكالثاين يزاد معو عند التعريف ، كأف األكؿ يكتفى معو بالتعريف، عنده شبهةك 
 .الثالث يعرؼ من خبلؿ األخذ كالرد كآّادلة بالٍب ىي أحسنك 

عند  -اهلل رٞبو-كأيضان يتضح ٩با سبق أف منهج ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
كعدـ ٘برٰبهم أك كصفهم ٗبا ، كاحَبامهم، استعماؿ درجة التعريف لزـك األدب مع ا١بميع

، كيعرؼ ٥بم قدرىم، كذكم الشأف ُب الدكلة، ٤بكانةبل يبجل أىل العلم كا، يقلل من شأهنم
  .كال ٯباكز عند التعريف حدكد العلم كالتعليم

ك٩با سبق يتضح لنا أف أٮبية ىذه الدرجة قد بينها القرآف الكرًن إذ بْب أف ىذه 
 .الدرجة ىي أكؿ ما يسلكو األنبياء مع أقوامهم

بينو االستقراء ُب ، علميان مؤصبلن  ان منهج -اهلل رٞبو-كأف للتعريف عند ٠باحة الشيخ 
  .٭باذج احتسابو

٠باحة الشيخ عبد العزيز  ٥بذه الدرجة عند٠بات  تربز للناظرمن خبلؿ النظر فيها ك 
 : من أبرزىا -اهلل رٞبو-بن باز 
 .بذؿ ا١بهد ُب اقناع ا٤بصالف -ُ
 .اعتماده على األدلة الصحيحة كالصرٰبة -ِ
، كا٤بطلق كا٤بقيد، ُب االستدالؿ كالناسخ كا٤بنسوخمراعاة القواعد األصولية  -ّ

 كآّمل كا٤بفصل كغّبىا. 
                                                   

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ُُٕ/ّ)، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةانظر: ( ُ)
 الشويعر، مرجع سابق.
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 .العناية بأقواؿ السلف الصاّب من الصحابة كالتابعْب -ْ
 دعوة ا٤بصالف إٔب التزاـ منهج أىل السنة كا١بماعة ُب فهم النصوص كالتلقي. -ٓ
 .االستدالؿ بالقواعد الشرعية -ٔ
 .لية ا٤بوافقة للكتاب كالسنةاالستدالؿ باألدلة العق -ٕ
 .اللساف ةلزـك أدب الرفق كعف -ٖ
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 .موعظة الحسنةدرجة الالمطلب الثاني: 

ٍوًعظةي ": -اهلل رٞبو-قاؿ ابن منظور 
ى
النٍُّصح كالتٍذكّب : الوىٍعظ كالًعظةي كالعىظةي كا٤ب

هٍ  : كيقاؿ ...، ىيوى تىٍذًكّبيؾى لئًلنساف ٗبىا يػيلىْبّْ قلبىو ًمٍن ثػىوىابو كًعقاب: بالعىواًقب؛ قىاؿى اٍبني ًسيدى
 .(ُ)"كالٌشقٌي من اتٌعظ بو غّبه، الٌسعيد من كعظ بغّبه
بًالرٍَّغبىًة  اأٍلىٍمري كىالنػٍَّهيي اٍلمىٍقريكنىافً : كىاٍلًعظىةي يػيرىادي ًّٔىا أىٍمرىافً ": -اهلل رٞبو-قاؿ ابن القيم 

 .(ِ)"ًإٍذ لىٍيسى كيلُّ مىٍوًعظىةو حىسىنىةن ، كىأىمَّا اٍلمىٍوًعظىةي فػىقىيَّدىىىا ًبوىٍصًف اإٍلًٍحسىافً  ...كىالرٍَّىبىةً 
بذكر أف ا٤بوعظة ا٢بسنة تكوف  -اهلل رٞبو-كقد أباف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

، األخركيةك  كذكر ا٤بصاّب الدنيوية، كذكر ا١بنة كالنار، اآليات كاألحاديث الٍب تذكر بالعواقب
. (ّ)"كالتنبيو على ما ُب التمسك با٢بق من ا٤بصاّب العاجلة كاآلجلة": -رٞبو اهلل-حيث قاؿ 

حٌب ، كاألحاديث الٍب فيها الَبغيب كالَبىيب، كعظ كذكر باآليات الزكاجر": يضان أكقاؿ 
كبا١بنة ، كتذكرىا باآلخرة كا٤بوتكالكلمات الطيبة الٍب ٙبرؾ القلوب ": كقاؿ، (ْ)"ينتبو

يذكر ما جاء من الوعيد ُب ا٤بعاصي كما جاء من األجر العظيم ": كقاؿ أيضان ، (ٓ)"كالنار
 .(ٔ)"كٯبادؿ بالٍب ىي أحسن عند كجود الشبو كاالشتباه، كا٣بّب الكثّب ُب الطاعات

، تباع ا٣بّبٰبمل على الرغبة ُب ا، )كل كبلـ طيب فيو كعد ككعيد: سنةا٢بوعظة فا٤ب
 .كالرىبة من اقَباؼ الشر(

                                                   
 مرجع سابق.، البن منظور، (ْٔٔ/ٕ)، ( لساف العربُ)

 (، البن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.ْْْ/ُ)، بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب( مدارج السالكْب ِ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ُّْ/ِ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةّ)
 الشويعر، مرجع سابق. 

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد َُٖ/ّ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةْ)
 الشويعر، مرجع سابق. 

(، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ِٓٔ/ٓ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازٓ)
 الشويعر، مرجع سابق. 

  (، مرجع سابق.ِٕٔ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ٔ)
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 خئ حئ جئ ييُّ: كتعأبكاألصل فيها من كتاب اهلل تعأب قوؿ ا٢بق تبارؾ 
َّجت هب مب خب جبحب هئ مئ

(ُ). 
فهاتاف ٮبا الطريقاف ا٢بكمة كا٤بوعظة ": -اهلل رٞبو-قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
إٔب خبلؼ ا٢بق كاف عرفتو ف النفس ٥با أىواء تدعوىا إكعامة الناس ٰبتاجوف إٔب ىذا كىذا ف

كأما ا١بدؿ  فالناس ٰبتاجوف إٔب ا٤بوعظة ا٢بسنة كأب ا٢بكمة فبل بد من الدعوة ّٔذا كىذا.
فبل يدعى بو بل ىو من باب دفع الصائل فإذا عارض ا٢بق معارض جودؿ بالٍب ىي 

 .(ِ)"أحسن
تصلح  فبل، ال: ا١بواب، كىل تصلح ا٤بوعظة لكل أحد من الناس ٩بن ٰبتسب عليهم

فبل تصلح مع ا١باىل ا٤بستجيب كلكنو ال يعلم ا٤بعركؼ ، ا٤بوعظة لكل من ٰبتسب عليهم
ألنو ُب ، كال تنفع ا٤بوعظة مع ا٤بقبل على ا٢بق كلكن عنده شبهة، ال ا٤بنكر احملـرك  الواجب

، أك ا٤بَبدد، كلكنها تصلح مع الغافل ا٤بعرض، حاجة أب من يزيل شبهتو بالنقاش كآّادلة
 ا٤بعاند الذم ٲبيز بْب ا٤بعركؼ كا٤بنكر. أك

كمنهم ا٤بعرض عن ا٢بق ا٤بشتغل ": -اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
كقد يكوف عنده ": . كقاؿ(ّ)"بغّبه فمثل ىذا ٰبتاج إٔب ا٤بوعظة ا٢بسنة بالَبغيب كالَبىيب
 .(ْ)"ٔب ذكر آيات الزجركإ، بعض التمنع كبعض اإلعراض فيحتاج إٔب موعظة كإٔب توجيو

: ُب بياف ما ٰبتاجو الناس من الوعظ كآّادلة قاؿ -اهلل رٞبو- كقاؿ ابن القيم
ًة ًإٔبى اأٍلىٍمًر كىالنػٍَّهيً " ًة ًإٔبى ، فىاٍلميًنيبي اٍلميتىذىكّْري شىًديدي ا٢بٍىاجى كىاٍلميٍعًرضي اٍلغىاًفلي شىًديدي ا٢بٍىاجى

ًة ًإٔبى اٍلميجىادىلىةً ، التػٍَّرًغيًب كىالتػٍَّرًىيبً  بػّْري شىًديدي ا٢بٍىاجى  .(ٓ)"كىاٍلميعىاًرضي اٍلميتىكى
                                                   

 .ُِٓ( سورة النحل، آية: ُ)

 .(ْٖٔ)ص، ( الرد على ا٤بنطقيْبِ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ُّْ/ِ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةّ)
 الشويعر، مرجع سابق. 

بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد (، لسماحة الشيخ عبد العزيز ُّْ/ِ)، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةْ)
 .(َُٖ/ّالشويعر، مرجع سابق. )

 ، البن قيم ا١بوزية، مرجع سابق.(ْْْ/ُ)، ( مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْبٓ)
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ضابطان ٤بن تصلح لو ا٤بوعظة مع األمر  -رٞبو اهلل-الغزإب كقد جعل أبو حامد 
ٍونًًو منكران أ": كالنهي عند االحتساب عليو فقاؿ ـي عىلىى اأٍلىٍمًر كىىيوى عىآًبه ًبكى ٍن يػيٍقًد ك كىذىًلكى ًفيمى

الًَّذم يػيوىاًظبي عىلىى الشٍُّرًب أىٍك عىلىى الظٍُّلًم أىٍك  فيمن أصر عليو بعد أف عرؼ كونو ميٍنكىرنا كى
عىلىٍيًو عىلىى اٍغًتيىاًب اٍلميٍسًلًمْبى أىٍك مىا ٯبىٍرًم ٦بىٍرىاهي فػىيػىٍنبىًغي أىٍف ييوعىظى كىٱبيىوَّؼى بًاللًَّو تػىعىأبى كىتيورىدى 

ارًدىةي بًاٍلوىًعيًد ُب ذىًلكى كىٙبيٍكىى لىوي ًسّبىةي السَّلىًف كىًعبىادىةي اٍلميتًَّقْبى كىكيلُّ ذىًلكى ًبشىفىقىةو اأٍلىٍخبىاري اٍلوى 
، . فالعلم با٤بنكر(ُ)"كىليٍطفو ًمٍن غىٍّبً عيٍنفو كىغىضىبو بىٍل يػىٍنظيري إًلىٍيًو نىظىرى اٍلميتػىرىحًّْم عىلىٍيوً 

 يستحق ا٤بوعظة.اإلصرار عليو ٮبا ضوابط من ك 
كأف يبادر إٔب ا٣بّب قبل ، كمن أدب ىذه الدرجة عدـ ا٤بصالفة كالوقوع فيما كعظو بو

 ليكوف قدكة صا٢بة.، الوعظ كبعده
كالواجب عليو أيضان أف ال ٱبالف ": -اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

كأف ينهى عن ، أسرع الناس إليوأف يقوؿ ا٢بق كأف يكوف من ، قولو فعلو كال فعلو قولو
 .(ِ)"الباطل كأف يكوف من أبعد الناس من الباطل

 مع جع مظ حطُّ: لقومو -الٌسبلـالصبلة ك عليو - شعيبكقد قاؿ نيب اهلل 

َّحف جف مغ جغ
(ّ).  

: -اهلل رٞبو-كا٤بوعظة ُب األصل تكوف ُب السر إال ٤بن أعلن منكره قاؿ السنامي 
، بلغ ُب ا٤بوعظة كالنصيحةأٍنبىًغي لآٍلًمر بًاٍلمىٍعريكًؼ أىف يىٍأمر بالسر أىف اٍستىطىاعى ذىًلك ليىكيوف ي"

نًيىة فقد شانو كىمن كعظو »: كىقىاؿى أىبيو الدٍَّردىاء رىًضي اهلل تػىعىأبى عىنوي  من كعظ أىخىاهي ًفي اٍلعىالى
 .(ٓ)"(ْ)ظة ُب السٌّْر يىٍأميرهي بالعبلنية لتعْب ا١بٍىٍهر بًوً فىًإف ٓب تػىنػٍفىعوي ا٤بوع «ًفي السٌِّر فقد زانو

 حئُّكال بد أف يصاحبها رفق ُب القوؿ كما قاؿ تعأب لكليمو موسى عليو السبلـ 
                                                   

 ، للغزإب، مرجع سابق.(َّّ/ِ)، ( إحياء علـو الدينُ)

 .سابق (، مرجعِٕٕ/ُٖ)فتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، ٦بموع ( ِ)
 .ٖٖ، آية: ىودسورة: ( ّ)

  .مرجع سابق، للسنامي، ٙبقيق: مزين ا٤بزين، (ُّّ( نصاب االحتساب، )صْ)

كالبيهقي ُب كتابو: شعب . (ِٖ)ص، أخرجو ا٣ببلؿ ُب كتاب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكركىذا األثر ( ٓ)
 ، كٓب أعثر على ٚبرٯبو.األثر من ركاية أيَّ الدٍَّردىاًء، موقوفان ، ككبلٮبا ركل ِّٕٓبرقم:  (َُْ/َُاإلٲباف )
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َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ
(ُ).  

عند احتسابو على الناس ذا عناية با٤بوعظة  -اهللرٞبو -كلقد كاف ٠باحة الشيخ 
، كال يبادر أب كعظ ا١باىل الذم ال يعلم، ا٤بكابر با٤بوعظةفَباه ال يلتفت إٔب ، ا٢بسنة

كا٤بعرض الذم يعرؼ ا٤بعركؼ ، كا٤بتساىل ا٤بفرط، كلكن يعظ ا٤بَبدد، الفتقاره إٔب التعليم
كما كعظ من العلماء من أكصى بتصصيص ،  سواءن كاف من العلماء أك من العامة، كا٤بنكر

-رٞبو اهلل- الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمودكىو شيخ األزىر ، جزء من ا٤بسجد لدفنو بعد موتو
كُب ٭باذج احتسابو ، (ّ)ككما كعظ من العامة من ذبح لغّب اهلل تعأب ُب سلطنة عماف، (ِ)

 .ُب الفصل الثالث شواىد كثّبة على كعظو عند االحتساب
أف ا٤بوعظة من أىم درجات االحتساب عند ٠باحة الشيخ عبد : ك٩با سبق يتبْب لنا

 كعدـ ا٤بصالفة ُب الوقوع ُب ا٤بنكر.، كىو ا٤ببادرة للحق، العزيز بن باز كأف ا٤بوعظة ٥با أدب
 .كأف ا٤بوعظة األصل فيها السر لغّب من أعلن عن منكره

كال تصلح مع ا٤بنيب ا٤بستجيب ، كا٤بتكرب ا٤بعاند، كا٤بفرط، كأهنا تصلح مع ا٤بَبدد
 كلكن عنده جهل أك شبهة.

أهنا ك ، كصحيحة ُب نفسها، سبق أف ا٤بوعظة ال بد أف تكوف حسنة كيتضح أيضان ٩با
ككعد ، أك بكل كبلـ طيب فيو ترغيب كترىيب، أك من صحيح السنة، تكوف من القرآف

  اإلقبلع عنها.ك  كذكر ا٤بصاّب كا٤بفاسد ا٤بَبتبة على الوقوع ُب ا٤بصالفة،  ككعيد

                                                   
 .ْْسورة: طو، آية: ( ُ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ِّّ/ٖ)، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةانظر: ( ِ)
 .ُٖٕٗ-ُُّٕٗب الفَبة بْب عامي  كىو شيخ األزىرالشويعر، مرجع سابق. 

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ّّٗ/ٗ)، انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة( ّ)
 ىػ. ُُْٔ/ْ/ُٖكىذا ا٣برب نشرتو صحيفة الرياض ُب عددىا الصادر يـو األربعاء ، الشويعر، مرجع سابق



 الفصل الثالث
 الت احتساب الشيخ عبد العزيزمجا

  -رحمه هللا-بن باز 

ا كأربعة مباحث  : كيتضمن تمهيدن
 -احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز : المبحث األول

 في مجال العقيدة.  -رحمه هللا

- احتساب الشيخ عبدالعزيز بن باز: المبحث الثاني
 في مجال العبادة. -رحمه هللا

-احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز : المبحث الثالث
 مجال المعامالت. في -رحمه هللا

-احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز : رابعالمبحث ال
لُوكاألخالق و في مجال -رحمه هللا  .السُّ
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 تمهيد:
 باز عبدالعزيز بنالشيخ من احتساب ٠باحة  (ُ)سيتناكؿ ىذا الفصل ذكري ٭باذج

ُب عدة ٦باالت كسيكوف اختيار النماذج ُب الغالب ما تتوفر فيو الضوابط  -رٞبو اهلل-
 : التالية

ما فيو ": حيث قاؿ -رٞبو اهلل-الٍب كضعها الغزإب ، (ِ)ضوابط احملتسب فيو -ُ
معلـو كونو منكران بغّب ، ىو كل منكر موجود ُب ا٢باؿ ظاىر بغّب ٘بسس: ا٢بسبة

 مضبوطان ّٔذه الضوابط. -رٞبو اهلل-فيكوف التطرؽ ّٓاالت احتساب الشيخ  .(ّ)اجتهاد"
كاحملتسب ، كاحملتسب عليو، احملتسب: ككذلك ما يتوفر فيو أركاف ا٢بسبة األربعة  -ِ

أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو " رضي اهلل عنو قياسان على حديث أيب ىريرة، كاالحتساب، فيو
هي ًفيهىا كىسىلَّمى مىرَّ  ا يىا »: فػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىبلن فػىقىاؿى ، عىلىى صيبػٍرىًة طىعىاـو فىأىٍدخىلى يىدى مىا ىىذى

؟ أىفىالى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى الطَّعىاـً كىٍي »: قىاؿى ، قىاؿى أىصىابػىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيوؿى اهللً « صىاًحبى الطَّعىاـً
 . كىذا ا٢بديث يعد أصبلن ُب باب ا٢بسبة.(ْ)"«ٍيسى ًمنِّيمىٍن غىشَّ فػىلى ، يػىرىاهي النَّاسي 

                                                   
 انظر: منهج الدراسة، ُب مقدمة الرسالة.كسيكوف تتبعها بطريق االستقراء الناقص، ألنو ىو منهج الدراسة، ( ُ)

 .ُب ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ تفصيل الكبلـ فيهاكالٍب سبق  (ِ)

 .مطبعة: الرياف، مرجع سابق، (ّّٔص، )أليب حامد الغزإب، حياء علـو الدينإ (ّ)

مىٍن » صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: قٍوًؿ النَّيبّْ : بىابي (، كتاب: االٲباف َُِبرقم: ) (ٗٗ/ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ( ْ)
 ، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. «غىشَّنىا فػىلىٍيسى ًمنَّا



 األولالمبحث 
 -رحمه هللا-احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز 

 في مجال العقيدة

ا كثالثة مطالب  : كيتضمن تمهيدن
 .في باب توحيد الربوبية مخالفاتال: المطلب األول

 .في باب األسماء والصفات المخالفات ا: الثانيالمطلب 

 في باب توحيد األلوهية. المخالفات: ثالثالمطلب ال
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 توطئة :
إٔب ثبلثة أقساـ كىي توحيد  (ِ)كقسمها العلماء (ُ)"تشمل التوحيد كزيادة" :العقيدة

 .عرفت من خبلؿ االستقراءكقد ، الربوبية كتوحيد األلوىية كتوحيد األ٠باء كالصفات
كمن كاقع العآب يتضح أف التوحيد ": -اهلل رٞبو-بن باز قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز 

كسنة رسولو عليو الصبلة  أقساـ، كقد عرؼ ذلك أىل العلم باالستقراء لكتاب اهلل،
أفعالو،  فهو أقساـ ثبلثة: توحيد الربوبية، كىو اإلٲباف بأف اهلل عز كجل كاحد ُب، كالسبلـ

كخلقو كتدبّبه لعباده، كأنو ا٤بتصرؼ ُب عباده كما شاء سبحانو كتعأب، بعلمو كقدرتو جل 
كالثاين: توحيد األ٠باء كالصفات، كأنو سبحانو كتعأب موصوؼ باأل٠باء ا٢بسُب ، كعبل

و كال كالصفات العلى، كأنو كامل ُب ذاتو كأ٠بائو كصفاتو كأفعالو جل كعبل، كأنو ال شبيو ل
الثالث: توحيد العبادة كأنو يستحق سبحانو كتعأب أف يعبد ، نظّب لو، كال ند لو عز كجل
 . (ّ)" ما سواه جل كعبلكحده ال شريك لو، دكف 

التوحيد -رٞبهم اهلل تعأب-كتلميذه ابن القيم  (ْ)كقد جعل شيخ االسبلـ ابن تيمية
                                                   

 ، مرجع سابق.لعبد القادر بن ٧بمد عطا صوُب، (ُِ)ص، انظر: ا٤بفيد ُب مهمات التوحيد (ُ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز ٗٔ/ِمتنوعة، )٦بموع فتاكل كمقاالت : انظر: -رٞبو اهلل-كمنهم ٠باحة الشيخ ( ِ)
ن قسم التوحيد إٔب ىذه األقساـ شيخ اإلسبلـ ٧بمد سابق. ك٩ب مرجع، بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر

الذم بْب ذلك كدعا إليو كجاىد ُب سبيلو كمن بعده ، القرف الثاين عشرُب دد آّ -رٞبو اهلل-بن عبد الوىاب 
رٞبو اهلل -ىػ ُُِٖكمنهم العبلمة ٧بمد بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين ا٤بتوَب سنة ، -رٞبهم اهلل-أكالده، كأحفاده 

، كغّبىم كثّب من علماء ّ-رٞبو اهلل تعأب-ىػ ُِٓٓ، كالعبلمة ٧بمد بن علي الشوكاين ا٤بتوَب سنة ِ-تعأب
ٞباية الرسوؿ صلى ، (َُِ)ص، دٞباية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٞبى التوحيانظر:  السلف قدٲبا كحديثا.

الناشر: عمادة البحث العلمي با١بامعة ، مد بن عبد اهلل زرباف الغامدم، حملاهلل عليو كسلم ٞبى التوحيد
 .ـََِّ-ىػُِِّْ، ُط.، اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية

-ٖٔ/ِن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز ب (ّ)
  ، مرجع سابق.(ٗٔ

اًف التػٍَّعًطيلي كىالتٍَّشًبيوي كىالتٍَّمًثيلي فىمىٍن : "-رٞبو اهلل-قاؿ شيخ االسبلـ ابن تيمية  (ْ) فىالتػٍَّوًحيدي اٍلًعٍلًميُّ ا٣ٍبىربىًمُّ لىوي ًضدَّ
ًٍثيليوي نػىفىى ًصفىاًت الرَّبّْ عىزَّ كىجىلَّ كىعىطَّلىهى  ا كىذَّبى تػىٍعًطيليوي تػىٍوًحيدىهي، كىمىٍن شىبػَّهىوي ًٖبىٍلًقًو كىمىثػَّلىوي ًًٍّٔم كىذَّبى تىٍشًبيهيوي كىٛبى

هي.  تػىٍوًحيدى
= 
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ثٍػبىاتً  تػىٍوًحيده : كىىيوى نػىٍوعىافً ": قاؿ ابن القيم، على نوعْب كىتػىٍوًحيده ُب اٍلمىٍطلىًب ، ُب اٍلمىٍعرًفىًة كىاإٍلً
 .(ُ)"كىاٍلقىٍصدً 

كيفهم من كبلـ العلماء أنو ال فرؽ بْب التقسيمات من حيث ا٤بضموف إذ كلها 
كقد تقرر عندىم أنو ال ، تتضمن أنواع التوحيد الثبلثة كاالختبلؼ إ٭با ىو ُب االصطبلح

  .مشاحة ُب االصطبلح
ًمل كٯبعل التوحيد نوع": -حفظو اهلل-قاؿ الشيخ صاّب الفوزاف   : ْببعض العلماء ٯبي

، كىو توحيد الرٌبوبية كاأل٠باء كالٌصفات كىو التوحيد العلمي، توحيده ُب ا٤بعرفة كاإلثبات
 .(ِ)"كىو توحيد األيلوىٌية، كتوحيد ُب الطٌلب كالقصد كىو التوحيد الطَّلىيب العملي

 ا٤ببحث ذكرى ٭باذج من احتساب ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  كسيتناكؿ ىذا
 ُب ٦باؿ العقيدة من خبلؿ ا٤بطالب التالية معتمدان على تقسيم أكثر العلماء  -ٞبو اهللر -
اع الثبلثة كىي على أف مسائل العقيدة كالتوحيد ال ٚبرج عن ىذه األنو  -رٞبهم اهلل تعأب-

 : النحو التإب

  

                                       
= 

نىابىًة إًلىٍيًو كىالتػَّوىكُّلً  ٍعرىاضي عىٍن ٧بىىبًَّتًو كىاإٍلً رىاًدمُّ اٍلعىمىًليُّ لىوي ًضدَّاًف: اإٍلً ٍشرىاؾي بًًو ُب ذىًلكى كىاٚبّْىاذي  لىٍيًو أىكى عى  كىالتػٍَّوًحيدي اإٍلً اإٍلً
٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ، (ْٗ/ِ)، اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية". انظر: أىٍكلًيىائًًو شيفىعىاءى ًمٍن ديكنًوً 

 -الفرزدؽ التجارية الناشر: مطابع ، ٙبقيق: عواد عبد اهلل ا٤بعتق، ىػ(ُٕٓمشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُط.، الرياض

 مرجع سابق.، البن القيم، (ُْٕ/ ّ)، مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب (ُ)

الناشر: مؤسسة ، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف، الشيخ (ُّٗ/ِ)، إعانة ا٤بستفيد بشرح كتاب التوحيد (ِ)
 .ـََِِ-ىػُِّْ، ّط.، الرسالة
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ًاألول:ً ًالمخالفات في باب توحيد الربوبية.المطلب

ًاإللحاد. ًالحتسابًعلى ًأولا:

ًإلحاد.ً ًفيو ًألفًكتاباا ًمن ًالحتسابًعلى ًاألول: ًالنموذج
 عبداهلل القصيمي.: المحتسب عليو
ُب : )ىذم ىي األغبلؿ( حيث قاؿ: "كبلـ إ٢بادم نشره ُب كتابو: المحتسب فيو

ُب  قاؿك ، (باهلل كقدرتو التامة على كل شيء مشكلة ٓب ٙبلأف اإلٲباف ) ُّٓ: صفحة
عن أخذه "أم الدين" كفهمو  )إف البشر عاجزكف فيما يبدك لنا حٌب اليـو ِّٔ: صفحة

 ، (بل ىم إما أف يبقوا غّب متدينْب أك متدينْب تدينا باطبل، كتصوره على كجهو النافع ا٤بفيد
كذلك أهنا ، معات إحدل النكبات)كانت ا٣بطب أياـ ا١ب َُٖ: ُب صفحة اؿكق

إٔب أف قاؿ ُب  (...لتكررىا كل أسبوع استطاعت أف ٘بعل ٚبديرىا مستمرا مضمونا متجددا
كىذه ا٣بطب مفركضة على ، االجتماع األسبوعي مفركض فرضا كلكن ىذا): ُِٖصفحة 

كالكتاب مليء بغّب ىذه األقواؿ  ككيف الفرار؟(، فأين النجاة، ىذا االجتماع فرضا أيضا
 . (ُ)الضالة ا٤بشتملة على الكفر كاإل٢باد"

على القصيمي ىذه األقواؿ  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
 حيث كتب تقريضان كىو منشور ُب ٦بموع الفتاكل لقصيدة الشيخ راشد بن خنْب، الضالة

من ا٢بق الذم يكشف زيغ القصيمي ككقوعو  يؤيده فيها كما جاء ُب قصيدتو -رٞبو اهلل-
كالصبلة كالسبلـ على من ال ، ا٢بمد هلل كحده": -رٞبو اهلل-كمنو قولو ، ُب الكفر كاإل٢باد

 : أما بعد، نيب بعده
 ...من أنواع الضبلؿ كالكفر كاإل٢باد، فإف ىذا الضاؿ القصيمي قد أكثر ُب كتابو...

عرؼ أنو ال يدين إال بعبادة ، كبا١بملة فمن تأمل كتاب ىذا الزائغ ا٤بفتوف من أكلو إٔب آخره
كيسعد ، كال يدعو ُب كتابو إال إٔب عبادهتا. كأما اإللو ا٢بق الذم ٲبيت كٰبي، الطبيعة

                                                   
انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)

 ، مرجع سابق.(ُُٕ-ُٖٔ/ٗ)
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كما يدؿ على ،  فبل يؤمن بو كال يدعو إٔب عبادتو، كيشقي كيفعل ما يشاء كٰبكم ما يريد
كُب مواضع كثّبة ، مو ُب مبحث القضاء كالقدر كاألسباب كا٤بشكلة الٍب ٓب ٙبلذلك كبل
 .(ُ)...."من كتابو

ىذا النموذج يتبْب لنا  ُب -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : يما يل

، كاإل٢باد كا٤بلحدين، ا٤بنحرفْب ُب توحيد الربوبية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
 فقد كاف القصيمي يقيم ُب مصر.، كأف ليس لو حدكد جغرافية، كالتأليف كا٤بؤلفْب

 : كأف احملتسب قد بْب اآلٌب
  كإعبلف نتيجة عملو.، كطريقة عملو ُب التأكد من ا٤بنكر، أسباب االحتساب -
 ليذب عنو كيبْب ضبللو..يراد ٭بوذجنا من كذبو على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمإ -
 صاحب ا٤بنكر ُب تركيج أفكاره الضالة. أساليب -

حيث ختمو بسؤاؿ اهلل تبارؾ ، كقد ٝبع فيو بْب الشدة الرٞبة ٕباؿ احملتسب عليو
 اكُّ: كتعأب لو أف ٲبن عليو با٥بداية كالرجوع للحق كالتوبة النصوح متأسيان بقوؿ اهلل تعأب

َّمليك ىك مك لك
(ِ). 

الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف التمسك بالتأصيل كذكر األدلة الصحيحة من  -
 الصاّب.

كبدرجة التعريف ، لو ةكبالكتابة التابع، مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر 
كالداللة على ا٢بق ، ك٘بليتومع بياف ا٤بعركؼ ، أ ا٤بؤلفكبياف خط، دكىو اإل٢با: با٤بنكر

ن نشاطاتو ككشف كسائل كالتحذير م، كبياف ضبلالت احملتسب عليو، كاألمر بسلوكو
                                                   

 .ُالنموذج رقم: ذه الرسالة: ّٔلحقات ا٤بُب : إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن انظر (ُ)
بد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عكانظر: 

 .سابق (، مرجعُُٕ-ُٖٔ/ٗ)

 .َُٕسورة: األنبياء، آية ( ِ)
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ككاف بدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة عند سوؽ اآلية الدالة على أف ، تشويشو على عباد اهلل ا٤بؤمنْب
ككاف بدرجة الزجر من خبلؿ زجره باأللفاظ الغليظة  ، عماية القلب أعظم من عماية البصر

ا٢بق  كقد استحق مثل ىذا لكوف عرؼ، كغّبىا، كا٤بفتوف، كالزائغ، كالضاؿ، كا٤بلحد
ككصفو لشريعة اهلل ، كلكونو ناصب العداء هلل تعأب كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم، بأدلتو

 كالتنقص من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. ، باألغبلؿ
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ًإلحاد. ًفيو ًمق الا ًنشر ًمن ًالحتسابًعلى ًالثاني: ًالنموذج
 ( الصادر ُبَُْٔب عددىا ) اقرأُب ٦بلة  الناشركف: المحتسب عليو

 .ىػَُْٕ/ٓ/ِِ
نشر ٧باكرة بْب أرسطو ك أرسطوقاف تضمنت اإل٢باد كالكفر باهلل : المحتسب فيو

  .(ُ)"الطبيعة ٚبطيء كاإلنساف يصحح": ك٩با جاء فيها
كتابان إٔب ٦بلة اقرأ أنكر   كتبحيث   -اهللرٞبو -كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب

اإل٢باد كالتشكيك ُب حكمة اهلل تعأب ُب كنشرىم حملاكرة اشتملت على ، فيو تصرفهم
فقد اطلعت على  ": -رٞبو اهلل-قاؿ فيو ، مع تبيينو ٤بوضع ا٤بصالفة الواقعة ُب احملاكرة، خلقو

ىػ عن ٧باكرة بْب َُْٕ/ٓ/ِِ( الصادر ُب َْٔكلمة نشرهتا ٦بلة )اقرأ( ُب عددىا )
كاإلنساف يصحح( كىذا اإلطبلؽ قاف. جاء فيها ما نصو )الطبيعة ٚبطئ  أرسطو كأرسطو

منكر عظيم ككفر صريح. كمعلـو أف الفبلسفة ال يؤمنوف بإلو خالق مدبر لو الكماؿ ا٤بطلق 
يفعل ٢بكمة كيَبؾ ٢بكمة كىو منزه عن ا٣بطأ ُب أفعالو كأقوالو عز كجل. كمن أجل عدـ 

علق باإل٥بيات كالشرائع إٲباهنم با٣بالق العظيم الكامل فالواجب عدـ االغَبار بأقوا٥بم فيما يت
كال شك أف ما يقع ُب العآب من أمراض كحوادث كتشويو خلقة ، ١بهلهم ّٔا كعدـ إٲباهنم

أك غّب ذلك كلها تقع ٗبشيئة اهلل سبحانو كلو فيها ا٢بكمة البالغة كا٢بجة الدامغة كإف 
َّٰرٰى ٰذ يي ىيُّ: كما قاؿ عز كجل،  جهلها ا٣بلق

 حمُّ: كقاؿ سبحانو (ِ)

َّحنخن جن مم خم
َّمقحق مف خف حف جف مغُّ: كقاؿ عز كجل (ّ)

(ْ) 
كما ذاؾ إال لكماؿ حكمتو كعلمو تبارؾ ا٠بو كتقدس عن قوؿ الظا٤بْب كالكافرين كا١باىلْب 

كاهلل كٕب التوفيق كىو حسبنا ، كتعأب علوا كبّبا. كلواجب النصح هلل كلعباده جرل التنبيو

                                                   
انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)

 .سابق (، مرجعْٖٕ/ ِٕ)

  .ّٖ: اآلية، سورة: األنعاـ (ِ)

 .ُُ: اآلية، النساء: سورة (ّ)

 .ِّ: اآلية، األنبياء: سورة (ْ)
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 .(ُ)"كصحبوكصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد كعلى آلو ، كنعم الوكيل
ىذا النموذج يتبْب لنا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : يلي ما
، كالتأليف كا٤بؤلفْب، ا٤بنحرفْب ُب توحيد الربوبية، جانب العقيدةمشل ُب أف احتسابو 

، كتضليل ىذه احملاكرة، و سعى إلبطاؿ عقيدة ا٤ببلحدةكأن، كما ينشر ُب كسائل اإلعبلـ
كأنو يلتـز فيو باألسلوب ، ذكر األدلة الصحيحةمع ، ببياف بطبلف ما اشتملت عليو عباراهتا

كالبعد عن التشكيك ُب ا٤بقاصد كالنوايا ، كالكلمة الطيبة ك٘بنب الكبلـ ا١بارح، ا٢بسن
 للقائمْب على آّلة.

كقد اٚبذ من  ،كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
 لكوف ا٣بطأ كا٤بنكر كقع عن جهل.، درجات االحتساب درجة البياف

ًاًل ًعلىًًثانياا: ًالنسل.حتساب ًلتحديد ًاإلق الل،ًفدعا ًاهلل ًمن ًخشي ًمن
 .ا٥بامشية صاحب الفضيلة ا٤بفٍب العاـ ُب ٩بلكة األردف: المحتسب عليو
كىي منشورة ُب الصحف ، فتول مفٍب عاـ ا٤بملكة األردنية ا٥بامشية: المحتسب فيو

كىذا ، ٢بل مشكلة تكاثر السكاف الذم أخاؼ العآب ُب نظره، تبيح ٙبديد النسل، (ِ)احمللية
ٍب تدعوا نصوص الللمصادمة ك ، القوؿ تضمن سوء ظنو باهلل تعأب الذم تكفل بأرزاؽ العباد

 لكثرة الولد.
عاـ األردف  على فضيلة مفٍب -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب

 ككاف االحتساب ٗبقاؿ منشور ُب آّموع لو. ، من مثلو (ّ)صدكر ىذه الفتول
                                                   

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)
 سابق. (، مرجعْٕٗ-ْٖٕ/ِٕ)

٦بموع فتاكل كمقاالت ر: دكف ذكر للتأريخ، انظ -رٞبو اهلل-كما أشار إٔب ذلك ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز   (ِ)
 سابق. (، مرجعِّٔ/ ّمتنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

ق بتحرًن ُِْْ/ٓ/ٗكتاريخ  ٓٔ( كقد صدر بعد ذلك عن دائرة االفتاء العاـ با٤بملكة األردنية ا٥بامشية قرار رقم: ّ)
 .عز الدين ا٣بطيبالشيخ: برئاسة رئيس ٦بلس اإلفتاء  ٙبديد النسل بأم عمل يقطع الذرية ككاف
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ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو ": كنصو
 ، كأصحابو

فقد نشرت بعض الصحف احمللية منذ أمد قريب خربا مفاده أف فضيلة ا٤بفٍب : أما بعد
ككل من  ...دف قد أفٌب بإباحة ٙبديد النسل كأف ا٢بكومة إذا قررتو لـز العمل بوالعاـ ُب األر 

تأمل ما اعتمده ا٤بفٍب ُب ىذه الفتول من ذكم العلم كالبصّبة يعلم أنو أبعد النجعة كخالف 
الصواب كرمى ُب غّب مرمى كٙبقق بأف ما ذكره من األدلة ال يدؿ على ما ذىب إليو بوجو 

  .(ُ)"...ُب جانب كالفتول ُب جانب آخرمن الوجوه بل ىي 
ىذا النموذج يتبْب لنا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : يما يل
، كالدعوات لتحديد النسل، ما يتعلق بالظن باهلل، جانب العقيدةمشل ُب  أف احتسابو

احملتسب عليو كقع ُب كأف ، كاالحتساب على الفتاكل الضالة، كاالحتساب على العلماء
كأف االحتساب كاف من جنس ما جاء فيو ، ا٤بنكر الظاىر لكونو نشره ُب كسائل اإلعبلـ

كأنو ملتـز بالتأصيل كذكر ، كىو من مقابلة ا٤بنكر ٗبثلو، ا٤بنكر كىو النشر ُب كسائل اإلعبلـ
١بانب ة كانو شديد ا٤براعا، األدلة الصحيحة من الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف الصاّب

 .من طيب األلفاظ كنعتو ٗبا يستحقو، للمحتسب عليو القوؿ ا٢بسن كإظهار االحَباـ
على صاحب ىذه الفتول ارتكز على عدة أمور ُب إنكار  -رٞبو اهلل-كأف احتسابو 
 : ٨بالفتو كىي كاآلٌب

حيث استدؿ باألدلة الصحيحة على معُب ٨بالف ٤بعُب ، ا٤بصالفة ُب االستدالؿ -ُ
 ضو.الدليل كغر 

 تصديقو ألقواؿ صادرة ٩بن ال يقيموف لنصوص الوحي أم اعتبار.  -ِ

                                                   
 .ّكامبلن ُب ملحقات ىذه الرسالة، ٭بوذج رقم ٭بوذج االحتساب   انظر إٔب (ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، كانظر: 
 ، مرجع سابق.(ّّّ-ِّٔ/ّ)
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تصديقو مقولة )العآب يتضرر بالتكاثر السكاين( كىذا مناؼو لنصوص اإلٲباف  -ّ
 باهلل تعأب كالتوكل عليو كخاصة ُب أمر الرزؽ.

حْب كانوا يقتلوف أكالدىم خشية الضرر ، مشأّة الكفار بتصديق ىذه ا٤بقولة -ْ
 التكاثر كا٣بوؼ من قلة الرزؽ.من 

 ككثرة السواد.، ترؾ النظر ُب مصاّب األمة كالقوة -ٓ
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كبياف ا٤بعركؼ ، للمنكر ليجتنب كىو الدعوة لتحديد النسل خشية اإلقبلؿ من اهلل ُب الرزؽ
عتماد على اهلل ُب الرزؽ كتكثّب النسل. كتبْب منو أنو ٓب ٰبتج فيو للموعظة ليتبع كىو اال

 لكوف ا٣بطأ كقع عن شبهة.، ا٢بسنة
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 .(ُ)والصفاتفي باب األسماء المخالفات : الثانيالمطلب 

ًاألول ًالنموذج ًالتأويلًً: ًوالجماعة ًالسنة ًأىل ًالى ًنسب ًمن ًعلى الحتساب
ًالصف ات ًفي ًً.المطلق

 .-رٞبو اهلل- (ِ)فضيلة الشيخ ٧بمد بن علي الصابوين: المحتسب عليو
                                                   

على من خالف ُب باب األ٠باء كالصفات البد من بياف معتقد  -رٞبو اهلل-قبل البدء باحتساب ٠باحة الشيخ  (ُ)
يعتقد ما يعتقده السلف الصاّب من أىل األثر  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ ُب ىذا الباب ٤بن ال يعرفو، فهو 

كؿ ٥بذه األمة أىل الصحبة رضواف اهلل ن على هنج النيب صلى اهلل عليو كسلم كعلى ما فهمو ا١بيل األيالسائر 
 عليهم، كمن تبعهم بإحساف كما عليو األئمة ا٤بعركفوف، ُب باب األ٠باء كالصفات كُب سائر بقية أبواب العقيدة.

ُب نصحو ٗبا ٯبب أف يكوف عليو ا٤بسلم قاؿ: "فهو يسمي اهلل بأ٠بائو ا٢بسُب،  -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ 
العليا الواردة ُب الكتاب العظيم، كالسنة الصحيحة، من غّب ٙبريف كال تعطيل، كال تكييف كال  كيصف اهلل بصفاتو

ٛبثيل، كال زيادة كال نقصاف، فهو متبع ال مبتدع، سائر على النهج القوًن، الذم سلكو الرسل، كسلكو أتباعهم 
عنهم من بعده، ٍب أتباعهم بإحساف، بإحساف، كعلى رأسهم نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، كصحابتو رضي اهلل 

كعلى رأسهم األئمة ا٤بشهوركف بعد الصحابة: كاإلماـ مالك بن أنس، كاإلماـ ٧بمد بن إدريس الشافعي، كاإلماـ أيب 
حنيفة النعماف بن ثابت، كاإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، كاإلماـ األكزاعي، كاإلماـ سفياف الثورم، كاإلماـ إسحاؽ 

كغّبىم من أئمة العلم كا٥بدل، الذين ساركا على النهج القوًن، ُب إثبات أ٠باء اهلل كصفاتو، كتنزيو اهلل عن بن راىويو، 
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد . انظر: مشأّة خلقو"

سبحانو: "فهو معهم بعلمو ٧بيط ّٔم،  ئوهلل كاستواعن علو ا -رٞبو اهلل-كقاؿ ، مرجع سابق، (ُِٗ/ٕالشويعر، )
كبصره نافذ فيهم، فهو سبحانو كتعأب مطلع على خلقو ال يغيب عنو من أمورىم شيء مع أنو سبحانو فوؽ ٝبيع 

٦بموع فتاكل . انظر: ا٣بلق قد استول على عرشو استواء يليق ٔببللو كعظمتو، ال يشابو خلقو ُب شيء من صفاتو"
 مرجع سابق.، (ُّٕ/ُنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )كمقاالت مت

: "كمن -رٞبو اهلل-يعتمد كتب أىل السنة ُب باب العقيدة ك ينصح ٗبراجعتها كيسميها قاؿ  -رٞبو اهلل-ككاف 
مثل كتاب )السنة( لعبد اهلل بن أراد الوقوؼ على كثّب من ذلك فلّباجع ما كتبو علماء السنة ُب ىذا الباب 

ككتاب ، ككتاب )السنة( أليب القاسم البللكائي الطربم، ك)التوحيد( لئلماـ ا١بليل ٧بمد بن خزٲبة، اإلماـ أٞبد
كىو جواب عظيم كثّب الفائدة قد ، كجواب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ألىل ٞباة، )السنة( أليب بكر بن أيب عاصم

كنقل فيو الكثّب من كبلمهم كاألدلة الشرعية كالعقلية على صحة ما قالو ، أىل السنة أكضح فيو رٞبو اهلل عقيدة
كبطبلف ما قالو خصومهم، كىكذا رسالتو ا٤بوسومة بػ )التدمرية( قد بسط فيها ا٤بقاـ كبْب فيها عقيدة ، أىل السنة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ل .أىل السنة بأدلتها النقلية كالعقلية"
 (، مرجع سابق.ُٖ/ ُٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 ُّٔمع فضيلة الشيخ ٧بمد علي الصابوين كنشرت ُب العدد رقم  "آّتمع"قابلة أجرهتا ٦بلة حيث أجريت م( ِ)
ىػ كرقم َُّْ/ٗ/ُٕكتاريخ  ِٕٔىػ كعلى مقاالتو الست ا٤بنشورة ُب أعداد آّتمع رقم َُّْ/ٔ/ٕكتاريخ 
ىػ كرقم َُّْ/َُ/ُٔكتاريخ  َّٔىػ كرقم َُّْ/َُ/ٗكتاريخ  ِٗٔىػ كرقم َُّْ/ٗ/ِْكتاريخ  ِٖٔ

= 
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رقم سادس كا٤بنشور ُب ٦بلة آّتمع قاؿ الا٤بالصابوين ُب  هذكر ما : المحتسب فيو
)ىذا بياف للناس. إف التأكيل لبعض : الذم بدأه بقولو" ىػَُْْ/ِ/ُٕكتاريخ  (ْٔٔ)

فمنو ما ىو خطأ كمنو ما  آيات كأحاديث الصفات ال ٱبرج ا٤بسلم عن ٝباعة أىل السنة
كىناؾ آيات صرٰبة ُب التأكيل أك٥با الصحابة كالتابعوف كعلماء السلف كما ، ىو صواب

ٍب ضرب لذلك ، يتجرأ أحد أف ينسبهم إٔب الضبلؿ أك ٱبرجهم عن أىل السنة كا١بماعة
َّمتهت خت حتُّ: أمثلة منها قولو تعأب

 كمنها ما ذكره سبحانو من استهزائو (ُ)
ككذلك أيضا ا٢بديث ، كسصريتو من الساخرين با٤بؤمنْب كمكره با٤باكرين با٤بستهزئْب

إٔب أف  (ِ)«مرضت فلم تعدني كجعت فلم تطعمني»: الصحيح عن قوؿ اهلل عز كجل
إذف ليس األمر كما يظن البعض أف مذىب السلف ليس فيو تأكيل مطلقا بل ..قاؿ.

 .(ّ)"مذىب السلف ىو تأكيل ما ال بد من تأكيلو(أ.ىػ.

على ما قاؿ فضيلة الشيخ  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب
كترد ، ٧بمد بن علي الصابوين من أقواؿ منكرة ٚبالف الفهم السليم لطريقة السلف الصاّب

، ُب آّموع لو امنشورن قد كتب فيو مقاالن ك ، اهتامو ٥بم بالتأكيل ُب باب األ٠باء كالصفات
  .(ْ)سبلميةكُب ٦بلة البحوث اإل

                                       
= 

ىػ، كقد اشتملت على أخطاء نبو على َُْْ/ِ/ُٕكتاريخ  ْٔٔىػ كرقم َُّْ/َُ/ِّكتاريخ  ُّٔ
 َْٗرقم  ُٓالدعوة ُب عدد بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صاّب بن فوزاف الفوزاف ُب مقالو ا٤بنشور ٗبجلة 

ُب  َٓٔىػ كَُْْ/ِ/ُٕكتاريخ  ْٔٔىػ كُب ٦بلة آّتمع بعددىا رقم َُّْ/َُ/ِٗكتاريخ 
ىذه ا٤بقاالت الستة كفندىا كأنكر على صاحب  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة كقد تتبع ". ىػَُْْ/ِ/ِْ

متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع ٦بموع فتاكل كمقاالت انظر:  ا٤بقاالت كل ما ٰبتاج إٔب إنكاره
 سابق. (، مرجعُٓ/ ّكترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 .ٕٔسورة: التوبة، آية: ( ُ)

، كتاب: الرب كالصلة كاآلداب، باب: فضل عيادة ِٗٔٓبرقم:  (َُٗٗ/ ْ)، أخرجو مسلم ُب صحيحو( ِ)
 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.ا٤بريض، 

-ّٕ/ ٦ّبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) (ّ)
  سابق. (، مرجعْٕ

 .(ِْٗ( صفحة: )َُالعدد رقم: ) (ْ)
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)ىذا بياف للناس. إف : ذكر الصابوين ُب مقالو السادس الذم بدأه بقولو": كنصو
 ... اْب.التأكيل لبعض آيات كأحاديث الصفات ال ٱبرج ا٤بسلم عن ٝباعة أىل السنة فمنو

)إف التأكيل : فقولو، ىذا الكبلـ فيو تفصيل كفيو حق كباطل: كا١بواب أف يقاؿ
ٱبرج ا٤بسلم عن ٝباعة أىل السنة( صحيح ُب ا١بملة فا٤بتأكؿ لبعض لبعض الصفات ال 

الصفات كاألشاعرة ال ٱبرج بذلك عن ٝباعة ا٤بسلمْب كال عن ٝباعة أىل السنة ُب غّب 
كلكنو ال يدخل ُب ٝباعة أىل السنة عند ذكر إثباهتم للصفات كإنكارىم ، الصفات
السنة ُب إثبات الصفات لكوهنم قد  فاألشاعرة كأشباىهم ال يدخلوف ُب أىل، للتأكيل

خالفوىم ُب ذلك كسلكوا غّب منهجهم كذلك يقتضي اإلنكار عليهم كبياف خطئهم ُب 
ٙبقيقا للحق كإنكارا للباطل كإنزاال لكل من أىل السنة كاألشاعرة ُب منزلتو ...، التأكيل

 الٍب ىو عليها.
كإ٭با ينسب  خبلؼ مذىبهمكال ٯبوز أف ينسب التأكيل إٔب أىل السنة مطلقا بل ىو 

 التأكيل إٔب األشاعرة كسائر أىل البدع الذين تأكلوا النصوص على غّب تأكيلها.
أما األمثلة الٍب مثل ّٔا األخ الصابوين للتأكيل عند أىل السنة فبل حجة لو فيها كليس  

س كبلمهم فيها من باب التأكيل بل ىو من باب إيضاح ا٤بعُب كإزالة اللبس عن بعض النا
  .(ُ)..."ُب معناىا. كىاؾ ا١بواب عنها

ىذا النموذج يتبْب لنا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : يلي ما

ما يكتب ك ، العلماءك ، األ٠باء كالصفات توحيد، أف احتسابو مشل ُب باب العقيدة
جنس  كأنو جاء ُب، كغّبىاكما تعرضو كسائل اإلعبلـ ا٤بقركءة ، من مقاالت كغّبىا كيؤلف

احَبامو أنو يكن ك  .كمقابلة ا٤بنكر ٗبثلو، و ا٤بنكر كىو النشر ُب كسائل اإلعبلـفيما جاء 
كأنو ينعتهم ٗبا ، كاختلف معو ُب الفهم، الكبّب ٤بن ينتسب للعلم كإف زلت بو القدـ

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ( كانظر: ِٔانظر إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ملحق رقم: ) (ُ)

 سابق. (، مرجعَٖ-ْٕ/ ّالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) لسماحة
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 .يستحقونو كٱبتار ٥بم األلفاظ ا٢بسنة
كقد ارتكز  ا٢بجة با٢بجة مع بياف ا٢بق كتفصيلو كاف بالدليل كالربىاف كمقارعةو  كأن

 : على عدة أمور
 بعدـ إخراج األشاعرة من ٝبلة أىل السنة كا١بماعة.، العدؿ مع ا٤بصالف -ُ
 .كبياف بعدىم عنهم، تربئة السلف الصاّب من التأكيل ك عمل أىلو -ِ
رة التفريق بْب طريقة األشاعرة كطريقة أىل السنة ُب تأكؿ ا٤بعاين كأف األشاع -ّ

كأىل السنة ال ٱبرجوف ا٤بعُب عن ما صح بو اللساف ، ٱبرجوف ا٤بعُب عن حقيقة اللفظ
 العريب.

 االستشهاد ٗبا ذكره أئمة أىل السنة ُب التفسّب. -ْ
 .بذكر األدلة الصحيحة من الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف الصاّب االلتزاـ التاـ -ٓ
االحتساب على ُب ٗبن سبقو من أىل العلم  أنو ٓب يكتفً تبْب من ُب ىذا النموذج ك 
 .أف يكوف لو نصيب ُب األجر معهم -رٞبو اهلل-الصابوين بل أراد الشيخ 

كخاصة علم ، كتضلعو منو، ٙبلي احملتسب بالعلم الشرعيكضركرة أٮبية فيو كيتضح لنا 
 العقيدة فبل يدرم احملتسب ُب أم باب من أبواب الدين يقاـ لو علم ا٣ببلؼ.

ف بياكبدرجة ال، كبالكتابة التابعة لو،  منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب
كىو  ٤بعركؼ ليتبعبياف اك ، كىو التأكيل ُب الصفات كنسبتو للسلف الصاّب للمنكر ليجتنب

كأف نسبة األشاعرة إٔب أىل التأكيل حقيقة ال ، اثبات الصفات كفق فهم السلف الصاّب
 ٘بحد. 
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ًًالنموذجًً ًعلىًًالثاني: ًوتعالى ًتبارك ًاهلل ًاستواء ًفسر ًمن ًعلى الحتساب
ًالصالح.ً ًالسلف ًإلى ًبالستيالء،ًونسبةًىذا ًعرشو

 .-رٞبو اهلل-فضيلة الشيخ/ أٞبد بن ٧بمود دىلوب : المحتسب عليو
، باالستيبلء: تفسّبه االستواء للرٞبن تبارؾ كتقدس على العرش: المحتسب فيو

: ُب عددىا رقم( الببلغ)ُب ٦بلة حيث قاؿ ، السلف الصاّبكنسبة ىذا التفسّب إٔب 
 : إجابة السؤاؿ اآلٌب ردان على: (ّٕٔ)

َّمك لك اكُّ: ما تفسّب قوؿ اهلل تعأب"
  .؟(ُ)

استؤب عليو كملكو  : استول على العرش أم: كقاؿ السلف): كجاء ُب اإلجابة قولو
 .(ِ)"مهراؽاستول بشر على العراؽ... من غّب سيف أك دـ : كقو٥بم

على الشيخ أٞبد ٧بمود  -رٞبو اهلل-ككاف احتساب ٠باحة الشيخ : االحتساب
 .(ّ)٦بلة البحوث اإلسبلميةدىلوب من خبلؿ مقاؿ مكتوب كمنشور ُب آّموع لو كُب 

فقد اطلعت : كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كآلو كصحبو كبعد، ا٢بمد هلل": كنصو
ما : إجابة الشيخ أٞبد ٧بمود دىلوب على السؤاؿ اآلٌبمن  ...أخّبا على ما نشر ُب
َّمك لك اكُّ: تفسّب قوؿ اهلل تعأب

كجاء ُب ىذه اإلجابة ٝبلة نسبها إٔب  (ْ)
 :استؤب عليو كملكو كقو٥بم: استول على العرش أم: كقاؿ السلف: السلف كىي قولو

                                                   
 .ْٓ: آية، األعراؼ: سورة (ُ)

(، ْٗ/ ٦ِبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) (ِ)
قاؿ ابن فارس: ىذا البيت ال يعرؼ ك قاؿ الذىيب: "قاؿ ابن ا١بوزم: ىذا البيت ال حجة فيو،  سابق. مرجع
، ىػ(ْٖٕشمس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب )ا٤بتوَب: ، ل(َْٖ/ِانظر: العرش ) .قائلو"

اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة،  الناشر: عمادة البحث العلمي با١بامعة، ٧بمد بن خليفة بن علي التميميٙبقيق: 
ٝباؿ ، (ُِٗ/ِكانظر: زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب ) ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ِط.، ا٤بملكة العربية السعودية

الناشر: دار ، ىػ( احملقق: عبد الرزاؽ ا٤بهدمٕٗٓالدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم )ا٤بتوَب: 
 .ىػُِِْ ،ُط.، بّبكت -الكتاب العريب 

 مرجع سابق.ق.َُْٓ( الصادر ُب ذم القعدة ُّٕ( صفحة: )ُُْب العدد رقم: )، ٦بلة البحوث اإلسبلمية (ّ)

 .ْٓآية: ، سورة: األعراؼ (ْ)
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 اسػػػػػػػػػػػتول بشػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػراؽ
 

 مػػػػػػػػن غػػػػػػػػّب سػػػػػػػػيف أك دـ مهػػػػػػػػراؽ
 

أحببت التنبيو على ذلك لئبل يغَب من ، النسبة إٔب السلف غلط ٧بضكحيث إف ىذه 
أف ىذا التفسّب ىو تفسّب ا١بهمية : كالصواب، يراىا فيظنها من قوؿ العلماء ا٤بعتربين

كتعطيل البارم سبحانو كتعأب عما كصف بو ، كا٤بعتزلة كمن سلك سبيلهم ُب نفي الصفات
: السلف رٞبهم اهلل مثل ىذا التأكيل كقالوانفسو من صفات الكماؿ. كقد أنكر علماء 

كىو إثبات ا١بميع هلل على الوجو البلئق بو ، القوؿ ُب االستواء كالقوؿ ُب سائر الصفات
: -رٞبو اهلل-قاؿ اإلماـ مالك ، سبحانو من غّب ٙبريف كال تعطيل كال تكييف كال ٛبثيل
 .(ِ)(..."(ُ)عنو بدعة )االستواء معلـو كالكيف ٦بهوؿ كاإلٲباف بو كاجب كالسؤاؿ

ىذا النموذج يتبْب لنا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 :يلي ما

كا٤بنحرفْب عن طريقة ، توحيد األ٠باء كالصفات، جانب العقيدةمشل ُب  أف احتسابو
، كغّبىاكما يكتب ُب كسائل اإلعبلـ من ٦ببلت ، كالفتاكل ا٤بصالفة، كالعلماء، أىل السنة

 :كمن ٠بات احتسابو ُب ىذا النموذج
 حسن عرض عقيدة السلف كاالجتهاد ُب درجة البياف ٥با. -
كاختيار األلفاظ ، كأف الشيخ كاف على درجة عالية ُب التزامو جانب االحَباـ -
 ا٢بسنة.
ينعتهم ٗبا بل ، فبل يسفو كال يتنقص منهم، البعد عن التسفيو مع من ٱبتلف معهم -
 .يناسبهم
 كأنو كاف يصدع با٢بق كيسمي الكذب كذبان دكف ٧باباة أك ٦باملة. -
 كالدليل بالدليل.، كأنو يقارع ا٢بجة با٢بجة -
كأنو عظيم الغّبة ُب رد ما ٱبالف العقيدة الصحيحة كما ينسب إٔب السلف الصاّب  -

                                                   
 ، مرجع سابق.للذىيب، (ُُٖ/ُ)، العرش (ُ)

مقاالت متنوعة، ٦بموع فتاكل ك (، كانظر: ْانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة النموذج رقم: ) (ِ)
 .(، مرجع سابقٕٗ-ْٗ/ ِلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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 .من أقواؿ تفَبل عليهم
كبدرجة التبياف ، التابعة لو كبالكتابة، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

للمنكر ليجتنب كىو ىنا تأكيل االستواء كبدرجة البياف للمعركؼ ليتبع كىو التزاـ منهج 
كما  -رٞبو اهلل-الٍب قررىا اإلماـ مالك  ةأىل السنة ُب الصفات من خبلؿ القاعدة األصولي

 معُب االستواء. قرره أىل اللساف العريب الفصيح ُب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





276 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 .(ُ)في باب توحيد األلوهية المحالفات :ثالثالمطلب ال

ًاألكبرًالحتساب:ًأولًا ًالشرك ًأعمال ًفي ًمنًوقع ً.(ِ)على

ًاألول ًمنًًالحتسابًً:ًالنموذج ًللحكامعلى ًتعظيماا ًالدم ً.أراق
 العامة ُب مكة ا٤بكرمة. أحد: المحتسب عليو: -أ

حيث قاـ ىذا ا١باىل بذبح الذبائح كإراقة الدماء عند عجبلت : المحتسب فيو
 .-غفر اهلل لو كرٞبو-سيارة ا٤بلك سعود 
: فقاؿ -كفقو اهلل-عبدالرٞبن بن عقيل  ذكر ىذه ا٢بادثة الشيخكقد : االحتساب

ذبح الذبائح عند عجبلت سيارة ا١بهلة أحد العواـ  كمن الصراحة ُب ذات اهلل تعأب أف"
، فقاـ الشيخ ابن باز يدكر كالدمع ٱبنقو، ابتهاجان بقدكمو بالصفا -اهللرٞبو - ا٤بلك سعود

 -رٞبو اهلل- ك٤با علم ا٤بلك سعود ال ٯبوز أكلها... حراـ، كيصيح بأعلى صوتو إهنا حراـ
  .(ّ)"كشكر للشيخ موقفو، ٢بيواناتديقة انقلت ٢بكأظنها بفعل ا١باىل غضب 

                                                   
إلماـ آّدد الشيخ اقاؿ ، كيسمى توحيد العبادة، كتوحيد العمل، ككلها أ٠باء صحيحة كدالة على معُب كاحد (ُ)

النزاع ُب قدًن الدىر كحديثو كىو توحيد اهلل تعأب : "فهو الذم كقع فيو -رٞبو اهلل-٧بمد بن عبد الوىاب 
، الرسالة ا٤بفيدة. انظر: بأفعاؿ العباد كالدعاء كالنذر كالنحر كالرجاء كا٣بوؼ كالتوكل كالرغبة كالرىبة كاإلنابة"

احملقق: ، ىػ(٧َُِٔبمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدم )ا٤بتوَب:  ، للمجدد الشيخ(ُْ)ص
 .البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد إدارةالناشر: رئاسة ، عبد العزيز ا٤بانع ٧بمد بن

: "فإف حد الشرؾ األكرب كتفسّبه الذم ٯبمع أنواعو كأفراده: )أف -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالرٞبن السعدم  (ِ)
فصرفو : ت أنو مأمور بو من الشارعفكل اعتقاد أك قوؿ أك عمل ثب، يصرؼ العبد نوعا من أفراد العبادة لغّب اهلل

فعليك ّٔذا الضابط للشرؾ األكرب الذم ال ٍب قاؿ: ، هلل كحده توحيد كإٲباف كإخبلص، كصرفو لغّبه شرؾ ككفر
عبد اهلل، عبد الرٞبن بن ناصر بن  أليب، (ٖٓ)ص، القوؿ السديد شرح كتاب التوحيدانظر:  ."يشذ عنو شيء

الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة ، ىػ(ُّٕٔم )ا٤بتوَب: عبد اهلل بن ناصر بن ٞبد آؿ سعد
 .ىػُُِْ، ِط.، ا٤بملكة العربية السعودية -كاإلرشاد 

(، ِّٔص، )لعبدالرٞبن بن يوسف الرٞبة، -رٞبو اهلل-انظر: اال٪باز ُب ترٝبة االماـ عبد العزيز بن باز  (ّ)
 سابق. (، مرجعّٕٔ) رقم:كالعدد  (َّٕٗ) كصحيفة ا١بزيرة عدد
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ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : يلي ما

كأعماؿ الشرؾ األكرب كمنها ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
، كأف الشرؾ األكرب ال يأمن عودتو ككقوعو، كالواقعْب فيها ُب داخل ا٤بملكة، الذبح لغّب اهلل

كأف احملتسب ال بد أف يكوف على ، قد يقع ُب ا٢بـر كغّبه إذا ٓب ٰبتسب عليوكأف الشرؾ 
كأف األفضل للمحتسب أف يشارؾ الناس ، قدر من العلم الشرعي كخاصة ٗبا ٱبالف التوحيد

 مراقبان على تصرفاهتم.، ُب ٘بمعاهتم السليمة من ا٤بنكرات ليكوف قريبان منهم
كبعدىم ، العربية السعودية بالعقيدة الصحيحة كيتبْب منو كذلك ٛبسك ملوؾ ا٤بملكة

كقد تتابع ملوكها على ىذا ، كتقبلهم الحتساب احملتسبْب، عن الشرؾ كالغضب من فعلو
 .-كهلل ا٢بمد-األمر 

كبالقوؿ البليغ ا٤بباشر مع التأثر ٗبا ، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
  ظم على العبيد.حصل من اعتداء على حق اهلل األع

كا٤بعركؼ ليتبع كىو ، ككاف احتسابو بدرجة البياف للمنكر كىو إراقة الدماء لغّب اهلل 
كمن ٍب األمر برميها للوحوش تأكيداي على مفارقة ، إنكاران للمنكر، كعدـ تناكلو، ترؾ ا٤بذبوح

كٓب ، ُب الكبلـأدلة ألف ا٤بوقف ال ٰبتمل التفصيل كاإلطالة ُب النموذج كٓب يذكر ، ا٤بنكر
 كاالستجابة بَبؾ ا٤بنكر.، ٰبتج لدرجة الوعظ ألف ا٣بطأ كقع عن جهل

 .بعض العواـ من ا٤بسلمْب ُب مدينة صبللة بسلطنة عيماف: المحتسب عليو: -ب
األنعاـ عندما خرج السلطاف قابوس من العواـ عقر بعض حيث : المحتسب فيو

 . القربة لغّب اهلل تعأبفوقعوا ُب، فرحا بسبلمتو، ا٤بستشفى ُب صبللة
على تصرؼ ىؤالء العواـ ما  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب

 .(ُ)من خبلؿ بياف منشور ُب ٦بموع الفتاكل، كقعوا فيو من خطأ كبّب

                                                   
انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)

 .قُُْٔ/ْ/ُٖكىذا ا٣برب نشرتو صحيفة الرياض ُب عددىا الصادر يـو األربعاء ، (، مرجع سابقّّٗ/ٗ)
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إف الذبح هلل سبحانو قربة عظيمة كعبادة تقرب إليو سبحانو فبل ": -رٞبو اهلل-قاؿ 
فعقر الذبائح للملوؾ كالسبلطْب كالعظماء كالتقرب إليهم بذلك يعترب من ، ٯبوز صرفها لغّبه
 هت مت خت حتُّ: كيعترب من الشرؾ باهلل كما قاؿ اهلل سبحانو، الذبح لغّب اهلل

َّمحجخ جح مج حج مث
 مص خص حص مس حسخس جس مخُّ، (ُ)

َّجضحض
َّمثنث زث رثُّ: ىو الذبح كقاؿ عز كجلكالنسك ، (ِ)

(ّ) ،
َّىفيف يث ىثُّ

 خص حص مس خس حس جس مخُّ: كقاؿ سبحانو (ْ)
َّجض مص

فبل  (ٔ)«لعن اهلل من ذبح لغير اهلل»: كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (ٓ)
أك عند ، ٯبوز ألحد أف يتقرب إٔب السبلطْب كا٤بلوؾ كالعظماء بالذبح ٥بم عند مقابلتهم

كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل  أك عند قدكمهم إٔب أم بلد.، خركجهم من ا٤بستشفى
 .(ٖ)"...(ٕ)«عقر في اإلسالـال »: عليو كسلم أنو قاؿ

ىذا النموذج يتبْب لنا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز  
 : يلي ما

كمنها ، توحيد األلوىية كا٤بصالفات ا٤بتصلة بو، احتسابو مشل ُب جانب العقيدةأف  
                                                   

 .ُِٔسورة: األنعاـ، آية: ( ُ)

 .ُٗٔآية: ، سورة: األنعاـ (ِ)

 .ُآية: كوثر، سورة: ال (ّ)

 .ِآية: ، سورة: الكوثر (ْ)

 .ٓآية: بينة، سورة: ال (ٓ)

ٍبًح ًلغىٍّبً اهلًل ، كتاب: األضاحي، باب: ُٖٕٗبرقم:  (ُٕٔٓ/ّ)أخرجو مسلم ُب صحيحو، ( ٔ) بىابي ٙبىٍرًًًن الذَّ
  مرجع سابق.تػىعىأبى كىلىٍعًن فىاًعًلًو، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، 

ٍبًح ًعٍندى اٍلقىرٍبً ، كتاب: ا١بنائز، باب:  ِِِّبرقم:  (ُِٔ/ّ)أخرجو أبو داكد ُب سننو، ( ٕ) ، ٙبقيق: كىرىاًىيىًة الذَّ
، كقاال: حديث صحيح، مرجع سابق. كما صححو األلباين كقاؿ: ٧بىمَّد كاًمل قره بللي -شعىيب األرنؤكط 

سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا انظر: ". كىذا إسناد صحيح على شرط الشيصْب"
 .ِّْٔبرقم:  (ْٔٓ/ٓ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر: ٓكامبلن ُب ملحقات الرسالة النموذج رقم: ٭بوذج االحتساب  : انظر (ٖ)
 بق.(، مرجع سآّٗ- ّّٗ/ ٗلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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الحتسابو حدكد كٓب يكن ، كاالحتساب على السبلطْب كا٢بكاـ، أعماؿ الشرؾ األكرب
كأنو عظيم الغّبة على العقيدة ، أنو كاف يصدع با٢بق دكف ٧باباة أك ٦باملة ألحدك ، جغرافية

كأنو يتابع ما يعرض ُب كسائل اإلعبلـ من أخبار كيهتم ّٔا. كأنو ، من أف تنتهك حدكدىا
 األدلة الصحيحة من الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف الصاّب.يهتم بذكر 

كبدرجة التبيْب ، كبالكتابة التابعة لو، اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف كتبْب منو أنو
، كىو ٫بر البهائم من أجل تعظيم األشصاص من أفعاؿ الشرؾ األكرب للمنكر ليجتنب

كبدرجة الوعظ عند التحذير من ، كىو إخبلص العبادة هلل تعأب ٤بعركؼ ليتبعبدرجة تبيْب اك 
 الذبح لغّب اهلل تعأب.
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ًالثانيا ًلنموذج ًمن: ًعلى ًعليوًًًًالحتساب ًاهلل ًصلى ًاهلل ًبرسول استغاث
ً.وسلم

 .(ُ)صاحبة أبيات شعرية ٠بت نفسها بػػػ)آمنة(: المحتسب عليو
أبيات فيها شرؾ كاستغاثة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمنها : المحتسب فيو

 : "قو٥با
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ عا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 لظاىػػايشػػعل ا٢بػػرب كيصػػلى مػػن 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ُب ظػػػبلـ الشػػػك قػػػد طػػػاؿ سػػػراىا
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ُب متاىات األسى ضاعت رؤاىػا
 

 : إٔب أف قالت
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 ُب ظػػػبلـ الشػػػك قػػػد طػػػاؿ سػػػراىا
 

 عجػػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػػا عجلتػػػػػػػػػػػو
 

 يػػػػػػػـو بػػػػػػػدر حػػػػػػػْب ناديػػػػػػػت اإللػػػػػػػو
 

 فاسػػػػػػػػػتحاؿ الػػػػػػػػػذؿ نصػػػػػػػػػرا رائعػػػػػػػػػا
 

 (ِ)"جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا ال تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإف هلل 
 

الصادر ُب  (ُٓ)منشورة ُب صحيفة آّتمع الكويتية ُب عددىا كىي 
 ىػ.َُّٗ/ْ/ُٗ

على صاحبة األبيات الٍب ٠بت  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
نفسها بػػ)آمنة( ما كقع منها من قوؿ باطل اشتمل على الشرؾ باهلل ُب الدعاء كالنداء ُب 

ىكذا توجو ىذه الكاتبة نداءىا كاستغاثتها إٔب ": كنصو، منشور ُب ٦بموع الفتاكلبياف 
ناسية أك جاىلة أف ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم طالبة منو إدراؾ األمة بتعجيل النصر

النصر بيد اهلل كحده ليس ذلك بيد النيب صلى اهلل عليو كسلم كال غّبه من ا٤بصلوقات كما 
                                                   

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)
 (، مرجع سابق.َُٖ/ِ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ِ)
 (، مرجع سابق.َُٖ/ِ)
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َّمنزن رن مم ام يل ىل مل يكُّ: كتابو ا٤ببْب  قاؿ اهلل سبحانو ُب
كقاؿ  (ُ)

 نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مبُّ: عز كجل
َّىث

كقد علم بالنص كاإلٝباع أف اهلل سبحانو خلق ا٣بلق ليعبدكه كأرسل الرسل ، (ِ)
 مئ زئ رئ ُّّٰ: كأنزؿ الكتب لبياف تلك العبادة كالدعوة إليها كما قاؿ سبحانو

َّىئيئ نئ
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ: كقاؿ تعأب، (ّ)

َّىب نب
فأكضح سبحانو ُب ىذه اآليات احملكمات أنو ٓب ٱبلق الثقلْب ، ...(ْ)

كبْب أنو أرسل الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ لؤلمر ّٔذه ، إال ليعبدكه كحده ال شريك لو
كأخرب عز كجل أنو أحكم آيات كتابو كفصلها لئبل يعبد غّبه ، عن ضدىا العبادة كالنهي

كلعظم خطر الشرؾ ككونو أعظم الذنوب كخشية االغَبار ٗبا صدر من ىذه  ...سبحانو
 . (ٓ).."كلوجوب النصح هلل كلعباده حررت ىذه الكلمة ا٤بوجزة.، الكاتبة

 ما ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل- عبدالعزيز الشيخ٠باحة احتساب كمن خبلؿ 
 : يلي

،  كا٤بصالفات الٍب تقع فيو، األلوىيةتوحيد ، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
كما يعرض ُب كسائل ، كاالحتساب على النساء، كالشعر كالشعراء، كاالستغاثة بغّب اهلل

 كأف ليس الحتسابو فيو حدكد جغرافية.، اإلعبلـ ا٤بقركءة
 : كأف تغيّبه للمنكر ُب ىذا النموذج ارتكز على أمور ىي

 الكتاب كالسنة.بياف معُب الشهادتْب باألدلة من  -ُ
 بياف عظم إٍب الشرؾ باهلل تعأب باألدلة. -ِ

                                                   
 .ُِٔ: اآلية، آؿ عمراف: سورة (ُ)

 .َُٔاآلية ، آؿ عمراف: سورة (ِ)

  .ٔٓ: اآلية، الذاريات: سورة (ّ)

 .ّٔ: اآلية، النحل: سورة (ْ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر: ٔانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة النموذج رقم  (ٓ)
 (، مرجع سابق.ُُٓ-َُٖ/ ِالشويعر، )لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد 
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 كأف االستغاثة عبادة ال تطلب إال من اهلل تعأب.، بياف بطبلف قوؿ الشاعرة -ّ
ال ٲبلك لنفسو نصران ، بياف أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عبده من عباد اهلل -ْ
 كال يغيث أحد استغاث بو.، كال إعانة

كبدرجة التبيْب ، كبالكتابة التابعة لو، تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب 
 لمعركؼ ليتبعبدرجة البياف لك ، )كىو الشرؾ باهلل عند طلب االستغاثة( للمنكر ليجتنب

)كىو كجوب صرؼ االستغاثة كبقية أنواع العبادة هلل تعأب(. كانو ختمو ببياف الغرض من 
 .كختمو بالدعاء للمسلمْب بالصبلح كا٥بداية، ٔب كلعبادهاإلنكار كىو النصح هلل تبارؾ كتعا
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ًثانياًا ًًاًل: ًعلى ً)الشركًًحتساب ًاألكبر ًالشرك ًبوسائل ًعمل من
ً.ً(ُ)األصغر

ًالحتسابًً ًاألول: ًمكانااًًالنموذج ًالمسجد ًمن ًجزء ًبتخصيص ًأوصى ًمن على
ًلدفنو.

 .(ِ)شيخ األزىر، الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمود: المحتسب عليو
ـ ُٕٕٗ/ٓ/ٕخرب نشرتو جريدة ا١بمهورية ُب عددىا الصادر ُب : المحتسب فيو

 -السبلـ-)أقاـ الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمود شيخ األزىر مسجدا ُب قريتو : نصو كما يأٌب
 .(ّ)بأف يدفن ُب ىذا ا٤بسجد( انتهى ا٣برب: كأكصى عند كفاتو، ٗبركز بلبيس

للشيخ ٧بمد علي  كلمةعلى   -رٞبو اهلل-كقد اطلع ٠باحة الشيخ : االحتساب
قد ك ، ىػُّٕٗعبدالرحيم رئيس ٝباعة أنصار السنة منشورة ُب ٦بلة )التوحيد( عدد شعباف 

جريدة ا١بمهورية ُب عددىا الصادر ُب  كا٤بنشور ُب -السابق-ذكر ا٣برب تضمنت 
 -رٞبو اهلل-فأنكر ٠باحة الشيخ ، ـ كفيو كصية شيخ األزىر بدفنو ُب ا٤بسجدُٕٕٗ/ٓ/ٕ

 شيخ األزىر ىذه الوصية من خبلؿ تعقيب لو منشور ُب ٦بموع الفتاكل.على فضيلة 
فقد اطلعت على كلمة للشيخ ٧بمد علي عبد الرحيم رئيس ٝباعة أنصار ": كنصو

)أقاـ الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمود شيخ : نصو كما يأٌب...السنة منشورة ُب ٦بلة )التوحيد(
بأف يدفن ُب ىذا : كأكصى عند كفاتو، األزىر مسجدا ُب قريتو ]السبلـ[ ٗبركز بلبيس

كُب الكلمة ا٤بذكورة النصيحة لسماحتكم بعدـ اإلقداـ على ىذا  ا٤بسجد( انتهى ا٣برب.
العمل ا٤بصالف ألىداؼ الشريعة ا٤بطهرة من ٚبصيص بيوت اهلل للصبلة كالعبادة كالذكر 

                                                   
: "حد الشرؾ األصغر ىو: )كل كسيلة كذريعة يتطرؽ منها إٔب -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبدالرٞبن السعدم  (ُ)

القوؿ السديد شرح كتاب ، انظر: الشرؾ األكرب من اإلرادات كاألقواؿ كاألفعاؿ الٍب ٓب تبلغ رتبة العبادة("
 .رجع سابقمللسعدم، ، (ٖٓ)ص، التوحيد

 تقريبان. ُٖٕٗ-ُّٕٗشيصان لؤلزىر ُب الفَبة بْب عامي  -رٞبو اهلل-ككاف ( ِ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ّ)

 (، مرجع سابق.ِّّ/ٖ)
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قد كدرين ىذا ا٣برب  ال للدفن فيها كاٚباذىا مقابر. ك ، كالدعاء كاالستغفار كتبلكة القرآف
كالذم نرجو أف يكوف غّب صحيح؛ ٤با  -إف صح-كاستغربت حصولو من ٠باحتكم ، كثّبا

كنقلها على غّب كجهها ، قد عرؼ عن تسرع كثّب من أصحاب الصحف ُب تشويو األخبار
أننا نستبعد كثّبا خفاء حكم اٚباذ القبور ُب ا٤بساجد عليكم؛ : يضاؼ إٔب ذلك، الصحيح

كالنهي عنو؛ لكوف ذلك ، ن األحاديث الكثّبة الصحيحة الصرٰبة ُب ٙبرًن ذلك٤با ثبت م
كتعلق الكثّب من العامة كا١بهاؿ بأصحاب تلك ، كسائل الشرؾ كسيلة عظيمة من

فالواجب على ٠باحتكم العدكؿ ...، كافتتاهنم ّٔم كدعائهم إياىم من دكف اهلل، األضرحة
مع بياف ، كإعبلف ذلك ُب الصحف احمللية -إف كانت قد صدرت منك-عن ىذه الوصية 

كحرصا على أف ال يظن بسماحتكم ، كنصحا لؤلمة، أسباب العدكؿ عنها؛ براءة للذمة
، ال سيما كأنتم قدكة لعامة الناس، إجازة مثل ىذا العمل ا٣بطّب ا٤بصالف للشريعة احملمدية

فيها أك أجازىا إٔب  كمثل كزر من اقتدل بكم، فاحذركا أف تسنوا سنة يكوف عليكم كزرىا
 يـو القيامة.

فالواجب التنبيو على ذلك ُب الصحف الرائجة حٌب ، أما إف كاف ا٣برب غّب صحيح
كأف يثبتنا ، كأسأؿ اهلل أف ٯبعلنا كإياكم من دعاة ا٥بدل كأنصار ا٢بق يعلم براءتكم منو.

 .(ُ)"إنو جواد كرًن. كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، كإياكم على دينو
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : يلي ما
ككسائل الشرؾ األكرب كىو ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة

، كجانب الوصية الشرعية، كذكم ا٤بناصب الشرعية كالوالية الدينية، كالعلماء، الشرؾ األصغر
 كسائل اإلعبلـ.كما ينشر ُب 

كأف ا٤بنكر قد ظهر للناس من خبلؿ نشره ُب ، كأف ا٤بنكر قد كقع ُب عبادة الوصية
باختيار اللفظة ا٤بناسبة لكوف احملتسب عليو من ، كظهرت فيو العناية منو، كسائل اإلعبلـ

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ، ٕانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ملحق رقم:  (ُ)

 سابق. (، مرجعّّْ-ّّّ/ ٖ)، الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر
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 كاشتمل على ذكر األدلة الصحيحة.، الوجهاء
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة 

)الدفن ُب ا٤بساجد كأنو من كسائل الشرؾ األكرب( كبدرجة  للمنكر بالدليل ليجتنب كىو
كالدعوة إٔب الكف عن مثل ىذا ، البياف للمعركؼ ليتبع كىو )بياف عقوبة فاعل ىذا ا٤بنكر
ة ىذا الفعل كىو الطرد كاإلبعاد عن العمل(. ككاف أيضان بدرجة الوعظ عند اإلشارة إٔب عقوب

 ككونو قدكة كعليو إٍب من قلده.، رٞبة اهلل تعأب
أك ، كقد ختم ىذا النموذج بالدعوة إٔب الكف عن ىذا العمل إف كاف ما نشر حقيقة

عبلف الرباءة منو ُب الصحف إف كاف مكذكبان عليو حٌب ال يقلده العواـ. كأنو ٓب يسهب ُب إ
كختمو بالدعاء ، ال ٱبفى عليو الدليل، حملتسب عليو من كبار العلماءذكر األدلة لكوف ا

  للمحتسب عليو كللمسلمْب با٥بداية كالثبات.
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ًثالثاًا ًعلىًًاًل: ًاهللًًحتساب ًرسول ًحق ًفي ًالجف اء ًأو ًبالغلو المتجاوزين
ًعليوًوسلم ًاهلل ً.(ُ)صلى

 : على النحو التإب، كصنف ا١بفاة، صنف الغبلة: كىم صنفْب
 .(ِ)الغالةصنف  -ُ

ًاألول ًالنبوي.:ًالنموذج ًالمولد ًبدعة ًبصحة ًيعتقد ًمن ًالحتسابًعلى
 .(ّ)-رٞبو اهلل- صاّب ٧بمد ٝباؿالشيخ/ : األديب: المحتسب عليو
ىػ ٙبت َُْٓ/ْ/ِ االثنْبٔبريدة الندكة ُب عدد نشره مقاالن : المحتسب فيو

على خطيب ا٤بسجد  الكاتبفيو عنواف )خطب ا١بمعة كحوادث الساعة(. كقد اعَبض 
كاعترب حديثو  ، كما قالو ُب ا٤بآدب الٍب يقيمها أىل ا٤بيت، ما قالو عن ا٤بولد النبوم، ا٢براـ

 .كبلما ٩ببل
، ما قالو الشيخ صاّب ٧بمد ٝباؿ -اهلل رٞبو-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب

                                                   
عليو - ضي اإلٲباف برسوؿ اهلل: "إف شهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل تقت-رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  (ُ)

كطاعتو ُب أكامره كاجتناب نواىيو، كتصديق أخباره كأف ال يعبد اهلل إال بالشريعة الٍب جاء ّٔا عليو  -الصبلة كالسبلـ
فلو تقيد الناس ّٔذه األصوؿ األربعة ما حصل من العباد إفراط أك تفريط ُب حق رسو٥بم صلى اهلل . الصبلة كالسبلـ"

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد انظر: عليو كسلم. 
ُب ا٤بؤٛبر األكؿ للدعوة كالدعاة ا٤بنعقد ُب ا٤بدينة ا٤بنورة عاـ ككانت ىذه الكلمة  (، مرجع سابق.ّّٕ/ِالشويعر، )

 .ىػُّٕٗ

تع-رٞبو اهلل-قاؿ الزبيدم  (ِ)
ي
، تاج العركس. انظر: صّْبي ا٣ٍبىارًج عىن ا٢بىدّْ ُب الغيليوّْ من ا٤ببتدعة": "ٝبع غىاًؿ كىىيوى ا٤ب

 مرجع سابق. ، للزبيدم، (ِٓٔ/ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ّ)
كانظر ُب ملحقات الرسالة ملحق رقم ، (ُُٖ/ُ(، مرجع سابق. كلبلستزادة انظر: مرجع سابق )ِّٓ/ِ)

: احتسابو باإلنكار على ما كتبو األخ: فريد بن عبد ا٢بفيظ مياجاف ُب صحيفة ا٤بدينة الصادرة ُب ِٓ
: ىػ يؤيد بذلك ما كتبو عبد اهلل أبو السمح من ٙببيذ )االحتفاؿ با٤بناسبات اإلسبلمية(، كانظر ُبُُْٓ/ِ/ُٓ

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ل
 (، مرجع سابق.ِّٖ/ٖ)
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ٗبقاؿ منشور ُب  كأنكر عليو، كتأسف لو، من الغلو ُب حق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
  .(ُ)ُب ٦بلة البحوث اإلسبلميةك ، ٦بموع الفتاكل لو

كالصبلة كالسبلـ على سيد األكلْب كاآلخرين نبينا ٧بمد كآلو ، ا٢بمد هلل": كنصو
فقد اطلعت على ما كتبو الشيخ صاّب ٧بمد ٝباؿ ٔبريدة : أما بعد كصحبو أٝبعْب.

كما قالو ، تب على خطيب ا٤بسجد ا٢براـ ما تضمنو من اعَباض الكاءينكقد سا ...الندكة
فالكاتب ىداه اهلل إٔب الصواب خاض ُب ىذه األمور بغّب  ...الكاتب عن ا٤بولد النبوم

كاعَبض على ا٣بطيب كاعترب حديثو كبلما ٩ببل كىذا اعَباض بالباطل؛ ألف ما قالو ، علم
كالنهي عن ا٤بنكر الذم كليس كبلما ٩ببل بل ىو من األمر با٤بعركؼ ، ا٣بطيب حق كُب ٧بلو

أما ما يتعلق باالحتفاؿ با٤بولد النبوم فقد قامت  ...أمر اهلل بو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم
كال غّبه؛  صلى اهلل عليو كسلم اهللاألدلة الشرعية على أنو ال ٯبوز االحتفاؿ ٗبولد رسوؿ 

 يفعلو كال أحد من لكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٓب، ألف ذلك من البدع احملدثة
كٓب يفعلو أيضا التابعوف ٥بم  -رضواف اهلل عليهم أٝبعْب-خلفائو الراشدين أك أصحابو 

صلى اهلل عليو  اهللكأكمل حبا لرسوؿ ، بإحساف ُب القركف ا٤بفضلة كىم أعلم الناس بالسنة
 .(ِ)..."كأحرص على متابعة شرعو ٩بن بعدىم، كسلم

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-عبدالعزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 
 : يلي ما

كجانب حق الرسوؿ اهلل صلى ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
كاالحتساب على ا٤بكتوبات كما ، كالذب عن سنتو ٩با أحدثو ا١باىلوف ّٔا، اهلل عليو كسلم

كأف ا٤بنكر ، النيب صلى اهلل عليو كسلم كالغبلة ُب حب، ينشر ُب كسائل اإلعبلـ ا٤بقركءة
كالكبلـ ، باألدب ا١بمٌ  -رٞبو اهلل-الشيخ ٠باحة التزاـ كتبْب منو ، ظاىر قد نشر ُب اإلعبلـ

بل كاف يعرؼ لو ، دكف تعنيف كتوبيخ أك إساءة للمحتسب عليو، اللْب كا٤بوعظة ا٢بسنة
                                                   

 ، مرجع سابق. (ّْٕ-ّٗٔص)من ، ُِالعدد ٦بلة البحوث اإلسبلمية،  (ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر: ٖانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة، ا٤بلحق رقم:  (ِ)
 سابق. (، مرجعّٔٓ-ِّٓ/ِخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )لسماحة الشي
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على ، ة الصحيحة من الكتاب كالسنةكتبْب منو التزامو بذكر األدل، كينعتو ٗبا يستحقو، قدره
الرد لكتاب اهلل تبارؾ ب ا النموذج مثاالن عمليان تطبيقيان كقد شهد ىذ .فهم السلف الصاّب

كىذا من باب بذؿ الوسع ، بقصد إقناع ا٤بصالف كتعأب كلسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم
 .كىو من األسلوب ا٢بسن ا٤بأمور بو ُب الشريعة، ُب إقناع ا٤بصالف

 : كقد ارتكز االحتساب ُب ىذا النموذج على عدة أمور
 بياف خطأ الكاتب ُب رفضو إلنكار خطيب ا١بمعة بدعة ا٤بولد. -ُ
 بياف بطبلف ىذه البدعة باألدلة الشرعية كالعقلية. -ِ
 بياف خطر البدعة ُب الدين على ا٤بسلم. -ّ

البياف : كبدرجة، التابعة لوكبالكتابة ، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كاعَباضو على ا٣بطيب ، خوض احملتسب عليو فيما ال علم لو بو: للمنكر ليجتنب كىو

كبياف ا٤بعركؼ ، كما ُب ىذا من خطورة كجرأة على دين اهلل تعأب، إلنكاره منكر بدعة ا٤بولد
كاف خّبنا لسبقونا ترؾ ىذه البدعة كلزـك السنة كما كاف عليو السلف الصاّب فلو  : ليتبع كىو

كبياف براءة دين اإلسبلـ من بدعة ا٤بولد النبوم ، كالتوبة أب اهلل تعأب ٩با كتب، إليو
 .الشريف

ا٤بوعظة ا٢بسنة عند التحذير من االعَباض على إنكار : كما كاف احتسابو بدرجة
نكر كىي ا٤بنكرات كذلك بذكر عقوبة بِب إسرائيل عند تركهم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤ب

، اللعن كالطرد من رٞبت اهلل تعأب. كعقوبة من جاء بعمل ليس على السنة كىو الرد عليو
مع توعده باإلٍب. كقد ختم ىذا النموذج بالدعوة للمصالف بالرجوع للحق كالدعاء لو 

 بصاّب الدعوات. 
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ًال ًثانيالنموذج ًاهللًًًالحتساب: ًصلى ًالنبي ًآثار ًتعظيم ًفي ًسعى ًمن على
ً.(ُ)لمعليوًوس

 .(ِ)بلدية ا٤بدينة ا٤بنورة: المحتسب عليو
، بقصد التربؾ كالتعظيم، (ّ)الشركع ُب إعادة بناء قبة فوؽ بئر ا٣باًب: المحتسب فيو

 من يد عثماف بن عفافخاًب النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم  اكقع فيهحيث ذكر أهنا البئر الٍب 
 .رضي اهلل عنو

الذم ىو من ، على ىذا ا٤بنكر -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب
كيركم ٠باحتو ىذا االحتساب ُب ، كمن الغلو ُب حق النيب صلى اهلل عليو كسلم، البدع

- ٠باحة مفٍب عاـ ا٤بملكة العربية السعودية الشيخ ٧بمد بن ابراىيم لشيصوخطاب كجهو 
عبد اهلل بن باز إٔب حضرة ٠باحة الوالد شيصنا من عبد العزيز بن ": جاء فيو -ٞبو اهللر 

سبلـ عليكم كرٞبة اهلل ، الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ. كفقو اهلل كنصر بو دينو آمْب
 :كبركاتو

ففي ىذه األياـ بلغِب أف ىناؾ حركة ُب بلدية ا٤بدينة ا٤بنورة إلعادة بناء القبة : أما بعد
، ٍب ثبت عندم صحة ذلك من طرؽ يوثق ّٔا، قباءعلى بئر ا٣باًب ا٤بعركفة غريب مسجد 

كأف الواجب بقاؤىا على حا٥با أك ، فاتصلت بسمو أمّب ا٤بدينة كأخربتو أف ىذا ال ٯبوز
دفنها كمواساهتا باألرض سعة للميداف الذم ىي ُب كسطو كىو موقف للسيارات التكاسي 

                                                   
على ما نشرتو صحيفة الندكة ُب عددىا الصادر ُب ، احتساب ٩باثل ٗملحق رقم : ُب ملحقات الرسالةكانظر:  (ُ)

ع فتاكل كمقاالت ٦بمو ، كانظر: ُب األخ مصطفى أمْب: بقلم، "آثار ا٤بدينة ا٤بنورة": بعنواف، ىػَُّٖ/ٔ/ِْ
 (، مرجع سابق.ََْ-ُّٗ/ُمتنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ِ)
 (، مرجع سابق.ِِّ/ٔ)

حيث كقع فيو خاًب النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم من يد عثماف رضي  (بئر ا٣باًب)س: كيقاؿ أيضا ريٌ أي "كيقاؿ ٥با بئر  (ّ)
ا٤بعآب انظر:  ."مَبا من باب ا٤بسجد القدًن ِْكيعتقد الباحثوف أنو كاف غريب مسجد قباء، بنحو ، اهلل عنو

، دمشق -ار القلم، الدار الشامية الناشر: د، مد بن ٧بمد حسن شيرَّابحمل، (ِٕ)ص، األثّبة ُب السنة كالسّبة
 .ىػُُُْ ،ُط.، بّبكت
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، ٗبا بلغِب فتكدر لذلك ٍب اتصلت بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صاّب كأخربتو كغّبىا.
كإٔب ٠باحتكم صورة ما كتبو. كإذا رأل ، ككتب لسمو أمّب منطقة ا٤بدينة ُب ا٤بوضوع

كحسما ، ٠باحتكم االتصاؿ ٔببللة ا٤بلك كا٤بشورة عليو بأف الواجب دفنها سعة للميداف
 ٤بادة التربؾ ّٔا من أىل ا١بهل فهو مناسب كفيما يراه ٠باحتكم إف شاء اهلل كفاية.

سدد اهلل رأيكم كبارؾ ُب جهودكم كنصر بكم دينو كٞبى بكم شريعتو. كالسبلـ 
 . (ُ)"عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل- كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز
 : ما يلي

النيب كجانب الغلو ُب حق ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
كمن الدفاع عن شريعة ، صلى اهلل عليو كسلمكىو من الدفاع عنو ، صلى اهلل عليو كسلم

كأنو يستعْب ، كأنو يوٕب العقيدة األٮبية الكربل، كأنو مشل ٨بالفات الواليات الر٠بية، اإلسبلـ
من  كأنو يتثبت من ا٣برب كال ٯبـز بو حٌب يثبت عنده، بأمراء ا٤بناطق ُب القضاء على ا٤بنكر

كتبْب أنو ٰبيط ، كأنو ال يؤخر االحتساب عن كقتو كما أشار ُب خطابو، عدة طرؽ موثوقة
كأف أىلو سينشطوف ، لعلمو أف الباطل ليأمن رجعتو، علمو ٗبا سبق من منكرات ٍب أزيلت

من خبلؿ كتابو الذم بعثو إٔب ، كأنو استعاف بغّبه من إخوانو أىل العلم، إلعادة باطلهم
كمن خبلؿ اتصالو بإماـ ا٤بسجد النبوم الشيخ ، -رٞبو اهلل-٧بمد بن ابراىيم  ٠باحة الشيخ

با٤بزاكدة على غّبه من  اإلنكاركأنو ال تأخذه ا٢بماسة ُب ، -رٞبو اهلل- عبد العزيز بن صاّب
كفوض األمر ، بل أحسن الظن ّٔم كطلب رأيهم كمعاكنتهم، العلماء كرميهم بالنقائص

 للمفٍب كجعل رأيو ُب طريقة االحتساب فيها الكفاية كالسداد. 
من خبلؿ اتصالو ا٤بباشر بأمّب ، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كاٚبذ درجة التبيْب للمنكر ببياف ، كبػػالكتابة التابعة لو، ا٤بنطقة كبالشيخ عبد العزيز بن صاّب
كبياف ا٢باؿ الواقع كما عـز ، كأنو سبيل إٔب تعظيمها، ى معتقدات الناسخطر بناء القبة عل

كبدرجة البياف للمعركؼ من خبلؿ ، عليو ا١بهاؿ من القياـ بأعماؿ إعادة البناء على البئر
                                                   

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)
  .(، مرجع سابقِِّ/ٔ)
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أك إبقائها على ، كدفن البئر حسمان ٤بادة الشر، ا٤بطالبة بتوقف اعماؿ بناء القبة على البئر
 ة ما احدث عليها.حا٥با السابقة كإزال
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ًالجف اةً-2   .(ُ)صنف

ًاألول ًالنموذج ًعليوًً: ًاهلل ًصلى ًالكريم ًبالرسول ًالساخرين ًعلى الحتساب
 وسلم.

كالقائموف على  )جريدة ا٤بساء ا٤بصرية( ُب رمالرساـ الكاريكاتو : (ِ)المحتسب عليو
 .النشر ّٔا

عددىا الصادر ُب حيث قاموا برسم صورة كاريكاتورية كنشرىا ُب : المحتسب فيو
كيقوؿ ٙبت ىذه الصورة )أىوه ده يا سيدم ٧بمد أفندم  الديك يناير( ٢بيواف كىو ِٗ)

 خّب كلد آدـ، . كيقصدكف بو التعريض برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلماللي متجوز تسع(
اهلل ٧بمد بن عبد اهلل صلى : ا١برأة على ا١بناب الرفيع كا٤بقاـ العظيم مقاـ سيدنا كإمامناك 

 .عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليما كثّبا
نداء من ا١بامعة اإلسبلمية إٔب كقد أنكر ٠باحتو ىذا ا٤بنكر من خبلؿ : االحتساب
: لقد اطلعت على ما نشرتو صحيفة": كالٍب كاف يتؤب إدارهتا جاء فيو (ّ)العآب اإلسبلمي

 (ينايرِٗ): الصادرة ُب (ةا٤بساء ا٤بصري): نقبل عن صحيفة (صوت اإلسبلـ بالقاىرة)
٧بمد بن عبد اهلل : ا٤باضي من ا١برأة على ا١بناب الرفيع كا٤بقاـ العظيم مقاـ سيدنا كإمامنا

، صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليما كثّبا بتمثيلو ٕبيواف من أدىن ا٢بيوانات
استهزاء صريح ٗبقاـ كإ٢باد سافر ك ، ال يشك مسلم أف ىذا التمثيل كفر بواح، كىو الديك

، إهنا ١برأة ٙبزف كل مسلم، سيد األكلْب كاآلخرين كرسوؿ رب العا٤بْب كقائد الغر احملجلْب
، كغضب العزيز ا١ببار، كتوجب اللعنة كالعار كا٣بلود ُب النار، كتدمي قلب كل مؤمن

                                                   
النهاية انظر:  عيدى عىٍنو، كأىٍجفىاه ًإذىا أبٍػعىدىهي": "ا١بىفىاء: البػيٍعد عىن الشٍَّيًء، يػيقىاؿي جىفىاهي ًإذىا بػى -رٞبو اهلل-قاؿ ابن األثّب  (ُ)

 ، مرجع سابق.بن األثّب، ال(َِٖ/ُ)، ُب غريب ا٢بديث كاألثر

 -ِّٓ/٦ٔبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) (ِ)
 (، مرجع سابق.ِٓٓ

ة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوع (ّ)
 مرجع سابق.، (ِِٓ/ٔ)
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، من دائرة اإلسبلـ كاإلٲباف إٔب حيز الشرؾ كالنفاؽ كالكفراف ٤بن قا٥با أك رضي ّٔا جكا٣برك 
، أك بشيء من كتاب اهلل ا٤ببْب، كلقد نطق كتاب اهلل الكرًن بكفر من استهزأ بالرسوؿ العظيم

َّاكلك يق ىق يف ىفُّ: قاؿ اهلل عز كجل، كشرعو ا٢بكيم
(ُ) ،

َّيل ىل مل يك ىك مكُّ
نص ظاىر كبرىاف قاطع  فهذه اآلية الكرٲبة، اآلية (ِ)

 على كفر من استهزأ باهلل العظيم أك رسولو الكرًن أك كتابو ا٤ببْب.
كقد أٝبع علماء اإلسبلـ ُب ٝبيع األعصار كاألمصار على كفر من استهزأ باهلل أك 

كأٝبعوا على أف من استهزأ بشيء من ذلك كىو ، رسولو أك كتابو أك شيء من الدين
من بدؿ دينو »: ا مرتدا عن اإلسبلـ ٯبب قتلو. لقوؿ الرسوؿمسلم أنو يكوف بذلك كافر 

كقد نقل غّب كاحد من أىل العلم إٝباع العلماء على كفر من سب  ...(ّ)«فاقتلوه
: -رٞبو اهلل-كعلى كجوب قتلو. قاؿ اإلماـ أبو بكر بن ا٤بنذر ، الرسوؿ الكرًن أك تنقصو

ك٩بن قالو ، اهلل عليو كسلم القتل أٝبع عواـ أىل العلم على أف حد من سب النيب صلى)
كلقد كفقت صحيفة  ...كىو مذىب الشافعي انتهى(، مالك كالليث كأٞبد كإسحاؽ

صوت اإلسبلـ القاىرية ُب ردىا على جريدة ا٤بساء ا٤بصرية ما اقَبفتو من احملاربة لئلسبلـ 
ير الشيخ كمن ا١بـر الفظيع كا٤بنكر الشنيع ُب حق ا٤بصطفى كشريعتو بقلم رئيس التحر 

كلقد أحسن فضيلتو إحسانا عظيما حيث أنكر ما فعلتو ىذه ، ٧بمد عطية ٟبيس
كاحتج على ، الصحيفة من الكفر الصريح كاالستهزاء السافر بسيد عباد اهلل كأفضل رسوؿ

  .(ْ)"حكاـ مصر كطالبهم بوضع حد ٥بذه الفتنة

                                                   
 .ٓٔاآلية: ، سورة: التوبة (ُ)

 .ٔٔاآلية: ، سورة: التوبة (ِ)

يعىانًًدينى : ًكتىابي ،  ِِٗٔبرقم:  (ُْ/ ٗ)أخرجو البصارم ُب صحيحو، ( ّ)
ينى كىا٤ب يٍرتىدّْ

حيٍكًم : بىابي ، كىًقتىا٥بًًمٍ اٍسًتتىابىًة ا٤ب
يٍرتىدًَّة كىاٍسًتتىابىًتًهمٍ 

يٍرتىدّْ كىا٤ب
 ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. ا٤ب

-ِّٓ/٦ٔبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) (ْ)
كٙبرير القوؿ فيو: أف الساب إف كاف مسلما فإنو يكفر ابن تيمية: "كقاؿ شيخ االسبلـ  .جع سابق(، مر ِٓٓ

(، ْص، )الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ. انظر: كيقتل بغّب خبلؼ كىو مذىب األئمة األربعة كغّبىم"
لقاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب ال

= 
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النموذج يتبْب لنا ُب ىذا  -رٞبو اهلل- كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز
 : يلي ما

كا١بفاء ُب حق نبينا ٧بمد صلى ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
 أسفيغضب ك يتكدر ك حيث يالعقيدة أنو يهتم عند كقوع ا٤بصالفات ُب ك ، اهلل عليو كسلم

ك أنو ، كالتعظيم. كيتبْب منو أنو قد قابل ا٤بنكر ٗبا يستحقو من التهويل عند كقوع ما ٱبالفها
بطلب إنكار ا٤بنكر ألف األمر ، قد أعطى األمر حقو حيث كجو نداء للعآب االسبلمي

 عظيم قد مس جناب ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم.
الصاّب  منهج السلفكيتبْب منو اىتمامو ٗبا يكتب ُب الصحف كآّبلت الٍب تتبُب 

كل من يقـو باالحتساب على ا٤بنكرات كتبْب منو أنو يشجع  ، ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب
كسيلة ُب ، مكانتو االجتماعية كمنصبوتبْب منو أنو جعل ك ، كخاصة ٨بالفات العقيدة
كأنو ملتـز بذكر  كالدفاع عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.، االحتساب لنصر العقيدة

 األدلة الصحيحة.
كقد اختار ُب  ، بالكتابة التابعة لوك ، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كىو  ليجتنبككاف بدرجة البياف للمنكر ، كتابتو العبارة الواضحة ا٤بفهومة ا٤بزيلة للبس
كخطورة نشره ُب الصحف على عقيدة ا٤بسلمْب. ، االستهزاء بالنيب صلى اهلل عليو كسلم

، وفاعل كبياف إٍب كسلمكبياف ا٤بعركؼ ليتبع كىو خطورة االستهزاء بالرسوؿ صلى اهلل عليو 
كبدرجة الوعظ بالَبىيب من خبلؿ بياف عقوبتو كا٢بد الواجب ، كخطر فعلتو، كمن عاكنو

 عليو.

                                       
= 

الناشر: ا٢برس الوطِب السعودم، ، احملقق: ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، ىػ(ِٖٕا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 .ا٤بملكة العربية السعودية
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ًال ًاهللًصلىًعليوًوسلمًًعلىالحتسابًً:ًثانيالنموذج ً.(ُ)تمثيلًشخصيةًرسول
حكومات   بدعم من، (الشركة العربية لئلنتاج السينمائي العا٤بي): المحتسب عليو

 .ليبيا كالكويت كا٤بغرب كالبحرينكبلن من 
الصادر بتاريخ  ُِٔما نشرتو ٦بلة آّتمع الكويتية ُب عددىا ": المحتسب فيو

ىػ ٙبت عنواف )فيلم ٧بمد رسوؿ اهلل( كقد تضمن ا٣برب ا٤بذكور أنو خبلؿ ُّّٗ/ٕ/ٗ
كتؤب ، ائي العا٤بياألياـ ا٤باضية ًب التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لئلنتاج السينم

كأف الشركة ا٤بذكورة تعاقدت مع ، التوقيع ٩بثلو حكومات ليبيا كالكويت كا٤بغرب كالبحرين
ا٤بصرج مصطفى عقاد إلنتاج فيلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم حياتو كتعاليمو )بالسينما 

يستمر عرضو ثبلث ساعات كٱبرج بعشرين لغة عا٤بية ٗبا فيها ، سكوب( كاأللواف
 .ككاف القصدي منو تعريف الناس بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدين اإلسبلـ، (ِ)"العربية

على ىذا ا٤بنكر ُب بياف أصدره  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب
كحدثا ، كلكوف ذلك فيما نعتقد أمرا منكران ": قاؿ فيو -(ّ)كىو منشور ُب ٦بموع الفتاكل-

كأضرار عظيمة كاستهانة با٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم ، يَبتب عليو مفاسد كربل خطّبان 
رأيت ا٤بساٮبة ُب إنكار ىذا  -كتعريض لذاتو الشريفة إٔب التبلعب ّٔا كاالستهزاء كالتنقص

كاإلىابة بالدكؿ األربع ا٤بوافقة على إخراجو بالرجوع عن ذلك تعظيما للنيب صلى ، ا٤بنكر
كاحَبازا عن تعريض ذاتو الشريفة للتنقص كاالستهانة ، كاحَباما لو ،اهلل عليو كسلم

 كالسصرية.
كمعلـو أف الرجوع إٔب ا٢بق خّب من التمادم ُب الباطل كقد عرض ىذا ا٤بوضوع على 

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر،  (ُ)

 (، مرجع سابق.ُّْ/ُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 (، مرجع سابق.ُّْ/ُ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 (، مرجع سابق.ُّْ/ُ)
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ٙبرًن إخراج فيلم عن النيب : آّلس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة فقرر
 .(ُ)..."ًن ٛبثيل الصحابة رضي اهلل عنهمكٙبر ، صلى اهلل عليو كسلم

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل- كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز
 : يلي ما

ككانت لو جهود ُب ، كانت لو جهود كبّبة ُب الدفاع عن العقيدة  -رٞبو اهلل-أنو 
ما من شأنو أف ٲبس كمقاكمة كل ، كالدفاع عنو، نصرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كتبْب منو أنو يعظم شعّبة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من خبلؿ ، جناب ا٤بصطفى
كأنو ال ، مساٮبتو باالحتساب الشصصي رغم صدكر البيانات من آّامع كا٥بيئات االسبلمية

ا١بهد ُب نو يبذؿ أك ، يأبو باإلنكار على من كقع ُب ا٣بطأ سواءن من األفراد أك ا٢بكومات
آّلس التأسيسي لرابطة العآب  حيث ضمن خطابو )بياف، كالببلغ ا٤ببْب، إقناع ا٤بصالف

( ىيئة كبار العلماء٦بلس  كما ضمنو )قرار،  ( موثق بالرقم كالتاريخاإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة
 رضواف اهلل عليهم.-بالرقم كالتاريخ حوؿ ا٤بنع من ٛبثيل الصحابة 

، كبدرجة البياف، كبالكتابة التابعة لو،  تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب
لكوف ا٤بنكر نشأ عن ، كاالكتفاء يهذه الدرجة، ٢برمة ىذا ا٤بنكر من خبلؿ بياف أضراره

 جهل بالشريعة.

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر: َُانظر إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة، ا٤بلحق رقم:  (ُ)

 مرجع سابق.، (ُْٕ-ُّْ، )لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر
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ًتركحتسابًًاًل:ًرابعاًا ًمن ًاإلسالمية.ًعلى ًالشريعة ًتحكيم

ًاألول ًإلييابتطبيقًًباألمرًًًًالحتساب:ًالنموذج ً.الشريعةًوالتحاكم
 .(ُ)رئيس ا١بمهورية العراقية / عبدالسبلـ ٧بمد عارؼ: المحتسب عليو
الدكلة كتؤب رئاسة ، بعد أف عطل ا٢بكم بالشريعة ُب دكلة العراؽ: المحتسب فيو

كبياف ، أف ٰبثو على تطبيق الشريعة اإلسبلمية -رٞبو اهلل-رغب ٠باحة الشيخ ، رجل آخر
 -أهنا كفيلة ككافية لتحقيق العدؿ كنشر األمن كالسعادة. كجعل الشكر الواجب عليو

كالسّب ، ىو ٙبكيم الكتاب كالسنة-ٗبناسبة ىذه النعمة كىو توليو لرئاسة ا١بمهورية العراقية 
 على ىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم. 

باألمر  -ٞبو اهللر -كقد احتسب ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز : االحتساب
"كتبها : من خبلؿ برقية، عبدالسبلـ ٧بمد عارؼبا٤بعركؼ لرئيس ا١بمهورية العراقية/ 

٤با كاف نائبان لرئاسة ا١بامعة االسبلمية حيث بعثها للرئيس عبد ، ىػُِّٖ/ٗ/٠ُٖباحتو ُب 
 : كإليك نصها، السبلـ ٧بمد عارؼ

 العراقية بغداد. سيادة األخ عبد السبلـ ٧بمد عارؼ رئيس ا١بمهورية
كنرجو أف من شكركم ٥بذه ، سرنا انتصاركم على ا٤بلحدين كالشيوعيْب أعداء االسبلـ

فهما  ، كالسّب على ىدم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، النعمة العظيمة ٙبكيم كتاب اهلل
 كفيبلف بسعادة آّتمعات كاألفراد.

 كاالستقرار ١بميع ا٤بواطنْب.، كٙبصل الطمأنينة، كباتباع تعاليم اإلسبلـ يسود العدؿ
 .(ِ)كسعادة الشعب"، كالعاملْب معكم ٤با فيو رفعة اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كفقكم اهلل

                                                   
: ركاية: ٧بمد ا٤بوسى، كإعداد، (ُٓٓص)، -رٞبو اهلل-( انظر: جوانب من سّبة االماـ عبد العزيز بن باز ُ)

 د.٧بمد ا٢بمد، مرجع سابق.

ركاية: ٧بمد ا٤بوسى، كإعداد د. ، (ُٓٓص)، -رٞبو اهلل-( انظر: جوانب من سّبة االماـ عبد العزيز بن باز ِ)
 ٧بمد ا٢بمد، مرجع سابق.
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 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل- كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز
 : ما يلي

يعة كموضوع تطبيق الشر ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة
كبْب النهي عن ا٤بنكر ، كأنو نوع ُب االحتساب بْب األمر با٤بعركؼ عندما يَبؾ، اإلسبلمية

كاف ليس لو حدكد جغرافية ، كأنو ُب ىذا النموذج من النوع األكؿ، عندما يرتكب كيعمل
يطلع على ما ٰبدث ُب الدكؿ اإلسبلمية كيرقب ما  أنوك ، كأنو مشل ا٢بكاـ، ٛبنعو من ا٢بسبة

كيستثمر تلك األفراح باألمر با٤بعركؼ ، كأنو يفرح لفوز ا٢باكم من أىل السنة، فيهاٯبرم 
و يقلل الكبلـ عند ٨باطبة الرؤساء كيكتفي ٗبا قٌل كدٌؿ كيتبْب منو أن، كالنهي عن ا٤بنكر

 مراعيان كثرة مشاغلهم.
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كالَبغيب فيها كذكر ، ك العمل على ٙبكيم الشريعة ُب الببلد، للمعركؼ كىو شكر النعمة
 ٜبرهتا. 
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ًال ًباألنظم:ًثانيالنموذج ًالعمل ً.الشتراكيةًًةالحتسابًعلى
 .(ُ)الرئيس العراقي كا٢بكومة العراقية: المحتسب عليو
نظاـ يصادـ نظاـ صدكر قرارات تقر العمل بالنظاـ االشَباكي كىو : المحتسب فيو

 .اإلسبلـ كيناقضو
من خبلؿ برقية  -رٞبو اهلل-ككاف أنكار ٠باحة الشيخ عبد العزيز : االحتساب
إف ا١بامعة اإلسبلمية : فصامة رئيس ا١بمهورية أخذ اهلل بيده إٔب ا٢بق": أرسلها لو كنصها

كتضم صوهتا إٔب ، ما أصدرتو ا٢بكومة العراقية من القرارات االشَباكيةبا٤بدينة ا٤بنورة تستنكر 
كتؤكد بأنو نظاـ كفرم ، صوت علماء العراؽ كغّبىم من العلماء ُب إنكار النظاـ االشَباكي

كتنصح حكومة العراؽ بالرجوع إٔب نظاـ اإلسبلـ كتطبيقو ، يصادـ نظاـ اإلسبلـ كيناقضو
كىو كفيل بتحقيق العدالة ، كأصلح تشريع عرفتو البشريةلكونو أعدؿ نظاـ ، ُب الببلد

كإيصاؿ حق الفقّب إليو على خّب ، االجتماعية السليمة كحل للمشاكل االقتصادية كغّبىا
كاإلسبلـ ٰبـر على ا٤بسلم دـ أخيو كمالو كعرضو  كجو إذا أخلص ا٤بسلموف ُب تطبيقو.

كتصرح تعاليمو بأف ما يزعمو ، لشرعيكيعطيو حرية التصرؼ الكامل ُب مالو ُب ظل ا٢بكم ا
بعض الناس من أف النظاـ االشَباكي مستمد من ركح اإلسبلـ زعم باطل ال يستند ألم 

 .(ِ)"ىذا كأسأؿ اهلل أف يهدم ا١بميع صراطو ا٤بستقيم أساس من الصحة.
ما  ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : يلي
، كجانب تطبيق الشريعة، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة

كمشل ، كاإلنكار على كل ما ٱبالفهما من تطبيق األنظمة الوضعية ُب الببلد اإلسبلمية
كتبْب منو أنو يطلع ، ليس لو حدكد جغرافية كأف االحتساب عنده، ا٢بكومات كالرؤساء

                                                   
، : د. ٧بمد الشويعر( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيبُ)

 (، مرجع سابق.ّْٗ/ٕ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 (، مرجع سابق.ّْٗ/ٕ)
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البلداف اإلسبلمية من احتساب على منكرات ببلدىم  على ما يصدر من علماء اإلسبلـ ُب
كأنو كاف بأسلوب راؽو ، ابتغاء الثواب كٙبقيقان ٤ببدأ التعاكف على الرب كالتقول، فيشاركهم فيو

 كأنو ٱبتصر الكبلـ عند ٨باطبة الرؤساء.، يناسب ا٤بصاطبْب
كبدرجة البياف ، عة لوكبالكتابة التاب، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كبياف ما يضاده ، للمنكر كىو العمل بالنظاـ االشَباكي كخطره كأنو مصادـ لتعاليم اإلسبلـ
كالذب ، من ا٤بعركؼ ليتبع كىو كجوب الرجوع إٔب ٙبكيم الشريعة اإلسبلمية ففيها الكفاية

لعراؽ كأنو ختمو بالدعاء ٢بكومة ا، عنها بتكذيب ما نسب من ا٤بنكر لدين اإلسبلـ
 با٥بداية إٔب طريق ا٢بق.
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ًالثالث ًالنموذج ًالشرعيةًً: ًالعقوبات ًايق اع ًبعدم ًطالب ًمن ًعلى الحتساب
ًفيًذىنوًلشبية ً.عالقة

 .عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق: المحتسب عليو
ال ): نقوؿ: ِٔ)كجوب تطبيق ا٢بدكد الشرعية( ص: "قولو ُب كتابو: المحتسب فيو

، كاإلعذار إٔب ا١بانح كا١باين، الشرعية قبل إزالة أسباب ا١برٲبةٯبوز بتاتا أف نوقع العقوبة 
كحب ، ككجود األثرة، كضياع التكافل االجتماعي، فقد يكوف ُب ظل االحتكار كالظلم

كمن ا٫برفت ٫بو ، قد يكوف ُب ظل ٦بتمع ىكذا عذر ٤بن يلجأ إٔب السرقة: النفس أقوؿ
كأظن أنو من السذاجة كا١بهل أيضا ، ك أبا مريضاأ، أك أما عجوزا، الزنا كالبغاء؛ لتعوؿ كلدا

كلذلك فليس ، كالدعوة إٔب ا٣بناء، أف نعاقب الزاين ك٫بن نسمح بكل ألواف الفسق كالفجور
أف تطبق ا٢بدكد الشرعية ا٣باصة با١برائم دكف إزالة حقيقية ألسباب  من العقل كا٢بكمة أبدان 

 .(ُ)".اْب(.ىذه ا١برائم

 ىذا القوؿ ا٤بنكر بكتاب شصصي كىو  -رٞبو اهلل-لشيخ كقد أنكر ا: االحتساب
ما  ِٔ)كجوب تطبيق ا٢بدكد الشرعية( ص: قلتم ُب كتابكم": كنصو -منشور ُب الفتاكل-

ال ٯبوز : كبعيدا عن التعصب كا١بهل نقوؿ: إزالة أسباب ا١برٲبة قبل إيقاع العقاب): نصو
 .ِٕإٔب آخر ما ذكرًب ص اْب(...ا١برٲبةبتاتا أف نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب 

كال أعلم بو قائبل من أىل ، ٨بالف للحق، إف ىذا الكبلـ بعيد عن الصواب: فأقوؿ
، العلم إال ما ركم عن عمر رضي اهلل عنو من التوقف عن إقامة حد السرقة ُب عاـ الرمادة

ٰبة ُب كجوب كالنصوص من الكتاب كالسنة صر  كىذا إف صح عنو فهو ٧بل اجتهاد كنظر.
، فالواجب عليكم الرجوع عن ىذا الكبلـ إقامة ا٢بد الشرعي على من ثبت عليو ما يوجبو.

كُب مؤلف خاص يتضمن رجوعكم ، كإعبلف ذلك ُب الصحف احمللية ُب الكويت كالسعودية
كما قاؿ عمر رضي اهلل عنو أليب موسى ،  كال ٱبفى أف ا٢بق قدًن عن كل ما أخطأًب فيو.

                                                   
( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 .سابق (، مرجعِّْ/ٖ)
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كفقنا اهلل كإياكم ٤با ُب  فالرجوع إليو خّب من التمادم ُب الباطل. ،رضي اهلل عنهماألشعرم 
 .(ُ)"كأعاذنا ٝبيعا من أسباب سصطو، رضاه

ما  ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز
 : يلي

أك يثار حو٥با ، كرد ما يلفق ّٔا، أنو يوٕب العقيدة جانبان كبّبان من حياتو للدفاع عنها
كيوٕب اىتمامو على ما يصلو من ، كمنها جانب ٙبكيم الشريعة اإلسبلمية، من الشبهات

كىو اشَباط  -رٞبو اهلل-كأف الشيخ ملتـز ٗبنهج السلف الصاّب ، مكاتبات كخطابات
كأنو ، ا٤بدعي( )البينة على: ٙبقيقان لقاعدة، األدلة الصحيحة ُب قبوؿ ا٤بسائل الشرعية كردىا

كأنو ال يداىن أحدان كال ، ان منهجكٯبعلها لو كلغّبه ، يوٕب أقواؿ السلف ككصاياىم عناية فائقة
و يدعو ا٤بصطئ للتوبة ا٤بعلنة ا٤بنشورة عرب كسائل اإلعبلـ إذا كاف كأن، ٯبامل ُب اإلنكار

صالف للم كأنو يدعو، كقد جعل ىذا من الواجبات، ا٤بنكر شبهة انتشرت من خبللو
 -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ  كيتبْب منو أف، بالتوفيق كا٥بداية كالنجاة من عذاب اهلل عز كجل

أك الوقوع ُب ، كالغضب ٢بظوظ النفس، كاالنتصار للذات، يتجاكز ا٤بواقف الشصصية
  .(ِ)على العلماء من األذل رغم ما كقع من احملتسب عليو، التحزب ا٤بنهي عنو

                                                   
( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 (، مرجع سابق.ِْْ-ِّٗ/ٖ)

"إف طائفة العلماء ُب السعودية ُب عماية تامة كجهل تاـ عن ا٤بشكبلت ا١بديدة... كأف سلفيتهم : ( ك٩با قالوِ)
انظر: ُب  -رٞبو اهلل-ىذا االفَباء الشنيع ٠باحة الشيخ  احتسب علىكقد . ال تساكم شيئا"سلفية تقليدية 

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع ا٤ببحث الرابع من ىذا الفصل، ك 
 (، مرجع سابق.ِِْ/ٖكترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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ًبابحتسابًًاًل:ًخامساًا ًفي ًتساىل ًمن ً.الولءًوالبراءًعلى
شيخ  -اهللرٞبو - جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق/ ٠باحة الشيخ : المحتسب عليو

 .األزىر
 -اهللرٞبو -سماحة الشيخ / جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق ل (ُ)مقالة: المحتسب فيو

ىو اإلسبلـ ٰبرص على أف يكوف أساس عبلقاتو مع األدياف كالشعوب األخرل ": جاء فيها
السبلـ العاـ كالود كالتعاكف؛ ألف اإلنساف عموما ُب نظر اإلسبلـ ىو ٨بلوؽ عزيز كرمو اهلل 

أصبح كاجبا عليهم أف يقيموا عبلقات ا٤بودة كاحملبة مع ...تعأب كفضلو على كثّب من خلقو؛
كالشعوب غّب ا٤بسلمة؛ نزكال عند ىذه األخوة ، غّبىم من أتباع الديانات األخرل

 .(ِ)"إْب...كىذا ىو معُب التعارؼ الوارد ُب اآلية، اإلنسانية
فنظرة ا٤بسلمْب إذف إٔب غّبىم من أتباع اليهودية كالنصرانية ىي نظرة ": أيضان  كقاؿ

 الشريك إٔب شركائو ُب اإلٲباف باهلل كالعمل بالرسالة اإل٥بية الٍب ال ٚبتلف ُب أصو٥با العامة
 .(ّ)"اإلنسانية
الشبو ما كرد ُب مقاؿ شيخ األزىر من بن باز قد ٣بص ٠باحة الشيخ عبدالعزيز لك 

 : ٮباك طأ ُب أمرين كا٣ب
 القوؿ بأف الود كاحملبة من أساسيات العبلقة ُب اإلسبلـ بْب األدياف كالشعوب." - ُ
 ا٢بكم ألتباع اليهودية كالنصرانية باإلٲباف باهلل كالعمل بالرسالة اإل٥بية الٍب ال - ِ

 .(ْ)"ٚبتلف ُب أصو٥با العامة
                                                   

ىػ بعنواف: )عبلقة اإلسبلـ ُُْٓ/ٓ/ُٔعودية ُب عددىا الصادر ُب يـو ا١بمعة نشرهتا صحيفة ا١بزيرة الس"( ُ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: ". انظر: باألدياف األخرل(

 (، مرجع سابق.َُٗ-ُٖٗ/ٖد.٧بمد الشويعر، )

يخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشِ)
 (، مرجع سابق.َُٗ-ُٖٗ/ٖ)

( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 (، مرجع سابق.ُّٗ/ٖ)

بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز ْ)
= 
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على ٠باحة شيخ  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : االحتساب
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ": األزىر ما قالو من خبلؿ تعقيب لو على ا٤بقاؿ كنصو

 : للصّبإٔب حضرة األخ ٠باحة الشيخ جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق شيخ األزىر كفقو اهلل 
 فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم: أما بعد، سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

لقد كدرين كثّبا ما تضمنتو ىذه ا١بمل من ا٤بعاين ا٤بصالفة لآليات القرآنية نشرت... ك 
كرأيت من النصح لسماحتكم التنبيو على ذلك؛ فإنو ال ٱبفى على ، كاألحاديث النبوية

كعدـ مودهتم ، كمعاداهتم، و قد أكجب على ا٤بؤمنْب بغض الكفار٠باحتكم أف اهلل سبحان
 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل ملُّ: ما ُب قولو عز كجل، كمواالهتم
َّييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن

فهذه اآليات  ...(ُ)
، الكرٲبات كما جاء ُب معناىا من اآليات األخرل كلها تدؿ على كجوب بغض الكفار

أما التعارؼ الذم دلت  بينهم كبْب ا٤بؤمنْب حٌب يؤمنوا باهلل كحده.كقطع ا٤بودة ، كمعاداهتم
كإ٭با تدؿ اآلية أف اهلل جعل بِب آدـ ، عليو آية ا٢بجرات فبل يلـز منو ا٤بودة كال احملبة للكفار

فيتمكنوا من ا٤بعامبلت ا١بائزة بينهم شرعا؛ كالبيع كالشراء كتبادؿ ، شعوبا كقبائل ليتعارفوا
ذ ا١بزية من اليهود كالنصارل كآّوس... كغّب ذلك من العبلقات الٍب ال كأخ، السفراء

كىكذا تكرًن اهلل سبحانو لبِب آدـ ال يدؿ على جواز إقامة  يَبتب عليها مودة كال ٧ببة.
كإ٭با يدؿ ذلك على أف جنس بِب آدـ قد فضلو اهلل ، عبلقة ا٤بودة كاحملبة بْب ا٤بسلم كالكافر

بل ٯبوز أف يستنبط من اآليتْب ما ٱبالف اآليات احملكمات ا٤بتقدمة ف على كثّب من خلقو.
كٙبرًن مودهتم كمواالهتم؛ ٤با ، كغّبىا الدالة على كجوب بغض الكفار ُب اهلل كمعاداهتم

 .(ِ).."بينهم كبْب ا٤بسلمْب من البوف العظيم ُب الدين.
 لنموذج يتبْب لناُب ىذا ا -رٞبو اهلل- كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز

                                       
= 

 (، مرجع سابق.ُٓٗ/ٖ)

 .ُٓ: اآلية، سورة ا٤بائدة (ُ)

انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، (. ك ُُانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة، ا٤بلحق رقم: )( ِ)
 ق.(، مرجع سابُٓٗ-ُٖٗ/ٖلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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 : ما يلي
، كٙبقيق الوالء كالرباء ُب اإلسبلـ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة

كأف ٠باحتو يكثر من ذكر أدلة الكتاب كالسنة لعظيم نفعهما ، أىل ا٤بناصب كالوالياتك 
يوٕب ما ييعرض ُب كسائل  أنوك ، كخاصة عندما تشتبو األدلة على احملتسب عليو، كبركتهما

كأنو ، كيسعى جاىدان ُب االحتساب عليها، اإلعبلـ من ٨بالفات ُب العقيدة كغّبىا اىتمامو
ذكر يأنو ك ، يطلب ٩بن نشر شبهتو ُب اإلعبلـ أف ينشر رجوعو للحق كالصواب ُب اإلعبلـ

بالكبلـ ملتـز ك ، األدلة الصحيحة من الكتاب كالسنة على ما فهمو السلف الصاّب منها
، لكي ٰبصل التأثّبك ، ليبلغ الببلغ ا٤ببْب مع البياف كحسن العرض ٤با يعرضو، كالطٌيب، ا٢بسن

٤بقارعة ا٢بجة ، كتبْب منو أف االحتساب على العلماء ٰبتاج إٔب علماء مثلهم متضلعْب ُب العلم
 كذلك.  كال مكانة اجتماعية، كأنو ال حدكد جغرافية ٛبنع من اإلنكار، با٢بجة

كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، مرتبة اللسافا٤بنكر بْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب كت
أك تفسّب القرآف ٗبا ، للمنكر ليجتنب كىو بطبلف ا٣بلط ُب تفسّب آيات الوالء كالرباء

كالقوؿ ، كبطبلف القوؿ ٔبواز إقامة عبلقات احملبة كا٤بودة مع الكفار، يناقض بعضو بعضان 
ُب اإلٲباف باهلل كالعمل بالرسالة اإل٥بية الٍب ال ٚبتلف  ءشركابأف ا٤بسلمْب كاليهود كالنصارل 

 ُب ىذا النموذج. ُب أصو٥با العامة كما كقع
كبدرجة البياف للمعركؼ ليتبع كىو الرجوع إٔب ا٢بق كتفسّب القرآف ٗبا يوافق بعضو 

كآّمل على ، كا٤ببهم على ا٤ببْب، بو على احملكمكٞبل ا٤بتشا، كٗبا يفسر بعضو بعضان ، بعضان 
ٲباف كاعتقاد بعدىم عن اإل، ة الكافرينكبياف كجوب اعتقاد عدـ ا١بواز ُب مود، ا٤بفصل

، كبياف لزـك الرجوع إٔب ما قالو السلف الصاّب ُب تفسّب آيات الوالء كالرباء، كالعمل الصاّب
 هلل صلى اهلل عليو كسلم. كما فهموه من كبلـ اهلل تعأب ككبلـ رسوؿ ا

يذكر مقصده ُب  كتبْب منو أنو، دكف ا٢باجة لدرجة الوعظ ألف ا٤بنكر كقع عن شبهة
، كقد ختم ىذا النموذج، آخر االحتساب كىو القياـ بواجب النصيحة إلزالة اللبس

ا٥بداية ك١بميع بكبالدعاء لو ، بالدعوات الصا٢بة للمحتسب عليو بالتوفيق للرجوع للحق
 سلمْب.ا٤ب
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ًًً ًسادساا ًالدين: ًفي ًالغلو ًوأرباب ًالجماعات ًعلى ،ًالحتساب
ًالفكري ً.والنحراف

ًاألول ً:ًالنموذج
 .(ُ)القاعدةا٤بعركفة ب ماعة اإلرىابيةا١ب: المحتسب عليو
 : حيث قاموا بعدة ٨بالفات: المحتسب فيو

كنزع ، كاإلفتيات عليو كمنازعتو، كاستصداـ السبلح، ا٣بركج على إماـ ا٤بسلمْب -ُ
 اليد من الطاعة الواجبة.

صحيحة فوؽ بيعة فاسدة عقد بيعة ك ، خلع البيعة الشرعية كا٤بنعقدة للحاكم -ِ
 .للفاسدةكالسمع كالطاعة ، منعقدة

 كقتل األنفس ا٤بعصومة من ا٤بسلمْب كا٤بعاىدين.التفجّب ُب مدينة الرياض  -ّ
 كإ٢باؽ األذل ّٔم.، تركيع األمنْب من ا٤بواطنْب كا٤بقيمْب -ْ
 إتبلؼ األمواؿ ا٤بعصومة. -ٓ
كالبعد عن االعتداؿ ُب باب الرباء من ، الغلو ُب أمر ا١بهاد ُب سبيل اهلل -ٔ

 الكافرين. 
كالذم ترتب  ىذا ا٤بنكر -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز : االحتساب

منشور ُب ٦بموع -عليو سلوكيات سيئة أضرت باإلسبلـ كا٤بسلمْب من خبلؿ كبلـ لو 
ال شك أف ىذا ا٢بادث أثيم كمنكر عظيم ": كنصو (ّ)كمنشور ُب جريدة ا٤بدينة، (ِ)الفتاكل

                                                   
-ِّٓ/ٗ)٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ُ)

 . ، مرجع سابق(ِٓٓ

-ِّٓ/ٗ)٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ِ)
 (، مرجع سابق.ِٓٓ

 ىػ.ُُْٔ/ٓ/ِٓ( نشرت ُب جريدة ا٤بدينة ُب ّ)
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كال شك أف ىذا ا٢بادث إ٭با يقـو بو من ال ، يَبتب عليو فساد عظيم كشركر كثّبة كظلم كبّب
ال ٘بد من يؤمن باهلل كاليـو اآلخر إٲبانا صحيحا يعمل ىذا العمل ، يؤمن باهلل كاليـو اآلخر

إ٭با يفعل ىذا ا٢بادث كأشباىو ، اإلجرامي ا٣ببيث الذم حصل بو الضرر العظيم كالفساد الكبّب
نفوس خبيثة ٩بلوءة من ا٢بقد كا٢بسد كالشر كالفساد كعدـ اإلٲباف باهلل كرسولو نسأؿ اهلل العافية 

اـ منهم ألف كالسبلمة كنسأؿ اهلل أف يعْب كالة األمور على كل ما فيو العثور على ىؤالء كاالنتق
كيف يقدـ مؤمن أك مسلم على ،  جرٲبتهم عظيمة كفسادىم كبّب كال حوؿ كال قوة إال باهلل

كل ،  جرٲبة عظيمة يَبتب عليها ظلم كثّب كفساد عظيم كإزىاؽ نفوس كجراحة آخرين بغّب حق
، فنسأؿ اهلل أف يعثرىم كيسلط عليهم كٲبكن منهم، ىذا من الفساد العظيم كجرٲبة عظيمة

كنسأؿ اهلل أف يوفق كالة األمر للعثور عليهم كاالنتقاـ ، أؿ اهلل أف ٱبيبهم كٱبيب أنصارىمكنس
 منهم ك٦بازاهتم على ىذا ا٢بدث ا٣ببيث كىذا اإلجراـ العظيم.

على  ، كإين أكصي كأحرض كل من يعلم خربا عن ىؤالء أف يبلغ ا١بهات ا٤بصتصة
ألف ىذا من باب التعاكف على دفع  كل من علم عن أحوا٥بم كعلم عنهم أف يبلغ عنهم؛

كعلى ٛبكْب العدالة من ٦بازاة ، اإلٍب كالعدكاف كعلى سبلمة الناس من الشر كاإلٍب كالعدكاف
 يب ىب نب مب زبُّ: ىؤالء الظا٤بْب الذين قاؿ اهلل فيهم كأشباىهم سبحانو

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 زن رن اممم يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

َّينىن نن من
(ُ). 

 من تعرض للناس بأخذ ٟبسة رياالت أك عشرة رياالت أك مائة لاير مفسدان إذا كاف 
فهذه ، فكيف من يتعرض بسفك الدماء كإىبلؾ ا٢برث كالنسل كظلم الناس، ُب األرض

 جرٲبة عظيمة كفساد كبّب.
لكن مثل ، التعرض للناس بأخذ أموا٥بم ُب الطرقات أك ُب األسواؽ جرٲبة كمنكر عظيم

عليو إزىاؽ نفوس كقتل نفوس كفساد ُب األرض كجراحة لآلمنْب كٚبريب  ىذا التفجّب ترتب

                                                   
 .ّّ: اآلية، ا٤بائدة: سورة (ُ)
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فبل شك أف ىذا من أعظم ا١برائم كمن أعظم الفساد ُب ، بيوت كدكر كسيارات كغّب ذلك
كأصحابو أحق با١بزاء بالقتل كالتقطيع ٗبا فعلوا من جرٲبة عظيمة. نسأؿ اهلل أف ٱبيب ، األرض

عليهم كعلى أمثا٥بم كأف يكفينا شرىم كشر أمثا٥بم كأف يسلط مسعاىم كأف يعثرىم كأف يسلط 
كنسأؿ اهلل أف ، عليهم كأف ٯبعل تدبّبىم تدمّبا ٥بم كتدمّبا ألمثا٥بم إنو جل كعبل جواد كرًن

 .(ُ)"يوفق الدكلة للعثور عليهم ك٦بازاهتم ٗبا يستحقوف. كال حوؿ كال قوة إال باهلل
 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-عزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدال

 : ما يلي
كجانب الغلو ا٤بذمـو ُب ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة

كأف احملتسب عليهم كقعوا ُب الفساد ُب ، كجماعة القاعدة،  كا١بماعات اإلرىابية، الشريعة
منكرىم قائم لو امتداد  كأف، كأف منكرىم ظاىر كسببو ىو الغلو ُب الدين، األرض

كقد اعتمد على بياف ضبللة احملتسب عليهم من خبلؿ بياف ما ، كمناصركف كمعاكنوف
كبياف فساد عملهم كخباثة نفوسهم كعظم خطرىم كضررىم ، خالفوا فيو النصوص الشرعية

 كأنو دعا لبلحتساب عليهم بالتعاكف مع رجاؿ األمن ُب القبض عليهم.، على ا٤بسلمْب
من خبلؿ ، من خبلؿ القوؿ ا٤بباشر، منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب 

 ا٢بوار مع احملرر كمن ٍبٌ النشر ُب الصحيفة.
، كجواز التفجّب، بالتكفّب: ككاف بدرجة البياف البليغ للمنكر كىو بياف بطبلف قو٥بم 

كبا٤بثاؿ البْب. كبياف كذلك بالدليل الصريح ، لكي ييبتعد عنو كٯبتنب، كقتل ا٤بعاىدين
 ا٤بذمـو ُب شريعة رب العا٤بْب. ، ا٤بعركؼ ليتبع كىو البعد عن الغلو ُب الدين

ككذلك بدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة من خبلؿ ذكر العقوبة ا٤بتوعدة ُب ا٢بياة الدنيا على 
بأبشع صور العقوبات الشرعية كالٍب نص عليها القرآف ، من فعل مثل فعلتهم الطائشة

  مع ما توعدكا بو ُب اآلخرة.، كىي القتل كالصلب ،الكرًن

                                                   
-ِّٓ/ٗ)٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ُ)

 .(، مرجع سابقِٓٓ
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ًالثاني ً:ًالنموذج
 .(ُ)كالدعوة ٝباعة التبليغاالحتساب على : المحتسب عليو
 ،فيها شيء من الثناء على ٝباعة التبليغ، ًب الَباجع عنها، فتاكل سابقة: المحتسب فيو

 .كعبادهتا من دكف اهلل تعأبمن التعلق بالقبور ، بعد اتضاح ٨بالفاهتم ُب أمر العقيدة
كىو من  -كفقو اهلل- فقد حدث معإب الشيخ الدكتور ٧بمد الشويعر: االحتساب

رٞبو -"أف الشيخ : قاؿ عن ٝباعة التبليغ (ِ)-رٞبو اهلل-قاـ ٔبمع فتاكل ٠باحة الشيخ 
، السعوديةكٱبفوف ىذا على من يأٌب إليهم من ا٤بملكة العربية ، تبْب لو تعلقهم بالقبور -اهلل

ككاف آخر األمر عند الشيخ عبد ، كحٌب يظهركا كجههم ا٢بسن، حٌب ٯبمعوا التربعات
ال يصلح : قاؿ، من يدم كمزقها بعد أف أخذىا، فتاكاه فيهم، قاؿ ٕب كأنا أقرأ عليو، العزيز

 .(ّ)إال ما نشر ُب ٦بلة الدعوة"، عِب ُب ٝباعة التبليغ شيء
 ىذا النموذج يتبْب لناُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
الٍب ، ا١بماعات كاألحزابك ، توحيد األلوىية، أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة

على ما نشر ُب ، استقرت عنده الفتولكأنو ، ترتكب ٨بالفات ُب العقيدة كجماعة التبليغ
                                                   

يسرة ُب األدياف كا٤بذاىب، كاألحزاب شبو القارة ا٥بندية، انظر: ا٤بوسوعة ا٤ب ُب الصوفيةكىي من ا١بماعات ( ُ)
، إعداد: الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، الناشر: دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر، (ُّٕ/ُ)ا٤بعاصرة 

 ىػ.ُِْْكالتوزيع، ط: ا٣بامسة، 

(، ُٖٓمية، )صعآب فقدتو األمة، مقتطفات من سّبتو.. كمكانتو العل -رٞبو اهلل-انظر: عبد العزيز بن باز ( ِ)
لو، على الرابط التإب:  تسجيل صوٌبايضان ُب  ٤بعإب الدكتور. ٧بمد بن سعد الشويعر، مرجع سابق، كىو منشور

http://www.yoube.com/user/alslafiah. 
ٝباعة التبليغ ليس عندىم كخبلصتها: " ىػ.ُُْْ/ُُ/ّ( بتاريخ ُّْٖ( نشرت ُب ٦بلة الدعوة ُب العدد )ّ)

بصّبة ُب مسائل العقيدة، فبل ٯبوز ا٣بركج معهم إال ٤بن لديو علم كبصّبة بالعقيدة الصحيحة الٍب عليها أىل 
، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة". انظر: السنة كا١بماعة حٌب يرشدىم كينصحهم كيتعاكف معهم على ا٣بّب

كلبلستزادة انظر: مرجع سابق. ، يخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر(، لسماحة الشُّّ/ٖ)
تعليق لسماحة الشيخ عن ٨بالفاهتم ُب األصوؿ الستة طريقة كمنهجو اإلسبلـ التشريعي الشامل، كتسميتهم 

 .http://www.yoube.be/PW6Y6qSDLwبا٤ببتدعة: انظر إٔب الرابط التإب: 
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، من ٱبرج معهم يريد تعليمهم، كاستثُب من ا٤بنع، جواز ا٣بركج معهم من عدـ، ٦بلة الدعوة
 كيستفيد من ٘بمعهم.

كمرتبة ، عندما مزؽ تزكياتو فيهم كثنائو عليهم، يدمرتبة الا٤بنكر كقد اٚبذ ُب تغيّب 
من خبلؿ بياف : كاٚبذ ُب احتسابو درجة البياف، بطل ما كتب عنهم سابقان أاللساف عندما 
كالبياف بأنو ٰبـر ، كا١بهل، كنوع ٨بالفتهم كىي بدعة التعلق بالقبور، لتبليغحاؿ ٝباعة ا

 .كٰبذر من ا٣بركج معهم
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ًالثا ً:ًلثالنموذج
 .(ُ)اإلرىابية (ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب): المحتسب عليو
قو٥بم ُب القاعدة الٍب كضعها حسن البنا مؤسس ٝباعة اإلخواف : المحتسب فيو

 .(ِ)(كيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو): العهد كا٤بيثاؽ للجماعةُب بنود ، ا٤بسلمْب
كلعقيدة أىل ، كىي ٨بالفة صرٰبة ٤با ُب كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم

كأنو ال يَبؾ ، الذين يعتقدكف بأف القياـ بتغيّب ا٤بنكرات من فركض الدين، السنة كا١بماعة
 أك ألم دعول. ، ٤بمارةألجل آّاملة أك ا٤بداىنة أك ا

نعم ٯبب أف ": كاآلٌب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ كقد جاء احتساب : االحتساب
أما ، نتعاكف فيما اتفقنا عليو من نصر ا٢بق كالدعوة إليو كالتحذير ٩با هنى اهلل عنو كرسولو

فما كاف من ، عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيو فليس على إطبلقو بل ىو ٧بل تفصيل
أما ما ، مسائل االجتهاد الٍب ٱبفى دليلها فالواجب عدـ اإلنكار فيها من بعضنا على بعض

خالف النص من الكتاب كالسنة فالواجب اإلنكار على من خالف النص با٢بكمة كا٤بوعظة 
 حق مف حفخف جف مغ جغُّ: ا٢بسنة كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن عمبل بقولو تعأب

َّحك جك مق
 ملىل يك ىك مك لكُّ: كقولو سبحانو، (ّ)

َّزن رن مم ام يل
 خئ حئ جئ ييُّ: كقولو عز كجل، (ْ)

                                                   
ق. كيبدأ ُّْٓ/ٓ/ٓكقد ًب تصنيفها ببياف مشَبؾ صادر من كزارة الداخلية ُب ىذه الدكلة ا٤بباركة، بتاريخ ( ُ)

 .https: //sabq.org/0uTfdeق. انظر: ُّْٓ/ٓ/ٖالعمل بو من يـو 

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٖٓ/ّ)، متنوعة( ٦بموع فتاكل كمقاالت ِ)
: "فهذه القاعدة ليست -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ ٧بمد ين عثيمْب  بالقاعدة الذىبية! امرجع سابق. كيسموهن

ن ٧بمد العثيمْب قاعدة ذىبية، كلعلك تسميها قاعدة خشبية" انظر: لقاء الباب ا٤بفتوح، للشيخ ٧بمد بن صاّب ب
كانتهت ُب ، ىػُُِْىػ( لقاءات كاف يعقدىا الشيخ كل ٟبيس. بدأت ُب أكاخر شواؿ ُُِْ)ا٤بتوَب: 
: ىػ، مصدر الكتاب: دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلميةُُِْ: صفر، عاـ ُْا٣بميس 

http://www.islamweb.net. 
 .ِسورة: ا٤بائدة، آية: ( ّ)
 .ُٕ، آية: التوبةسورة:  (ْ)
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َّجت هب مب خب جبحب هئ مئ
كقوؿ النيب صلى اهلل عليو  (ُ)

فإف لم يستطع ، فإف لم يستطع فبلسانو، من رأل منكم منكرا فليغيره بيده»: كسلم
من دؿ على خير فلو »: كقولو صلى اهلل عليو كسلم (ِ)«كذلك أضعف اإليماف، فبقلبو

 .(ْ)"أخرجهما مسلم ُب صحيحو. كاآليات كاألحاديث ُب ىذا كثّبة (ّ)«مثل أجر فاعلو
 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
كا١بماعات كاألحزاب الٍب ترتكب ٨بالفات ُب ، أف احتسابو مشل جانب العقيدة

على من  -رٞبو اهلل-كأنكر ٠باحة الشيخ ، كجماعة االخواف ا٤بسلمْب االرىابية،  العقيدة
كحسبك  كحذر من العمل ّٔا ٤با فيها من خطورة ترؾ كاجب ا٢بسبة، استدؿ ّٔذه القاعدة

يصنع ىذا بدعول ا٢برص على ، (ٔ)كتعطل بو الشريعة، هتدـ بو العقيدة (ٓ)ّٔا من ضرر
على ا٤بصالفات  -اهلل رٞبو-كما قد أنكر ٠باحة الشيخ ،  االجتماع كعدـ االفَباؽ كمنها

كاإلخبلص ، عدـ النشاط ُب الدعوة إٔب توحيد اهلل": األخرل ١بماعة اإلخواف كمنها ما يلي
، كالنذر ٥بم كالذبح ٥بم، كإنكار ما أحدثو ا١بهاؿ من التعلق باألموات كاالستغاثة ّٔم، لو

                                                   
 .ُِٓ، آية: النحلسورة:  (ُ)

، كتاب: االٲباف، باب: بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى ٖٕ( برقم: ٗٔ/ُ)، ( أخرجو مسلم ُب صحيحوِ)
، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً  ٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلً ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد  اإٍلً

 الباقي، مرجع سابق. 

بىابي فىٍضًل ًإعىانىًة اٍلغىازًم ُب سىًبيًل اهلًل ، كتاب: اإلمارة، ُّٖٗبرقم:  (َُٔٓ/ّ)ُب صحيحو، مسلم أخرجو ( ّ)
فىًتًو ًُب أىٍىًلًو ًٖبىٍّبو   ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.، ٗبىرٍكيوبو كىغىٍّبًًه، كىًخبلى

 .(ٗٓ-ٖٓ/ّ)، ( ٦بموع فتاكل ابن بازْ)

 انظر: أٮبية ا٢بسبة، ُب ا٤بطلب الثاين، من ا٤ببحث األكؿ، ُب التمهيد.( ٓ)

فإف اأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر ىيوى اٍلقيٍطبي األعظم ُب الدين كىو ا٤بهم الذم : "-رٞبو اهلل-قاؿ الغزإب ( ٔ)
عملو لتعطلت النبوة كاضمحلت الديانة كعمت الذم ابتعث اهلل لو النبيْب أٝبعْب كلو طول بساطو كأٮبل علمو ك 

الفَبة كفشت الضبللة كشاعت ا١بهالة كاستشرل الفساد كاتسع ا٣برؽ كخربت الببلد كىلك العباد كٓب يشعركا 
/ ِانظر: إحياء علـو الدين، ) "با٥ببلؾ إال يـو التناد كقد كاف الذم خفنا أف يكوف فإنا هلل كإنا إليو راجعوف

 مرجع سابق.(، للغزإب. َّٔ
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كالعناية ، السنةتتبع : ككذلك ينتقدكف عليهم عدـ العناية بالسنة، الذم ىو الشرؾ األكرب
كىناؾ أشياء كثّبة ، كما كاف عليو سلف األمة ُب أحكامهم الشرعية، با٢بديث الشريف

 . (ُ)"أ٠بع الكثّب من اإلخواف ينتقدكهنم فيها
اٚبذ درجة ك ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

 لكوف ا٤بنكر كقع عن جهل با٢بق.: البياف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُْ/ ٖ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة )ُ)

حيان لرأل ا٤بصالفات األخرل ١بماعة اإلخواف ا٤بسلمْب،  -رٞبو اهلل-كلو كاف ٠باحة الشيخ  مرجع سابق.
وٕب لطاعة السمع كالىل السنة كا١بماعة ُب كجوب لزـك كالصرٰبة ُب تقرير منهج ا٣بوارج، كشذكذىم عن عقيدة أ

األمر، كعدـ التشجيع على ا٣بركج عليهم، أك ا٤بظاىرات، أك رفع السبلح، كما حصل ُب مصر، كتونس، كليبيا، 
كسوريا، كأف منهجهم مع ا٢بكاـ إذا جاكزكا ا٢بد عدـ ا٣بركج، أك التحريض، كأمر الناس بلزـك الصرب حٌب 

 يسَباح من فاجر، كانتظار الفرج من اهلل تعأب.  يسَبيح بر أك
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ًال ًالحتسابًًرابعالنموذج ًالدعوةع: ًأىمية ًمن ًق لل ًمن ًتعالى.ًًلى ًاهلل ًإلى

 .-ٓب يذكر ا٠بو-احملرر ُب صحيفة الندكة احمللية المحتسب عليو: 
ٙبت  ّٖ/ُِ/ُٕالصادر ُب  َُُٗٓب عددىا "حيث نشر المحتسب فيو: 

كل الصحف ىنا تقريبا ٙبرص  "عنواف: )ىذه الصفحات اإلسبلمية( بقلم احملرر ما نصو: 
كُب أكثر الببلد اإلسبلمية على أف ٚبصص بعض صفحاهتا أك بعض أعمدهتا للحديث عن 
اإلسبلـ بْب ا٢بْب كا٢بْب فلماذا؟ أليس الناس مسلمْب يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كأف 
 ٧بمدا رسوؿ اهلل كلو باللساف، أليسوا ٰبملوف أ٠باء إسبلمية كتقوؿ شهادات ميبلدىم أك
حفائظ نفوسهم إهنم مسلموف بل كتقوؿ دساتّب دك٥بم كلها تقريبا إف دينهم ىو اإلسبلـ، 
فلماذا إذف يكثر ا٢بديث عن اإلسبلـ كإٔب أم شيء هتدؼ ىذه الصحف أك ىذه 
الصفحات أىي للدعوة إٔب الصبلة؟ ما شاء اهلل ا٤بساجد ٩بلوءة با٤بصلْب الذين يتقنوف 

اـ استوينا. أـ ىي الدعوة إٔب ا٢بج مثبل؟ إف أكثر ا٤بسلمْب تسوية الصفوؼ كالرد على اإلم
يتسابقوف إٔب ا٢بج كاهلل أعلم بالنيات. أـ ىي إٔب الزكاة؟ ككثّبكف منهم يؤدكف الزكاة طائعْب 

 .(ُ)...اْب"أك مكرىْب
كقد أنكر ٠باحة الشيخ على صاحب ىذا ا٤بقاؿ قولو من خبلؿ بياف االحتساب: 

كأقوؿ كباهلل التوفيق. إنو ألمر غريب، كعجب ال ينقضي، كل كنصو: "منشور ُب ٦بموع الفتا
أف ينربم كاتب ٩بن يشار إليو ُب أـ القرل مهبط الوحي كمطلع مشس الرسالة فيسمح لقلمو 
أف يكتب ُب صحيفة سيارة مقاال مضمونو: دعوة ا٤بسلمْب إٔب أف يعرضوا عن دينهم فبل 

ركا من ٨بالفتو كأف يتساءؿ تساؤؿ ا٤بستغرب ا٤بستنكر ينشركا ٧باسنو كال يدعو إليو كال ٰبذ
إْب. كيدعو الناس أف يكتفوا من دينهم ٗبجرد اللفظ فقط بل إٔب ...)أليس الناس مسلمْب؟(

أدىن من ذلك كىو االكتفاء ٗبجرد األ٠باء اإلسبلمية كمحمد كعبد اهلل كعبد الرٞبن ك٫بو 
أدىن من ذلك كىو االنتساب إٔب دكلة تزعم ذلك كشهادة ا٤بيبلد كحفيظة النفوس أك ما ىو 

أف دستورىا اإلسبلـ. سبحاف اهلل! كيف بلغ ا١بهل ّٔذا الرجل أك التجاىل لئلسبلـ إٔب 
                                                   

(، ٖٖ/ّلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةُ)
 مرجع سابق.
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ىذا ا٢بد حٌب كتب ىذه ا٤بقالة، مع أنو يعلم نشاط ا٤ببشرين ُب دعوهتم إٔب أدياهنم الباطلة 
ية كالشيوعية كتكريس جهودىم ُب كنشاط الدعاة إٔب ا٤بذاىب ا٥بدامة كالبعثية كاالشَباك

ٙببيذىا كإبراز ما يزعموف أنو من ٧باسنها كإنفاؽ األمواؿ الطائلة ُب ىذا السبيل الذم يقود 
 أىلو إٔب النار؟

أيها احملرر، أين ذىب عقلك حٌب قلت ىذه ا٤بقالة الشنعاء عن دين اإلسبلـ الذم 
ادة كجهاد كسيف كمصحف كثقافة ىو خّب األدياف، كأحبها إٔب اهلل كىو دين كدكلة كعب

كحكم كىو ا٤بشتمل على صبلح أمر الدنيا كاآلخرة كعلى سعادة الفرد كا١بماعة ُب ىذه 
ا٢بياة العاجلة كُب اآلخرة. أليس دين ىذه بعض ٧باسنو كمزاياه حقيقا بأف يدعى إليو كتنشر 

كُب سائر ٧باسنو على صفحات الصحف السيارة كُب آّبلت كالنشرات كعلى ا٤بنابر 
كيف ..ا٢بفبلت كاالجتماعات؟ أليس خليقا بأف تكرس ا١بهود كاألمواؿ للدعوة إليو.

٠بحت لك مركءتك كعركبتك إف ٓب يكن ىناؾ غّبة على اإلسبلـ أف تقوؿ ىذا ا٤بقاؿ 
الذم مقتضاه كخبلصتو: الدعوة إٔب نبذ اإلسبلـ كاإلعراض عنو كأال يذكر ُب الصحف 

 . (ُ)...اْب"قيمة لدين ىذا شأنو السيارة بْب الناس، كأم
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 ما يلي: 
أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوكيات، ارتكاب األخبلقيات السيئة 

كرمى سهم قوسو كمنها: مناكأة الدعوة إٔب اهلل تعأب، حيث أف احملتسب عليو كقع ُب ا٤بنكر 
على جهود الدعوة إٔب اهلل تعأب يريد تقييدىا، كأف ا٢بامل لو خوفو منها كشكو كريبتو من 
آثارىا، كأف ا٤بنكر مستمر ألنو انتشر ُب الصحف السيارة، كأف احملتسب عليو ٩بن ٓب يتوقع 
٠باحة الشيخ حدكث ا٤بنكر منو ال سيما كىو يكتب ُب جريدة تصدر من البلد األكؿ 
للدعوة إٔب اهلل تعأب، كأنو تقدـ لبلحتساب عليو للقياـ بالفرض الكفائي حيث علم أنو ٓب 

                                                   
 .َِانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق رقم: ( ُ)

متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت كانظر: 
 .سابق (، مرجعِٗ-ٖٖ/ّ)
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يتقدـ أحد باالحتساب عليو، كأف احتسابو كاف بذكر األدلة الصحيحة الدالة على فضل 
لظاىر  احملتسب عليو اآليات ك٨بالفة قوؿداللة كالوقوؼ عند بياف الدعوة إٔب اهلل تعأب، 

اف أيضان بذكر األدلة العقلية الواقعية الٍب تبْب ضرر ترؾ الدعوة إٔب اهلل تعأب ك كالنصوص، 
كمنها نسياف العلم كذىابو، كأف خصـو اإلسبلـ ال يفَبكف ُب الدعوة لباطلهم، فبل بد أف 
تواجو بدعوة ا٢بق، كأف ا٤بسلم ال يزاؿ ُب حاجة للتذكّب كالتعليم ألمور دينو كذلك ال يكوف 

ة إٔب اهلل تعأب ُب شٌب الوسائل اإلعبلمية كغّبىا، ٍب دعاه ُب خاٛبة احتسابو إال بالدعو 
 للتوبة إٔب اهلل كالرجوع للحق.

كبدرجة التبيْب مرتبة اللساف، كبالكتابة التابعة لو،  للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه
للمعركؼ ليتبع كىو: بياف أٮبية الدعوة إٔب اهلل تعأب، كأٮبية تكثيف النشاط ٥با، كفتح ٝبيع 
الوسائل ا٤بتوفرة كا٤بتاحة، كالبياف للمنكر ليجتنب كىو: بياف خطر التقليل من نشاط الدعوة 

غيب ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب، كخطر القوؿ بذلك، كبدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة عن طريق الَب 
 إٔب اهلل تعأب بذكر األدلة ا٢باثة عليها. 
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ًً ًالخامس: ًًالنمودج ًأنكر ًمن ًعلى ًالسنةالحتساب ًمصادرًًًًأن من
ً.ً(ُ)الشريعة

مصرم األصل بقولو: " -رٞبو اهلل-، عرؼ بو الشيخ رشاد خليفة: المحتسب عليو
كا٤بذكور ليس لو علم ...اإلسبلـأمريكي ا١بنسية، يقـو بالدعوة على أساس بعيد عن 

بأصوؿ الشريعة اإلسبلمية إذ ىو ٰبمل شهادة الدكتوراه ُب ا٥بندسة الزراعية ٩با ال يؤىلو 
 .(ِ)"للقياـ بالدعوة إٔب اهلل على كجو صحيح

: أقواؿ لو منكرة جاء فيها بالطواـ، كا٤بهلكات، كقد ٝبعها كذكرىا المحتسب فيو
ىػ ُّٗٗفقد سجل ُب إذاعة ليبيا أثناء زيارتو ٥با عاـ بقولو: " -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ 

أحاديث إذاعية ك٤با سئل من قبل أحد أساتذة ا١بامعة الليبية قبيل صعوده للطائرة عن رأيو 
ُب أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أجاب باختصار نظرا لضيق الوقت قائبل: 

ح رفضو للسنة كتأكيلو القرآف الكرًن برأيو ما )ا٢بديث من صنع إبليس( كمن أقوالو الٍب توض
 يلي: 

                                                   
على رئيس ليبيا العقيد معمر القذاُب )انكاره للسنة( قاؿ الشيخ: "ككتبنا ٩باثل ب ااحتسكاف لسماحتو ( كقد  ُ)

انظر: مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز ا٣بّبية،  .ككتب الناس ُب الرد عليو"
كقد نشرت ٦بلة البحوث  نكار السنة.إ، حكم ِٕشريط رقم: ، -آّموعة األكٔب-أسئلة ا١بامع الكبّب 

ة للمجلس اإلسبلمية: بياف من )الرئاسة العامة للمجلس األعلى العا٤بي للمساجد( حوؿ ما دار بْب كفد األمان
ا٤بذكر كا١بماىّبية للبحث مع فصامة العقيد معمر القذاُب حوؿ ما تناقلتو الصحف كاألنباء عنو من إنكاره للسنة 
النبوية أف تكوف مصدرا من مصادر التشريع اإلسبلمي، كقد جاء ُب البياف: )كقد ًب بالفعل اجتماع الوفد 

ا أكضح للوفد بأنو يعَبؼ بالسنة الفعلية فقط كالصبلة بفصامتو فأظهر اقتناعو بأكثر ما قالو الوفد... كم
انظر: ك (، مرجع سابق. ِِٔ/ٓانظر: ٦بلة البحوث اإلسبلمية ) .ككعد بأنو سيعلن ذلك على ا٤بؤل( كا٢بج...

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 
(ِ/ََْ.) 

موع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( انظر: ٦بِ)
(ِ/ََْ). 
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قولو: إنو ال ٯبوز رجم الزاين أك الزانية سواء كانا ٧بصنْب أك غّب ٧بصنْب؛ ألف  -ُ
 ذلك ٓب يرد ُب القرآف.

أنو ال ٘بوز   (ُ)«ال تكتبوا عني سول القرآف»تبجحو بصورة مستمرة ٗبا يركل  -ِ
 كتابة األحاديث.

ما ذىب إليو من أنو ال حاجة للسنة كال لتفسّب الرسوؿ صلى اهلل استداللو على  -ّ
َّيت ىت نت مت زت رتُّعليو كسلم للقرآف، بقولو تعأب: 

 هس مسُّكقولو:  (ِ)
َّهشلك مش

(ّ). 
ادعاؤه أف األخذ بالسنة ككتابتها كٝبع األحاديث ُب القرنْب الثاين كالثالث كاف  -ْ

 سببا ُب سقوط الدكلة اإلسبلمية.
ا٤بعراج كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٓب يأت ٔبديد ُب عدـ التصديق ب -ٓ

 .-عليو السبلـ-الصبلة؛ ألف العرب قد توارثوىا ّٔذه الكيفية ا٤بعهودة عن جدىم إبراىيم 
لو تأكيبلت ُب كيفية كتابة ا٢بركؼ ا٤بقطعة الواردة ُب أكؿ السور، كيقوؿ: ىذه  -ٔ

ليست الكتابة الصحيحة ٥با ففي قولو تعأب: أٓب ٯبب أف تكتب ىكذا )ألف الـ ميم(، 
َّنثُّكقولو تعأب: 

ٯبب أف تكتب ىكذا )نوف(، كغّب ذلك من اآلراء الباطلة الٍب  (ْ)
 .(ٓ)"يفرؽ ّٔا كلمة ا٤بسلمْب مع ما فيها من ٧بادة هلل كرسولو

على خليفة رشاد أقوالو الضالة،  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ االحتساب: 

                                                   
التَّثىبًُّت ُب ا٢بٍىًديًث : بىابي الزىد كالرقائق، كتاب:   (ََّْ)برقم: ( ِِٖٗ/ ْ)أخرجو مسلم ُب صحيحو، ( ُ)

 الباقي، مرجع سابق.ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد ، كىحيٍكًم ًكتىابىًة اٍلًعٍلمً 

 .ّٖ: اآلية، األنعاـ: سورة (ِ)

 .ْٔ: اآلية، مرًن: سورة (ّ)

 .ُ: اآلية، القلم: سورة (ْ)

-ََْ/ِ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ٓ)
 سابق. (، مرجعَُْ
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 . (ُ)ميةُب ٦بلة البحوث اإلسبلمن خبلؿ كلمة مكتوبة كمنشورة ُب ٦بموع الفتاكل، ك 
ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو : "-رٞبو اهلل-حيث قاؿ 

 كصحبو كمن كااله، أما بعد: 
فالداعي لكتابة ىذه الكلمة أنو ظهر ُب مدينة توساف التابعة لوالية أريزكنا بأمريكا، 

اس بعيد شصص يدعى رشاد خليفة مصرم األصل أمريكي ا١بنسية، يقـو بالدعوة على أس
عن اإلسبلـ كينكر السنة كينتقص من منزلة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كٰبرؼ كبلـ اهلل 

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره ككشف حقيقتو  ٗبا يناسب مذىبو الباطل.
للمسلمْب لئبل يغَب أحد بكبلمو أك ينصدع بآرائو، كحٌب يكوف ا١بميع على معرفة ٗبكانة 

ىذا ُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز  .(ِ)"...السنة ا٤بطهرة
 ما يلي:  النموذج يتبْب لنا

كا٤بنكرين للسنة النبوية القولية أك أف احتسابو مشل ُب جانب العقيدة، توحيد األلوىية، 
د الفعلية أك التقريرية، كما يعرض ُب كسائل اإلعبلـ مكتوبنا أك مقركءنا، كأنو ليس لو حدك 

جغرافية، كأف احملتسب عليو ضرره متعد على غّبه لدعوتو الناس ألفكاره الضالة، كأنو يردؼ  
 من الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف الصاّب. األدلة الصحيحةكبلمو ب

كبالكتابة التابعة لو، كبدرجة البياف مرتبة اللساف، ا٤بنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب 
 خطر ذلكللمنكر ليجتنب كىو انكار السنة النبوية القولية، أك الفعلية، أك التقريرية، كعظيم 

على أصل اإلٲباف، كبياف ا٤بعركؼ ليتبع كىو إظهار القبوؿ للسنة، ككجوب اإلٲباف ّٔا، 
درجة الزجر كالشدة كالتغليظ مع البياف  -رٞبو اهلل-كاإلنكار على من جحدىا، كما سلك 

على خليفة رشاد بالقوؿ، ألف جناية رشاد على االسبلـ عظيمة حيث أنكر ا٤بصدر الثاين 
 من مصادر التشريع. 

                                                   
 (، مرجع سابق.ِْ، ّٗصفحة: ) (ٖ( ٦بلة البحوث اإلسبلمية العدد: )ُ)

 .ِانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ا٤بلحقات ٥بذه الرسالة، النموذج رقم: ( ِ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، كانظر: 

 .سابق (، مرجعَْْ-ََْ/ِ)
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 المبحث الثاني
 -هللارحمه  - احتساب الشيخ عبدالعزيز بن باز

 في مجال العبادة

 :كيتضمن أربعة مطالب
 الصالة.ب المخالفات المتعلقة: ولاأل مطلبال

  .المخالفات المتعلقة برؤية األهلة: ثانيالمطلب ال

 المخالفات المتعلقة بالحج.: لثالمطلب الثا

المخالفات في باب الدعوة إلى هللا : رابعالمطلب ال
  .واالحتساب، تعالى
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 .(ُ)الصالةالمتعلقة بالمخالفات ول: األ مطلبال

على  -رٞبو اهلل- الشيخ عبدالعزيز بن بازكإليك ٭باذج من االحتساب لسماحة 
 : ا٤بنكرات ا٤بتعلقة بالصبلة كىي كاالٌب

ًاألولًًالنموذج ًباألقوالًًًًالحتساب: ًمحتجاا ًالجماعة ًبصالة ًيتياون ًمن على
ً.المخالفة

 . بعض ا٤بسلمْب داخل ا٤بملكة كخارجها: المحتسب عليو
من الناس قد  فقد بلغِب أف كثّبان ": بقولو -رٞبو اهلل-بينو  قد: المحتسب فيو

يتهاكنوف بأداء الصبلة ُب ا١بماعة كٰبتجوف بتسهيل بعض العلماء ُب ذلك فوجب علي أف 
فالواجب على ، كال شك أف ذلك منكر عظيم كخطره جسيم، أبْب عظم األمر كخطورتو

 .(ِ)"تحذير منو لكونو منكرا ظاىرا ال ٯبوز السكوت عليوأىل العلم التنبيو على ذلك كال
كلمة صدرت من مكتب كقد أنكر ٠باحتو ىذا ا٤بنكر من خبلؿ  : االحتساب

  كنشرت ُب ىػ.ُُِْ/ِ/ِِيـو األحد ، ٠باحتو كنشرت أيضا ُب جريدة )ا١بزيرة(
بأمر عظم اهلل شأنو كمن ا٤بعلـو أنو ال ينبغي للمسلم أف يتهاكف ": بقولو -٦بموع الفتاكل-

كلقد  عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم.، كعظم شأنو رسولو الكرًن، ُب كتابو العظيم
كأمر باحملافظة عليها ، كعظم شأهنا، أكثر اهلل سبحانو من ذكر الصبلة ُب كتابو الكرًن

قاؿ تعأب ف، من صفات ا٤بنافقْب، كأخرب أف التهاكف ّٔا كالتكاسل عنها، كأدائها ُب ا١بماعة
                                                   

ة الشتما٥با -رٞبو اهلل-م ( الصبلة ُب اللغة: قاؿ النوك ُ) ة الشٍَّرًعيَّة صىبلى ة ًىيى ًُب اللُّغىة الدُّعىاء كى٠بيت الصَّبلى : "الصَّبلى
كىقيل ": -رٞبو اهلل-كقاؿ ، عىلىٍيًو ىىذىا ىيوى الصَّوىاب الًَّذم قىالىو ا١بٍيٍمهيور من أىل اللُّغىة كىغىّبىم من أىل التٍَّحًقيق"

ًثّبىة أىٍكثىرىىا بىاًطلىة...اْبُب اشتقاقها اقواؿ   زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب  يب، أل(ْٗ)ص، . انظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو"كى
 .دمشق -الناشر: دار القلم ، احملقق: عبد الغِب الدقر، ىػ(ٕٔٔبن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب: 

 صيوصىةو ميٍفتىتىحىةو بًالتٍَّكًبًّب ٨بيٍتىتىمىةو بًالتٍَّسًليًم": "ًعبىارىةه عىٍن أىقٍػوىاؿو كىأىفٍػعىاؿو ٨بىٍ -رٞبو اهلل-كُب الشرع قاؿ ابن مفلح 
 البن مفلح، مرجع سابق.، (ِّٔ/ُ)، ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنعانظر: 

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 .(، مرجع سابقُْ/ُِ)
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 خم حم جم يل ىل مل خلُّ: ُب كتابو ا٤ببْب
َّممىم

، فأكجب سبحانو أداء الصبلة ُب ا١بماعة ُب حاؿ ا٢برب كشدة ا٣بوؼ...(ُ)
، لكاف ا٤بصافوف للعدك، فكيف ٕباؿ السلم؟ كلو كاف أحد يسامح ُب ترؾ الصبلة ُب ٝباعة

علم أف ، يقع ذلكفلما ٓب ، ا٤بهددكف ّٔجومو عليهم أكٔب بأف يسمح ٥بم ُب ترؾ ا١بماعة
كُب  كأنو ال ٯبوز ألحد التصلف عن ذلك.، أداء الصبلة ُب ٝباعة من أىم الواجبات

لقد »: عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: الصحيحْب عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو
ىممت أف آمر بالصالة فتقاـ ثم آمر رجال فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجاؿ معهم 

 .(ّ)...اْب"(ِ)«لى قـو ال يشهدكف الصالة فأحرؽ عليهم بيوتهم بالنارحـز من حطب إ
 ىذا النموذج يتبْب لناُب  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
األدلة خالف كمن ، صبلة ا١بماعة ُب ا٤بساجد، أف احتسابو مشل ُب ٦باؿ العبادة

 ُب ذلك.، الصرٰبة
كأنو ، يتعرؼ على حالة الناس ُب الطاعات كيتابعهم كيسأؿ عنهم كتبْب منو أنو كاف

٤با كاف ا٤بصاطب طائفة كبّبة من الناس اختار الوسيلة الرائجة بينهم لكي يصلهم 
 كأنو استدؿ بأدلة الكتاب كصحيح السنة.، كتعم الفائدة، االحتساب

كالنشر ُب ، تابعة لوكبالكتابة ال، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كىو اتباع أقواؿ بعض ، ككاف احتسابو بدرجة البياف للمنكر ليجتنب، احملليةالصحيفة 

                                                   
  .ِّٖ: اآلية، البقرة: سورة (ُ)

بىابي كيجيوًب صىبلىًة ا١بىمىاعىًة، ٙبقيق: كتاب: الصبلة، (،  ْْٔ( برقم: )ُُّ/ ُ)، صحيحوالبصارم ُب  أخرجو( ِ)
 (ُْٓ/ُ)صحيحو،  مسلم ُبكأخرجو ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. 

ٙبقيق: ٧بمد فؤاد ، كاللفظ لو يتصلفوف عن صبلة ا١بماعة كا١بمعةالذين : بابكتاب: الصبلة، (،  ِٓٓبرقم: )
 عبد الباقي، مرجع سابق.

 .ُِانظر إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق رقم: ( ّ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، كانظر: 

 (، مرجع سابق.ُِ-ُْ/ُِ)
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ككاف بدرجة ، ُب تسهيل التصلف عن الصبلة ا٤بفركضة مع ا١بماعة، العلماء ا٤بصالفة لؤلدلة
، ا٢بسنة يضان بدرجة ا٤بوعظةأككاف ، البياف للمعركؼ ليتبع كىو األمر بشهود صبلة ا١بماعة

  كالتحذير من عاقبتهم.، من خبلؿ التحذير من التشبو با٤بنافقْب ُب صفاهتم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًالبيت.ًًالحتسابًعلى:ًالثانيالنموذجًً ًفي ًجماعة ًنصلي ًق ال ًمن
 أحد سفراء الدكؿ اإلسبلمية ُب ا٤بملكة العربية السعودية. : المحتسب عليو
كالبيت من ٠باحة الشيخ حيث طلب السفّب كىو صاحب الدعوة : المحتسب فيو

حٌب ال يتعجلوا ُب ، ككاف ضيفان عنده إقامة صبلة ا٤بغرب ُب البيت، عبد العزيز بن باز
 كىم صائموف. إفطارىم

: حيث قاؿ -كفقو اهلل-ذكر االحتساب د. عبدالعزيز السدحاف  كقد: االحتساب
ٍب ٤با أراد ، يوؼ"دعا أحدي السفراء الشيخ إٔب اإلفطار ُب رمضاف ككانوا ٝبعنا من الض

)نصلي ُب البيت ٝباعة يا شيخ( فأطرؽ الشيخ ٍب ضرب : قاؿ صاحب الدعوة، الصبلة
، (ُ)«من سمع النداء فلم يأتو فال صالة لو إال من عذر»: بعصاه األرض كهنض قائبلن 

 .(ِ)كصلوا ٝباعة ُب ا٤بسجد"، فقاـ القـو كلهم، قوموا فاذىبوا إٔب ا٤بسجد
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

كأنو كاف ال ، إقامة الصبلة ُب ا٤بنزؿ ببل عذر، أف احتسابو مشل ُب ٦باؿ العبادة: ما يلي
كأنو كاف يتأسى برسوؿ اهلل ، ٲبنعو من االحتساب مقامات الناس االجتماعية كمناصبهم

، كأنو ٓب ٲبنعو من االحتساب كونو ضيفان ُب بيت الداعي، فيليب الدعوةصلى اهلل عليو كسلم 
كأف انكاره صاحبو ، كأنو تريث قليبلن قبل االنكار يستحضر الدليل كٱبتار القوؿ ا٤بناسب

 االستدالؿ با٢بديث الشريف الصحيح.
                                                   

بًكتىابي اٍلمىسىاًجًد رضي اهلل عنو  اٍبًن عىبَّاسو ( من ركاية ّٕٗ)برقم: ( َِٔ/ُ)ُب سننو، ابن ماجو أخرجو ( ُ)
الناشر: دار إحياء الكتب ، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ابي التػٍَّغًليًظ ًُب التَّصىلًُّف عىًن ا١بٍىمىاعىة، بكىا١بٍىمىاعىاتً 

، (ّّٖ/ُ)، مشكاة ا٤بصابيح: صحيح، انظر: -رٞبو اهلل-كقاؿ األلباين  يصل عيسى البايب ا٢بليب.ف -العربية 
قاؿ النوكم: حديث صحيح، "، مرجع سابق. كقاؿ أيضان: األلباين، ٙبقيق: مد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمرمحمل

 أليب، (ٔٔ/ّ)األـ،  داكدصحيح أيب ، انظر: "الشيصْب، ككافقو الذىيب كقاؿ ا٢باكم: ىو صحيح على شرط
الناشر: مؤسسة ، ىػ(َُِْعبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األلباين )ا٤بتوَب: 

ا عىلىى التػٍَّغًليًظ كىالتٍَّشًديًد، كىالى ريٍخصىةى كقاؿ الَبمذم: " غراس للنشر كالتوزيع، الكويت. كقىاؿى بػىٍعضي أىٍىًل العًٍلًم: ىىذى
 ، مرجع سابق.شاكرقيق: أٞبد ٙب، (ِّْ/ُ)، سنن الَبمذمانظر:  .حىدو ُب تػىٍرًؾ ا١بىمىاعىًة ًإالَّ ًمٍن عيٍذرو"أًلى 

 .، مرجع سابق، د. عبدالعزيز بن ٧بمد السدحاف(ّٕص، )-رٞبو اهلل-( اإلماـ ابن باز ِ)
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ره نكاإكصاحب ، بالقوؿ ا٤بباشر، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كبدرجة البياف ، فكاف إنكاره ٗبرتبتْب من مراتب التغيّبكىو ا٤بفارقة باللساف انكاره بالقلب 

كبياف ا٤بعركؼ كىو بياف كجوب شهود ، للمنكر ليجتنب كىو تعمد ترؾ الصبلة مع ا١بماعة
  كاالمتثاؿ بالقدكة ا٢بسنة.، صبلة ا١بماعة
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ًالثالثًًالنموذج :ًً ًمن ًعلى ًًًًأق امالحتساب ًالكسوف ًعلىًًصالة اعتماداا
ً.(ُ)قبلًرؤيتوًو،ًالحساب

 بعض أئمة ا٤بساجد.: المحتسب عليو
كعدـ ، إقامة صبلة الكسوؼ برؤية الكسوؼ: ترؾ الواجب كىو: المحتسب فيو

 االعتماد على حساب ا٢بسابيْب.
على أئمة ا٤بسجد ىذا العمل من خبلؿ كلمة  -رٞبو اهلل-كقد أنكر : االحتساب

 .(ِ)منشورة
ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن ": كجاء ُب كلمتو

فقد نشرت صحيفة الرياض ُب عددىا الصادر ُب يـو األحد : أما بعد، اىتدل ّٔداه
نقبل عن عبد العزيز بن سلطاف الشمرم مدير مراصد األىلة ، ىػُُْٔ/ٝبادل األكٔب/ُْ

كا١بيوفيزياء ٗبدينة ا٤بلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية أف القمر سيكسف ٗبعهد ٕبوث الفلك 
كما نشرت الصحيفة ا٤بذكورة ُب عددىا الصادر يـو االثنْب ،  مساء اليـو ا٤بذكور

عميد كلية العلـو ُب ، أف عبد الرٞبن بن ٧بمد أبو عمة، ىػُُْٔ/ٝبادل األكٔب/ِٗ
ٝبادل /َّكسف صباح يـو الثبلثاء جامعة ا٤بلك سعود ذكر للرياض أف الشمس ست

 ىػ.ُُْٔ/األكٔب
من الشهر ا٤بذكور مع عدـ  ُٓكبلغِب أف بعض أئمة ا٤بساجد عملوا بذلك ليلة 

، فرأيت أف من الواجب على مثلي بياف ا٢بكم الشرعي ُب ىذا األمر، كجود الكسوؼ
الكسوؼ  صحت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باألمر بصبلة قد: فأقوؿ

: كالذكر كالدعاء عندما يرل ا٤بسلموف كسوؼ الشمس أك القمر فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
إف الشمس كالقمر آيتاف من آيات اهلل ال ينكسفاف لموت أحد كال لحياتو كلكن اهلل »

                                                   
د. ٧بمد الشويعر، : باز، ٝبع كترتيب٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن انظر: ( ُ)

 .، مرجع سابق(َّ/ُّ)

 .ىػُُْٔ/ٖ/َِ( بتاريخ ُِٓٓالعدد )، ( ٦بلة الدعوةِ)
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 (ُ)«يرسلهما يخوؼ بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا كادعوا حتى ينكشف ما بكم
فعلق صلى  (ِ)«رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اهلل كدعائو كاستغفارهفإذا »: كُب لفظ آخر

 اهلل عليو كسلم األمر بالصبلة كالدعاء كالذكر كاالستغفار برؤية الكسوؼ ال ٖبرب ا٢بسابيْب.
 فالواجب على ا٤بسلمْب ٝبيعا التمسك بالسنة كالعمل ّٔا كا٢بذر من كل ما ٱبالفها.

اعتمادا على خرب  ٓ -ُٓلكسوؼ ليلة االثنْب كبذلك يعلم أف الذين صلوا صبلة ا
 .(ّ)"..اْب.ا٢بسابيْب قد أخطئوا كخالفوا السنة

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا ما  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
إقامة صبلة ا٣بسوؼ على غّب ىدم النيب صلى اهلل ، أف احتسابو مشل ُب ٦باؿ العبادة: يلي

، بْب ا٣بطأ عند ا٤بصالف كمنشأه حٌب ال يقع فيو مرةن أخرلكأنو ، كأئمة ا٤بساجد، عليو كسلم
كأنو يسعى ، كأنو كاف يتابع ما ٰبدث عند الناس من أخطاء فيصححها حٌب ال ينتشر ا١بهل

كما انو ،  ُب نشر احتسابو عرب كسائل اإلعبلـ ليطلع عليو أكرب طائفة من الناس ليعم النفع
لنشر االحتساب ، اإلعبلـ ا٤بناسب كالرائج عند الناس أك احملتسب عليهمٱبتار من كسائل 

كانو ، كأف احتسابو اشتمل على ذكر األدلة الصحيحة كالقطعية من الكتاب كالسنة النبوية، فيو
 استدؿ بالقاعدة األصولية كىي أف األصل ىو ابقاء اللفظ على ظاىره.

كبدرجة التبيْب ، كبالكتابة التابعة لو، اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة 
كببياف ا٤بعركؼ ، كىو االعتماد ُب اقامة صبلة الكسوؼ على أىل ا٢بساب ليجتنبللمنكر 

كأنو يبْب مقصده من االحتساب ، كىو إقامة صبلة الكسوؼ عند رؤية الناس الكسوؼ
كلمتو بالدعاء للجميع   كأنو ختم، تذكّبان بالواجب كتلطفنا باحملتسب عليهم، كىو النصح

 بالعلم النافع ك التوفيق كا٥بداية للحق.
                                                   

: الصَّبلىًة ًُب كيسيوًؼ الشٍَّمسً ، كتاب: ا١بمعة، ََُْبرقم:  (ّْ/ِ)و، صحيحأخرجو البصارم ُب ( ُ) ، بىابي
  .عبد الباقي، مرجع سابق٧بمد فؤاد : ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم

: الذٍّْكًر ُب الكيسيوؼً َُٗٓبرقم:  (ّٗ/ِ)، ( أخرجو البصارم ُب صحيحوِ) ٙبقيق: ٧بمد ، ، كتاب: ا١بمعة، بىابي
 ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.: زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر ُِانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق رقم: ( ّ)
 سابق. (، مرجعّّ-َّ/ُّلسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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 . المخالفات المتعلقة برؤية األهلة: ثانيالمطلب ال

ًاألول ًالنموذج :ًً ًمن ًعلى ًعدةًًالحتساب ًفي ًالخطأ ًيقع ًقد ًأنو أنكر
ً.ً(ُ)رمضان

 .-رٞبو اهلل- ٠باحة شيخ األزىر الشيخ جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق: المحتسب عليو
فقد كقع ُب إحدل السنوات ا٣بطأ ُب اثبات رؤية ىبلؿ رمضاف : المحتسب فيو

 نكارفأ، كٓب يصم الناس حينها إال ٜبانية كعشرين يومان ، كتبْب ا٣بطأ عند رؤية ىبلؿ شواؿ
من خبلؿ تصريح لو ُب  -رٞبو اهلل-٠باحة شيخ األزىر الشيخ جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق 

ٍب قضاء اليـو األكؿ من ، ان يوم ٜبانية كعشرينرمضاف  صياـ، صحيفة األخبار ا٤بصرية
 رمضاف باعتبار كقوع خطأ ُب ٙبديده.

على شيخ  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز : االحتساب
األزىر ما صدر منو من قوؿ خاطئ من خبلؿ كتاب بعثو إليو كىو منشور ُب ٦بموع 

 الفتاكل.
بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ا٤بكـر ٠باحة شيخ األزىر من عبد العزيز ": كنصو

 : كفقو اهلل ٤با ٰببو كيرضاه، الشيخ جاد ا٢بق علي جاد ا٢بق
فقد بلغِب بالنشرة ا٤برفقة تصريح ٠باحتكم : كبعد، سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

األكؿ من رمضاف يوما ٍب قضاء اليـو  ِٖلصحيفة األخبار ا٤بتضمن إنكار صياـ رمضاف 
 باعتبار كقوع خطأ ُب ٙبديده... إْب.

كأخرب ٠باحتكم أنِب استغربت ما تضمنو ىذا التصريح؛ ٤با أعلمو عن فضيلتكم من 
كقد ثبت ُب األحاديث الصحيحة ، العلم كالفضل كأف مثل ىذا ا٢بدث ال ٱبفى عليكم

، عن تسعة كعشرين يوماا٤بستفيضة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف الشهر ال ينقص 
                                                   

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)
 سابق. (، مرجعُٖٓ-ُٕٓ/ُٓ)
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فإنو يتعْب ، كمٌب ثبت دخوؿ شواؿ بالبينة الشرعية بعد صياـ ا٤بسلمْب ٜبانية كعشرين يوما
أفطركا اليـو األكؿ من رمضاف فعليهم قضاؤه؛ ألنو ال ٲبكن أف يكوف الشهر ٜبانية  أف يكونوا

 كإ٭با الشهر تسعة كعشركف يوما أك ثبلثوف.، كعشرين يوما
أف  ُٓٓ -ُْٓ( من فتاكاه ص ِٓاإلسبلـ ابن تيمية ُب ا١بزء )كقد ذكر شيخ 

ىذا حدث ُب زمن علي رضي اهلل عنو صاموا ٜبانية كعشرين يوما كأمرىم علي بصياـ اليـو 
 الذم نقصهم كإٛباـ الشهر تسعة كعشرين يوما.

كال ، إذا كاف قد صدر من فضيلتكم ٥با خبلفو، فآمل التنويو على الصحيفة بالصواب
كسيأخذ بفتواكم من ال ٰبصيو إال اهلل كيعتمدكف ، ى أف فضيلتكم ٧بل الثقة كاالعتبارٱبف

كلوجوب التناصح بيننا كالتواصي با٢بق كالتعاكف على الرب كالتقول رأيت الكتابة إٔب  عليها.
كأف ٯبعلنا ، فضيلتكم ُب ذلك. كاهلل ا٤بسئوؿ أف يوفقنا ٝبيعا إلصابة ا٢بق ُب القوؿ كالعمل

 إنو جواد كرًن. ، م من ا٥بداة ا٤بهتدينكإياك
 .(ُ)"كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، أثابكم اهلل

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
كمشل ، إنكار كقوع ا٣بطأ ُب عدة رمضاف، أف احتسابو مشل ُب جانب العبادات: ما يلي
كأنو ال حدكد جغرافية الحتسابو كال مكانة ، كالواليات الشرعية، الفتول كأصحاب، العلماء

كأنو ، كيثِب عليهم ٗبا ىم أىل لو، كأنو يتلطف مع العلماء كيقدر ٥بم قدرىم، ٛبنعو منو
كبياف ، الشرح ا٤بصتصر للعمل با٢بديث الوارد ُب عدة الشهوراستدؿ بصحيح السنة مع 

أف احملتسب البد أف يكوف مطلعان على أخبار السلف كأب كتبْب منو ، كجوب العمل بالسنة
كأنو عندما ، متمكنان من الرد على ا٤بصالفْب، ليكوف حاضر االستشهاد، أفعا٥بم ُب النوازؿ

فإنو ال ، يتضح ا٢بق للمحتسب فبلبد من العمل بو كلو كاف سيحدث عند الناس بو البلبلة
كختمو ، قصد من الكتابة كىو كاجب النصحكأنو ختم احتسابو ببياف ا٤ب، حياء ُب الدين

 بالدعوة للرجوع للحق كالدعاء للمصالف.
                                                   

كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل ُ)
 ، مرجع سابق.(ُٖٓ-ُٕٓ/ُٓ)
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من خبلؿ مكتوب ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه مرتبة اللساف 
، يوما ِٖصياـ رمضاف كقوع ا٣بطأ ُب إنكار كبدرجة البياف للمنكر كىو ، شصصي بعثو لو

كبياف ا٤بعركؼ كىو بياف ، رمضاف باعتبار كقوع خطأ ُب ٙبديده ٍب قضاء اليـو األكؿ من
كبياف كجوب قضاء اليـو ، صحة العمل كصحة الفتول كأف ٥بم سلفنا فيو من خّب القركف

كٓب ٰبتج ُب ىذا ا٤بوضع للموعظة ألف ، يومان  ِٗاألكؿ من رمضاف ليصّب عدد أياـ الصـو 
 ا٣بطأ كقع عن شبهة. 
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ًً ًالثانيالنموذج :ًً ًأىمية ًمن ًق لل ًمن ًعلى ًألىلةاًترائيالحتساب مًًوعظًّ،
ًالحسابأش ًالرؤية،ًن ًلقبول ً.وجعلوًشرطاا

 رشاد قبيص.ك د. ، أمْب عامرك ا٤بهندس/ ، عبندة يد. عل: المحتسب عليو
 : "نشر ا٤بذكورين مقاالت ُب صحف ٨بتلفة: المحتسب فيو

الصادر يـو صحيفة الدستور األردنية ُب عددىا ُب  علي عبندة د. -
 ىػَُْٕ/ٗ/ُٕ

 .ىػَُْٕ/ُُ/ُُٓب صحيفة الشرؽ األكسط بتاريخ  أمْب عامرـ.  -
 .ىػَُْٕرشاد قبيص نشرتو جريدة األخبار ا٤بصرية غرة رمضاف سنة  د. -

، ككلهم جـز فيها بصحة االعتماد على ا٢بساب ُب إثبات دخوؿ الشهر كخركجو
تؤكد عدـ إمكانية رؤية ىبلؿ رمضاف مساء كزعم الدكتور علي عبندة بأف ا٢بقائق العلمية 

 .(ُ)"ـ مطلقإُٖٗ/ْ/ِٕاالثنْب 
كقد انكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز ىذا القوؿ ا٤بصالف من ا٤بذكورين : االحتساب

 ىػ.َُْٕ/ُِ/ُٖ( بتاريخ َُْٕ)جريدة ا٤بدينة( العدد )من خبلؿ بياف منشور ُب 
كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل ، اهللكالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ، ا٢بمد هلل": كنصو

كما نشر  ...فقد اطلعت على ما نشرتو صحيفة الدستور األردنية ُب عددىا: أما بعد، ّٔداه
الذم نشرتو جريدة  ...كا٣برب ا٤بنسوب للدكتور رشاد قبيص ...ُب صحيفة الشرؽ األكسط

جزمهم باعتماد من  -عفا اهلل عنا كعنهم-ىػ َُْٕغرة رمضاف سنة ، األخبار ا٤بصرية
ا٢بساب ُب إثبات األىلة. كزعم الدكتور علي عبندة بأف ا٢بقائق العلمية تؤكد عدـ إمكانية 

حيث قاؿ بغيابو قبل غركب ، ـ مطلقإُٖٗ/ْ/ِٕرؤية ىبلؿ رمضاف مساء االثنْب 
، قبل ذلك من أف ا٢بسابات الفلكية الدقيقة دقيقة بناء على ما ذكره َِالشمس ٕبوإب 

، لتقوًن ا٥بجرم اإلسبلمي الذم أقرتو معظم البلداف اإلسبلمية كمن بينها األردفكجداكؿ ا
                                                   

( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)
 (، مرجع سابق.ُّْ-ُِٕ/ُٓ)
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 إٔب آخر ما ذكر.
كبناء على ذلك رأيت أف أكضح للقراء ما ُب ىذا الكبلـ من ا٣بطر العظيم كا١برأة 

كنبذ ما صحت بو السنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كراء  على دين اهلل كرسولو
 أقواؿ الفلكيْب كأصحاب التقاكًن على ما دؿ عليو كتاب اهلل عز كجل كسنة كتقدًن، الظهر

رسولو صلى اهلل عليو كسلم من تعليق إثبات دخوؿ الشهر كخركجو برؤية ا٥ببلؿ أك إكماؿ 
 العدة.

كحكمو صلى اهلل عليو كسلم يعم زمانو كما بعده إٔب يـو القيامة؛ ألف اهلل عز كجل 
 زبُّ: كما قاؿ سبحانو،  عة كاملة ال يعَبيها نقص بوجو من الوجوهبعثو إٔب العا٤بْب بشري

َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
كىو سبحانو يعلم أف  (ُ)

كٓب يأمر عباده ُب كتابو أك على ، الفلكيْب قد ٱبالفوف ما يشهد بو الثقات من رؤية األىلة
شرطا ُب  أك اعتباره، لساف رسولو صلى اهلل عليو كسلم باالعتماد على ا٢بساب الفلكي

كمن اعترب ذلك فقد استدرؾ على اهلل كعلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم كألـز ، صحة الرؤية
كىو أال ٚبالف الرؤية ما يدعيو الفلكيوف ، ا٤بسلمْب بشرط ال أصل لو ُب شرع اهلل ا٤بطهر

كقد صرحت األحاديث الصحيحة ا٤بستفيضة  من عدـ كالدة ا٥ببلؿ أك عدـ إمكاف رؤيتو
اهلل صلى اهلل عليو كسلم بإبطاؿ ىذا الشرط كاالعتماد على الرؤية أك إكماؿ  عن رسوؿ

 .(ِ)..."العدة
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
، إحياء سنة الَبائي لؤلىلة عند دخوؿ الشهر، أف احتسابو مشل ُب جانب العبادات

كما يكتب من ، كا٤بثقفْب كالكتاب، كعظىم شاف ا٢بساب، األىلةرؤية كمن قلل من أٮبية 
كأنو أنكر على ثبلثة ٨بالفْب ، كالصحف اليومية، مقاالت كينشر ُب كسائل اإلعبلـ

                                                   
 .ّاآلية: ، ا٤بائدة: سورة (ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ، كانظر: ُْانظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ا٤بلحقات، ا٤بلحق رقم: ( ِ)
 (، مرجع سابق.ُّْ-ُِٕ/ُٓالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )
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كأف احتسابو ، التفاؽ كقوعهم ُب منكر كاحد ككقت متقارب، كمتفرقْب ُب احتساب كاحد
، ك أنكر على ا١بميع دكف تفرقو بينهم، عرفت من خبللو ةألف الشبه، نشر ُب االعبلـ

كاستدؿ بأنواع ، كالتحذير من ٨بالفتو، كأظهر مدل قوة ٛبسكو بالنص الشرعي كالعمل بو
مع ، كأزاؿ الشبو لدل ا٤بصالفْب بطرح افَباضات ٍب ا١بواب عنها، بأدلة الكتاب كالسنة

 استداللو بالكتاب العظيم كصحيح السنة النبوية.
ككاف بدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه مرتبة اللساف

كبياف ا٤بعركؼ ، للمنكر ليجتنب كىو خطورة القوؿ باالكتفاء با٢بساب بدؿ رؤية األىلة
ككاف احتسابو بدرجة ، العمل بنصوص الَبائي ُب اثبات دخوؿ الشهر كخركجو: ليتبع كىو

كترؾ العمل بالنصوص ، ا حذر من ٨بالفة السنة عند العمل با٢بسابالوعظ ا٢بسن عندم
  ُب الَبائي.
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 المخالفات المتعلقة بالحج.: لثالمطلب الثا

ًمنًً:ًاألولًًالنموذج ًعلى ًميق اتالحتساب ًجدة ًبأن ًالمغربًأفتى   .(ُ)ألىل

 .عبد اهلل كنوف /الشيخ: المحتسب عليو
اإلحراـ ألىل تأخّب نشرت ُب صحيفة ا٤بيثاؽ ا٤بغربية حوؿ فتول : المحتسب فيو

كذلك لوجود ، مع مركرىم على ا٤بيقات جدةالوصوؿ إٔب  إذا كانوا ُب الطائرة حٌبا٤بغرب 
 مشقة ُب الغسل كالصبلة ُب الطائرة عند االستعداد لئلحراـ.

ىذه الفتول على  -رٞبو اهلل- كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز: االحتساب
فقد اطلعت على ": كنصو (ِ)ا٤بصالفة لؤلدلة الصرٰبة الصحيحة من خبلؿ تعقيب نشر

فتول لصاحب الفضيلة الشيخ عبد اهلل كنوف قد نشرت ُب صحيفة ا٤بيثاؽ ا٤بغربية حوؿ 
كمع تقديرم لعلمو ، فاستغربتها كثّبا، اإلحراـ من الطائرة ألىل ا٤بغرب كتأخّبه إٔب جدة

كأف تأخّب اإلحراـ إٔب جدة للحاج ، رأيت التنبيو على عدـ صحة ىذه الفتولفقد ، كفضلو
ا٤بغريب أك ا٤بعتمر أمر ٨بالف لؤلحاديث الصحيحة الدالة على كجوب اإلحراـ من ا٤بواقيت 

كمنها ا١بحفة ألىل مصر كالشاـ كا٤بغرب كسائر  صلى اهلل عليو كسلم اهللالٍب كقتها رسوؿ 
 دكؿ مشاؿ أفريقيا.

لواجب على ا٢باج ا٤بغريب أف ٰبـر إذا حاذل ا٤بيقات جوا كبرا كٕبرا كما ىو نص بل ا
ليس  صلى اهلل عليو كسلم كالتوقيت من النيب ا٢بديث الشريف. ككما نص عليو أىل العلم.

كاهلل  بل ىو توقيت للمسلمْب إٔب يـو القيامة.، صلى اهلل عليو كسلم اهللتوقيتا لزمن رسوؿ 
فدؿ على دخوؿ ركأّا ُب ، لم أنو سيكوف ُب آخر الزماف طائرات كغّبىاسبحانو كتعأب يع

                                                   
اذ ميقاتا قبلها أحـر منها كمن من كفد إٔب ا٢بج أك العمرة من طريق جدة كٓب ٰب: "لكن -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ ( ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة ". قدـ إٔب جدة عن طريق البحر من ا١بزء احملاذم ٥با من السوداف
(، مرجع ِّ/ ُٕ) (ُِٓ/ ُٔ( )ّٗ-ّٕ/ ُٕالشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )

 على ما كتب ُب التقوًن القطرم. -رٞبو اهلل-كما فيو من إنكار الشيخ سابق. 

 ىػ.َُْٗ( عاـ ِْ( نشرت ُب ٦بلة )البحوث اإلسبلمية( العدد )ِ)
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 ذلك. كإذا خاؼ راكبها من ٘باكز ا٤بيقات قدـ اإلحراـ قبل كصولو ا٤بيقات احتياطا.
كما ذكره األستاذ عبد اهلل من عدـ ٛبكن ا٤بسافر من االستعداد ُب الطائرة بالغسل 

مع العلم بأف ، بيتو أك بلده قبل ركوبو الطائرةكالصبلة فإف بإمكاف ا٢باج أف يستعد ُب 
كىكذا الوضوء ليس بواجب. فلو أحـر من دكف ، الغسل ليس بواجب كإ٭با ىو مستحب

كىكذا الصبلة قبل اإلحراـ ليست كاجبة كإ٭با ىي  كضوء كال غسل فإحرامو صحيح.
الصريح ُب مستحبة عند ا١بمهور. كقاؿ بعض أىل العلم ال تستحب لعدـ الدليل الصحيح 

 ذلك.
فلو أحـر ا٢باج أك ا٤بعتمر من دكف كضوء كال غسل فإحرامو صحيح كال ٯبوز تأخّب 
الواجب عن كقتو أك مكانو من جل ٙبصيل ا٤بستحب؛ بل ٯبب البدار بالواجب كإف فات 

 ا٤بستحب. كىذا أمر كاضح ال غبار عليو.
الفتول؛ ألف الرجوع  فنصيحٍب لؤلستاذ أخينا الشيخ عبد اهلل كنوف الرجوع عن ىذه

كىو خّب من التمادم ُب فتول ٚبالف ، كىو شرؼ لو، للصواب ىو الواجب على ا٤بؤمن
الدليل. كأساؿ اهلل أف يوفقنا كإياه كسائر إخواننا إلصابة ا٢بق ُب القوؿ كالعمل إنو جواد  

 .(ُ)"كرًن كصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-يخ عبدالعزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الش

من  ما يتصل بالركن ا٣بامس كىو ا٢بج، جانب العباداتُب أف احتسابو مشل : ما يلي
ككاف ٰبتسب على ا٤بنكرات كلو كاف كقوعها ُب غّب ا٤بملكة العربية ، كمشل العلماء، ا٤بواقيت

، ماء من فتاكل حرصان على الدينكيتابع ما يصدر من العل، -حرسها اهلل-السعودية 
كأنو نشر ، كيطلع على ما ينشر ُب كسائل اإلعبلـ ٩با لو عبلقة باإلسبلـ، كحراسة للشريعة

كأنو ُب احتسابو اكتفى باإلشارة إٔب ، احتسابو ُب كسيلة اعبلمية ألف ا٤بنكر نشر كذلك
ابو اللبس الذم كأزاؿ ُب احتس، ا٢بديث الصحيح دكف ذكره ألف احملتسب عليو يعلم بو

 ك استدؿ بقاعدة أصولية ُب عدـ تأخّب الواجب.، التبس على صاحب الفتول
                                                   

-ّٕ/ُٕ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)
 (، مرجع سابق.ّٗ
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كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
ٔبواز اإلحراـ من جدة ٤بن مر على كالقوؿ ، للمعركؼ كىو كجوب اإلحراـ من ا٤بواقيت

كىو القوؿ بأف جدة  كبياف ا٤بنكر ليجتنب، دكف جعلو من ا٤بواقيت، ا٤بشقةا٤بيقات لرفع 
للرجوع  للمحتسب عليو ختم احتسابو بالدعوةقد أنو تبْب منو ك ، ميقات كىو ٓب ينص عليو

 .ى ذلكللحق كالتشجيع عل
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ًالحجالحتسابًعلىًً:ًالثانيالنموذجًً ًأعمال ًمن ًجعل ًمنًًًالمسيرة،ًًمن للبراءة
ً.ًالمشركين

الذين يدعوف للقياـ ، ٤بذىب اإلثِب عشرم اتباع ا٣بميِبدعاة ا: المحتسب عليو
عمبلن ٗبا ُب القرآف الكرًن ُب ، ٗبسّبات للرباءة من ا٤بشركْب كيعدكهنا من أعماؿ ا٢بج

 .زعمهم
كجعلها ، الرباءة من ا٤بشركْب بقصد، بدعة ا٤بسّبات ُب موسم ا٢بج: المحتسب فيو

 . (ُ)من أعماؿ ا٢بج
ىذا ا٤بنكر ُب  -رٞبو اهلل- كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز: االحتساب
كعلى آلو ، كصلى اهلل كسلم على رسولو ٧بمد بن عبد اهلل، ا٢بمد هلل": بياف أصدره كنصو

فإف اهلل أكجب على عباده ا٤بؤمنْب الرباءة من : أما بعد، كمن اىتدل ّٔداه، كصحابتو
 حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ: أنزؿ ُب ذلك قولو سبحانوك ، ا٤بشركْب ُب كل كقت

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
َّحص مس خس حس جس مخ جخ

(ِ). 
: كأنزؿ ُب ذلك سبحانو ُب آخر حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم قولو عز كجل

َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
كصحت األحاديث ، اآليات (ّ)

الصديق رضي اهلل عنو عاـ تسع من ا٥بجرة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو بعث 
ٍب أتبعو بعلي رضي اهلل عنو ليبلغ الناس ، يقيم للناس حجهم كيعلن الرباءة من ا٤بشركْب

كبعث الصديق رضي اهلل عنو مؤذنْب مع علي رضي اهلل عنو ينادكف ُب الناس ، ذلك
كال يطوؼ ، مشرؾ كال ٰبج بعد ىذا العاـ، ال يدخل ا١بنة إال نفس مؤمنة: بكلمات أربع
كمن ٓب يكن لو عهد فلو ، كمن كاف لو عند رسوؿ اهلل عهد فأجلو إٔب مدتو، بالبيت عرياف

                                                   
العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد ُ)

 (، مرجع سابق.ُٔٔ/ٖ)

 .ْاآلية: ، سورة: ا٤بمتحنة (ِ)
 .ُاآلية: ، سورة: التوبة (ّ)
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َّىن من خن حن جنُّ: كما قاؿ عز كجل،  أربعة أشهر يسيح ُب األرض
(ُ) ،

كما قاؿ اهلل عز كجل ،  كبعدىا أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بقتاؿ ا٤بشركْب إذا ٓب يسلموا
َّخئ حئ جئ ييُّ: ُب سورة التوبة

األربعة الٍب أجلها ٥بم عليو الصبلة : يعِب (ِ)
 مئُّ: كالسبلـ ُب أصح قوٕب أىل العلم ُب تفسّب األشهر ا٤بذكورة ُب ىذه اآلية

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ
َّحصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

(ّ). 
كىو الذم أكضحتو األحاديث عن النيب صلى اهلل ، ىذا ىو ا٤بشركع ُب أمر الرباءة

أما القياـ با٤بسّبات  )التوبة(.: كبينو علماء التفسّب ُب أكؿ تفسّب سوره براءة، كسلم عليو
كا٤بظاىرات ُب مواسم ا٢بج ُب مكة ا٤بكرمة أك غّبىا؛ إلعبلف الرباءة من ا٤بشركْب فذلك 

فالواجب على كل من كاف يفعلو ، كيَبتب عليو فساد كبّب كشر عظيم، بدعة ال أصل ٥با
على الدكلة كفقها اهلل منعو؛ لكونو بدعة ال أساس ٥با ُب الشرع كالواجب ، تركو

 .(ْ)..."ا٤بطهر
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
، ا٤بصالفات الٍب تقع ُب ا٢بج من الفرؽ الضالة، أف احتسابو مشل ُب جانب العبادات

ـٌ كضبلالت ُب العقيدة كأنو احتسب على مرتكب كأف ، ا٤بنكر ُب العبادة كلو كاف عنده طوا
كاعتمد ُب احتسابو عند ، ٨بالفاتو ُب العقيدة ال ٛبنع من االحتساب عليو فيما ىو دكف منها

إبطاؿ أدلة ا٤بصالفْب ذكر التفسّب الصحيح لآليات الكرٲبات من خبلؿ فهم السلف من 

                                                   
 .ِاآلية: ، سورة: التوبة (ُ)

 .ٓاآلية: ، سورة: التوبة (ِ)

 .ٓاآلية: ، سورة: التوبة (ّ)

 .ُٓملحق رقم:  انظر: ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة،( ْ)
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، كانظر: 

 (، مرجع سابق.َُٕ-ُٔٔ/ٖ)
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، ٥با دليل على كوهنا بدعة باطلة رضي اهلل عنهم كأف عدـ عمل الصحابة، أىل التفسّب
ٗبنع ىذه ، كناشد كالة األمر لكوف عندىم القدرة كالصبلحية، كدعاىم للرجوع للحق كالتوبة

 البدعة احملدثة.
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

كبياف ، ىذه الدعوة للمسّبات ُب ا٢بج كأهنا من احملدثات ببياف بدعية، للمنكر ليجتنب
ككاف أيضان ، عن ىذا الفعلاألمر بالتوبة كالرجوع ىو ك كبياف ا٤بعركؼ ، بطبلف االستدالؿ ٥با

بدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة عند حديثو عن البدع كالتحذير من ٨بالفة الرسوؿ صلى اهلل عليو 
  .كاألمر باتباعو كسلم
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، الدعوة إلى هللا تعالىب المتعلقةالمخالفات : رابعالمطلب ال
  .واالحتساب

ًاألول:ًً ًتعالىفيًًخالف اتًًالمًعلىًًالحتسابالنموذج ًاهلل ًإلى  .(ُ)الدعوة
 عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق.: المحتسب عليو
-ُّ: فحةص فصوؿ من السياسة الشرعية: دعواه ُب كتابو ا٤بسمى: المحتسب فيو

 ات(.ا٤بظاىر إٔب اهلل تعأب )أف من أساليب النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الدعوة  .ِّ
ىذه الدعوة  -اهلل رٞبو- كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز: االحتساب

: ذكرًب ُب كتابكم": -رٞبو اهلل-كىذا نص إنكاره قاؿ ، الباطلة لعبدالرٞبن عبد ا٣بالق
أف من أساليب النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب : ِّ، ُّص )فصوؿ من السياسة الشرعية( 

فأرجو اإلفادة عمن ذكر ذلك؟ ، الدعوة التظاىرات )ا٤بظاىرة( كال أعلم نصا ُب ىذا ا٤بعُب
فالواجب الرجوع عن ذلك؛ ، فإف ٓب يكن لكم ُب ذلك مستند، كبأم كتاب كجدًب ذلك؟

ك٤با قد علم من ا٤بفاسد الكثّبة ُب ، ألين ال أعلم ُب شيء من النصوص ما يدؿ على ذلك
فإف صح فيها نص فبل بد من إيضاح ما جاء بو النص إيضاحا كامبل ، استعماؿ ا٤بظاىرات

 .(ِ)"حٌب ال يتعلق بو ا٤بفسدكف ٗبظاىراهتم الباطلة
 ال حقان على ما اعتمد عليو الكاتب من الدليل -رٞبو اهلل-كقد اطلع ٠باحة الشيخ 

مدارىا على ": -اهللرٞبو -فقاؿ ، (ّ)كاية إسحاؽ بن أيب فركةفإذا طرقو جاءت من ر 
                                                   

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)
 ، مرجع سابق.(ِْٓ/ٖ)

ع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بمو ِ)
 سابق. (، مرجعِْٓ/ٖ)

ٍيبىةى، ثػىنىا عىٍبدي : "-رٞبو اهلل-قاؿ أبو نعيم ( ّ) ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني أىٍٞبىدى ٍبًن ا٢بٍىسىًن، ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني عيٍثمىافى ٍبًن أىيب شى ا٢بٍىًميًد حىدَّ
، عىٍن ٦بيىاًىدو،  ، ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني أىبىافى، عىٍن ًإٍسحىاؽى ٍبًن عىٍبًد اهلًل عىٍن ٍبًن أىبىافى ٍبًن صىاًلحو : ٍبني صىاًلحو ، قىاؿى عىًن اٍبًن عىبَّاسو

: أى  ؟ قىاؿى ، ٍبيَّ شىرىحى اهللي سىأىٍلتي عيمىرى رىًضيى اهللي تػىعىأبى عىٍنوي: "أًلىمّْ شىٍيءو ٠بيّْيتى اٍلفىاريكؽى ثىًة أىيَّاـو ٍسلىمى ٞبىٍزىةي قػىٍبًلي بًثىبلى
، فىمىا ُب اأٍلىٍرًض نىسىمىةه أىحى  ، لىوي اأٍلى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى : اهللي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى ـً فػىقيٍلتي ًة رىسيوًؿ صىٍدرًم ًلئٍلًٍسبلى بَّ ًإٕبىَّ ًمٍن نىسىمى

: أىٍينى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى؟، قىالىٍت أيٍخًٍب: ىيوى ًُب دىاًر اأٍلىٍرقىًم ٍبًن اأٍلىرٍ اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسى  قىًم لَّمى، قػيٍلتي
= 
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كلو صحت الركاية فإف ىذا ُب أكؿ اإلسبلـ قبل ، إسحاؽ بن أيب فركة كىو ال ٰبتج بو
  .(ُ)"ا٥بجرة كقبل كماؿ الشريعة

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
باب الدعوة إٔب اهلل تعأب كما يقع فيها من ، احتسابو مشل ُب ٦باؿ العبادةأف : ما يلي

كأف احتسابو قائم على أصل عظيم كىو الرد إٔب كتاب اهلل كسنة ، كا٤بؤلفْب، ا٤بصالفات
كأنو ٓب يطل الكبلـ ُب االحتساب على ، كرد ا٤بصالف ٥بما، رسولو صلى اهلل عليو كسلم
كقد ، كإ٭با أكرد حديثنا ضعيفنا، صحيح ٰبتاج إٔب ايضاح معناها٤بصالف لعدـ إيراده لدليل 

كأنو طالب ا٤بصالف ُب احتسابو بإحضار الدليل على أف من أساليب ، بْب سبب ضعفو
)البينة  عمبلن بالقاعدة، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب ا٤بظاىرات

ا٤بصالف على بياف كثرة ا٤بفاسد ا٤بَبتبة على  على ا٤بدعي( كأنو اعتمد ُب ابطاؿ دعول

                                       
= 

ابًًو جيليوسه ُب الدَّاًر، كىرىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو  كىسىلَّمى ُب اٍلبػىٍيًت، فىضىرىٍبتي ًعٍندى الصَّفىا، فىأىتػىٍيتي الدَّارى كىٞبىٍزىةي ًُب أىٍصحى
: فىصىرىجى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى ا ، قىاؿى هللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىأىخىذى اٍلبىابى فىاٍستىٍجمىعى اٍلقىٍوـي فػىقىاؿى ٥بىيٍم ٞبىٍزىةي: مىا لىكيٍم؟ قىاليوا: عيمىري

اًمًع ثًيىابًًو ٍبيَّ نػىثػىرىهي نػىثٍػرىةن فىمىا ٛبىىالىكى  : ٗبىجى ؟»أىٍف كىقىعى عىلىى ريٍكبىًتًو فػىقىاؿى : أىٍشهىدي أىٍف « مىا أىٍنتى ًبميٍنتىوو يىا عيمىري : فػىقيٍلتي قىاؿى
بػَّرى أىٍىلي  : فىكى ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي، قىاؿى عى الى إًلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، كىأىٍشهىدي أىفَّ ٧بيىمَّدن اًر تىٍكًبّبىةن ٠بًى هىا أىٍىلي الدَّ

 : ًيينىا؟ قىاؿى نىا كىًإٍف حى : يىا رىسيوؿى اهلًل أىلىٍسنىا عىلىى ا٢بٍىقّْ ًإٍف ميتػٍ : فػىقيٍلتي بػىلىى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، ًإنَّكيٍم »اٍلمىٍسًجًد، قىاؿى
ًييتيمٍ  : فىًفيمى ااًلٍخًتفىاءي؟ كى «عىلىى اٍلحىقِّ ًإٍف ميتٍُّم كىًإٍف حى : فػىقيٍلتي الًَّذم بػىعىثىكى بًا٢بٍىقّْ لىتىٍصريجىنَّ، فىأىٍخرىٍجنىاهي ًُب ، قىاؿى

ٍلنىا اٍلمىٍسًجدى، قى  ًر، لىوي كىًديده كىكىًديًد الطًَّحًْب، حىٌبَّ دىخى : فػىنىظىرىٍت ًإٕبىَّ صىفٍَّْبً، ٞبىٍزىةي ًُب أىحىًدٮًبىا، كىأىنىا ًُب اآٍلخى اؿى
، قػيرىٍيشه كىًإٔبى ٞبىٍزىةى، فىأىصىابػىتػٍهيٍم   كىآبىةه ٓبٍى ييًصبػٍهيٍم ًمثٍػلىهىا، فىسىمَّاين رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىٍومىًئذو اٍلفىاريكؽى
نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن  ، أليب(َْ/ُ)، حلية األكلياء كطبقات األصفياء. انظر: كىفػىرَّؽى اهللي بػىٍْبى ا٢بٍىقّْ كىاٍلبىاًطًل"

ٔبوار ٧بافظة مصر،  -الناشر: السعادة ، ىػ(َّْأٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين )ا٤بتوَب: 
، قاؿ -كىو: ابن أيب فركة - كىذا إسناد ضعيف جدان، إسحاؽ بن عبد اهلل: -رٞبو اهلل-. قاؿ األلباين ىػُّْٗ

سلسلة األحاديث انظر:  الركاية عنو". ككذبو بعضهم. -عندم-ل البصارم: "تركوه". كقاؿ أٞبد: "ال ٙب
عبد الرٞبن ٧بمد ناصر  ، أليبُّٓٔا٢بديث رقم:  (ّٕ/ُْ)، الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة

 ا٤بملكة -دار النشر: دار ا٤بعارؼ، الرياض ، ىػ(َُِْالدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األلباين )ا٤بتوَب: 
 .ـُِٗٗ-ىػُُِْ، ُط.، العربية السعودية

٧بمد الشويعر،  ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د.ُ)
 سابق. (، مرجعِْٔ/ٖ)
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كالٍب ال تتفق مع ما تسعى لو الشريعة اإلسبلمية كأصو٥با كالدعوة إليها من ، ا٤بظاىرات
 ٙبقيق األمن كالعدؿ.

كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كعلى ، القوؿ ٗبثل ىذا القوؿ منكر كافَباء ُب دين اهلل تعأب للمنكر ليجتنب كىو بياف أف

كبياف ، كبياف حرمة ا٤بظاىرات كعدـ صحة القوؿ ٔبوازىا، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ا٤بعركؼ كىو ا٢بث على التوبة كالرجوع للحق كعن القوؿ ٗبثل ىذا القوؿ أك االستدالؿ لو 

  اإلٍب من تعلق الناس ّٔذه األقواؿ الباطلة.كبدرجة ا٤بوعظة عند التحذير من كسب 
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ًال ًالحتسابثانيالنموذج ًبالحتسابًً: ًالمتعلقة ًالمخالف ات  .(ُ)على
 . بعض رجاؿ ا٥بيئة ُب جدة: المحتسب عليو
كىي ، ُب مسألة كشف الوجو ا٤بغَببات النساءعلى إحدل التشديد : المحتسب فيو

 .٧بل خبلؼ بْب العلماء
٠باحة الشيخ على رجاؿ ا٢بسبة التشدٌد ُب ىذه ا٤بسألة مع  كقد أنكر: االحتساب

كجود ا٣ببلؼ بْب العلماء كجاء إنكاره من خبلؿ كتاب بعثو إٔب الرئيس العاـ للهيئة ُب 
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ا٤بكـر ": ا٤بملكة العربية السعودية كنصو

٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كفقو اهلل سبلـ عليكم كرٞبة معإب الرئيس العاـ ٥بيئات األمر با
 اهلل كبركاتو.
فأشفع ٤بعاليكم مع كتايب ىذا الرسالة الٍب كتبها إٕب ا٤بدعو/ع.ع.إ ا٤بصرم : كبعد

ا١بنسية ا٤بتضمنة اإلفادة عما حصل لزكجتو من سوء ا٤بعاملة من بعض رجاؿ ا٥بيئة ُب 
يئة ُب جدة كغّبىا بالرفق كاألسلوب ا٢بسن ُب كأرجو بعد االطبلع عليها كصية ا٥ب، جدة

إنكارىم ا٤بنكر كال سيما كشف الوجو من ا٤برأة؛ ألف اهلل سبحانو يعطي على الرفق ما ال 
فالواجب ، يعطي على العنف. كال ٱبفى أف كشف الوجو ٧بل خبلؼ بْب أىل العلم كشبهة

كف حاجة إٔب طلب ا١بواز أك الرفق ُب إنكاره كالدعوة إٔب ا٢بجاب باألسلوب ا٢بسن من د
أك إركأّا السيارة إٔب ا٤بكتب كال سيما الغريبات من النساء فإهنن أحق بالرفق لغلبة ، اإلقامة

 ا١بهل عليهن كاعتيادىن الكشف ُب ببلدىن إال من رحم اهلل.
إنو ، كأسأؿ اهلل سبحانو أف ٲبنحكم التوفيق لكل ما فيو رضاه كيعينكم على كل خّب

 .(ِ)"قريب. كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو٠بيع 

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 سابق. (، مرجعُّٕ/ٕ)

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 (، مرجع سابق.ُّٕ/ٕ)
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ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
، كا٤بسؤكلْب، أف احتسابو مشل ُب ٦باؿ العبادة باب ا٢بسبة كما يقع فيو من ا٣بطأ: ما يلي

كأنو ، كٰبيلو للجهة ا٤بناسبة، كأنو يسمع من كل صاحب دعول دعواه، كأصحاب الواليات
كأنو ٰبث ، لكن دكف تشديد اعترب ا٤بسألة من ذكات ا٣ببلؼ الٍب يصح فيها األمر كالنهي

مع أمره ، با١بهل كالعادةكاعذاره ، ا٤بصالفعلى  ٢بلمكا، عدـ التشددعلى التحلي بالرفق ك 
 .ُب ا٤بسائل الٍب اختلف فيها العلماء كهنيو

كلذلك طلب من ، الظلم حٌب كلو كاف بقصد االحتسابكأنو ال يرضى بوقوع 
 ا٤بسؤكؿ األكؿ التحقق ُب دعول ا٤بدعي كتظلمو. 

من خبلؿ ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كبدرجة البياف للمنكر كىو الوقوع ُب التشديد كا٤بسألة خبلفية بْب ، الكتابة للمسؤكؿ

كبياف ا٤بعركؼ كىو لزـك الرفق كالبعد عن العنف كإعذار ، كىي مسألة كشف الوجو، ءالعلما
  ا٤بصالف با١بهل كالعادة. كٓب يكن ىناؾ حاجة لدرجة الوعظ ألنو خطأ كقع عن جهل بو.



 المبحث الثالث 
 -هللا رحمه- احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز 

 مجال المعامالت في

 : كيتضمن أربعة مطالب
 بالمعامالت المالية. ةالمتعلق المخالفات: ولالمطلب األ

  .حوال الشخصيةباأل ةالمتعلقالمخالفات : المطلب الثاني

 . باألطعمة المخالفات المتعلقة: لثالمطلب الثا

  .بالصلح مع األعداءالمخالفات المتعلقة : رابعالمطلب ال
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  بالمعامالت المالية. ةالمتعلقالمخالفات : ولالمطلب األ

ًً ًاألول: ًذاتًًًًعلىًًالحتسابالنموذج ًالبنكية، ًالفوائد ًبتحليل ًق ال من
ًالمحددة. ًًاألرباح

  (ُ)٧بمد سيد طنطاكم: كتورد فضيلة الشيخ المفٍب الديار ا٤بصرية : المحتسب عليو
 .-تعأبرٞبو اهلل -

ُب صحيفة الشرؽ األكسط الصادرة ُب يـو األربعاء  تصريح لفضيلتو: المحتسب فيو
 كىي تعطي أرباح ذات نسب ٧بددة.، البنوؾ من بنكيةبتحليل الفوائد ال، ىػُُْٔ/ُ/ِ

كقد أنكر ٠باحة الشيخ عبد العزيز ىذا القوؿ ا٤بنكر من خبلؿ بياف : االحتساب
فقد اطلعت على ما كرد ُب صحيفة الشرؽ ": كنصو، فتاكلأصدره كىو منشور ُب ٦بموع ال

من تصريح مفٍب الديار ا٤بصرية د. ٧بمد ، ىػُُْٔ/ُ/ِاألكسط الصادرة ُب يـو األربعاء 
سيد طنطاكم بتحليل الفوائد الربوية الٍب تتعامل ّٔا البنوؾ. فرأيت أف الواجب على مثلي 

كأداء لواجب الببلغ الذم ، نصحا هلل كلعبادهالتنبيو على ما يقتضيو الشرع ا٤بطهر ُب ذلك 
 يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ: أكجبو اهلل على أىل العلم ُب قولو تعأب

َّختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
(ِ) ،

َّجح مج حج مث هتُّ
 حم جم يل ىل مل خلُّ: كقولو سبحانو، اآلية (ّ)

َّجن يم ىم مم خم
كا٤بقصود ٙبذير ىذه األمة من عمل ، اآلية (ْ)

كفيو معصية هلل تعأب كلرسولو صلى اهلل عليو ، أمر خطّب كال شك أف ىذا، أىل الكتاب
 اك يق ىق يفُّ: حيث قاؿ سبحانو كتعأب، ك٨بالفة ألمر اهلل تعأب، كسلم

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

 (، مرجع سابق.َِْ/ُٗ)

  ُٗٓ: ةاآلي، البقرة: سورة (ِ)

 .َُٔ: اآلية، البقرة: سورة (ّ)

  .ُٕٖ: اآلية، آؿ عمراف: سورة (ْ)
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َّاممم يل ىل مل يك ىك مك لك
كال ريب أف القوؿ ٕبل ما تتعامل  .(ُ)

من  فيو ٙبليل ٤با حرمو اهلل تعأب؛ ألف الربا كما ىو معلـو كبّبة ، بو البنوؾ من أنواع الربا
كبائر الذنوب الٍب جاء ٙبرٲبها مغلظا ُب كتاب اهلل تعأب كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .(ِ)..."كسلم ٔبميع أشكالو كأنواعو كمسمياتو
 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 : ما يلي
كالعلماء كأىل ا٤بناصب ، ا٤بالية ا٤بعامبلت، أف احتسابو مشل ُب باب ا٤بعامبلت

كحرصو على االحتساب ، كليس الحتسابو حدكد، كأنو ال تأخذه ُب اهلل لومة الئم، العالية
كاعتمد على أدلة الكتاب ، كتتبعو للمنكرات الٍب تعرض ُب كسائل اإلعبلـ احمللية كالدكلية

 كصحيح السنة كما أٝبع عليو علماء األمة.
كبدرجة التبيْب ، كبالكتابة التابعة لو، ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ  

كبياف ا٤بعركؼ ، للمنكر ليجتنب كىو القوؿ بتحليل الفوائد البنكية ذات األرباح احملددة
ألهنا داخلة ، ليتبع كىو القوؿ ٕبرمة الفوائد إذا كانت بنسب ٧بددة كالٍب تتعامل ّٔا البنوؾ

 ُب الربا.
، عظ ا٢بسن بالَبىيب بذكر خطر ا٤بصالفة ألمر اهلل كرسولو بعد العلم بوكبدرجة الو 

الفبلح ٤بن آيات الرٞبة ك ذكر عند الَبغيب كب، كالتحذير من مشأّة اليهود ُب التحايل
كقد ختم ٠باحتو احتسابو بالدعاء ، كرسولو صلى اهلل عليو كسلم يستجيب ألمر اهلل

 .ق كلسائر ا٤بسلمْبللمحتسب عليو با٥بداية كالتوفيق للح

                                                   
 .ّٔ: اآلية، النور: سورة (ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ، كانظر: ُٔانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق رقم: ( ِ)
 .(، مرجع سابقِّٔ-ُِٓ/ ُٗالشويعر، )لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد 
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ًال ًثانيالنموذج ًًًلحتسابا: ًمسألةًًعلى ًالربا ًأن ًفيو ًقرر ًبحث ًكتب من
ًواحدة.ً

 إبراىيم بن عبد اهلل الناصر. د.: المحتسب عليو
رٞبو اهلل -ٕبث منشور جاء فيو بأقواؿ ضالة بينها ٠باحة الشيخ : المحتسب فيو

 :بقولو
 ...بأساليب ملتوية كحجج كاىية كشبو داحضةحاكؿ فيو ٙبليل ما حـر اهلل من الربا "

ما عدا مسألة كاحدة كىي ما اشتهر من ربا ا١باىلية من قوؿ الدائن للمدين ا٤بعسر عند 
إما أف تريب كإما أف تقضي. فهذه ا٤بسألة عند إبراىيم ا٤بذكور ىي احملرمة من : حلوؿ الدين
 .(ُ)"مسائل الربا

على ما جاء ُب ىذا البحث من  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو ": أقواؿ منكرة برد ابتدأه بقولو
فقد اطلعت على البحث الذم أعده الدكتور إبراىيم بن عبد اهلل : كمن اىتدل ّٔداه أما بعد

صارؼ( فألفيتو قد حاكؿ فيو ٙبليل ما الناصر ٙبت عنواف )موقف الشريعة اإلسبلمية من ا٤ب
كرأيت أف من الواجب على ، حـر اهلل من الربا بأساليب ملتوية كحجج كاىية كشبو داحضة

علماء  كإٝباعمثلي بياف بطبلف ما تضمنو ىذا البحث ك٨بالفتو ٤با دؿ عليو الكتاب كالسنة 
كبياف بطبلف ما استند إليو ُب ، ككشف الشبهة الٍب تعلق ّٔا، األمة من ٙبرًن ا٤بعامبلت الربوية

ٙبليل ربا الفضل كربا النسيئة ما عدا مسألة كاحدة كىي ما اشتهر من ربا ا١باىلية من قوؿ 
إما أف تريب كإما أف تقضي. فهذه ا٤بسألة عند : الدائن للمدين ا٤بعسر عند حلوؿ الدين

كمن تأمل كتابتو اتضح لو إبراىيم ا٤بذكور ىي احملرمة من مسائل الربا كما سواىا فهو حبلؿ 
منها ذلك كسأبْب ذلك إف شاء اهلل بيانا شافيا يتضح بو ا٢بق كيزىق بو الباطل كاهلل ا٤بستعاف 

 .(ِ).."بياف ذلك. القارئكعليو التكبلف كال حوؿ كال قوة إال باهلل. كإٔب 

                                                   
فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع ُ)

 (، مرجع سابق.ُِٓ/ُٗ)

 .ُٕإٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق، رقم ( انظر: ِ)
= 
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 ُب ىذا النموذج يتبْب لنا -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
، ا٤بعامبلت ا٤باليةاألٕباث العلمية ُب ، أف احتسابو مشل ُب باب ا٤بعامبلت: ما يلي

كأف احملتسب عليو قد ارتكب ا٤بنكر الظاىر ّٔذا القوؿ ا٤بطبوع كا٤بنشور ، كا٤بقاالت
كأف ىذا النموذج كاف مزدٞبان بذكر األدلة الصحيحة كالصرٰبة ، كا٤بصالف لؤلدلة ا٤بستفيضة

كأنو تتبع ُب احتسابو الشبهات ٍب أبطلها كاحدة تلو األخرل ، كاألصوؿ الشرعيةكالقواعد 
 حٌب ٓب يبق عند احملتسب عليو شبهة يتعلق ّٔا.

كبدرجة التبيْب ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كالقوؿ على ، إال مسألة كاحدة كىو ٙبليل ا٤بعامبلت الربوية ُب ا٤بصارؼ، للمنكر ليجتنب

، كا٤بعركؼ ليتبع كىو أف الربا يبقى ٧برمان مهما تغّبت مسمياتو كألفاظو، اهلل تعأب ببل علم
مع األمر بالتوبة كالرجوع للحق. ككاف أيضان بدرجة الوعظ كالتصويف عند التصويف من 

  القوؿ على اهلل بغّب علم.

                                       
= 

ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسكانظر: 
 (، مرجع سابق.ِّٔ-ُِٓ/ُٗ)
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ًال ًعلىًًثالثالنموذج ًالحتساب ًأ: ًبربحمن ًاقتراض ًسندات محدد،ًًًصدر
ًفييا ًللمساىمة ً.ًثمًدعى

 ا٤بسؤلوف على خزينة إحدل الدكؿ العربية.: المحتسب عليو
سندات اقَباض ا٤بسؤكلْب على خزينة إحدل الدكؿ إصدار  إعبلف: المحتسب فيو

كالدعوة  %( لسنوات مبينة ُب اإلعبلف. ُِ% ك ُُبربح أحد عشر كاثِب عشر ُب ا٤بائة )
 .ػىَُْٗ/ٖ/ُّالصادرة ُب يـو  الشرؽ األكسط ُب صحيفة ن خبلؿ إعبلفلو م

على من أجاز مثل ىذه ا٤بعاملة  -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
نشرت من خبلؿ مقالة ، الربوية ُب تلك الدكلة كالدعاية ٥با ُب الصحف الرائجة بْب الناس

 ىػ.َُْٗ/ٖ/َّ( كتاريخ ُُُٖٔب ٦بلة )الدعوة( العدد )
فقد : أما بعد، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، ا٢بمد هلل كحده" :كنصو

ىػ كفيها َُْٗ/ٖ/ُّاطلعت على إعبلف ُب صحيفة الشرؽ األكسط الصادرة ُب يـو 
إعبلف عن إصدار خزينة إحدل الدكؿ العربية سندات اقَباض بربح أحد عشر كاثِب عشر 

لسنوات مبينة ُب اإلعبلف. كلقد كدرين ذلك كثّبا كرأيت أف %(  ُِ% ك ُُُب ا٤بائة )
قد دؿ الكتاب العزيز كالسنة : من كاجب النصح هلل كلعباده بياف حكم ىذا االقَباض فأقوؿ

كأباف اهلل سبحانو ُب  ، ٙبرٲبا شديدا، كربا النسيئة، ربا الفضل: ا٤بطهرة على ٙبرًن الربا بنوعيو
 حم جم يل ىل مل خلُّ: فقاؿ عز كجل كتابو الكرًن الوعيد على ذلك

 خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

َّمتنت زت رت ىبيب نب مب زب رب
 زث رث يت ىتُّ، (ُ)

َّيقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث
٧باربة هلل كلرسولو  كذكر سبحانو أف الربا (ِ)

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ: صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ عز كجل

                                                   
 .ِٕٓ: اآلية، البقرة: سورة (ُ)

 . ِٕٔاآلية: ، سورة: البقرة (ِ)
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َّجتحت هب مب خب
 جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت ختُّ،(ُ)

َّجضحض مص خص حص مس خس حس
: كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (ِ)

كال تبيعوا ، ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثال بمثل كال تشفوا بعضها على بعض»
كال تبيعوا منها غائبا ، الفضة بالفضة إال مثال بمثل كال تشفوا بعضها على بعض

كقاؿ عليو ، درم رضي اهلل عنومتفق على صحتو من حديث أيب سعيد ا٣ب (ّ)«بناجز
، كالشعير بالشعير، كالبر بالبر، كالفضة بالفضة، الذىب بالذىب»: الصبلة كالسبلـ

فإذا اختلفت ىذه ، يدا بيد، سواء بسواء، مثال بمثل، كالملح بالملح، كالتمر بالتمر
من حديث  (ْ)أخرجو مسلم ُب صحيحو« األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد

كال شك أف ا٤بعامبلت ، عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو. كاألحاديث ُب ىذا الباب كثّبة
الورقية ٥با حكم ا٤بعامبلت بالذىب كالفضة؛ ألهنا حلت ٧بلها ُب قيم ا٤بقومات كٜبن 

منها بعملة أخرل نسيئة كال اقَباض شيء منها بفائدة من  فبل ٯبوز بيع عملة، ا٤ببيعات
فإف اختلفت ، من غّب جنسها إال يدا بيد مثبل ٗبثل إذا كانت عملة كاحدة جنسها كال

كال يشَبط التماثل ، العمل كالدكالر با١بنيو االسَبليِب فبل بد من التقابض ُب آّلس
 الختبلؼ ا١بنس.

كقد أٝبع العلماء على أف كل قرض شرطت فيو فائدة أك اتفق الطرفاف فيو على فائدة 
 فهو ربا.

فنصيحٍب للصزينة ا٤بذكورة ترؾ ىذه ا٤بعاملة كا٢بذر منها؛ لكوهنا معاملة ربوية. 
كنصيحٍب لكل مسلم أال يدخل فيها لكوهنا معاملة ٧برمة ٨بالفة للشرع ا٤بطهر؛ كلقوؿ النيب 

                                                   
 .ِٖٕاآلية: ، سورة: البقرة (ُ)

 .ِٕٗاآلية: ، سورة: البقرة (ِ)

ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ، بيع الفضة: باب، البيوعكتاب: ( ُِٕٕ): ( برقمْٕ/ّ)صحيحو، البصارم ُب  أخرجو( ّ)
( برقم َُِٖ/ّ)، كأخرجو مسلم ُب صحيحو ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. ، الربا: باب، ا٤بساقاة، كتاب: (ُْٖٓ)

الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ : باب، ا٤بساقاة، كتاب: (ُٕٖٓ): برقم (ُُُِ/ّ)و، صحيحُب مسلم أخرجو  (ْ)
 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. ، نقدا
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الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قيل لمن يا »: صلى اهلل عليو كسلم
كأسأؿ اهلل أف يوفق  (ُ)«كلكتابو كلرسولو كألئمة المسلمين كعامتهمهلل : قاؿ رسوؿ اهلل؟

ا٤بسلمْب ٝبيعا حكاما ك٧بكومْب للعمل بشريعتو كا٢بذر ٩با ٱبالفها إنو جواد كرًن كصلى 
 .(ِ)"اهلل على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما كثّبا

النموذج يتبْب لنا ُب ىذا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : ما يلي

إصدار : كإحدل صوره كىي، الربا، أف احتسابو مشل ُب ٦باؿ ا٤بعامبلت ا٤بالية
كانكاره ، كما يعرض ُب الصحف الدكلية، كسنوات ٧بددة، ٧بددسندات اقَباض بربح 

كأنو ٓب يستكًف بعلماء تلك الببلد ُب القياـ ، للمنكرات الٍب ترتكب خارج كطنو
كخشية أف ال يقـو أحد باالحتساب فيقع اإلٍب ، غبة نتو ُب ا٤بشاركة ُب األجرباالحتساب ر 

كأنو تكدر من ا٤بنكر لسماعة بذلك اإلعبلف كىو ما ٯبب أف يكوف ، على الناس كلهم
ألف ا٤بنكر ، كأف احتسابو كاف من خبلؿ النشر كاإلعبلف ُب كسائل اإلعبلـ، عليو ا٤بؤمن

 االحتساب على فاعل ا٤بنكر كمن أعانو.كتضمن احتسابو ، معلن فيو
كبدرجة التعريف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف

ألهنا ، دعوة الناس للمشاركة ُب سندات اقَباض كأرباح ٧بددة: كالبياف للمنكر ليجتنب كىو
كصوره كسندات االقَباض ، الربا ا٢بذر من: كبدرجة البياف للمعركؼ ليتبع كىو، ربا صريح

كاألمر بالتوبة كالرجوع عن ىذه التعامبلت ، كدعوة الناس ٤بثل ىذا ا٤بنكر، بأرباح ٧بددة
ككاف أيضان بدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة عند ذكر الربا كحرمتو كالتحذير ، الربوية كاالكتفاء با٢ببلؿ

 من عقوبتو. 

                                                   
ينى النًَّصيحىةي : ابي ف، بى اإلٲباكتاب:   (ٓٓ): برقم (ْٕ/ُ)و، صحيحأخرجو مسلم ُب ( ُ) ٙبقيق: ٧بمد ، بػىيىاًف أىفَّ الدّْ

 فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

ل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، فتاك ( ٦بموع ِ)
 (، مرجع سابق.ُّٗ-ُُٗ/ُٗ)
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 . حوال الشخصيةباأل ةالمتعلقالمخالفات : المطلب الثاني

 .(ُ)ـ.ع/الشيخالكربل ٗبكة ا٤بكرمة فضيلة مساعد احملكمة : المحتسب عليو
 : حيث قاـ القاضي ٗبا يلي: المحتسب فيو

( ُْٓ): برقم -رٞبو اهلل-بنقض فتول سابقة صادرة من مكتب ٠باحة الشيخ   -ُ
 كاحدة.لزكجْب أفٌب ٥بما باعتبار الثبلث طلقات طلقة ، ىػَُّٗ/ّ/ِٗكتاريخ 
إصداره حكم فرؽ فيو بْب الزكجْب الذين صدرت ٥بما الفتول باعتبار أف ثبلث  -ِ

 . ٥با على زكجها ةن ٧برمطلقات ُب كلمة كاحدة ماضية 
كقد احتسب ٠باحتو على فضيلة القاضي من خبلؿ كتاب بعثو ١ببللة : االحتساب

( كتاريخ ُِٕٓ): مصدر من مكتب ٠باحتو برق -غفر اهلل لو-ا٤بلك فيصل بن عبد العزيز 
ن عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب جبللة ا٤بلك ا٤بعظم فيصل "م: كنصو ىػُُّٗ/ُُ/ٗ

 آمْب.، كبارؾ ُب حياتو، بن عبد العزيز كفقو اهلل لكل خّب
أخرب جبللتكم أنو حضر  -اهللحفظكم -: بعده، سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

، كاستفتاين ُب طبلؽ كقع منو على زكجتو، كةىػ أحد سكاف مَُّٗعندم ُب صفر عاـ 
ٍب طلقها ُب صفر من عاـ ، ٍب راجعها، كذكر ُب استفتائو أنو سبق أف طلقها طلقة

فكتبت معو لفضيلة الشيخ القاضي باحملكمة ا٤بستعجلة ، ىػ بالثبلث بكلمة كاحدةَُّٗ
كاف ٥با كٕب حاضر    إف، ُب مكة إلثبات صفة الواقع بعد حضور زكجتو ا٤بذكورة ككليها لديو

ىػ َُّٗ/ّ/ُِ فأجاب الشيخ ا٤بذكور ٖبطابو ا٤بؤرخ، كالعادة ا٤بتبعة ُب مثل ىذا األمر
كصدقت زكجها ُب صفة الطبلؽ الواقع منو عليها؛ كبناء ، بأف الزكجة ا٤بذكورة حضرت لديو

 تضاؼ إٔب الطلقة، أفتيتهما بأنو قد كقع عليها بالطبلؽ األخّب طلقة كاحدة على ذلك
( ُْٓكذلك ُب خطاب صدر مِب إٔب الشيخ ا٤بذكور برقم )، كيبقى لو طلقة، السابقة

                                                   
 .ُٖانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة، ا٤بلحق رقم ( ُ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، كانظر: 
 (، مرجع سابق. ِِْ-ُْٗ/ُِ)
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كمكثت ا٤برأة مع زكجها ، كقد عمل الزكجاف بالفتول ا٤بذكورة، ىػَُّٗ/ّ/ِٗكتاريخ 
، ٍب ترافعا بعد ذلك إٔب احملكمة الكربل ٗبكة؛ لشيء حصل بينهما، ا٤بذكور أكثر من سنة

كالتفريق بينهما؛ ، ة الشيخ ـ. ع. بنقض الفتول الصادرة مِبفحكم بينهما مساعد احملكم
، اعتمادا على أف التطليق بالثبلث بكلمة كاحدة يعترب طبلقا ماضيا ٧برما ٥با على زكجها

موافقة ٤با ثبت ، إذا كانت كقعت بلفظ كاحد، كمن ا٤بعلـو أف الفتول باعتبار الثبلث كاحدة
الثالث  أف »: ديث ابن عباس رضي اهلل عنهماُب صحيح اإلماـ مسلم رٞبو اهلل من ح

كعهد أبي بكر رضي اهلل ، كانت تجعل كاحدة على عهد النبي صلى اهلل عليو كسلم
ك٤با ركاه اإلماـ أٞبد رٞبو اهلل ُب ا٤بسند  (ُ)«كسنتين من خالفة عمر رضي اهلل عنو، عنو

امرأتو ثالثا فردىا عليو أف أبا ركانة طلق »، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، بسند جيد
كقد ، كىذا أمر مشهور عند العلماء (ِ)«إنها كاحدة: النبي صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ

، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فمن بعدىم، أفٌب بو ٝبع من أىل العلم من الصحابة
الواقع  ُبكقد كنت أفٍب بذلك من ٫بو ثبلثْب عاما بعد التثبت ، كتلميذه العبلمة ابن القيم

كقد  ، كال أعلم أف أحدا من القضاة نقض الفتول، كرغبتهما ُب الفتول، من الزكج كالزكجة
كمع ذلك ال أعلم أنو نقض شيئا ، كاف شيصنا الشيخ ٧بمد رٞبو اهلل يرل إمضاء الثبلث

                                                   
ثً : ابي ، بالطبلؽكتاب:  (ُِْٕ)برقم  (َُٗٗ/ِ)و، صحيحأخرجو مسلم ُب  (ُ) ًؽ الثَّبلى ٙبقيق: ٧بمد ، طىبلى

 فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. 

مسند عبد اهلل بن العباس ، مسند بِب ىاشم، من ِّٕٖبرقم: ( ُٗ/ّ)، اإلماـ أٞبد ُب مسندهأخرجو ( ِ)
حدثنا سعد بن إبراىيم حدثنا أيب ، مرجع سابق. كلفظو: صلى اهلل عليو كسلم -بن عبد الطلب عن النيب 

انةي " عن ٧بمد بن إسحاؽ حدثِب داكد بن ا٢بيصىْب عن عٍكرمة مؤب ابن عباس عن ابن عباس قاؿ: طلَّق ريكى
بن عبد يزيد أخوى بِب ميطًَّلًب امرأتىو ثبلثان ُب ٦بلس كاحد، فحزف عليها حزنان شديدان، قاؿ: فسألو رسوؿى اهلل 

، قاؿ: «في مجلس كًاحد؟»، قاؿ: طلقيتها ثبلثان، قاؿ: فقاؿ: «كيف طلٍقتىها؟»صلى اهلل عليو كسلم: 
ا الطبلؽ «إٍف شئت فًإًنما تلك كاحدةه، فاٍرجٍعها»نعم، قاؿ:  عىها، فكاف ابن عباس يرل أى٭بَّ ، قاؿ: فرجى

ٌل طهر رٞبو -اسناده جيد. كقاؿ ٧بققو الشيخ أٞبد شاكر  -رٞبو اهلل-قاؿ ٠باحة الشيخ ابن باز ."عند كى
كىذا ا٢بديث عندم أصل جليل من أصوؿ التشريع ُب الطبلؽ، يدؿ على أف ، إسناده صحيح": -اهلل

طلقات الثبلث ٦بتمعة كعدـ كقوعو إ٭با ىو ُب الطبلؽ إذا كرره ا٤بطلق، أم طلق مرة ٍب ا٣ببلؼ ُب كقوع ال
مرة ٍب ثالثة ُب العدة، ُب ٦بلس كاحد أك ٦بالس. كأنو ليس ا٣ببلؼ ُب كصف الطبلؽ بالعدد، كقو٥بم 

 "."طالق ثبلثىا" مثبل، فإف ىذا الوصف لغو ُب اللغة، باطل ُب العقل
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كمن ا٤بعلـو أف نقض الفتاكل يَبتب عليو شر  ، من الفتاكل الصادرة مِب ُب ىذه ا٤بسألة
 .(ُ).…خاصة إذا كانت موافقة للشرع ا٤بطهر، فساد كبّبك ، كثّب

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : ما يلي

كأنو ال ٯبامل أك ، األحواؿ الشصصية، أف احتسابو قد مشل ُب باب ا٤بعامبلت
 كأف، الدليل الظاىر كاإلصرار عليوكأف احملتسب عليو قد كقع ُب ا٤بنكر ٤بصالفتو ، يداىن

بللة الكتابة ١بالكتابة للمسؤكلْب ٍب  فقد كرر، االحتساب قد يكوف بالكتابة لوالة األمور
الدليل من ذكر كأف احتسابو اعتمد على ، ٩بن يرجى عندىم حلها -رٞبو اهلل-فيصل ا٤بلك 

  ٝباع األمة.إالسنة ك صحيح  الكتاب ك
كبدرجة كاحدة ، كبالكتابة التابعة لو، يّب ا٤بنكر مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغ

 : فكاف البياف للمنكر ليجتنب كىو، فقط كىي درجة التبيْب للمنكر ألنو كقع عن جهل
كضرر على األحكاـ ، كما فيو من ا٣بطورة، نقض حكم سابق موافق للدليل -
كىو أمره ، عليو من ا٤بفاسد٤با يَبتب ، ألهنا ستكوف ٧بل للعبث كضياع ا٢بقوؽ، السابقة

 .(ِ)مقطوع بو كال ٯبوز اإلقداـ عليو
الٍب ، كأف مسألة إمضاء الثبلث الطلقات أك اعتبارىا ٧برمة من مسائل االجتهاد -

 .ال ٯبوز التشديد فيها
كعمل ، ٕبكم آخر ٨بالف ٤با دؿ عليو الكتاب كالسنة، استبداؿ ا٢بكم الصحيح -

بالتفريق ، كحرماف الزكجْب من بعضهما، شتيت األسرةت: ترتب عليو ضرر كىو، سلف األمة
 بينهما.
الرجوع عن نقض الفتول كرد : ككاف االحتساب بدرجة البياف للمعركؼ ليتبع كىو 

                                                   
كمقاالت متنوعة، فتاكل ٦بموع ، كانظر: ُٖساب كامبلن ُب ملحقات الرسالة ا٤بلحق رقم: انظر: ٭بوذج االحت( ُ)

 (، مرجعِِْ-ُْٗ/ ُِابن باز )لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 
 سابق.

 انظر: ُب ا٤بطلب الرابع من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل األكؿ.( ِ)
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اتباعان لؤلدلة كحفظان ٤بصلحة ، كاعتبار الطلقة كاحدة، كٓب مشل األسرة، الزكجة إٔب زكجها
 األسرة.
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 .باألطعمة ةالمتعلقالمخالفات : لثالمطلب الثا

ًاألول ًالنموذج ًعلى: ًمنًًًًالحتساب ًالحوم ًاستيراد ًفي ًاإلذن ًأصدر من
ًالشتراكية   .(ُ)البالد

ألهنم القائموف على منح تراخيص استّباد الذبائح ، كزارة التجارة: المحتسب عليو
 .ا٤بملكة العربية السعودية إٔب

االشَباكية إٔب ا٤بملكة العربية إدخاؿ الذبائح القادمة من البلداف : المحتسب فيو
ألهنم ، كألف ذبائح البلداف االشَباكية ال ٘بوز كذبائح آّوس كعبدة األكثاف، السعودية

 .ينكركف ا٣بالق
ُب ىذا األمر الذم كقع عن  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب

رقم التجارة بجهل با٢بكم الشرعي من خبلؿ كتاب شصصي بعث بو إٔب معإب كزير 
 ىػ.ُّٖٖ/ُُ/ِٗ( كتاريخ ُٗٗٗ)

  .من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز": كنصو
  إٔب حضرة األخ ا٤بكـر معإب كزير التجارة كفقو اهلل.

يا ٧بب لقد علمت منذ أياـ بواسطة كثّب من : كبعد، سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
الدجاج الواردة من الببلد ا٣بارجية إٔب اإلخواف أنو يوجد ُب أسواؽ ا٤بدينة ضمن ٢بـو 

ا٤بملكة نوع مكتوب عليو الببلد البلغارية كالببلد اليوغسبلفية. كغّب خاؼ على معاليكم أف 
كاالشَباكيوف ذبائحهم ٧برمة من جنس ذبح ، بلغاريا كيوغسبلفيا كبلٮبا ببلد اشَباكية

كفرا بسبب إ٢بادىم   لكوهنم أعظم، بل ذبائحهم أشد حرمة، آّوس كعبدة األكثاف
كلو ٠بوا اهلل عند الذبح ، كإنكارىم البارم عز كجل كرسولو إٔب غّب ذلك من أنواع كفرىم

أك ذٕبوا كما يذبح ا٤بسلموف فإف ذلك كلو ال ٱبرج ذبيحتهم من كوهنا ٧برمة بإٝباع أىل 

                                                   
ابن باز فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ٦بموع ُ)

 (، مرجع سابق.ُّ-َّ/ِّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





958 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

لمْب من ٗبنع توريد ذبائحهم ٞباية للمس فأرجو من معاليكم تعميد ا١بهات ا٤بصتصة، العلم
فر ذبيحة أىل الكتاب كىم اليهود اكإ٭با أباح اهلل للمسلمْب من ذبح الك، أكل ا٢براـ

: كالنصارل إذا ٓب نعلم أهنم ذٕبوىا ذٕبا ٰبرمها كا٣بنق كما ُب حكمو؛ لقوؿ اهلل سبحانو
َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حجُّ

. كطعامهم (ُ)
غّبه من أىل العلم. كأسأؿ اهلل أف يوفق ىو الذبائح كما قالو ابن عباس رضي اهلل عنهما ك 

كالسبلـ ، معاليكم لكل خّب كأف يسدد خطاكم كٰبمي ٔبهودكم شريعتو إنو جواد كرًن
 .(ِ)"عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو

ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 
 : ما يلي

ك٨بالفات ، كالبضائع ا٤بستوردة، باب األطعمة، ا٤بعامبلتأف احتسابو مشل ُب جانب 
كأنو ، كأنو كجو احتسابو للمسؤكؿ األكؿ لكونو أكسع صبلحيات ُب معا١بة األمر، ا٤بسؤكؿ

 العذر با١بهل كخفاء حكم ا٤بسألة من و ٓب ٲبنعوكأن، ا٤بنكر كطريق العلم بو أشار إٔب مكاف
 الدليل من الكتاب كصحيح السنة كاٝباع األمة. كأف احتسابو اعتمد على ، االحتساب فيها

كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
: كببياف ا٤بعركؼ ليتبع كىو، اإلذف باستّباد اللحـو من تلك البلداف: للمنكر ليجتنب كىو

كٓب ٰبتج ُب احتسابو ، كبياف حكمها، البلدافالتوقف عن إصدار أذكنات االستّباد من تلك 
  لدرجة الوعظ لكوف ا٤بسألة كاقعت عن جهل.

                                                   
 .ٓاآلية: ، ا٤بائدة: سورة (ُ)

-َّ/ِّفتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )( ٦بموع ِ)
 ق.ساب (، مرجعُّ
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ًال ًثانيالنموذج :ًً ًعلى ًبالصعقًًالحتساب ًالمذكى ًأكل ًأباح من
ًً.الكيربائي

 .(ُ)يوسف القرضاكم: المحتسب عليو
 ( ُبِْفتول ُب جريدة ا٤بسلموف العدد )قيامو بنشر : المحتسب فيو

أكل ا٤بذكى بالصعق خالف ّٔا أدلة الكتاب كالسنة حيث أباح  ىػ.َُْٓ/ٖ/ُِ
 .(ِ)من غّب دليل، ىل الكتابأالكهربائي إذا كاف من فعل 

على ىذه الفتول ا٤بنكرة من  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ : االحتساب
  ىػ.َُْٓ( لشهر ذم القعدة من عاـ َُٗب ٦بلة اإلصبلح ُب العدد )خبلؿ مقاؿ منشور 

فقد : أما بعد، كآلو كصحبو، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، ا٢بمد هلل": كنصو
ىػ. َُْٓ/ٖ/ُِ( ُبِْاطلعت على الفتول الٍب نشرت ُب جريدة ا٤بسلموف العدد )

)اللحـو ا٤بستوردة من عند أىل : كقد جاء فيها ما نصو، لفضيلة الشيخ يوسف القرضاكم
احملفوظ ٩با قد تكوف تذكيتو بالصعق الكهربائي ك٫بوه حل لنا الكتاب كالدجاج ك٢بـو البقر 

 ىػ..ما داموا يعتربكف ىذا حبلال مذكى.. إْب( ا
مع العلم بأف الكتاب كالسنة قد دال على حل ، ىذه الفتول فيها تفصيل: كأقوؿ

 جح مج حجُّ: قاؿ تعأب، كعلى ٙبرًن ذبائح غّبىم من الكفار، ذبيحة أىل الكتاب

َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ
فهذه اآلية نص صريح ُب ، (ّ)

كىي دالة ٗبفهومها ، ذبائحهم: كطعامهم، كىم اليهود كالنصارل: حل طعاـ أىل الكتاب
ما علم أنو أىل بو : كيستثُب من ذلك عند أىل العلم، على ٙبرًن ذبائح غّبىم من الكفار

 مل خلُّ: لقولو تعأبلغّب اهلل؛ ألف ما أىل بو لغّب اهلل منصوص على ٙبرٲبو مطلقا؛ 
                                                   

مفٍب ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب اإلرىابية، كاحملظورة ُب عدة دكؿ إسبلمية كعربية كمنها ا٤بملكة العربية السعودية ( ُ)
 ىػ. ُّْٓ/ٓ/ٓببياف صادر من كزارة الداخلية بتأريخ: 

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ِ)
 (، مرجع سابق.ِْٖ/ٖ)

 .ٓ: اآلية، سورة: ا٤بائدة (ّ)
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َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 اآلية. (ُ)

كأما ما ذبح على غّب الوجو الشرعي كا٢بيواف الذم علمنا أنو مات بالصعق أك 
سواء كاف ذلك من عمل ، با٣بنق ك٫بوٮبا فهو يعترب من ا٤بوقوذة أك ا٤بنصنقة حسب الواقع

حلو إذا كاف من ذبائح  :كما ٓب تعلم كيفية ذٕبو فاألصل أىل الكتاب أك عمل ا٤بسلمْب
كما صعق أك ضرب كأدرؾ حيا كذكي على الكيفية الشرعية فهو ، ا٤بسلمْب أك أىل الكتاب

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: قاؿ اهلل تعأب، حبلؿ

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
كُب ، فدلت اآلية على ٙبرًن ا٤بوقوذة كا٤بنصنقة، (ِ)

كىكذا الٍب تضرب ُب رأسها أك غّبه ، ماتت قبل إدراؾ ذٕبهاحكمهما ا٤بصعوقة إذا 
 فتموت قبل إدراؾ ذٕبها ٰبـر أكلها؛ لآلية الكرٲبة ا٤بذكورة.

 أما كوف اليهود أك، كٗبا ذكرنا يتضح ما ُب جواب الشيخ يوسف كفقو اهلل من اإلٝباؿ
أكلهما كما لو فليس ذلك ٩با ٯبيز لنا ، النصارل يستجيزكف ا٤بقتولة با٣بنق أك الصعق

ككوف اآلية الكرٲبة ، كإ٭با االعتبار ٗبا أحلو الشرع ا٤بطهر أك حرمو، استجازه بعض ا٤بسلمْب
قد أٝبلت حل طعامهم ال ٯبوز أف يؤخذ من ذلك حل ما نصت اآلية على ٙبرٲبو من 

 كما ىي القاعدة الشرعية،  بل ٯبب ٞبل آّمل على ا٤ببْب، ك٫بوٮبا (ّ)ا٤بنصنقة كا٤بوقوذة
فهو ُب أناس : أما حديث عائشة الذم أشار إليو الشيخ يوسف ا٤بقررة ُب األصوؿ.

فبل ٯبوز أف ٰبتج بو على حل ذبائح الكفار ، مسلمْب حدثاء عهد باإلسبلـ كليسوا كفارا
أف قوما قالوا للنبي »، عن عائشة رضي اهلل عنها: كىذا نصو، الٍب دؿ الشرع على ٙبرٲبها

إف قوما يأتوننا باللحم ال ندرم أذكركا اسم اهلل عليو أـ ال؟ : صلى اهلل عليو كسلم

                                                   
 .ّاآلية: ، سورة: ا٤بائدة (ُ)

 .ّاآلية: ، سورة: ا٤بائدة (ِ)

تيٍضرىبي بًالخىشىًب ييوًقذيىىا »: َّخنُّ، «ٚبيٍنىقي فػىتىميوتي » َّحنُّ : "-رٞبو اهلل-قاؿ البصارم ( ّ)
بىاًئًح كىالصٍَّيدً   (ٖٓ/ٕ)، صحيح البصارم". انظر: «فػىتىميوتي  ٙبقيق: ٧بمد ، بىابي التٍَّسًميىًة عىلىى الصٍَّيدً ، ًكتىابي الذَّ

 .زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق
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 .(ُ)ركاه البصارم، «ككانوا حديثي عهد بالكفر: كلوه". قالت "سموا عليو أنتم: فقاؿ
كأسأؿ اهلل أف  لواجب النصح كالبياف كالتعاكف على الرب كالتقول جرل ٙبريره.اك 

 .(ِ)..."يوفقنا
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا ما  -رٞبو اهلل-كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ عبدالعزيز 

 :يلي
كالفتول آّانبة ، كالتذكية لبهيمة األنعاـ، األطعمة، أف احتسابو مشل ُب باب ا٤بعامبلت

كما ينشر ُب االعبلـ احمللي ، دكف ٧باباة أك ٦باملة، كا٤بنتسبْب للعلم الشرعي، للصواب
، ك أنو قد أباف ىذا ا٤بزلق، كتتبع ما كقع فيو من مزالق، كأنو أبطل أدلة احملتسب عليو، كاالقليمي

كعدـ النظر ُب بقية ، كىو االستدالؿ بآّمل من أدلة القرآف الكرًن عند استصراجو للحكم
اعد كأما ٠باحة الشيخ فقد استدؿ ُب احتسابو بداللة الكتاب كالسنو كبالقو ، األدلة األخرل

كاستدؿ بالقياس حيث ٞبل ا٤بصعوؽ ، الشرعية حيث ٞبل آّمل على ا٤ببْب من األدلة
كعدـ ، لتطابق الصورة بينهما ُب احتباس الدـ ُب ا١بسم، ةبالكهرباء على ا٤بنصنقة كا٤بوقوذ

 .(ّ)تو يوقر طبلب العلم كأىل ا٣بّب إال إذا تبْب منهم خبلؼ ذلككأف ٠باح، خركجو
 .ألف ا٤بنكر نشر من خبللو، عرب النشر ُب كسائل اإلعبلـ كأف احتسابو جاء

كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤بنكر مرتبة اللساف
كبياف ا٤بعركؼ ليتبع ، القوؿ ٔبواز ا٤بذكى بالكهرباء إذا فعلو أىل الكتاب: للمنكر كىو

كعن الفتول ا٤بصالفة ، كالتوبة إٔب اهلل كالرجوع للحق، حرمة ا٤بذكى بالكهرباء بالكلية: كىو
 .كٓب يستعمل درجة الوعظ لكوف ا٣بطأ كقع عن شبهة، للنصوص

                                                   
بىاًئًح كىالصٍَّيدً : ًكتىابي ،  (َٕٓٓ)برقم: ( ٖٓ/ٕ)أخرجو البصارم ُب صحيحو، ( ُ) ًة األىٍعرىابً ، الذَّ : ذىبًيحى  بىابي

  .ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق، كى٫بىًٍوًىمٍ 

-ِْٖ/ٖ)٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ِ)
 (، مرجع سابق.َّْ

 -رٞبو اهلل-كلو كاف ، كضرره على اإلسبلـ كا٤بسلمْب احملتسب عليو شر -رٞبو اهلل-يظهر لسماحة الشيخ ٓب ك ( ّ)
من إراقة ، كمن معو من ا١بماعات ا٤بؤيدة لو، بدعم من بعض الدكؿ، حيان لرأل ما تسبب بو احملتسب عليو

 ، كمواجهة األمن، كالتمرد،لعواـ على ا٤بظاىرات، كا٣بركج على ا٢بكاـل همٙبريض من خبلؿالدماء ا٤بعصومة، 
 كرفع السبلح، كتضليل البسطاء، كالزج بالشباب ُب مواطن الصراعات كالفاقدة للشرعية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





962 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

  .بالصلح مع األعداء ةالمتعلقالمخالفات : رابعالمطلب ال

 .(ُ)يوسف القرضاكم: المحتسب عليو
 : (ِ)ُب مقاؿ لو منشور حيث قاؿ: المحتسب فيو

 ألجل ىذا. فبل ٯبوز الصلح معهمأف اليهود غاصبوف  -
ال مانع من الصلح ": -رٞبو اهلل- الشيخ عبد العزيز بن باز٠باحة أف قوؿ ك  -

 كيتمكنوا من إقامة دينهم، معهم إذا اقتضت ا٤بصلحة ذلك؛ ليأمن الفلسطينيوف ُب ببلدىم
 .(ّ)قوؿ ٨بالف للصواب"

على ما  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  حتسبكقد ا: االحتساب
. (ْ)منشورلو مقاؿ  من خبلؿ لظهور ٨بالفتو ألدلة الكتاب كالسنة يوسف القرضاكمادعاه 
كعلى آلو ، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد الصادؽ األمْب، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب": كنصو

على فهذا إيضاح كتعقيب : أما بعد، كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين، كصحبو أٝبعْب
كما صدر مِب ُب ذلك من ا٤بقاؿ ا٤بنشور ُب صحيفة ، حوؿ الصلح مع اليهود ...مقاؿ

ىػ جوابا ألسئلة موجهة إٕب من بعض أبناء ُُْٓرجب  ُِ)ا٤بسلموف( الصادرة ُب يـو 
كقد أكضحت أنو ال مانع من الصلح معهم إذا اقتضت ا٤بصلحة ذلك؛ ليأمن  فلسطْب.

كلكن ما ذكرناه ُب الصلح مع اليهود  ...نوا من إقامة دينهمكيتمك، الفلسطينيوف ُب ببلدىم
كأجبنا عن أسئلة كردت إلينا ُب ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة ُب ، قد أكضحنا أدلتو
كقد نشرت ىذه األجوبة ُب صحيفة )ا٤بسلموف( الصادرة ُب يـو ا١بمعة ، جامعة الكويت

كفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض ، ـُٓٗٗ/ُ/َِىػ ا٤بوافق ُُْٓ/ٖ/ُٗ

                                                   
 مفٍب ٝباعة اإلخواف اإلرىابية، انظر: النموذج السابق.( ُ)

 ـ.ُٓٗٗ/ُ/َُىػ. ا٤بوافق ُُْٓشعباف  ٗالصادرة يـو  (ُُّّ: )( ُب ٦بلة )آّتمع( العددِ)

، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعةانظر: ( ّ)
  سابق.. (، مرجعِِٔ/ٖ)

 ىػ.ُُْٓ/َُ/ٔ( بتاريخ َُُْ): ( ٦بلة آّتمع ُب العددْ)
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 اإلخواف ُب ذلك.
كما قاؿ اهلل سبحانو ُب ،  إف قريشا قد أخذت أمواؿ ا٤بهاجرين كدكرىم....كنقوؿ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّ: سورة ا٢بشر

َّمصجض خص حص خسمس حس جس مخ
كمع ذلك صاّب النيب صلى اهلل  (ُ)

ٲبنع ىذا الصلح ما فعلتو قريش من كٓب ، عليو كسلم قريشا يـو ا٢بديبية سنة ست من ا٥بجرة
ظلم ا٤بهاجرين ُب دكرىم كأموا٥بم؛ مراعاة للمصلحة العامة الٍب رآىا النيب صلى اهلل عليو 

 ك٤بن يرغب الدخوؿ ُب اإلسبلـ.، كسلم ١بميع ا٤بسلمْب من ا٤بهاجرين كغّبىم
غصب دار لو أف إنسانا : عن ا٤بثاؿ الذم مثل بو ُب مقالو كىو....كنقوؿ أيضا جوابا

أف ىذا الصلح ال يصح. كىذا غريب ٔب العراء ٍب صا٢بو على بعضها...إنساف كأخرجو إ
كاصطلح مع الظآب ، كال شك أف ا٤بظلـو إذا رضي ببعض حقو، بل ىو خطأ ٧بض، جدا

 .(ِ)..."كما ال يدرؾ كلو ال يَبؾ كلو، حقو كلو ُب ذلك فبل حرج؛ لعجزه عن أخذ
ُب ىذا النموذج يتبْب لنا  -رٞبو اهلل-يخ عبدالعزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الش

 : ما يلي
كعلى من أنكر ، باب الصلح مع األعداء، ُب باب ا٤بعامبلت مشلو أف احتساب

ُب كاعتمد ، كأنو ال تأخذه ُب ا٢بق لومة الئم، كمن يتصدر للفتيا ُب ٝبيع األمصار، جوازه
ا بقوة ا٢بجة كصحة زا٥بفأ، عليو احملتسبعلى نقض الشبهة الٍب علقت بذىن احتسابو 

ؿ اقو أعتمد على اك ، من الكتاب كالسنة قد اكثر من ذكر النصوص ا٤بباركةك ، الدليل كظهوره
كاف كقد  ، كقد استشهد بإحدل القواعد األصولية، األئمة ا٤بفسرين من أىل السنة كا١بماعة
ا٤بسلمْب من ، ا٤بسألةلو ُب ىذه كثرة ا٤بصالفْب ل، ُب احتسابو شجاعان ال تضاىى شجاعتو

ٲبكن الرجوع ٔب بعض ما قد أرشد إكأنو ، العاطفة كاالستحساف مٙبكمهالذين تسّبىم ك 
كأنو يشّب أب مكاف ، إليو ليستفاد منو ُب ا٤بسألة كىو اإلشارة إٔب كجود فتول لو سابقة

                                                   
 .ٖاآلية: ، سورة: ا٢بشر (ُ)

فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة  ٦بموع، كانظر: ُٗانظر ٭بوذج االحتساب كامبلن ُب ا٤بلحقات، ا٤بلحق رقم: ( ِ)
 سابق. (، مرجعِِٗ-ِِٔ/ ٖ)الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 
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عو كأنو يد، الزلل عند ا٤بصالف كىو ٙبكيم العاطفة كاالستحساف كترؾ األدلة الشرعية
كأف احملتسب عليو قد كقع ُب ا٤بنكر ، للمصالف كللحكاـ ك١بميع ا٤بسلمْب با٥بداية كالتوفيق
كسنة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم ، حيث حـر مسألة دلت نصوص الوحي على إباحتها

 عنده. الوقوع ُب ا٤بنكر الشبهةالظاىر ُب كأف سبب ، على العمل ّٔا
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، نكر مرتبة اللسافكتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّب ا٤ب

جواز الصلح كالتطبيع مع اليهود إذا رأل كٕب األمر أف ا٤بصلحة تقتضي : ليتبع كىو للحق
كما أف ،  التوقف عن القوؿ بعدـ ا١بواز: كىو، ليجتنب، للباطلبدرجة البياف ك ، ذلك

درجة الوعظ ا٢بسن عند التحذير من ٨بالفة ىدم الرسوؿ صلى اهلل عليو احتسابو كاف ب
 كجهل العامة ّٔا كبّب. ، كا٤بزايدين فيها كثر، ألف العاطفة ُب ىذه ا٤بسألة قويةكسلم 
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 رابعالمبحث ال
 -هللا رحمه- احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز

لُوكاألخالق و في مجال  السُّ

 : كيتضمن مطلبين
 . الحسنة األخالقب ما يتعلق: المطلب األول

 .سيئةال األخالق ما يتعلق : ثانيالمطلب ال
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 .ما يتعلق باألخالق الحسنة : المطلب األول

ًاأل ًًً:ًولالنموذج ًالعامة ًفيم ًمراعاة ًالعلمًومنيا ًأخالقياتًطالب  .ترك

مقدـ برنامج ك ، مدير اإلذاعة السعودية، الشيخ/ إبراىيم الشورل: عليو المحتسب
  .(ُ))تعٌلم كاسأؿ(

ى الشيخ ابراىيم عرب األثّب درسان موسومان بػػ)تعلم كاسأؿ( كقد لقأ: المحتسب فيو
أثُب ٠باحة الشيخ على برنا٦بو إال أنو الحظ عليو أنو ٯبتهد بالعرض التفصيلي للمذاىب 

٩با يتسبب ُب الضرر على العامة ، كبياف خصائص كل مذىب، ا٤بسائل الفقهيةاألربعة ُب 
 ألهنم ال ٰبسنوف الَبجيح. ، كإيقاعهم ُب حّبة من الدين

على الشيخ  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز : االحتساب
ه الطريقة لعدة أسباب فأمره بالبعد عن ىذ، بعد أف استمع بنفسو للربنامج، إبراىيم الشورل

 : ذكرىا ك٩با جاء ُب احتسابو
 : "كلكن ظهر ٕب أف إذاعة مثل ىذا غّب مناسب للجمهور كذلك من كجوه

، أف الذم ينبغي ىو إ٠باع ا١بمهور ما تضمنو الكتاب كالسنة ٗبسائل دينهم -ُ
 كينتفع بو.، ك٨بتصر يفهمو العامي ك ا٤ببتدئ، على كجو كاضح، كمعامبلهتم

، كالعمل بو، كعلى العامة قبولو، ىو الذم ٯبب على الداعي تبليغوأف ىذا  -ِ
 ٖببلؼ ا٤بذاىب؛ فإف فيها ا٣بطأ كالصواب.

أف ىذا ا٤بسلك ىو ا٤بوافق لسّبة النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب تعليم األمة  -ّ
َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّ: كاهلل تعأب يقوؿ، كإرشادىا

(ِ). 
هم ُب حّبة كارتباؾ ال يدركف بأم ف تفصيل ا٤بذاىب ٯبعل العامة كاشباىأ -ْ

                                                   
، ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد (ّْٖص، )-رٞبو اهلل-( انظر: جوانب من سّبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ُ)

 ا٢بمد، مرجع سابق.

 .ُِسورة: األحزاب، آية: ( ِ)
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، بل كإٔب استثقاؿ الدين، مذىب يأخذكف؛ فيفضي ذلك إٔب استثقاؿ ىذا ا٢بديث كرفضو
كغّب كاضح؛ بسبب االختبلؼ. كالنتيجة من كراء ىذا عدـ االنتفاع ، كرميو بأنو متشعب

 بل كحصوؿ الضرر كا٢بّبة بالنسبة إٔب العامة أك اكثرىم.، ّٔذا الدرس
كاالعتماد على كتب ، ٱبفى أف ٙبرير ا٤بذاىب كضبطها فيو صعوبة شديدةال  -ٓ

 فضبلن عن نصوص الشارع.، ألف فيها شيئان ٱبالف نصوص األئمة، ا٤بتأخرين ال يليق
كإذا كاف األمر ىكذا اتضح لفضيلتكم أف الطريقة ا٤برضية السليمة النافعة للمسلمْب 

، ذلك ىو تعليم الناس ما دؿ عليو كتاب اهللك ، ىي السّب على ما ذكر ُب الفقرة األكٔب
كعبارات جلية ُب ٝبيع ا٤بسائل ، بأسلوب كاضح - عليو الصبلة كالسبلـ -كسنة رسولو 

 الٍب ٰبتاجها ا٤بسلموف.
كدقائقي ا٤بسائل كالشركط الٍب ال دليل ، بذلك كفيبلف -ٕبمد اهلل-كالكتاب كالسنة 

كما كاف ،  ينبغي اإلعراض عنها، ا من النوادرعليها اك ال ٛبس ٥با حاجة ا١بمهور؛ لكوهن
، ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو ا٤برضيوف يهتموف بتوجيو األمة إٔب مهمات الدين

ٞبو ر - ٍب أرشده .(ُ)..اْب".كما تعٌم بو البلول دكف النوادر كالتفريعات الٍب ال يضر ا١بهل ّٔا
كأبدل لو االستعداد ، إٔب االستعانة بالعلماء عند إعداد ا٤بادة العلمية لدرس الربنامج -اهلل

 بنفسو للتعاكف معو ُب ىذا األمر مٌب طلب منو. 
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
كاألمر ، خبلؽ كالسلوكيات ا٢بسنةاأل، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ
كما يعرض ُب ، كمن يعلم الناس ا٣بّب، بعدـ التوسع ُب ذكر ا٣ببلؼ بْب العلماء عند العامة

من طريق ، كأنو تثبت من كقوع ا٤بنكر فعلم بو من طريقْب، كالربامج الدينية، كسائل اإلعبلـ
، ذا النموذج ىو ترؾ ا٤بأموركأف ا٤بنكر ُب ى، طلبة العلم؛ كمن االستماع بنفسو ٤با يعرض

كا٣بوض ُب ،  كىو كاجب إيصاؿ العلم الشرعي للناس دكف إحداث ما قد يشوش عليهم
                                                   

، ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: (ّْٗ-ّْٖص، )-رٞبو اهلل-( انظر: جوانب من سّبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ُ)
 د. ٧بمد ا٢بمد، مرجع سابق.
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 تفصيبلت ا٤بذاىب.
كبْب ، كأف احتسابو اشتمل على عرض الطريقة الصحيحة لتعليم الناس أمور دينهم 

االستعانة كأشار ُب احتسابو إٔب ا٢بلوؿ حٌب يستقيم الدرس كىو ، اهنا طريقة السلف
كأنو أبدل استعداده ُب التعاكف معو مٌب طلب منو ، بالعلماء ُب إعداد ا٤بادة العلمية

كأف احملتسب يشارؾ ُب كضع ا٢بلوؿ كالتعاكف ، مستشعران مسؤكلية العلماء ٤بثل ىذا األمر
  على تصحيح ا٤بسار.

كبدرجة ، مة مقاموكبالكتابة القائ، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه
، ألنو ٰبصل بو الضرر، التفصيل ُب أقواؿ ا٤بذاىب عند العامة: البياف للمنكر ليجتنب كىو
كٓب ، لكونو أنفع ٥بم، ترؾ التوسع ُب أقواؿ ا٤بذاىب عند العامة: كالبياف للمعركؼ ليتبع كىو

 يستعمل درجة الوعظ ألف ا٤بنكر حصل عن جهل.
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ًالثاني ًالمنحرفةاألمرًً:ًالنموذج ًاألفكار ًمن ًالطالب  .بحماية

 ا٤بسؤكلوف عن التعليم ُب ا١بامعات. : المحتسب عليو
بعض اال٫براؼ الفكرم  -رٞبو اهلل-حيث ظهر لسماحة الشيخ : المحتسب فيو

كسببو كفود أساتذة ٨بتلفْب من بلداف ، من خبلؿ اللقاء ّٔم، عند بعض الطبلب ُب ا١بامعة
 العقيدة.ٓب يستقم حا٥با ُب 
على ىذا  -رٞبو اهلل-كقد احتسب ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز : االحتساب

ا٣بلل من خبلؿ الدعوة ٤بواجهة ىذا ا٤بنكر الذم ٱبفى على كثّب من الطبلب من خبلؿ 
حيث بعث خطاب شصصي إٔب كزير التعليم ، األمر بتحصْب الطبلب من األفكار ا٤بنحرفة

 العإب ُب ذلك الوقت.
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ا٤بكـر معإب كزير التعليم ": وكنص

 حسن بن عبد اهلل آؿ الشيخ.: العإب الشيخ
 حفظو اهلل تعأب.

 : كبعد، سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
كاألساتذة ، ال ٱبفي على معاليكم أف التعليم ا١بامعي مناىج ٨بتلفة من دينية كدنيوية

كقد نشأ من ، جاء من بلداف ال ٚبفى عليكم حا٥بامن منهم ، ئموف على التعليم كثّبالقا
كالطلبة ىم الذين ترد ، تأثّبا ليس ٗبحمود الطبلب بعض األفكار على بعض ذلك تأثّب

كقد قمت ، عليهم ا٤بؤثرات فيتأثركف ّٔا كليس لدل كثّب منهم من البصّبة ما ٯبلو الشبو
فأدركت ، إللقاء بعض احملاضرات بناء على الدعوة الٍب كجهت إٕببزيارة بعض ا١بامعات 

 أف الطلبة ُب أمس ا٢باجة إٔب العناية ّٔم كأنتم ا٤بسئولوف عنهم أماـ اهلل سبحانو.
كذلك بتعميم ، كبناء على ذلك فإنِب أرل أف تعتِب ّٔذه الناحية عناية خاصة

لح لذلك كٱبتار لكل جامعة من أىل كيتؤب إلقاءىا من يص، احملاضرات ُب ٝبيع ا١بامعات
كإذا دعت ا٢باجة إٔب أشصاص من النوادر يقوموف بزيارة ا١بامعات الٍب ، البلد الٍب ىي فيو

كٲبكن معاليكم التنسيق بينكم كبْب ، ليست ُب بلدىم فينبغي أف تيسر ٥بم سبل ذلك
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ختيار من يقـو بذلك كالتأكيد على مديرم ا١بامعات با، ا١بهات الدينية للقياـ ّٔذه ا٤بهمة
كأسأؿ اهلل أف يبارؾ ُب جهودكم كأف ينفع بكم عباده كأف يوفقنا ، من األساتذة كغّبىم

 .(ُ)"ٝبيعا لكل ما فيو رضاه كصبلح أمر عباده
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
كاألمر بتحصْب ، األخبلقيات ا٢بسنة، ؽ كالسلوؾأف احتسابو مشل ُب جانب األخبل

كفئة ، كا٤بعلمْب، كا٤بسؤكؿ، كجانب األمن الفكرم، أفكار الشباب من دعاة الضبللة
كعرض نفسو ، كطرؽ عبلجو، كمن أين نشأ، كطريق معرفتو، كأنو بْب ضرر ا٤بنكر، الشباب

كقد ذٌكر ، عبلج ىذه األفكاركأكد على أٮبية الدعوة كالعلماء ُب ، للتعاكف على ىذا األمر
كأف احتسابو على ا٤بنكر كاف باألمر ، ا٤بسؤكؿ ٗبا عليو من ا٤بسؤكلية أماـ اهلل تعأب فيما ٞبّْل

أشبو ، با٤بعركؼ من خبلؿ حث ا٤بسؤكؿ األكؿ على إقامة برامج ٙبصينيو ألفكار الطبلب
 ضالة.)ٙبصْب( ٤بواجهة األفكار ال بالربامج ا٤بقامة ُب الوقت ا٢باضر

كتأثر الطبلب ، بعض األفكار الواردة من خارج الببلد: كبدرجة البياف للمنكر كىو
كما عليو من ، ككاف بدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة من خبلؿ تذكّب ا٤بسؤكؿ األكؿ با٤بآؿ، ّٔا

  .٘باه الطبلبمسؤكلية أماـ اهلل تعأب 

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ُ)

 سابق. (، مرجعَِٖ-َِٕ/ِٕ)
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ًال ًالناس:ًثالثالنموذج ًمق ابلة ًبالصبرًعلى ً.األمر

 .-رٞبو اهلل-أحد الزكار لبيت ٠باحة الشيخ : عليوالمحتسب 
عليك  "أقَبح: مفاده -رٞبو اهلل-حيث قدـ مقَبحان لسماحة الشيخ : المحتسب فيو
كما اعَباؾ فيو من تعب ، كعملك ا٤برىق، كبعد الرحلة الشاقة، إذا عدت من العمل

أف ، فليس ضركريان ، كترتاح إٔب العصر، أف تذىب إٔب أىلك كأبنائك فتتغدل معهم، كنصب
ففي ىذا إرىاؽ ١بسمك كتعب ، كتواصل التعب كا٤بشقة، ٘بلس للغداء مع ٝباىّب الناس

 .(ُ)كالناس حوائجهم ال تنقضي"، لك
كحرصو على  -رٞبو اهلل-كالريب أف ا٢بامل على ىذا القوؿ شفقتو على الشيخ 

 راحتو.
تريد ٕب أف آٌب إٔب ، اهلل"سبحاف : كقد أنكر ٠باحتو ىذا القوؿ ٗبا نصو: االحتساب

فأتركهم ، كذكم ا٢باجات، بيٍب كعشرات الناس ينتظركنِب من الضيوؼ كالفقراء كا٤بساكْب
أين أنت من خلق النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم  ، كأدع ا١بلوس معهم كأصعد إٔب منزٕب

فىًإنَّكيٍم ًإنَّمىا تػيٍرزىقيوفى ، ضيعىفىاًئكيمٍ  ابٍػغيوًني ًفي»: كاف ال ٰبتجب عن الناس ككاف يقوؿ
 . (ّ)إنِب سأستمر على ىذا ما استطعت"، (ِ)«كىتػيٍنصىريكفى ًبضيعىفىاًئكيمٍ 

لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 
 : ما يلي

، ٢بسنةاألمر باألخبلؽ كالسلوكيات ا، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ
كأنو ابتدأ احتسابو ، كآّالسْب، كاألمر بالصرب على مقابلة الناس من الضيوؼ كالزائرين

كأنو بْب فساد ىذا ، بالتسبيح اقتداءن بالنيب صلى اهلل عليو كسلم عندما يسمع قوالن منكران 
                                                   

 .مرجع سابق(، لعبد الرٞبن الرٞبة، ِٖٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ُ)

ىىذىا كقاؿ ا٢باكم: كتاب قسم الفي، (،  ُِْٔ)برقم:  (ُٕٓ/ِ)، ا٤بستدرؾ على الصحيحْبأخرجو ا٢باكم ُب ( ِ)
ٍسنىاًد، كىٓبٍى ٱبيىرّْجىاهي    : صحيح، مرجع سابق.كقاؿ الذىيب حىًديثه صىًحيحي اإٍلً

 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِٖٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ّ)
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 ُب، ا٤بقَبح بذكر ما يَبتب عليو من مفاسد منها ٨بالفة ىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم
كالزائرين. كعدـ احتجابو عن الناس إال من ، كا٤بساكْب، كالفقراء، عدـ ترؾ ذكم ا٢باجات

  مرض.
كبالقوؿ ا٤بباشر للمحتسب عليو ، مرتبة اللسافللمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه 

كبياف ا٤بعركؼ ، ا٤بشورة بَبؾ الضيوؼ ألخذ قصد من الراحة: كبدرجة البياف للمنكر كىو
كٓب ٰبتج ، و الصرب على ا١بلوس مع الضيوؼ اقتداءن برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمليتبع كى

 ١بهلو بالصواب.  إٔب درجة الوعظ لكوف احملتسب عليو كقع ُب ا٣بطأ
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ًال ًالتفريقًً:ًرابعالنموذج ًبعدم ًالطعامًًالضيوفبينًًاألمر ًتناول ً.عند
 .-اهللرٞبو -السْب لسماحة الشيخ آّأحد : المحتسب عليو
"أنو ٯبلس ُب ٦بلسك العاملوف كالضعفاء : مفاده مقَبحان  حيث قدـ: المحتسب فيو

كُب ىذا حرج لبعض كبار الضيوؼ من كالزكار فنقَبح عليك ، كدٮباء الناس من العرب كالعجم
 .(ُ)كتضع لك ك٣بواص ضيوفك مكاننا خاصنا"، أف تضع ٥بم ٦بلسنا خاصنا ألكلهم كشرّٔم

: ٍب قاؿ، "بتغّب كجهو، بدء ٠باحة الشيخ إنكاره ٥بذه ا٤بقولةكقد : االحتساب
كاألكل مع ، ىذا ٓب يتلذذ با١بلوس مع ا٤بساكْب، صاحب ىذا الرأم، مسكْب! مسكْب!

كالذم يستطيع أف ٯبلس معي ، كليس عندم خصوصيات، أنا سأستمر على ىذا، الفقراء
كتأىب نفسو فليس ٦ببوران على كالذم ال يعجبو ، أنا كىؤالء الفقراء كا٤بساكْب ٯبلس

 . (ِ)ذلك"
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
كاألمر ، ا٢بسنةكالسلوكيات األخبلؽ ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ

دأ احتسابو بتغّب كجهو من ٠باع ب كأنو، كالزكار، بعدـ التفريق بْب الناس ُب آّالس كا٤بوائد
كأف احتسابو كاف بتبكيت احملتسب عليو بَبديد كلمة ، كىي عبلمة إٲباف ُب القلب، ا٤بنكر

كأف احتسابو كاف ، مسكْب! ٍب ببياف أف صاحب ىذا الرأم ٧برـك من لذة ىذا العمل ا٣بٌّب 
كأنو ، لضيوؼ بالتفريق بينهمكأمران منو بعدـ التعرض ل، حسمان تامان للمطالبة ٗبثل ىذا ا٤بقَبح

 ال يقبل النقاش فيو البتة.
كبالقوؿ ا٤بباشر للمحتسب عليو ، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه

كا٤بعركؼ ليتبع ، ا٢بث على منع الضعفاء من موائد الوجهاء: للمنكر كىوكبدرجة البياف 
 .عند تناكؿ الطعاـ األمر بعدـ التفريق بْب الوجهاء كالضعفاء: كىو

                                                   
 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِٔٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ُ)

 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِٔٓص، )-بن باز رٞبو اهلل( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز ِ)
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ًال ًالحتساب:ًخامسالنموذج ًبخلق ًبالتحلي ً.األمر
 .-رٞبو اهلل-أحد الزائرين ٤بنزؿ ٠باحة الشيخ : المحتسب عليو
حيث رأل ىذا الزائر على أحد الزكار جانب من التقصّب ُب جانب : المحتسب فيو

كأخرب الشيخ بذلك ، فلم ينكر عليو، ٍب ترؾ االحتساب عليو، كاإلسباؿ، حلق اللحية
 أشد من غضبو على ا٤بقصر.، فغضب من تركو اإلنكار

 تركو لبلحتساب على ىذا الزائر -اهللرٞبو -كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
، ال: "كىل نصحتو؟ فقاؿ: -رٞبو اهلل-بعد أف أخرب ٠باحة ٗبا رأل على ا٤بقصر فقاؿ 

تقابل ربك كأنت قد رأيت ا٤بنكر كٓب  ك٤باذا ٓب تنصحو؟ كيف: كقاؿ، فغضب ٠باحة الشيخ
، ذكركين إذا جاء مرة أخرل: تنكره؟ أٚبشى الناس؟ سوؼ تقابل ربك يـو القيامة. ٍب قاؿ

  .(ُ)كجعل يناصحو سران"، فلما جاء ذلك الرجل التفت إليو ٠باحة الشيخ
 لنا ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
كمنها ، األخبلؽ كالسلوكيات ا٢بسنة، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ

كأنو غضب لَبؾ الواجب كىو عبلمة ، كالَبجل، كمسائل اللباس، كالزكار، األمر باالحتساب
، ألنو قد يكوف لو عذر ُب تركو، كاستفسر عن سبب ترؾ الزائر لئلنكار، إٲباف ُب القلب

 ىكتفكا ، كأنو ًب لو ذلك، باألعواف لتذكّبه ُب االحتساب عليو إذا زاره مرةن أخرلكاستعاف 
 .لكوف آّلس بو حضور، باإلسرار ُب اإلنكار للمقصر ُب ظاىره

كبدرجة البياف ، بالكبلـ ا٤بباشر، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه
درجة الوعظ مع ا٤بقصر ُب جانب ا٢بسبة من ككاف ب، ترؾ القياـ باالحتساب: للمنكر كىو

كىو األمر بتذكّبه : كبياف ا٤بعركؼ ليتبع، خبلؿ تذكّبه با٢بساب كٚبويفو باهلل جل كعبل
 للقياـ باإلنكار عليو إذا جاء مرة أخرل. 

                                                   
ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد ا٢بمد، مرجع (، ّْٓص، )( جوانب من سّبة اإلماـ عبد العزيز بن بازُ)

 سابق.
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ًال ًب:ًسادسالنموذج ًالناس(ُ)إصالحالحتساب ً.معايش
صبلح من أعماؿ ا٢بسبة ألنو من األمر با٤بعركؼ عند تركو كالنهي عن ا٤بنكر عند كاإل

موضوعها التحٌدث على أرباب ": عند بيانو ٤بوضوع ا٢بسبة -رٞبو اهلل-فعلو قاؿ القلقشندم 
 .(ِ)"كاألخذ على يد ا٣بارج عن طريق الٌصبلح ُب معيشتو كصناعتو، ا٤بعايش كالٌصنائع

معايشهم يعترب من األمور ا٤بلحقة با٢بسبة كقد يَبتب على إٮباؿ فاإلصبلح للناس ُب 
كيناقض قواعدىا ك٧باسنها. ، اإلصبلح من ا٤بنكرات كالضرر ما ترفضو الشريعة كتأباىا

أعماؿ الرب كا٤بعركؼ الٍب تصلح ّٔا حياة الناس من : فاإلصبلح للناس ُب ا٤بعايش ىو
، كقصة صاحب الطعاـ،  و كسلم العمل ّٔاثبت عن النيب صلى اهلل عليكالٍب ، كتستقيم

 كالعناية بالسوؽ.، كبناء ا٤بسجد
 : كالٍب تدخل ُب أعماؿ ا٢بسبة ما يلي، كمن أمثلة اإلصبلح للناس

، كمنع االحتكار، كتنظيم البيوع، كتنظيم البناء، كا٤بمرات، كالطرؽ، ا٤براقبة لؤلسعار
  كغّبىا من أمور اإلصبلح.، كا٢بشراتكٞباية الناس من السيوؿ ، كمكافحة األمراض

 جم يل ىل ملُّ: ُب قولو تعأب َّخن حنُّكاإلصبلح للناس دؿ عليو كلمة 

َّخن حن جن يم ىم مم خم حم
 حنُّ: فالشاىد ىنا ىو قولو .(ّ)

 .َّخن

ىو كل ما أمر اهلل بو أك ندب إليو ": ُب ا٤بعركؼ -رٞبو اهلل-قاؿ أبو جعفر الطربم 
  .(ْ)"من أعماؿ الرب كا٣بّب

                                                   
لىح الشيءى بػىٍعدى فىسىاًدًه: ( قاؿ ابن منظور: "كاإًلصبلح: نىًقيضي اإًلفساد. كاالٍسًتٍصبلح: نىًقيضي ااًلٍسًتٍفسىاًد. كأىصٍ ُ)

ابَّةى: أىحسن إًليها فىصىلىحىٍت"  ، مرجع سابق.، البن منظور(ُٕٓ/ِ)، لساف العرب. انظر: أىقامو. كأىٍصلىحى الدَّ

ٞبد بن علي بن أٞبد الفزارم القلقشندم ٍب القاىرم ، أل(َِٕ/ُُ)، ( صبح األعشى ُب صناعة اإلنشاءِ)
 ، بدكف.بّبكت - ار الكتب العلميةالناشر: د، ىػ(ُِٖ)ا٤بتوَب: 

 . ُُْسورة: النساء، آية: ( ّ)

كانظر:  لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق.، (َُِ/ٗ)، ( جامع البياف ُب تأكيل القرآفْ)
 ، للقرطيب، مرجع سابق.(ّّٖ/ٓ)، ا١بامع ألحكاـ القرآف
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لكوف اإلصبلح من ، يلحق باالحتساب كاألخبلؽ ا٢بسنة، للناسكاإلصبلح 
 .(ُ)األخبلؽ العظيمة

إباف توليو للقضاء ٭باذج احتسابية ُب اإلصبلح للناس  -رٞبو اهلل-كلسماحة الشيخ 
 : شواىدىا ما يأٌبكمن ، (ِ)ُب بلدة الدٓب

الناس كرتب  ٝبع ٠باحتو -رٞبو اهلل-"احتسابو ٤با توُب أمّب الدٓب ناصر ا٢بقباين  - أ
كاستقر رأيهم عليو كتب تأييدان بذلك إٔب ، فلما اختاركه، طريقة للشورل الختيار أمّب جديد

 فأقره.، -غفر اهلل لو-جبللة ا٤بلك عبد العزيز 
 كمنو طريق احملمدم كطريق الشبيلي.، احتسابو بشق الطرؽ كتوسيعها - ب
عركفة بسنة كا٤ب-، ق٤َُّٔبا داٮبت السيوؿ البلدة كدخلت البيوت سنة  - ت

 حٌب زاؿ ا٣بطر.، فأمر بفتح اآلبار آّاكرة كالشوارع للتصريف، ىرع الناس إليو -جٌبار
ك٤با تكرر األمر أمر ببناء سدكد ترابية كحواجز ٛبنع كصوؿ ا٤باء كأمر بفتح الطرؽ 

 التمر كالقهوة لييعْبى الناس على العمل. ركخرج بنفسو مع الناس كأمر بإحضا
بىا كىو صغار ا١براد-، قُّْٔا١براد سنة كعندما تكاثر  - ث  -كا٤بعركفة بسنة الدَّ

كحث الناس ، كأمر ٗبكافحتو، باألمر -اهللرٞبو -اىتم ٠باحتو ، كقد أكل األخضر كاليابس
  .(ّ)كأمر بإحضار التمر كالقهوة"، كساعد الناس بنفسو، على التعاكف

لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

                                                   
موعة من ا٤بؤلفْب، بإشراؼ الشيخ صاّب بن ّٓ، (ّْٔ/ِ)، الرسوؿ الكرًننضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ انظر: ( ُ)

  .ٞبيد، مرجع سابق

كقد  .قاسم بن إبراىيم بن لعبد العزيز(، ْٗص، )-رٞبو اهلل-ترٝبة ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز انظر: ( ِ)
 لباز الذم ٰبنو علينا...(: ُب قصيدة مطلعها: )ىو ا -رٞبو اهلل- الشيخ راشد بن خنْبمعإب كصف أعمالو 

 ليػػػػػاؿو قػػػػػد مضػػػػػت كالشػػػػػيخي فينػػػػػا
 

 يبػػػػػث العلػػػػػم يػػػػػنهضي با٢بيػػػػػاةً 
 

 فّبعػػػػػػػػى الػػػػػػػػدين كالػػػػػػػػدنيا ٝبيعػػػػػػػػان 
 

 كيسعى جاىػدان ُب ا٤بكرمػاتً 
 

 ىػ.َُِْصفر ُِانظر: ا٤برجع نفسو، كانظر: جريدة ا١بزيرة العدد الصادر: 

 ، مرجع سابق.، لعبد العزيز القاسم(ُٓ-ْٗص، )-رٞبو اهلل-( ترٝبة ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ّ)
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 : ما يلي
األخبلقيات ا٢بسنة كمنها اإلصبلح ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ

كالٍب ىي من الرب كا٤بعركؼ الٍب تصلح ّٔا حياة الناس ، كمعايشهم، ا٤برتبط ٕبياة الناس
كقواعدىا ، ةكمقاصد الشريع، كالٍب دلت عليها عمـو األدلة ُب الكتاب كالسنة، كتستقيم
كأف احملتسب يأمر ّٔا ، كأف التفريط فيها يوجب اإلٍب، من أف القياـ ّٔا كاجب، ا٤بستوفية

 ُب أعماؿ اإلصبلح.، كقد يتطوع كيشارؾ الناس بنفسو كيده كمالو
ككذلك ٗبرتبة ، كتبْب أف احتسابو كاف ُب ىذه النماذج ٗبرتبة اليد ألنو شارؾ بنفسو

، معركؼ كىو األمر بالتعاكف على الرب كاإلصبلح ُب معايش الناساللساف كبدرجة البياف لل
  كا٤بشاركة كالتطوع للعمل لو ليكوف أسوةن لغّبه.
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 . ما يتعلق األخالق  السيئة: ثانيالمطلب ال

ًا ًالرجالاًل:ًألولالنموذج ًبأقوال ًالوحي ًنصوص ًعارض ًمن  .حتسابًعلى

 .-رٞبو اهلل-أحد طلبة العلم ُب درس ٠باحة الشيخ : المحتسب عليو
حيث عارض دليبلن صحيحنا صرٰبنا؛ بقوؿ ، ٨بالفة األصوؿ العلمية: المحتسب فيو

"ُب  حيث أنو -رٞبو اهلل-ُب الدرس العلمي لسماحة الشيخ  . ككاف ذلك(ُ)صحايب جليل
شيخ بعض يا : فقاؿ الطالب، جواز نكاح الكتابيات بشرطو قرردرس من دركسو 

فعارض الطالب الدليل الصحيح من القرآف الكرًن  (ّ)كاف ينهى عن ذلك!!"،  (ِ)الصحابة
 كىو قوؿ اهلل تعأب.

 حس جس مخ محجخ جح مج حجُّ: قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب فمن أدلة الكتاب

 جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس

                                                   
 ، لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(ِّٔ-ِّٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ُ)

، كىافى ًإذىا سيًئلى عىٍن (: "ِٖٓٓبرقم: )( ْٖ/ ٕ)يشّب إٔب ما ركاه البصارم ُب صحيحو، ( ِ) ًنكىاًح أىفَّ اٍبنى عيمىرى
ٍؤًمًنْبى، كىالى أىٍعلىمي ًمنى اإًلشٍ 

ي
يٍشرًكىاًت عىلىى ا٤ب

: ًإفَّ اللَّوى حىرَّـى ا٤ب رىاًؾ شىٍيئنا أىٍكبػىرى ًمٍن أىٍف تػىقيوؿى النٍَّصرىانًيًَّة كىاليػىهيوًديًَّة، قىاؿى
ىٍرأىةي: رىبػُّهىا ًعيسىى، كىىيوى عىٍبده ًمٍن ًعبىاًد اللًَّو"

: اب: ، كتاب: الطبلؽ، با٤ب  ّٰ ُِّّبىابي قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىأبى

ٙبقيق: ٧بمد زىّب بن ناصر ، [ُِِ: البقرة]َّىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
 .الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق

ا قػىٍوؿه خىارًجه عىٍن قػىٍوًؿ ا١بٍىمىاعىًة الًَّذينى تػىقيوـي قاؿ القرطيب ُب تفسّبه: " : كىىىذى ًًّٔمي ا٢بٍيجَّةي، أًلىنَّوي قىٍد قىاؿى  قىاؿى النَّحَّاسي
يٍػفىةي. بًتىٍحًليًل ًنكىاًح ًنسىاًء أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًمنى الصَّحىابىًة كىالتَّابًًعْبى ٝبىىاعىةه، ًمنػٍهيٍم عيٍثمىافي كىطىٍلحىةي كىابٍ  ني عىبَّاسو كىجىاًبره كىحيذى

، كىفػيقىهىاءي كىًمنى التَّابًًعْبى سىًعيدي ٍبني اٍلميسىيًَّب كىسىعً  بػىٍّبو كىا٢بٍىسىني كى٦بيىاًىده كىطىاكيسه كىًعٍكرًمىةي كىالشٍَّعيًبُّ كىالضَّحَّاؾي يدي ٍبني جي
ًذًه اآٍليىةي ًمٍن سيورىةً  ًة" أًلىفَّ "اٍلمىا "اٍلبػىقىرىًة" نىاًسصىةن ًلآٍليىًة الًٍَّب ًُب سيورىةً  اأٍلىٍمصىاًر عىلىٍيًو. كىأىٍيضنا فػىيىٍمتىًنعي أىٍف تىكيوفى ىى  ئًدى

. كىًإ٭بَّىا اآٍلًخري يػىٍنسىخي اأٍلى  ائًدىةى" ًمٍن آًخًر مىا نػىزىؿى ، كىأىمَّا حىًديثي اٍبًن عيمىرى "اٍلبػىقىرىةى" ًمٍن أىكًَّؿ مىا نػىزىؿى بًاٍلمىًدينىًة، ك"اٍلمى كَّؿى
ةو التٍَّحًليلي، كىُب أيٍخرىل فىبلى حيجَّةى ًفيًو، أًلىفَّ اٍبنى عيمىرى رىًٞبىوي اللَّوي كىافى رىجيبلن ميتػى  عى اآٍليػىتػىٍْبً، ُب كىاًحدى وىقػّْفنا، فػىلىمَّا ٠بًى

، كىٓبٍى يػيٍؤخىٍذ عىٍنوي ًذٍكري النٍَّسًخ كىًإ٭بَّىا تػيؤيكّْؿى عىلىٍيًو، كى  ليٍغوي النٍَّسخي تػىوىقَّفى لىٍيسى يػيٍؤخىذي النَّاًسخي كىاٍلمىٍنسيوخي التٍَّحرًني كىٓبٍى يػىبػٍ
 سابق.  (، مرجعٖٔ/ّ)، لقرطيبل ". انظر: ا١بامع ٢بكاـ القرآفٍأًكيلً بًالتَّ 

 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِّٔ-ِّٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ّ)
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َّمكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
(ُ). 

ـى ، اللًَّو ٍبني ًإٍدرًيسى  عىٍبدي ما ركاه ابن أيب شيبة : كمن السنة عىٍن ، عىًن الصٍَّلًت ٍبًن بػىٍهرىا
ًبيلىهىا: قىاؿى ، شىًقيقو  يٍػفىةي يػىهيوًديَّةن فىكىتىبى إًلىٍيًو عيمىري أىٍف خىلّْ سى انىٍت : فىكىتىبى إًلىٍيوً ، تػىزىكَّجى حيذى ًإٍف كى

ًبيلىهىا فىكىتىبى إًلىٍيوً  ـه ًإنِّي الى أىزٍ »: حىرىامنا خىلٍَّيتي سى كىلىًكنِّي أىخىاؼي أىٍف تػىعىاطىويا ، عيمي أىنػَّهىا حىرىا
هينَّ   .(ِ)«اٍلميوًمسىاًت ًمنػٍ

كىالى يىًصحُّ عىٍن أىحىدو ًمٍن اأٍلىكىاًئًل أىنَّوي حىرَّـى : "قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذرً : كقاؿ ابن قدامة ُب ا٤بغِب
ؿي  . كىرىكىل ا٣ٍبىبلَّ يٍػفىةى أىفَّ ، بًًإٍسنىاًدهً ، ذىًلكى ، كىأيذىيٍػنىةى اٍلعىٍبًدمَّ ، كىا١بٍىاريكدى ٍبنى اٍلميعىلَّى، كىطىٍلحىةى ، حيذى

تػىزىكَّجيوا ًنسىاءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب. كىًبًو قىاؿى سىائًري أىٍىًل اٍلًعٍلًم"
(ّ) . 

 كقد أنكر ٠باحة الشيخ ىذا السلوؾ السيء من الطالب حيث أنو : االحتساب
كقاؿ كىل قوؿ الصحايب يضاد بو ، "التفت إليو الشيخ كقد اٞبر كجهو: -رٞبو اهلل-

 .(ْ)الكتاب كالسنة"
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
كالنهي عن األخبلؽ السيئة لطالب ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ

كأف ىذا القوؿ يعد من ا٤بنكرات ٤بصالفة ، النصوص بأقواؿ الرجاؿ كمنها معارضة، العلم
كأف احملتسب عليو ُب ، األصل كىو تقدًن نصوص الكتاب كالسنة على غّبىا من األدلة

كأف الشيخ غضب كاٞبر كجهو كىي ، إسلوبو كاف معارضان كٓب يكن سائبلن يطلب ا١بواب

                                                   
 .ٓسورة: ا٤بائدة، آية: ( ُ)

 (، أليبُُّٔٔ)رقم:  (ْْٕ/ّ)(، أيب شيبة مصنف ابن، كا٤بعركؼ: بػػ)( الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلثارِ)
، احملقق: كماؿ يوسف ا٢بوت، ىػ(ِّٓبكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن ٧بمد بن إبراىيم بالعبسي )ا٤بتوَب: 

مىٍن كىافى يىٍكرىهي النّْكىاحى ُب أىٍىًل ىػ، كتاب: النكاح، باب: َُْٗ، ُط.، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد 
 .(َُّ/ٔ)، إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل، انظر: كىذا إسناد صحيحاأللباين: . كقاؿ اٍلًكتىابً 

 .سابق (، مرجعُِٗ/ٕ)، البن قدامة، ( انظر: ا٤بغِبّ)

  لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِّٔ-ِّٓص، )-رٞبو اهلل-( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ْ)
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ككاف باستصداـ الصيغ الببلغية ، اهلل كمن شواىد الغّبة على دين، من عبلمات اإلٲباف
 كىو ما يعرؼ باالستفهاـ اإلنكارم. ، كذلك بطرح سؤاالن عليو؛ للجواب على سؤالو

كبدرجة البياف ، كبالقوؿ ا٤بباشر، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه
لبياف للمعركؼ كا، للمنكر لكي ٯبتنب كىو معارضة نصوص الكتاب كالسنة بأقواؿ الرجاؿ

كٓب يستعمل ا٤بوعظة لكوف ، ليتبع كىو كجوب تقدًن نصوص الكتاب كالسنة على غّبٮبا
 ا٣بطأ كقع عن جهل ٗبراتب األدلة كالتفضيل بينها.
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ًال ًمنًطعنًً:ًثانيالنموذج  .السعوديةًًفيًعلماءالحتسابًعلى

 عبد الرٞبن عبد ا٣بالق.: المحتسب عليو
إف طائفة : ا٤بدرسة السلفية ما نصو: الشريط ا٤بسمىُب ": قولو: المحتسب فيو

العلماء ُب السعودية ُب عماية تامة كجهل تاـ عن ا٤بشكبلت ا١بديدة... كأف سلفيتهم 
 .(ُ)"سلفية تقليدية ال تساكم شيئا. انتهى

عبد ا٣بالق ىذا عبد الرٞبن  على -رٞبو اهلل-كقد أنكر ٠باحة الشيخ : االحتساب
 من خبلؿ مكتوب شصصي ، ك ا٣بطأ الصادر عن جهل، كا٤بنكر، بالباطلالقوؿ ك٠باه 

على عبدالرٞبن عدة  -رٞبو اهلل-الحظ فيو ٠باحة الشيخ  -منشور ُب ٦بموع الفتاكل-
 كمنها ما جاء ُب ىذا النموذج كىو طعنو ُب علماء السعودية.، مبلحظات

كقد كتبوا ، شاكل العصركىذا قوؿ باطل؛ فإف العلماء ُب السعودية يعرفوف م": كنصو
كىم ٕبمد اهلل من أعلم ، كقد كتبت ُب ذلك ما ال ٰبصى، كأنا منهم ٕبمد اهلل، فيها كثّبا

كيسّبكف على ما سار عليو السلف الصاّب ُب باب ، الناس ٗبذىب أىل السنة كا١بماعة
األبواب. كُب ٝبيع ، كُب باب التحذير من البدع، كُب باب األ٠باء كالصفات، توحيد اهلل

كفتاكل شيصنا ٧بمد بن ، فاقرأ إف كنت جاىبل ّٔم ٦بموعة ابن قاسم )الدرر السنية(
 .كاقرأ ما كتبنا ُب ذلك ُب فتاكانا ككتبنا ا٤بنشورة بْب الناس، -رٞبو اهلل-إبراىيم 

فالواجب عليك ، كخطأ منكر، كال شك أف ما قلتو عن علماء السعودية غّب صحيح
نسأؿ اهلل لنا ، ف ذلك ُب الصحف احمللية ُب الكويت كالسعوديةكإعبل، الرجوع عن ذلك

  .(ِ)"إنو خّب مسئوؿ، كلك ا٥بداية كالرجوع إٔب ا٢بق كالثبات عليو
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ُ)

 .سابق (، مرجعِِْ/ٖ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ( ِ)
 .سابق (، مرجعِِْ/ٖ)
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 : ما يلي
األخبلقيات السيئة كمن النهي عن ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوؾ

كمشل طبلب العلم ، ٤با فيو من الصد عن دين اهلل تعأب، أفظعها الطعن ُب العلماء الربانيْب
 .كأغبلطهم

ك كاف بالبياف البليغ من خبلؿ الشواىد ا٤برئية ، حدكد جغرافية الحتسابوكٓب يكن 
كأشار إٔب ، اعان عنهمدف، كأنو ذكر جهود إخوانو العلماء، كإثباتات ما يبطل دعوا ا٤بدعي

كإحاطتهم ٗبشاكل ، مراجع يتبْب منها عظم قدر علماء الببلد ُب ا٤بملكة العربية السعودية
إعبلف ذلك ، كالرجوع للحق، كدعوتو للتوبة، كختمو بالدعاء للمصالف، عصرىم ككاقعهم

 للناس حٌب ال يتأثر أحد بكبلمو. 
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، للسافمرتبة ا للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه

بياف : كالبياف ا٤بعركؼ ليتبع كىو، خطورة الطعن ُب علماء السعودية: للمنكر ليجتنب كىو
كٓب ، كبعدىم عن التقصّب ُب شيء من جوانبها، جهود علماء السعودية ُب بياف الشريعة

 جهل.ٰبتاج لدرجة الوعظ لكوف ا٣بطأ يغلب على ظنو أنو كقع عن 
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ًال  ًالمسلمينًالحتساب:ًثالثالنموذج ًيظلم ًمن  .على

 صداـ حسْب.: حاكم العراؽ: المحتسب عليو
كسفك ، كالغدر كا٣بيانة، ما حصل ُب غزك دكلة الكويت من الظلم: المحتسب فيو

  كىتك األعراض.، كهنب األمواؿ، للدماء
الغزك ا٥بمجي الذم كقد احتسب ٠باحة الشيخ على حاكم العراؽ ىذا : االحتساب

 .(ُ)من خبلؿ بياف منشور، استباح من ا٤بسلمْب دمائهم كأموا٥بم كأعراضهم
٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل "ا: كنصو

فبمناسبة ما جرل من ا٢بوادث ىذه األياـ بسبب احتبلؿ الرئيس العراقي : أما بعد، ّٔداه
كما جرل بسبب ذلك من الفساد ، تياحو ٥با بالقوات ا٤بسلحة ا٤بتنوعةدكلة الكويت كاج

رأيت أف أبْب إلخواين ا٤بسلمْب ُب ، العظيم كسفك الدماء كهنب األمواؿ كانتهاؾ األعراض
 : ىذا ا٢بديث ما ٯبب حوؿ ىذا ا٢بادث فأقوؿ

كال شك أنو جرٲبة عظيمة ، كٰبزف كل مسلم، ال شك أف ىذا ا٢بادث حادث مؤٓب
فالواجب عليو التوبة إٔب اهلل ، كعدكاف شديد من الزعيم العراقي على دكلة ٦باكرة مسلمة

كحل ا٤بشاكل بالطرؽ السلمية ، كسحب ٝبيع جيوشو من دكلة الكويت، سبحانو من ذلك
َّمه جهُّ: كما قاؿ جل كعبل،  الٍب شرعها اهلل لعباده

: كقاؿ ُب الفئة الباغية (ِ)
َّجحمح مج حج مث متهت خت حت جت هب مبُّ

فا٤بشاكل الٍب  (ّ)
القبيلتْب أك األفراد ٯبب أف ٙبل بالوسائل الشرعية ال بالقوة  تقع بْب الدكلتْب أك الدكؿ أك

 .(ْ)اْب" ...كالعدكاف كالظلم
                                                   

عة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنو انظر: ( ُ)
 .ُِٓٓىػ بعددىا/  ُُُْ\ِ\٦َُبلة الدعوة ُب ك (، مرجع سابق. ُٖٓ/ُٖ)

 .ُِٖ: النساء اآلية: سورة (ِ)

 .ٗسورة: ا٢بجرات اآلية:  (ّ)

٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد ، كانظر: ُِانظر: إٔب ٭بوذج االحتساب كامبلن ٭بوذج رقم: ( ْ)
 .(، مرجع سابقُِٗ-ُٖٓ/ُٖ)العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، 
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لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 
 : ما يلي

ارتكاب األخبلقيات السيئة ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوكيات
 كالعرض.، كالنفس، ظلم الناس ُب ا٤باؿ: كمنها

تأسيان بأمر ، ألنو أنفع مع الظلمة كالطغاة، ككاف باستعماؿ القوؿ اللْب، كمشل الرؤساء
كأنو كرر عليو الرجوع للحق كالتوبة ، -عليو الصبلة كالسبلـ-اهلل تعأب لنبيو ككليمو موسى 

 إٔب اهلل تعأب.
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، مرتبة اللساف للمنكر بْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبهكت

، كاألعراض، كاألنفس، ُب األمواؿ، للمنكر كىو بياف جريرة الظلم الواقع على ا٤بسلمْب
كبدرجة ا٤بوعظة ا٢بسنة ، كالرجوع عن الغزك، التوبة من الظلم: كالبياف للمعركؼ ليتبع كىو

سوؽ عدد من أدلة القرآف الكرًن الٍب تدعوا إٔب ٙبكيم الكتاب كالسنة كترغب من خبلؿ 
 كسوؽ الزكاجر الٍب تزجر من يَبؾ التحاكم ّٔما. ، فيها
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ًال ًبالغًًعًًالحتساب:ًرابعالنموذج ًمن ًالمدحلى ً.في

 .-رٞبو اهلل-فضيلة الشيخ د. ٧بمد تقي الدين ا٥ببلٕب : المحتسب عليو
كالٍب كتبها من  رائيةال توقصيدُب  ٠باحة الشيخ مدححيث بالغ ُب : المحتسب فيو

 (.التاسع)ا٥بند ُب عددىا  -ببنارس- ٦بلة ا١بامعة السلفيةكنشرت ُب ، ( بيتان ْٔ)
كازدراؤه لزىد ، كأغضب ٠باحتو مساكاتو بالقاضي شريح (ُ)ك٩با جاء ُب القصيدة
 :كمن أبياهتا، العابد الزاىد إبراىيم بن أدىم

 خليلػػػػػػػي عوجػػػػػػػا يب لنغتػػػػػػػنم األجػػػػػػػرا
 

 علػػػػي آؿ بػػػػاز إهنػػػػم بػػػػالعلى أحػػػػرل
 

 فمػػػػػػػػػا منهمػػػػػػػػػوا إال كػػػػػػػػػرًن كماجػػػػػػػػػد
 

 تػػػػػػراه إذا مػػػػػػا زرتػػػػػػو ُب النػػػػػػدل ٕبػػػػػػرا
 

 أمػػػاـ ا٥بػػػدل عبػػػد العزيػػػز الػػػذم بػػػدا
 

 بعلػػػػػم كأخػػػػػبلؽ أمػػػػػاـ الػػػػػورل بػػػػػدرا
 

 تػػػػػػػػػػػػػػراه إذا مػػػػػػػػػػػػػػا جئتػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػتهلبل
 

 ينيلػػػػػػػػك ترحيبػػػػػػػػا كٲبنحػػػػػػػػك البشػػػػػػػػرا
 

 إمامػػػػػوكأمػػػػػا قػػػػػرل األضػػػػػياؼ فهػػػػػو 
 

 فحػػػػػاًب ٓب يبػػػػػق لػػػػػو ُب الػػػػػورل ذكػػػػػرا
 

 حلػػػػػيم عػػػػػن ا١بػػػػػاُب إذا فػػػػػاء با٣بنػػػػػا
 

 كلػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػاء أرداه كجللػػػػػػػػػػو خسػػػػػػػػػػرا
 

 يقابػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػالعفو ا٤بسػػػػػػػػػػيء تكرمػػػػػػػػػػا
 

 كيبػػػػػػػػدؿ با٢بسػػػػػػػػُب مسػػػػػػػػاءتو غفػػػػػػػػرا
 

 كزىػػػده ُب الػػػدنيا لػػػو أف ابػػػن أدىػػػم
 

 رآه ارتػػػػػػػأل فيػػػػػػػو ا٤بشػػػػػػػقة كالعسػػػػػػػراء
 

 قضػػى ُب القضػػا دىػػرا فكػػاف شػػرٰبو
 

 الظلػػػػم كا٢بيػػػػف كالقسػػػػراٖبػػػػرج أزاؿ 
 

 -ا٥بند-"فبعد نشر ىذه القصيدة ُب ٦بلة ا١بامعة السلفية ُب بنارس : االحتساب
)من : ٤بدير آّلة تعليقان إليك نصو، ىػُّٖٗ/ّ/ُِّب  -رٞبو اهلل- ٠باحة الشيخأرسل 

الرٞباين عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ا٤بكـر فضيلة الشيخ عبد الوحيد 
فقد اطٌلعتي على قصيدة ، للصّب آمْب -كفقو اهلل- مدير ٦بلة ا١بامعة السلفية ُب بنارس

كقد كدرين ، من ٦بلتكم تتضمن الغلو ُب ا٤بدح ٕب كلعمـو قبيلٍبنيًشرىت ُب العدد )التاسع( 
 باستنكارم لذلك كعدـ رضام بو.، كثّبان كرأيت أف أكتب تنبيهان للقراء

                                                   
(، مرجع سابق. كقد  َُِ-ُٗٗص، )( انظر القصيدة كاملة ُب: اإلبريزية ُب التسعْب البازية، د. ٞبد الشتومُ)

 خليلي عوجا يب لنغتنم األجرا.ا: ىػ كىذا مطلعهُّٕٗكتبت القصيدة ُب أكؿ شعباف 
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راجيان ا٤ببادرة بنشره ُب أكؿ عدد يصدر ُب آّلة. أثابكم اهلل  -برفقو-كإليك ما كتبت 
 كشكر سعيكم(. 

ُب  -٦بلة ا١بامعة السلفية- من -التاسع-فقد اطٌلعتي على قصيدة نيًشرىت ُب العدد )
كأسفتي أف تصدر من ، كقد كٌدرتِب كثّبان ، لفضيلة الدكتور تقي الدين ا٥ببلٕب -ا٥بند- بنارس

كتنٌقصو الزاىد ا٤بشهور ، ًلما تضٌمنتو من الغلٌو ُب ا٤بدح ٕب كلعمـو قبيلٍب كذلك، مثلو
إٔب ، كتسويٍب بشريح ُب القضاء، كتفضيلو ٕب عليو ُب الزىد -رٞبو اهلل-إبراىيم بن أدىم 

غّب ذلك من ا٤بدح ا٤بذمـو الذم أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم ٕبثي الَباب ُب كجو 
كيعلم اهلل كراىٍب لو كامتعاضي من القصيدة ، أبرأ إٔب اهلل من الرّْضا بذلك كإين، من يستعملو

 ٤با ٠بعتي فيها ما ٠بعت.
كنسأؿ اهلل ، كأف يستغفر اهلل ٩بٌا صدر منو، كإين أنصح فضيلتو أاٌل يعود إٔب مثل ذلك

يعان كأف يعاملنا ٝب، ككساكس الشيطاف، أف ٰبفظنا كإيٌاه كسائر إخواننا من زاٌلت اللساف
 إنو خّب مسؤكؿ. ، كأف ٱبتم للجميع با٣باٛبة ا٢بسنة، بعفوه كرٞبتو

كإشعار من اطٌلع على ذلك بعدـ رضائي با٤بدح ا٤بذكور؛ جرل ، كإلعبلف ا٢بقيقة
 نشره.

 .(ُ)"كصلى اهلل على نبينا ٧بمد كآلو كأصحابو كمن اىتدل ّٔداه إٔب يـو الدين
لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 

 : ما يلي
ارتكاب األخبلقيات السيئة ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوكيات

كأف ا٤بنكر ٓب يزؿ قائمان حيث ، كطلبة العلم، كمشل الشعر كالشعراء، ا٤ببالغة ُب ا٤بدح: كمنها
كأف احتسابو أشار فيو إٔب الدليل من السنة ُب ، أنو نشر ُب آّلة كٓب يَباجع عنو صاحبو

كذلك ألف ا٤بوقف يقتضي إظهار ، كاكتفى ببياف كراىتو ىو للمدح كاإلطراء، شأف ا٤بدح
                                                   

ركاية ٧بمد ا٤بوسى، إعداد: د. ٧بمد (، ُُْ-ُّٕ، )ص-رٞبو اهلل-جوانب من سّبة اإلماـ عبد العزيز بن باز ( ُ)
، لعبدرٞبن بن يوسف (ِْٖ-ِْٕص، )اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبدالعزيز بن بازكانظر:  ا٢بمد، مرجع سابق.
 الرٞبة، مرجع سابق.
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  الكراىة للمنكر.
كبدرجة البياف ، كبالكتابة التابعة لو، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه

كراىة ما كرىو رسوؿ اهلل صلى اهلل : كالبياف للمعركؼ كىو، ا٤ببالغة ُب ا٤بدح: للمنكر كىو
 كالدعوة للتوبة كالرجوع عنو. ، عليو كسلم كىو ا٤ببالغة ُب ا٤بدح
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ًال ًخامسالنموذج ًللنفس: ًالنتصار ًقدم ًمن ًعلى ًالحتساب ًالعملًً، على
ًًالصالح.

ا كاف ٤ب -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ كاف ينوب عن   مسجد إماـ: المحتسب عليو
 قاضيان ُب بلدة الدٓب.

"ال أصلي على أحد : كقاؿ، رفضو الصبلة على أحد ا٤بسلمْب: المحتسب فيو
 .(ُ)يسب الشيخ عبدالعزيز"

من سفره للحج  -رٞبو اهلل-ك عندما عاد ٠باحة الشيخ عبد العزيز : االحتساب
 .(ِ)دلوين على قربه فأخذ يستغفر لو كيصلي عليو": ٍب قاؿ، "كعلم ٗبا جرل أنكر ذلك

لنا  ُب ىذا النموذج يتبْب -رٞبو اهلل-عبد العزيز كمن خبلؿ احتساب ٠باحة الشيخ 
 : ما يلي

ارتكاب األخبلقيات السيئة ، أف احتسابو مشل ُب جانب األخبلؽ كالسلوكيات
 .كمشل أئمة ا٤بساجد، كتقدٲبو على العمل الصاّباالنتصار للنفس : كمنها

كبدرجة ، بالقوؿ كالعمل ا٤بباشر، مرتبة اللساف للمنكر كتبْب منو أنو اٚبذ ُب تغيّبه
كبدرجة البياف للمعركؼ ليتبع قوالن ، كىو ترؾ العمل الصاّب انتصاران للنفس: للمنكرالبياف 
كأف حق ا٤بسلم مقدـ ، طالب العلم ينبغي أف ال ٰبمل الضغائن ُب قلبوكبياف أف ، كعمبلن 

 .بالصواب ة لكوف ا٣بطأ كقع عن جهلموعظ كٓب يكن ُب احتسابو، على حق النفس

                                                   
 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِّٖ-ِِٖص، )-رٞبو اهلل-، ٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن باز( اإلُ)

 لعبد الرٞبن الرٞبة، مرجع سابق.(، ِّٖ-ِِٖص، )-رٞبو اهلل-، ( اإل٪باز ُب ترٝبة اإلماـ عبد العزيز بن بازِ)



 الفصل الرابع
عبد  عند الشيخ أوجه االستفادة من الحسبة

 هللا رحمه-العزيز بن باز 

ا كأربعة مباحث  : كيتضمن تمهيدن

 أوجه االستفادة المتعلقة بالمحتسب.: المبحث األول

المتعلقة بالمحتسب أوجه االستفادة : المبحث الثاني
 عليه.

أوجه االستفادة المتعلقة بالمحتسب : المبحث الثالث
 .فيه

 حتسابأوجه االستفادة المتعلقة باال: رابعالمبحث ال
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 تمهيد:

ذات  -اهلل رٞبو-الشيخ عبد العزيز بن باز تعترب االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة 
كتستمد ىذه القيمة من أٮبية ، كمغنم ألىل العلم كالعمل، كمكانة سامية، قيمة عالية

شصصية الدراسة الذم مد اهلل لو ُب عمره فعاصر تأسيس ا٤بملكة العربية السعودية على 
كما صاحبها من  -رٞبو اهلل-يدم مؤسسها ا٤بلك عبد العزيز ين عبد الرٞبن آؿ سعود 

، كاالجتماعية، كاالقتصادية، السياسية، ا٢بياةمتغّبات كٙبوالت كربل ُب شٌب ٦باالت 
 .(ُ)كقد سبق بسطو ك ا٢بديث عنو، كالذم زاد فيو دكر ا٢بسبة ُب آّتمع

ككما تستمد ىذه القيمة من ا٤بنزلة العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز الذم أٝبع 
،  ا٤بتفننْبكا٢بفظة ا٤بتقنْب، كأحد آّددين ُب الدين، علماء عصره على أنو إماـ العصر

 .(ِ)كا٤بتحرر من االرهتاف ألقواؿ الرجاؿ كترؾ الدليل، كاحملقق لكثّب من مسائل الدين
، كتستمد ىذه القيمة أيضان من مكانتو العملية حيث شغل عدة مناصب دينية رفيعة

 . (ّ)كرئيس ىيئة كبار العلماء ّٔا، كأعبلىا مفٍب عاـ ا٤بملكة العربية السعودية
، كقضى فيها أياـ عمره، قد شغلت كقتوا٢بسبة ىذه القيمة مٌب كوف كأيضان تستمد 

، صابران على ما يصيبو بسببها، ال تأخذه ُب اهلل لومة الئم، صادعان با٢بق، ٧بتسبان متطوعان 
ك٦بدد أحكامها ٕبسن ، كفارس مضمارىا الذم ال ٯبارل، حٌب صار عا٤بها الذم ال يبارل

كا٤بداـك على العناية ّٔا ، اندرس من علومها باإلشهارك٦بدد ما ، كحسن فهمو، استنباطو
 .مع االستدالؿ، كعمبلن ، علمان 

كمن خبلؿ ىذه القيم العالية فإف ا٢بديث عن أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة 
سيأٌب بنتائج مفيدة ككبّبة ٗبا ٱبدـ ، فيما يتعلق بأركاف ا٢بسبة األربعة -رٞبو اهلل-الشيخ 

 كتفريعاهتا. ، هتاا٢بسبة كتأصيبل

                                                   
 مهيد.كلبلستزادة انظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثاين ُب الت( ُ)

 ا٤برجع السابق.( كلبلستزادة انظر: ِ)

 ( كلبلستزادة انظر: ا٤برجع السابق.ّ)



 المبحث األول
 المتعلقة بالمحتسب ادةأوجه االستف

 : خمسة مطالبك  كيتضمن

تجلٌة الفرق بٌن عمل المحتسب وبٌن : المطلب األول
من المصلحة ، الداعٌة إلى هللا تعالى

 .الشرعٌة

ضرورة إبراز مكانة المحتسب فً : المطلب الثانً
 .اإلسالم

بصالح المحتسب لوظٌفة الحسبة عناٌة ال: المطلب الثالث
 .من المصلحة الشرعٌة

أهمٌة الصفات اآلزمة للمحتسب، : المطلب الرابع
 .وطرق تأهٌله بها

رفع دور العلماء فً التأكٌد على : خامسالمطلب ال
  .العوائق عن المحتسب
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إلى هللا  الداعيالمحتسب وعمل تجلية الفرق بين : المطلب األول
 .من المصلحة الشرعية، تعالى

ك٘بلية كل من عمل ، عبلقتو بالدعوة إٔب اهلل تعأبك ، إبراز مفهـو احملتسبفيعترب 
 .احملتسب كعمل الداعية أمرنا ضركرينا تقتضيو ا٤بصلحة الشرعية
يزيد على عمل الداعي إٔب اهلل كقد عرب عن عمل احملتسب ُب القرآف الكرًن بعمل 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ: تعأب ُب قولو جٌل كعبل

َّنيىي مي زي ٰىري
(ُ). 

كاف ذا عناية بإيضاح   -رٞبو اهلل-أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  (ِ)كلقد مر بنا
كيأخذ على ، كيلـز الناس با٣بّب، أف احملتسب من ٲبنع ا٤بنكرات -اهللرٞبو - إذ قرر، مفهومو

كما أنو قرر أف ٜبت فرقان بْب عمل ،  كأف احملتسب ال ينحصر بشصص كال ىيئة يد السفيو
 .الداعية إٔب اهلل تعأب كعمل احملتسب

 ىي استطاعة، ٔب اهلل تعأباعية إعبلقتو بالد٘بلية براز مفهـو احملتسب ك كا٤بصلحة ُب إ
 كإصابة الرمٌية.  احملتسب أك الداعية إٔب اهلل تعأب إصابة النفع كا٣بّب للناس

كيأخذ ، كيلـز الناس با٣بّب، نع ا٤بنكراتقـو ٗب)من ي: كلو قلنا بأف مفهـو احملتسب ىو
: كمفهـو الداعية أب اهلل تعأب ىو، (ككذلك يصلح ا٤بعايش، حسب قدرتو، على يد السفيو

 كٰبذرىم من الشر(.، كيعلمهم ا٣بّب، )من يرشد الناس
فكبلٮبا يدؿ الناس على مرضاة : أما االتفاؽ، كافَباؽاتضح لنا أف ىناؾ نقطة اتفاؽ 

 اهلل تعأب كا١بميع يدعوف إٔب اهلل تعأب.
كالداعية إٔب ، كجود الفرؽ عند معا١بة ا٤بنكرات بْب احملتسب: كأما نقطة االفَباؽ فهي

اـ كىو أف احملتسب يسعى إٔب التغيّب ا٤بباشر للمنكر إذا ٙبققت ضوابطو مع اإللز ، اهلل تعأب
                                                   

 .َُْسورة: آؿ عمراف، آية: ( ُ)

انظر: إٔب ا٤ببحث األكؿ ُب التمهيد، التعريف االصطبلحي، ك٧بَبزات التعريف، كانظر: إٔب ا٤بطلب األكؿ ُب ( ِ)
 ا٤ببحث األكؿ من الفصل األكؿ.
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كأما الداعية فيسعى لتغيّب ا٤بنكر دكف النظر إٔب ٙبقق ، كا٤بنع إف استطاع كلو با٤بفارقة
كإذا باشر تغيّب ا٤بنكر ، مع الَبغيب كالَبىيب، أك باإلرشاد كالتوجيو، إما بالتعليم، الضوابط

 فإنو يكوف قد انتقل لوظيفة احملتسب.
يأمر كينهى الناس بَبؾ ا٤بنكرات كالداعية ، حسب قدرتو، كيغّب، فاحملتسب ٲبنع

 : فمثبلن ، بالَبغيب كالَبىيب دكف مباشرة ا٤بنع
ٍب ، التصلف عن الصبلة مع ا١بماعة بغّب عذر لو رأل مسلمه أخاه ا٤بسلمى قد قصد

كأمره ٗبا ٯبب عليو من احملافظة على شهود ، فأنكر عليو ٚبلفو عن الصبلة، قاـ إليو من فوره
 الصبلة مع ا١بماعة.

كحذر الناس من ، رجله آخر قاـ إٔب فرد أك ٝباعة من الناس كذكرىم بفريضة الصبلةك 
  .ك دكف إنكار على شصص بعينو، بالَبغيب كالَبىيب، خطورة التصلف عنها

 .كالثاين مثاؿ رجل أراد الدعوة إٔب اهلل تعأب، فاألكؿ مثاؿ رجل أراد االحتساب
حٌب ال يعمل ، ُب اختيار ا٤بقاـ ا٤بناسبكالتفريق بينهما يساعد احملتسب كالداعية 

 .لكل مقاـ مقاؿف، كال الداعية بعمل احملتسب، احملتسب بعمل الداعية إٔب اهلل تعأب
كقاـ داعيةن إٔب ، كلنا ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أسوة حسنة فقد قاـ ٧بتسبان 

كال داعيةن ُب ،  موقف الدعوةيقف منكران ٧بتسبان ُبصلى اهلل عليو كسلم كٓب يكن ، اهلل تعأب
كأضرب على ذلك من السنة معا١بتْب ٤بنكر ُب باب كاحد من أبواب ، موقف االحتساب
 : الشريعة كٮبا كاآلٌب
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ًاألولى ًقياموًً:ًالمعالجة ًاللَُّوًَعَلْيِوًَوَسلَّمًَفي ً:ًمحتسباًاًًَصلَّى

: قىاؿى ، ٍبني عىًليّْ ٍبًن اٍلميثػىُبَّ  أىٍخبػىرىنىا أىٍٞبىدي : ُب صحيحو قاؿ -رٞبو اهلل-أخرج ابن حباف 
ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني أىيب بىٍكرو اٍلميقىدًَّميُّ  ثػىنىا خىاًلدي ٍبني ا٢بٍىاًرثً : قىاؿى ، حىدَّ ثػىنىا اٍبني أىيب : قىاؿى ، حىدَّ حىدَّ

رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عن أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمّْ أىفَّ  عىٍن سىًعيًد ٍبًن ا٤بسيب، عىٍن قػىتىادىةى ، عىريكبىةى 
ٍري رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بػىٍعبلن ًفيًو يػي  : فػىقىاؿى ، ٍبسه عىلىٍيًو كىسىلَّمى أيٌبى بًتىٍمرو رىيَّافى كىكىافى ٛبى

ا؟» ٍرًنىا قىاؿى : قىاليوا «أىنَّى لىكيٍم ىىذى ًإفَّ ىىذىا الى ، فىالى تػىٍفعىلٍ » :ابٍػتػىٍعنىاهي صىاعنا ًبصىاعىٍْبً ًمٍن ٛبى
ا حىاجىتىكى ، كىلىًكٍن ًبٍع تىٍمرىؾى ، يىٍصليحي   .(ُ)«ثيمَّ اٍشتىًر ًمٍن ىىذى

ثػىنىا سىلىمىةي ٍبني شىًبيبو : قاؿ -رٞبو اهلل-كأخرج مسلم ُب صحيحو  ثػىنىا ا٢بٍىسىني ، حىدَّ حىدَّ
ى  ثػىنىا مىٍعًقله ، ٍبني أىٍعْبى أيٌبى : قىاؿى ، عىٍن أىيب سىًعيدو ، عىٍن أىيب نىٍضرىةى ، اٍلبىاًىًليّْ عىٍن أىيب قػىزىعىةى ، حىدَّ

ا التٍَّمري ًمٍن تىٍمرًنىا؟»: فػىقىاؿى ، رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بًتىٍمرو  يىا : فػىقىاؿى الرَّجيلي ، «مىا ىىذى
ٍرىنىا صىاعىٍْبً ًبصىاعو ًمٍن ىىذى ، رىسيوؿى اهللً  ىذىا »: فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، اًبٍعنىا ٛبى

ا، الرِّبىا فػىريدُّكهي   .(ِ)«ثيمَّ بًيعيوا تىٍمرىنىا كىاٍشتػىريكا لىنىا ًمٍن ىىذى
ٗبرتبة اليد كاللساف ، ُب معاملة مالية ربويةكىذا مثاؿ ُب احتسابو صلى اهلل عليو كسلم 

 كبدرجة التعريف كالبياف.، كأمر خادمو بردهُب ا٤بثالْب لكونو ُب بيتو 

                                                   
، كتاب: البيوع، باب: الربا، ًذٍكري الزٍَّجًر عىٍن بػىٍيًع الصَّاًع (ََِٓ)( برقم: ّٓٗ/٧ُُبققا ) -( صحيح ابن حباف ُ)

قاؿ ٧بققو شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح مرجع سابق، ك ًمنى التٍَّمًر بًالصَّاعىٍْبً كىًإٍف كىافى أىحىديٮبيىا أىٍردىأى ًمنى اآٍلخىًر، 
 .على شرط الشيصْب

ٙبقيق: ٧بمد ، بػىٍيًع الطَّعىاـً ًمٍثبلن ٗبًٍثلو : بىابي (، كتاب: ا٤بساقاة ٕٗ)برقم:  (ُُِْ/ّ)أخرجو مسلم ُب صحيحو، ( ِ)
  فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.
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ًثانيةالًًعالجةالم :ًً ًَوَسلََّم ًَعلَْيِو ًاللَُّو ًَصلَّى ًقيامو ًاهللًًفي ًإلى ًالداعية مق ام
ً:ًتعالى

ثػىنىا أىبيو الوىلًيدً : قاؿ -رٞبو اهلل-البصارم ُب صحيحو اإلماـ أخرج  ثػىنىا اللٍَّيثي ، حىدَّ ، حىدَّ
عى عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، مىاًلًك ٍبًن أىٍكسو عىٍن ، عىًن اٍبًن ًشهىابو  عىًن النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو ، ٠بًى

كىالتٍَّمري ، كىالشًَّعيري بًالشًَّعيًر رًبنا ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى ، ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى ، البػيرُّ بًاٍلبػيرِّ رًبنا»: قىاؿى ، كىسىلَّمى 
 .(ُ)«ىىاءى كىىىاءى  بًالتٍَّمًر رًبنا ًإالَّ 

قائم ، فهذا ا٤بثاؿ ٓب يتوفر فيو أركاف ا٢بسبة كال ضوابط ا٤بنكر فيكوف حينئذو القائم فيو
ُب موضوع من مواضيع الدعوة إٔب اهلل تعأب ، بالتعليم كالبياف، مقاـ الدعوة إٔب اهلل تعأب

  .م ا٤بباشربأسلوب ا٢بكمة كبوسيلة التعلي، كىو بياف ا٤بعامبلت ا٤بالية الربوية
كٲبكن أف ٬بلص إٔب أف كل مثاؿ فيو احتساب ، كالشواىد من السنة كثّبة جدا

صلى اهلل عليو كسلم ألنو ، للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فإنو يقابلو مقاـ دعوة إٔب اهلل تعأب
 كليس العكس.، ال خّب إال دؿ األمة عليو كال شر إال حذرىا منو

يتضح لنا أف مقاـ احملتسب ٱبتلف عن مقاـ الداعية يراد ىذين ا٤بثالْب إبعد ٩با سبق ك ك 
 .ٗبراتب ثبلث، إٔب اهلل تعأب ألف احملتسب يزيد إما با٤بنع أك األمر ك األطر على ا٣بّب

ألف عمل ، البد أف يقـو باالحتساب ُب بعض األحياف ٔب اهلل تعأبإداعية كأف ال
تكتمل شريعة بل إنو ال ، تنفك عنوكال ، الفرد ا٤بسلمأحدٮبا ال يصح أف ٚبلو منو شصصية 

فا٥بدؼ كاحد كىو سوؽ الناس إٔب مرضاة اهلل ، بالدعوة كا٢بسبةال اإلسبلـ ُب مسلم إ
كلكل كاحد منهما مقالو ، على الداعية إٔب اهلل تعأب إال أف احملتسب يزيد ُب العمل، تعأب

-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  هقرر ا ما سبق أف مر معنكقد ، كطريقة معا١بتو للمنكرات
كأف احملتسب يزيد عملو على ، التفريق بْب احملتسب كالداعية إٔب اهلل تعأب ُب -رٞبو اهلل

                                                   
بىابي بػىٍيًع التٍَّمًر بًالتٍَّمًر، ٙبقيق: (، كتاب: البيوع، باب: َُِٕ)( برقم: ّٕ/ّ)، ( أخرجو البصارم ُب صحيحوُ)

 ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. 
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 . (ُ)عمل الدعاة إٔب اهلل تعأب
ك٩با سبق نتوصل إٔب أف اجتماع ىذين ا٤بفهومْب ُب الفرد ا٤بسلم كالعمل ّٔما أمر 

حكامها ميسرة آمرة ٗبا ال يشق كال يكلف أألف الشريعة ُب ، عليوعلى من يسره اهلل ، يسّب
ما ٯبمع بْب ىذين  -غالبان -أف ا٤بسلم ُب بيتو : كأذكر على ذلك مثاالن كىو، على العباد
، دعوة كتعليمان كمن ٍب احتسابان على األخطاء، كيعمل ّٔما مع زكجتو كأكالده، ا٤بفهومْب

دكف ، كتارة يعمل بعمل احملتسب، ة يعمل بعمل الداعيةفتار ، حرصان منو على ا٣بّب ألىلو
 .كمرة يكوف ٧بتسبان ، مشقة كال عناء كدكف أف يشعر أنو مرة يكوف داعيةن 

  .كتكره تصرفو، ٛبج طريقتو الناسف، ا٤بقاـ ا٤بناسب ركعندما ال يوفق ا٤بسلم الختيا
فلو ، ُب دين اهلل، كعليو فالناس ُب حاجة ألف يوضح ٥بم ىذا ا٤بفهـو حٌب يتبصركا

لكاف فيو ، كشركط اإلنكار، كبْب ٥بم ضوابط ا٤بنكر، كضع ُب ا٤بناىج الدراسية ىذا ا٤بفهـو
 .كالعمل ّٔا، تعزيز ١بانب ا٢بسبة

كما يستدؿ ٗبا سبق على أف ٧باكلة ٙبييد أحد ىذين ا٤بفهومْب عن شصصية الفرد 
، دؼ ا١بامع للدعاة كاحملتسبْبا٤بسلم الواحد قد يسهم ُب كجود ضعف عاـ يتأثر منو ا٥ب

 ا٢بل ك، كضعف علمي عاـ لدل ا٤بمارسْب للحسبة أك الدعوة، كىو الدعوة إٔب اهلل تعأب
، ال بد أف يرافقو تأىيله لو ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب، يكمن ُب أنو عند تأىيل احملتسب علميان 

كحٌب تؤدل رسالة ، أسوة برسوؿ ا٥بدل صلى اهلل عليو كسلم، ليكونوا دعاة ٧بتسبْب
 .على أيدم أناس مكتملة شصصيتهم العلمية قبل العملية، اإلسبلـ كاملة غّب منقوصة

 .ك٩با سبق يتضح أف ىناؾ فرقنا بْب عمل احملتسب كعمل الداعية إٔب اهلل تعأب
القدرة على معا١بات ا٤بصالفات الشرعية بالطريقة : كأف ٜبرة العلم بالفرؽ ىو

لتغيّب ا٤بنكرات بالنسبة ، كالدرجة ا٤بناسبة، اختيار ا٤برتبة ا٤بناسبةمن خبلؿ ، الصحيحة
 للمحتسبْب.

 كاختيار األسلوب كالوسيلة ا٤بناسبة ٤بعا١بة ا٤بنكرات بالنسبة للدعاة إٔب اهلل تعأب.
                                                   

 ( انظر: ا٤بطلب األكؿ، من ا٤ببحث األكؿ، من الفصل األكؿ.ُ)



997 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 .ضرورة إبراز مكانة المحتسب في اإلسالم: المطلب الثاني

يقرر أف  -رٞبو اهلل-أف ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  (ُ)لقد سبق أف مر بنا
، كاإلٲباف، كا٥بداية، كا٣بّبية، أىل الفضلألهنم ، بل من خيارىم، احملتسبْب من ٝبلة ا٤بؤمنْب

كالرفعة ، كا٥بداية الكاملة، التوفيقُب الدنيا احملتسب يناؿ  أفك ، الرٞبة كالنفع للناس ك
  .كالتمكْب، كالنصر، كالعاقبة ا٢بميدة، كطيب الذكر، العظيمة

، على أٮبية احملتسبْب، داللة ظاىرة، كُب تنوع النصوص ا٤ببشرة با٣بّب للمحتسب
 كعظيم منزلتهم ُب اإلسبلـ. 

يبعث ُب ا٤بسلمْب ، تسليط الضوء على النصوص الٍب عنيت بالثناء على احملتسبْبك 
، كالفوز با٥ببات ا١بزيلة للمحتسبْب، لثوابكنيل ا، للقياـ با٢بسبة، كا٢بماس، ركح التشجيع

بعد ٚبلف كثّب منهم منذ أزماف طويلة عن شعّبة األمر ، كالٍب تتطلع ٥با نفوس الصا٢بْب
 إال من بعض عباد اهلل الصا٢بْب.، با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

، كالعبادات، فمع تنوع ا٤بنكرات ُب البلداف اإلسبلمية من ٨بالفات ُب العقيدة
كانكفاءىم ، كانشغاؿ الناس بأنفسهم، إال أنك ترل ضعف ا٢بسبة، عامبلت كاألخبلؽكا٤ب

 كظاىران.، كتركهم لئلنكار أمران مشاىدان ، عليها
ا اٍلبىابى أىٍعًِب بىابى اأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي ": -رٞبو اهلل-قاؿ النوكم  كىاٍعلىٍم أىفَّ ىىذى

ًر قىٍد  ًذًه اأٍلىٍزمىاًف ًإالَّ ريسيوـه قىًليلىةه عىًن اٍلميٍنكى ضييّْعى أىٍكثػىريهي ًمٍن أىٍزمىافو ميتىطىاًكلىةو كىٓبٍى يػىٍبقى ًمٍنوي ُب ىى
ـي األمر كمبلكو  .(ِ)"ًجدِّا كىىيوى بىابه عىًظيمه بًًو ًقوىا

، كمؤالفتها، كثرة ا٤بنكرات: كقد يكوف لتضييع باب ا٢بسبة أسباب متنوعة منها
إال  عن ا٤بيادينإال أف أكثر األسباب تأثّبان ىو غياب احملتسب ، ط بغّب ا٤بسلمْبكاالختبل

، ك حينئذو ال تسأؿ عن تناقص الدين، ك الذم تسبب ُب غياب شعّبة ا٢بسبة، من رحم اهلل
 ألف فاقد الشيء ال يعطيو. ، كال تكل راحلتك ُب البحث عن التغيّب للمنكرات

                                                   
 ( انظر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ.ُ)

 (، للنوكم، مرجع سابق. ِْ/ِ)، ( ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجِ)
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كأف احملتسب من أعلى ، كمنزلتو كأٮبيتو، سب ُب اإلسبلـكمٌب بينت للناس مكانة احملت
فرحة ُب ، كفرحتْب لن ينقصوٮبا، كأف ٥بم موعدين لن ٱبلفوٮبا، منازؿ ا٤بؤمنْب ُب الدين

عندىا ، كا٤بقاـ الكرًن، كفرحة ُب اآلخرة بالثواب ا١بزيل، كالتمكْب، كالنصر، الدنيا با٥بداية
 .بْبحٌب يكونوا ٧بتس، سيتسابق ا٤بؤمنوف

، من أىل العلم احملتسبْب كإف األمة اإلسبلمية لتعٌوؿ ُب صبلحها ك فآلحها على
الٍب عمت ، كتنطفي نّباف ا٤بنكرات، كتعود ا٢بسبة ظاىرة بْب ا٤بسلمْب، فبهم تصلح األمة

، كاإلخبلص، كخاصة فيما يتعلق ٗبصالفات التوحيد، إال ما رحم اهلل، كاألمصار، البلداف
  كحدكده.، كبقية فرائض اهلل تعأب، كاإلٲباف، كالعقيدة

ُب كتاب بعثو ، مكانة احملتسبْب ُب الدين -رٞبو اهلل-كقد بْب اإلماـ أٞبد بن حنبل 
بسم اللَّو الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل ": يقوؿ فيو -رٞبو اهلل-إٔب مسدد بن مسرىد البصرم 

إٔب ا٥بدل كينهونو عىًن الردل  الذم جعل ُب كل زماف بقايا من أىل العلم يدعوف من ضل
أىل ا١بهالة كالردل  صلى اهلل عليو كسلم اهللٰبيوف بكتاب اللَّو تعأب ا٤بوتى كبسنة رىسيوؿ 

فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ككم من ضاؿ تائو قد ىدكه فما أحسن آثارىم عىلىى الناس 
الذين ، كتأكيل الضالْب، ٤ببطلْبكانتحاؿ ا، ينفوف عن دين اللَّو عىزَّ كىجىلَّ ٙبريف الغالْب

 .(ُ)...اْب"عقدكا ألوية البدع كأطلقوا عناف الفتنة
، كيقف سدان منيعان ، كيذب عن دين اهلل تعأب، فاحملتسب ىو الذم ينهى عن الردل

لتبقى نقية ، فّبد عنها ا٤بتطاكلْب عليها بالدليل كا٢بجة، من العبث ُب الشريعة، كسياجان متينان 
 جاء ّٔا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.كما ،  صافية

فهو من ٞبلة القرآف الذين ىم أىل اهلل ، كاحملتسب ذك أٮبية كمكانة ُب الدين
فبهم تنصر ، الذابْب عن حياض الدين، كمن البقية الباقية ألىل العلم العاملْب، كخاصتو

ود من ضل عن كّٔم يع، ا٤بنكرات كتزكؿ كتقل، كتظهر الشريعة، كتقول الديانة، ا٤بلة
  .كا٤بصالفات، كيعيدكف بالسنة حياة قلوب قد جففتها ظبلـ البدعة، ضبللو

                                                   
احملقق: ٧بمد حامد ، ىػ(ِٔٓا٢بسْب ابن أيب يعلى، ٧بمد بن ٧بمد )ا٤بتوَب:  ، أليب(ِّْ/ُ)، ( طبقات ا٢بنابلةُ)

 .بّبكت -الناشر: دار ا٤بعرفة ، الفقي
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ا٤بوعودين بو ، كأٮبية إبراز ثوأّم كأجرىم، ك٩با سبق يتبْب لنا أٮبية احملتسبْب ُب الدين
كبذؿ السبب ُب ، لتحفيز ا٤بسلمْب على القياـ ّٔا، ُب اآلخرةن بو يا٤بوعودك ، ُب الدنيا
  .ح ا٢بسبة ُب حياة الناس ك٦بتمعاهتم٘بديد رك 
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 بصالح المحتسب لوظيفة الحسبة.عناية ال: المطلب الثالث

 كمنهم ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رٞبهم اهلل تعأب-لقد جهد علماء اإلسبلـ 
، فوضعوا شركط للمحتسب العناية بصبلح احملتسب لوظيفة ا٢بسبةعلى  -غفر اهلل لو-

، كبذالن منهم للنصيحة فوضعوا شركطان كاإلسبلـ، إحكاـ العمل بالشريعةسعيان منهم ُب 
 .(ُ)كغّبىا من الشركط، كالصبلحية، العفة، كالعلم، كالتكليف، كالعدالة

، كأصو٥با، كقواعد الشريعة، كقد تتبع علماء اإلسبلـ نصوص الكتاب كالسنة
إ٭با تدؿ على عناية الشريعة كىذه الشركط ، كمقاصدىا فوضعوا من خبل٥با شركط احملتسب

، كتدؿ على أف صحة عمل احملتسب راجح على حسن مقصده، بصحة عمل احملتسب
للفوضى، كأف تطبيق الشريعة كأنظمة الدين ٧بكمة، كسبلمة نيتو كالتجربة ، ك ليست مَبككة ن

  ك أف ا٢بسبة ليست ُب منأل عن اإلحكاـ كالضبط مثلها مثل القضاء.، كاالجتهاد
 : فيو ا٤بسؤكلية على صنفْب من الناس كٮبا تقع، ٙبقق شركطو على أرض الواقعإال أف 

ًالرسمي:ًاألول ًالمحتسب ًتعيين  .المسؤولًعن

على أف ، كأصحاب ىذه ا٤بسؤكلية قد ككل ٥بم كٕب األمر مسؤكلية اختيار احملتسب
النظر فيمن تتوافر كلكن قد ٰبصل منهم التقصّب عند ، ٱبتاركا األكفاء ٥بذه الوظيفة الشرعية

كالتزكيات ، أك لغلبة الشفاعات، كا٢بكم بالظاىر، إما لتغليب حسن الظن، فيهم الشركط
 من الثقات.

كاألصل مع ما سبق ىو كضع اختبار جاد كمشدد للمحتسب الر٠بي يكوف شامبلن 
كإدراؾ أحكاـ ، كالقدرات العقلية، كالنفسية، كاألخبلقية، العلمية: ١بوانب شصصيتو

  .مع ٙبرم عدالتو كاستقامتو، كشركط اإلنكار، سبةا٢ب
يظهر فيو مدل صبلحية ا٤بتقدـ ، ُب كضع اختبار احملتسب ا١بديةكعند عدـ العناية ك 

                                                   
كانظر: تقريرات ٠باحة  .، مرجع سابق(ُِّ/ِإحياء علـو الدين، ): شركط احملتسب عند الغزإب ُب كتابو: ( انظرُ)

 .الفصل األكؿا٤ببحث األكؿ ك من  رابعلا٤بطلب اُب شركط احملتسب ُب  -رٞبو اهلل-الشيخ 



144 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

قبل ، كٙبقق الشركط فيو، ك يظهر جدكل اختياره، ٥بذه الوظيفة الٍب ىي كظيفة األنبياء
  .تصرفات ٓب ٚبطر ٥بم على باؿ فإف من ككل ٥بم األمر سيتفاجؤكف برؤية، ٛبكينو من العمل

بل إهنا تصدي الناس عن ، كليت أف ىذه التصرفات ا٣باطئة تضر القائم با٢بسبة كحده
أك ، كُب أقل أحوا٥بم التوقف عن تأييد االحتساب، ك٘بعلهم من ا٤بناكئْب ٥با، ىذه الشعّبة

  .تشجيع احملتسبْب على اإلنكار

ًلنفسو:ًالثاني ًالمسلم ً.ميزان
فاحملتسب ا٤بتطوع ىو ا٤بسؤكؿ كا٤بستأمن على ، عندما يكوف احملتسب متطوعان كذلك 

كأذف ، العلمكخاصةن شرط ، فينظر ُب نفسو ىل تتوافر فيو الشركط ا٤بذكورة للمحتسب، دينو
 .رجبلن أك امرأةاحملتسب سواءن كاف كىذه الشركط عامة ، العفةك ، كٕب األمر

كالبد أف يعرؼ ، ؿ كا٢براـ قبل االحتسابفبلبد أف يكوف احملتسب ذا علم با٢ببل
كإف ، كالبد أف يكوف عفيف اللساف كاليد كا١بوارح، حدكد صبلحيتو ُب تغيّب ا٤بنكرات

  .سقط عنو أحد ىذه الشركط فليس صا٢بنا ألف يكوف ٧بتسبان 
ك٩با سبق يتبْب أف من أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن 

كأف صبلحو مرتبط بتوافر شركط ، ىو العناية بصبلح احملتسب للعمل -اهلل رٞبو-باز 
كأف ، كأف العناية بتوافر الشركط مقدـ على االحتساب، احملتسب كإدراكو بشركط االنكار

كأف ، ٙبقيق الشركط على أرض الواقع ٱبتلف ا٤بسؤكؿ عنو بْب احملتسب الر٠بي كا٤بتطوع
كأف ، قبل العمل اإلحتسايب، من عدمها، ة احملتسبالقصد من ىذه الشركط قياس صبلحي

 كإحكاـ تطبيقها. ، ٥بذا ا٤بقصد فائدة كىو إحكاـ العمل بالشريعة
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 .فات المحتسب على المجتمع عظيم أثر ص: المطلب الرابع

كذلك ١بميل ، لقد اىتم أىل العلم بالعناية بأخبلؽ كصفات أىل الدعوة كا٢بسبة
 كآّتمع.، أثرىا على احملتسب

أىم ىذه ُب  -رٞبو اهلل-تقريرات ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز قد سبق عرض ك 
،  فهم فيها سواء، سواءن كاف احملتسب ر٠بينا أك متطوعناالصفات مع بياف أٮبيتها للمحتسب 

 .(ُ)كالقدكة، كالرفق، كالصرب، كالغّبة، كالعفة، كاإلخبلص، العلم: كمثل
كمن جاء بعده ، كمن سبقو من أىل العلم -رٞبو اهلل- تقريرات ٠باحة الشيخكُب 

ألف ىذه ، كأٮبية تأىيل احملتسب بالصفات البلزمة قبل االحتساب ضركرةدليل ظاىره على 
كألف ُب ، كشعبوكألهنا من درجات اإلٲباف ، األخبلؽ كالصفات غالبها كاجب التحلي بو

 تركها ضرر على احملتسب كعلى آّتمع.
 : بالصفات البلزمة لو قبل االحتساب من خبلؿ طريقْب كٮبا حملتسبكٲبكن تأىيل ا

 ة:يالدراسة األكاديم -ُ
٩بن  يدرس فيها الدارسوف، ُب معاىد كمراكز، (ِ)كمواد علمية، ٕبيث توضع مناىج

كذكر ، كأدلتها، ٕبيث تشرح معانيها، أك أراد الوظيفة الر٠بية للحسبة، يريد تعلم االحتساب
ككذلك ٭باذج ٩با كاف ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب تعامبلتو كأخبلقو٭باذج من ىدم 
 .(ّ)-رٞبهم اهلل تعأب-عليو سلف األمة 

                                                   
 انظر: ا٤بطلب الثالث، من ا٤ببحث كالفصل األكؿ.( ُ)

هناية ، مرجع سابق، (ُّّ/ِ)، كلبلستفادة كاالستزادة ٩با كتبو أىل العلم انظر مثبلن: إحياء علـو الدين، للغزإب( ِ)
، معآب القربة ُب طلب ا٢بسبةك للشيزرم، مرجع سابق، (، ٔ، )صالرتبة الظريفة ُب طلب ا٢بسبة الشريفة

 (، البن االخوة، مرجع سابق.ٕ)ص

ىػ( احملقق: ْٖٕمشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن الذىيب )ا٤بتوَب: انظر: سّب أعبلـ النببلء، ( ّ)
. كانظر: الطبقات ىػَُْٓ ،ّ، ط.ةالناشر: مؤسسة الرسال، ٦بموعة من احملققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

الكربل، البن سعد، مرجع سابق. كانظر: نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرًن صلى اهلل عليو كسلم، مرجع 
 سابق.
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 مجهود الذاتي: ال -ِ
باالطبلع بنفسو على ، كٙبصيل ىذه الصفات، حيث أف ا٤بسلم يسعى لتأىيل نفسو

  .الصا٢بْب ُب ا٢بسبةكمعرفة سّب ، كالتعرؼ على األٮبية كاآلثار ا٤بَبتبة عليها، معانيها
 : كمن تلك اآلثار ا٤بَبتبة على ٙبلي احملتسب بالصفات البلزمة لو عند االحتساب

، علو احملتسب ُب درجة اإلٲباف كنيلو درجة اإلحساف عند تكميلو ٥بذه الصفات  -ُ
َّخل حل جلُّ: كقد قاؿ اهلل تعأب

(ُ). 

 .االحتسابيةكصوؿ احملتسب إٔب ا٥بدؼ ا٤بنشود كالنجاح ُب ا٤بهمة  -ِ
 .كتطبيقاتو، نشر الصورة ا٢بسنة عن اإلسبلـ كتشريعاتو -ّ
 .سبلمة العمل االحتسايب من الزيغ كالزلل -ْ
 .سبلمة احملتسب من اإلٍب -ٓ
 .كا٤بضايقة، سبلمة احملتسب عليهم من الظلم -ٔ

زمة لو عند بلاحملتسب بالصفات ال عدـ ٙبليكمن تلك اآلثار ا٤بَبتبة على 
 : االحتساب

سواءن كانوا ، ك تشويو العمل ّٔا ُب أذىاف الناس، التعاليم اإلسبلمية تشويو صورة -ُ
 مسلمْب أك غّب مسلمْب.

 البوء باإلٍب بعد أف كاف يطمع بالفوز باألجر. -ِ
كىو فشل للمحتسب ُب الوصوؿ للفضيلة ، فشل العملية االحتسابية غالبان   -ّ

 ا٤بَبتبة عليو.
كىو خبلؼ حديث ، السيء من أثر ا٣بلق، حصوؿ الضرر على احملتسب عليهم -ْ

                                                   
 .ّٕسورة: ا٢بج، آية: ( ُ)
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. كخبلؼ القاعدة الشرعية الٍب (ُ)«ال ضرر كال ضرار»: الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
 .دفع ا٤بفسدة مقدـ على جلب ا٤بنفعة: تقوؿ

يتضح أف تأكيد العلماء على ٙبلي احملتسب ببعض الصفات : كمن خبلؿ ما سبق
كأف ، على الفرد كآّتمع كالشريعةعظيم أثر صفات احملتسب كاألخبلؽ ا٤بنصوص عليها ىو ل

 .ىذه الصفات ٘بمل احملتسب كتفيد االحتساب

                                                   
مىٍعمىًر ٍبًن حىًديثي (، كتاب: العارية، من ِّْٓ)برقم:  (ٔٔ/ِ)، ا٤بستدرؾ على الصحيحْبركاه ا٢باكم ُب ( ُ)

ٍسنىاًد عىلىى شىٍرًط ميٍسًلمو : "-رٞبو اهلل-كقاؿ ا٢باكم مرجع سابق. ، رىاًشدو  ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً   ."ىىذى
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 مناصرةدور العلماء في التأكيد على : خامسالمطلب ال
  .المحتسب

كبقية علماء اإلسبلـ   -رٞبو اهلل-لقد اعتُب ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
يعود عليو بالضرر  أك ما، كالتباس للحق، من شبو، ويعوؽ عملقد ما ك ، باحملتسب، الربانيْب

أك ، من شبو الشيطافكأضر تلك العوائق ىي ما يلقيو ، كالسعي ُب إزالتو، ُب نفسو كدينو
ذىاب كا١بهل ٗبسألة ،  أك ما كاف سببو ا١بهل ٗبسائل تتعلق باحملتسب، تلبيس ككسوسة

، بالغّب تواستعانك ، ألكلوياتافقو كمسألة ، ٤بكاف فيو منكر كا١بلوس معهم فيواحملتسب 
كحقو ، مقامات الناس ةمراعاكمسألة ، عند رؤية ا٤بنكرات وانفعالكضابط ، تو٧باسبكحكم 

 .(ُ)كقد سبق تناك٥با كبسط القوؿ فيها، والدفاع عنُب 
لو أٮبية بالغة ُب ، بالضرريو عود علالٍب ت، العوائق عن احملتسبتلك برفع كالعناية 

فاحملتسب ىو جندم اإلسبلـ األكؿ الذم ، العناية ببقاء ا٢بسبةألف العناية بو من ، الدين
سواءن كاف ذلك ُب األحكاـ ، من كل ما يدخل عليو من الباطل كالزكر، ٰبفظ األمن للدين

  .أك ُب األعماؿ التعبدية، كا٤بسائل
كاإلخفاؽ ُب ٞباية احملتسب من كل ما يضره سواءن كانت ا٤بشكبلت ذات طابع 

فكلها ٥با ، أك القصور ُب التحصيل العلمي للمسائل، أك تسلط الغّب عليو، الشهوةأك ، الشبهة
 تأثّب كضرر على احملتسب كبالتإب سيعود ضررىا على الدين كالشريعة ك٪باح ا٢بسبة كاحملتسبْب. 

كاف البد من رفع تلك العوائق ا٤بعَبضة ُب ،  كلكي تسلم ا٢بسبة كننجو من التأخر فيها
 كبياهنا ك٘بليتها.، كال أجدر من العلماء ٤بثل ىذه ا٤بسائل، إذا ظهرت، كجو احملتسب

كسار عليو  -رٞبو اهلل-كىذا اال٘باه ىو الذم سار عليو ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .كمثل ىذه اإلشكاالت لن ٘بد ٥با شفاءن إال عند العلماء الربانيْب، العلماء الربانيْب من قبلو

، كٗبسائلو، تبْب أف لعلماء اإلسبلـ الربانيْب عناية باحملتسبي: قكمن خالؿ ما سب
كأف ىذه ىي طريقة ، ٍب بياهنا بيانان كاضحان ، كالبحث عما قد يعيق عملو من ا٤بسائل العلمية

 .كىي طريقة من يريد السّب على سبيلهم، العلماء منذ القدـ إٔب ىذا الوقت
                                                   

 انظر: ا٤بطلب ا٣بامس، من ا٤ببحث كالفصل األكؿ.( ُ)
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 الثانيالمبحث 
 المتعلقة بالمحتسب عليهأوجه االستفادة 

 : بكيتضمن خمسة مطال
ٌستلزم ، تعدد أصناف المحتسب علٌهم: المطلب األول

 مراعاة فقه األولوٌات.

أن حقوق المحتسب علٌه ال تسقط مهما بلغ : ثانًالمطلب ال
 .وتعاظم جرمه، منكره

 وهو األخذ بظاهر، لزوم العمل باألصل: المطلب الثالث
 .المحتسب علٌه

أسوًة ، حتساب على أهل البدعاالالعناٌة ب: المطلب الرابع
 .بالسلف الصالح

التأكٌد على العناٌة بخصوصٌة االحتساب : المطلب الخامس
 .على القرابة
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يستلزم ، تعدد أصناف المحتسب عليهم: المطلب األول
 مراعاة فقه األولويات.

عرض ٝبلة  (ُ)كقد سبق، كمكوناتو، أفراد آّتمعفيدخل ُب دائرة احملتسب عليو ٝبيع 
ُب االحتساب  -رٞبو اهلل-كتقريرات ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، من مكونات آّتمع

، ككالة األمور، كا٤بوظفْب، كالصم كالبكم، كا٣بطيب، كالزميل، كا١بار، كالصديق،  عليهم
ىو ُب األصل ، كمشولية االحتساب على الناس، كالكفار، كا٤بنافقْب، كالقرابة، كأىل البدع

فقد نعت اهلل ، كمشولية بعثة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، نابع من مشولية رسالة اإلسبلـ
 ىيُّ: تبارؾ كتعأب رسالة نبيو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم بأهنا كافة للناس ُب قولو تعأب

َّهئ مئ خئ حئ جئ يي
(ِ). 

 .(ّ)"عامة :أم ،َّحئ جئ يي ىيُّ: -رٞبو اهلل- القرطيب قاؿ
ّٔذا األصل كىو مشولية خطاب دين ، كقد عمل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كاحتسب ، فبلغ دين اهلل تعأب، كفرؽ، كملل، كأعراؽ، اإلسبلـ ١بميع الناس من شعوب
فقد أخرج الَبمذم ُب سننو ، أيان كاف دينهم، صلى اهلل عليو كسلم على الكفار كا٤بشركْب

ثػىنىا ييوسيفي ٍبني ٞبىَّادو البىٍصرًمُّ قىاؿى : قاؿ ثػىنىا عىٍبدي األىٍعلىى: حىدَّ عىٍن ، عىٍن قػىتىادىةى ، عىٍن سىًعيدو ، حىدَّ
ًإلىى قػىٍيصىرى »: أىنىسو  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىتىبى قػىٍبلى مىٍوتًًو ًإلىى ًكٍسرىل كى

ًإلىى النَّجىاًشيِّ  ًإلىى كيلِّ جىبَّارو يىٍدعيوىيٍم ًإلىى اللَّوً  كى  . (ْ)«كى
ألف دين اإلسبلـ للناس كافة قاؿ ": -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ 

                                                   
 ُب ا٤ببحث الثاين من الفصل األكؿ. -ٓ-ْ-ّ-ِ( انظر: ا٤بطلب ُ)

 .ِٖسورة: سبأ، آية: ( ِ)

 ، مرجع سابق.عبد اهلل ٧بمد القرطيب، أليب (ََّ/ُْ)، ألحكاـ القرآف ا١بامع( ّ)

اًف كىاآٍلدىاًب عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو (، ُِٕٔ)برقم:  (ٖٔ/ ٓ)أخرجو الَبمذم ُب سننو، ( ْ) أىبٍػوىابي ااًلٍسًتٍئذى
ا حىًديثه حىسىنه كآخركف، مرجع سابق. كقاؿ الَبمذم: "، باب مكاتبة ا٤بشركْب.ٙبقيق: أٞبد شاكر كىسىلَّمى  ىىذى

 ".صىًحيحه 
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َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّ: تعأب
كىذه آّتمعات بأشد  (ُ)

 كالناس ُب حاجة ملحة، فاالحتساب شامل ١بميع الناس .(ِ)"ا٢باجة إٔب ىذا الدين
 .لنقلهم من الضبللة إٔب ا٥بدل، لبلحتساب

كىي أنو ٯبب ، االحتساب على الناس كلكن البد من التفطن إٔب قضية مهمة عند
كىو ، كاختيار ا٣بطاب ا٤بناسب ٥بم، أف يفرؽ بْب الناس ُب ما يؤمركف بو كينهوف عنو

، ؿ كالفركعكلو كانوا كلهم سواء ُب خطاب الشريعة ُب األصو ، ٱبتلف من انساف إٔب آخر
الفرائض بقية ُب األمر بأداء إال أنو عند االحتساب ال يساكل االحتساب على ا٤بسلم 

كأيضان ال يساكل صاحب السنة ، بالكافر الذم ٰبتاج إٔب االحتساب عليو ُب شركو، الواجبة
 .فلكل انساف ما يناسبو نكار عليهم.بصاحب البدعة عند اإل

، (ّ)كجوب مراعاة ىذا الفقو -رٞبو اهلل-بن باز كقد قرر ٠باحة الشيخ عبد العزيز 
ٯبب تقدًن انكار الشرؾ كاألمر ، ُب االحتساب على غّب ا٤بسلمْب تفعند مراعاة األكلويا

 ألنو شرط لقبوؿ العمل.، على غّبه من األكامر، بالتوحيد
، كمكوناتو عمشولية دائرة احملتسب عليهم ١بميع أفراد آّتمأف : كقد تبْب ٩با سبق

آّتمع أحد  مشولية رسالة اإلسبلـ تستلـز أف ال ٱبرج من كأف، تيستلـز العمل بفقو األكلويا
مراعاة عدـ مع ، فضبلن عن كونو مسلمان ، حٌب كلو كاف كافران أك منافقان  ال ٰبتسب عليو

 .ُب مراتب االحتساب كدرجاتوا٤بساكاة بينهم ُب األكلويات كال 
، نظر احملتسب ُب حاؿ ا٤بصاطبْب، يتطلب عند العمل بو، كأف فقو مراعاة األكلويات 

 .مبتدئان بأصوؿ الدين قبل فركعو، ٍب يقدـ ٥بم ما ينقصهم من الدين

                                                   
 .ُٖٓ، آية: األعراؼسورة: ( ُ)

٦بموع كانظر: انظر : ُب ا٤ببحث الثاين من الفصل األكؿ من ىذه الرسالة ،  -رٞبو اهلل–سبق ذكر كبلـ ٠باحتو (ِ)
باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، مرجع (، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ّٖٕ/ِ)، فتاكل كمقاالت متنوعة

 سابق.

 ، مرجع سابق.(ِٖٗ/ُفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )انظر: ٦بموع ( ّ)
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أن حقوق المحتسب عليه ال تسقط مهما بلغ : ثانيالمطلب ال
 .وتعاظم جرمه، منكره

ا٤بكفولة ال يبيح ألحد التعدم على ا٢بقوؽ ، فالوقوع ُب ا٤بنكر كا١برٲبة مهما بلغت
أنو عند االحتساب ٯبب  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ  سبق تقريركقد ، ُب الشريعة كالنظاـ

غّب عدـ التجاكز كالتعدم على احملتسب عليو سواءن كاف احملتسب عليو من ا٤بسلمْب أك من 
 .(ُ)ا٤بسلمْب

، كالنفس، الدين: كلقد جاءت الشريعة اإلسبلمية باألمر ٕبفظ الضركرات ا٣بمس
 .كتوافقت على ىذه ا٣بمس ٝبيع الشرائع السماكية، كا٤باؿ، كالعرض، كالعقل

عىلىى أىفَّ الشَّرًيعىةى كيًضعىٍت ، بىٍل سىائًري اٍلًملىلً ، اأٍليمَّةي  فػىقىدى اتػَّفىقىتً ": -رٞبو اهلل-قاؿ الشاطيب 
، كىالنٍَّسلي ، الدّْيني : كىًىيى -لًٍلميحىافىظىًة عىلىى الضَّريكرًيَّاًت ا٣ٍبىٍمًس  ، كىاٍلعىٍقلي ، كىاٍلمىاؿي ، كىالنػٍَّفسي

ا ًعٍندى اأٍليمًَّة كىالضَّريكرًمّْ  ٍتىازي ، كىًعٍلميهى و، كىالى شىًهدى لىنىا أىٍصله ميعىْبَّه ٲبى لًيلو ميعىْبَّ كىٓبٍى يػىٍثبيٍت لىنىا ذىًلكى ًبدى
ا إًلىٍيوً  ءىمىتػيهىا لًلشَّرًيعىةً ، ًبريجيوًعهى  .(ِ)"ٗبىٍجميوًع أىًدلَّةو الى تػىٍنحىًصري ُب بىابو كىاًحدو  بىٍل عيلمت ميبلى

فإف آّاكزة للحد ، ىو من يقع عليو احتساب احملتسب، ك٤با كاف احملتسب عليو
أف يعَبض نذر على نفسو الذم قد الشيطاف كالسبب ُب ذلك ىو ، أمره كارد، ا٤بشركع

كىقىاؿى ": -رٞبو اهلل-ابن القيم كما قاؿ ،  فيو بِب أدـ لكي يغوم، طريق كل عمل صاّب
كىًإمَّا ًإٔبى ، ًإمَّا ًإٔبى تػىٍفرًيطو كىًإضىاعىةو : كىمىا أىمىرى اللَّوي بًأىٍمرو ًإالَّ كىلًلشٍَّيطىاًف ًفيًو نػىٍزعىتىافً : بػىٍعضي السَّلىفً 

. كىًديني اللًَّو كىسىطه بػىٍْبى ا١بٍىاُب عىٍنوي كىاٍلغىإب ًفي بػىلىٍْبً ًإفػٍرىاطو كىغيليوٍّ اٍلوىاًدم بػىٍْبى جى  . (ّ)"ًو. كى
، فيهااحملتسب ضبلؿ إا٢بسبة من ٝبلة األعماؿ الصا٢بة الٍب يريد الشيطاف ك 

، مع أف ٝبيع احملتسب عليهم ٥بم حرمة معصومة إال إذا كقع عليهم حكم التعزير، التعدمب

                                                   
 ا٤ببحث الثاين من الفصل األكؿ. ُب -ٓ-ْ-ّ-ِ( انظر: ا٤بطلب ُ)

احملقق: ، ىػ(َٕٗ بالشاطيب )ا٤بتوَب: براىيم بن موسى بن ٧بمد اللصمي الغرناطي الشهّب، إل(ُّ/ُ)، ( ا٤بوافقاتِ)
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ ،ُط.، الناشر: دار ابن عفاف، أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف

 ، البن القيم، مرجع سابق.(ْْٔ/ِ)، (َُٖ/ِ)، ( مدارج السالكْب بْب منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعْبّ)
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 كالعرض.، كىذه العصمة تشمل النفس كا٤باؿ
 حئُّ: حقوؽ احملتسب عليهم قوؿ اهلل تبارؾ كتعأبكمن أدلة الشريعة على حفظ 

 مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ

َّحضخض جض مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج
(ُ). 

اعدلوا أيها : يعِب بقولو جل ثناؤه": -رٞبو اهلل-الطربم  أبو جعفراإلماـ قاؿ 
أمرتكم أف فاٞبلوىم على ما ، على كل أحد من الناس كليِّا لكم كاف أك عدكِّا، ا٤بؤمنوف

تصريح  -رٞبو اهلل-ففي كبلمو  .(ِ)"كال ٘بوركا بأحد منهم عنو، ٙبملوىم عليو من أحكامي
كا٢بسبة من أحكاـ اهلل ، عند ٞبل الناس على أحكاـ اهلل تعأب، ٕبفظ ا٢بقوؽ مع ا٤بصالفْب

  .اكعدـ االعتداء عليهم من خبل٥ب، الٍب ٯبب عند تطبيقها مراعاة حقوؽ الناس فيها، تعأب
، القائم على الكتاب كالسنة ككذلك قد نص نظاـ ا٢بكم ُب ا٤بملكة العربية السعودية

أنو قد نص كاكد على الرفض التاـ كالقاطع ، كالذم ال ٲبنع أف يقـو أحد الرعية با٢بسبة
 .كلو كاف القصد خّبان ، أك اعتداء على أحد أفراد آّتمع من مواطن أك مقيم ٘باكزألم 

، أك إىانة الكرامة، ٲبنع سلب ا٢بقوؽ -حرسها اهلل-كنظاـ ا٤بملكة العربية السعودية 
سواءن كاف ، كأم نوع من أنواع التجاكز كالتعدم مهما قل، أك االعتداء على أمواؿ ا٤بصالفْب

 .مسلم أك غّب مسلم
كالسبب ىو أف إىدار ا٢بقوؽ ٱبالف مبدأ ٙبقيق العدؿ كا٤بساكاة الذم قامت عليو 

"يقـو ا٢بكم ُب ا٤بملكة العربية : كفيو (النظاـ األساسي للحكمعليو )نص ك ، الدكلة
 .(ّ)كفق الشريعة اإلسبلمية"، السعودية على أساس العدؿ كالشورل كا٤بساكاة

كٝبيع حقوقهم الٍب ٯبب على ، فحقوؽ احملتسب عليهم تشمل ٝبيع أصنافهم
 .احملتسب أف ٰبفظها

                                                   
 .ٖسورة: ا٤بائدة، آية: ( ُ)

 لئلماـ أيب جعفر الطربم، ٙبقيق: أٞبد شاكر، مرجع سابق.، (ٔٗ/َُ)، القرآف ( جامع البياف ُب تأكيلِ)

كما جاء ُب . www.bow.gov.saانظر: موقع ىيئة ا٣برباء، قسم األنظمة، النظاـ األساسي للحكم، ( ّ)
 .ا٤بادة الثامنة، من الباب الثاين
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عدـ التشهّب ٗبنكراهتم أماـ ، معند االحتساب عليهمن حقوؽ ا٤بسلمْب : فمثبلن 
كعدـ اىانتهم بالقوؿ أك ضرّٔم ، كعدـ التعرض ألموا٥بم أك إتبلفها، أك ُب آّالس، الناس
االحتساب عليهم كأف يكوف  -إال للمحتسب الر٠بي اذا كاف ٩بن خوؿ بالتعزير-باليد 

 .بالكلمة الطيبة كاألسلوب ا٢بسن
، ألجل كوهنم من الكفارعند االحتساب عليهم عدـ ظلمهم كمن حقوؽ الكافرين 

 كأف -صوؿ بالتعزيرللمحتسب الر٠بي ا٤بإال - كعدـ التعدم على أموا٥بم، باليدأك ضرّٔم 
 .يكوف االحتساب عليهم بالكلمة الطيبة كاألسلوب ا٢بسن

كصلتهم ، كمن حقوؽ القرابة عند االحتساب عليهم با٥بجر عدـ قطعهم بالكلية
 أك الصلة با٤باؿ.، كالرسالة، كاالحساف إليهم باالتصاؿ، و صلة الرحم األخرلبأكج

فمن حق ، كحق كٕب األمر، كمن أعظم ا٢بقوؽ ُب احملتسب عليهم حق الوالدين
عدـ التشهّب بو ُب : كمن حق كٕب األمر، كعدـ التصلي عن برٮبا، الوالدين النصح ٥بما

أك التعدم ُب ، أماـ الناس آّاىرة باإلنكار عليو كعدـ، آّالس كا٤بنابر ككسائل اإلعبلـ
  اإلنكار باليد. مع حقو ُب اختيار األسلوب كالكبلـ األفضل كاألحسن.

عدـ : أف لكل كاحد من احملتسب عليهم حقوقنا كا١بامع بينها ىو: ك٩با سبق يتبْب
٢بقوؽ ال تسقط كأف ىذه ا حفظان ٢بقوقو.، جواز التعدم بالقوؿ أك اليد على احملتسب عليو

 .كجرمو ا٤بصالف منكرعند االحتساب مهما بلغ 
كأف من يريد االحتساب ال بد أف يراعي حقوؽ ا٤بصالف ا٤بنصوص عليها ُب الكتاب 

 .كُب نصوص متفرقة، كالسنة
ك٧باسن الدين ، كالقواعد، كأف دين اإلسبلـ يراعي عند تطبيقو احملافظة على ا٤بعاين

ٙبرًن الظلم كالضرر كيوجب : الواحدة كمن قواعده الٍب ٘بب مراعاهتاألنو كالكتلة ، العظيمة
 العدؿ بْب الناس. 

كأف من ٧باسن ديننا اإلسبلمي أنو كما يأمر الناس باالحتساب على ا٤بصالفْب الذين 
فإنو ُب الوقت نفسو يأمر بالعناية بالعدؿ مع ، أك حقنا لعباده، انتهكوا حقنا هلل تعأب

  .حفظان ٢بقوؽ ا٤بصالفْب، كالظلم ٥بم، التعدم عليهمكٰبـر ، ا٤بصالف
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وهو األخذ بظاهر ، لزوم العمل باألصل: المطلب الثالث
 .المحتسب عليه

إٔب اهلل ُب أف أمر الناس  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كمن تقريرات 
 . كىو تقرير يشمل الكافر كا٤بنافق.(ُ)الباطن

حملتسب اكجوب األخذ بظاىر : قاعدة عامة ُب ا٢بسبة ىيكيتفرع من ىذا القوؿ 
كلو كاف ا٤بنكر جائزان ُب حقو لوجود ، كذلك باالحتساب عليو مٌب ظهر ا٤بنكر، عليو

 .عارض
كأقرب مثاؿ على ىذه القاعدة من القرآف الكرًن ىو قوؿ اهلل تعأب على لساف موسى 

 مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مسُّ: عليو الصبلة كالسبلـ
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

َّهتمث مت هب مب هئ مئ
(ِ). 

الفوائد كاألحكاـ عند ذكر شيء من  -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم 
كتعلق ّٔا األحكاـ ، أف األمور ٘برم أحكامها على ظاىرىا: كمنها": د للقصة قاؿكالقواع
أنكر على ا٣بضر خرقو ، فإف موسى عليو السبلـ، كالدماء كغّبىا، األمواؿُب ، الدنيوية
كموسى عليو السبلـ ال ، أهنا من ا٤بنكر، كأف ىذه األمور ظاىرىا، كقتل الغبلـ، السفينة

فاستعجل عليو ، الٍب صحب عليها ا٣بضر، ُب غّب ىذه ا٢باؿ، يسعو السكوت عنها
الذم يوجب عليو ، كٓب يلتفت إٔب ىذا العارض، عامةكبادر إٔب ا٢بكم ُب حالتها ال، السبلـ
. فأخذ موسى عليو الصبلة كالسبلـ باإلنكار باعتباره (ّ)"كعدـ ا٤ببادرة إٔب اإلنكار، الصرب

                                                   
ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ، باز( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ُ)

 (، مرجع سابق. ِٓٔ/ِٖ)

 .ْٕ- ُٕسورة: الكهف، آية: من ( ِ)

  ، للشيخ عبد الرٞبن السعدم، مرجع سابق.(ْْٖ)ص، ( تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بنافّ)
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 .ألف ظاىرة الظلم كالتعدم، منكرنا ظاىرنا لو
قػيليوًب  ًإنِّي لىٍم أيكمىٍر أىٍف أىنٍػقيبى عىنٍ »: صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى : كأما من السنة

دكف ، فأرشد ا٢بديث أب أف ٧بل النظر ىو الظواىر فقط .(ُ)«كىالى أىشيقَّ بيطيونػىهيمٍ ، النَّاسً 
 .البواطن

ـي رىسيوًؿ  -اهللرٞبو -"قاؿ الشافعي : -رٞبو اهلل-قاؿ ابن القيم  ا كبذلك مىضىٍت أىٍحكى
يًع ا٢بٍيقيوؽً  صلى اهلل عليو كسلم اهلل ا بػىٍْبى اٍلًعبىاًد ًمٍن ا٢بٍيديكًد كىٝبًى يعى - أىٍعلىمىهيمٍ ، ًفيمى أىفَّ ٝبًى

اًمًو عىلىى مىا ييٍظًهريكفى  كىاىللَّوي ييًديني بًالسَّرىائًًر"، أىٍحكى
(ِ). 

ـى ٘بىٍرًم عىلىى ): ُب إعبلـ ا٤بوقعْب فصل بعنواف -رٞبو اهلل-كقد أفرد ابن القيم  اأٍلىٍحكىا
نٍػيىوًيَّةي ًّٔىا": قاؿ فيو( لظَّوىاًىرً ا ـي الدُّ ا ا بًالنػّْيَّاًت كىاٍلمىقىاًصًد تػىتػىعىلَّقي اأٍلىٍحكى "كىٓبٍى ٯبىٍعىٍل لىنىا ًعٍلمن

(ّ). 
فكثّبان ما يصدر من ، نكارإ٭با يكوف عند ابتداء اإلق ىذه القاعدة ُب ا٢بسبة يتطبك 

، كىي لوجود عارض تكوف ُب حقو مشركعة، احملتسب عليو أفعاؿ كتصرفات ظاىرىا ا٤بنكر
لنظر ُب مقصد فاعلو التوقف لإٔب بناءن على ىذه القاعدة ليس ُب حاجة  فاحملتسب حينها

كمٌب ما ، بل يبتدئ باإلنكار على كل من أظهر منكره، سبلمة معتقده أصبلن أك ، أكنيتو
  .تبْب خبلؼ الظاىر كف عن اإلنكار عليو

 : القاعدة أمثلة كالتإب كٲبكن أف يضرب للعمل ّٔذه
 .ٰبتسب عليو كلو كاف فاسد العقيدة، ا٤بنافق عند ٚبلفو عن الصبلة ا٤بفركضة -
كلو كاف ، فينكر عليو بناءن على الظاىر، من ٯبلس ٔبوار ا٤بسجد كالصبلة مقامة -
 أف لو عذر.للمحتسب حٌب يستبْب ، مسافران 

فينكر عليو ، ا٤بسلمْب كحامل اإل٪بيل ُب ديار، ك الصليب، من ٰبمل األصناـ -
 .حٌب يستبْب للمحتسب قصده، كلو كاف يريد كسره ك إتبلفو، بناءن على الظاىر

                                                   
ٙبقيق: ٧بمد ، كصفاهتم كتاب: الزكاة، باب: ذكر ا٣بوارج،  (ُْْ)( برقم: ِْٕ/ِ)، ( أخرجو مسلم ُب صحيحوُ)

 فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.

 .، البن القيم، مرجع سابق(ّٖ/ ّ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، )ِ)

 البن القيم، مرجع سابق.، (ِٖ/ ّ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، )ّ)
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ك حسن ، أف ٱبرب احملتسب بعذره، كيلـز احملتسب عليو إذا كاف األمر على غّب الظاىر
 .كيريح احملتسب من العناء، حٌب يكف عن االحتساب، مقصده

حٌب يتبْب منو خبلؼ ، كينكر عليو، يؤخذ بظاىرهأف احملتسب عليو : ك٩با سبق يتبْب
مٌب ظهر أف للمصالف عارض ، كأف احملتسب البد أف يكف عن االحتساب عليو، الظاىر
 .مشركع
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أسوًة ، االحتساب على أهل البدعالعناية ب: المطلب الرابع
 .بالسلف الصالح

يقتدكف ٗبن ، لقد شاء اهلل تعأب أف يكوف ُب كل جيل بقية من السلف الصاّب
، ُب دين اإلسبلـ من البدع، كرد ما ٰبدثو احملدثوف، سبقهم ُب حرصهم على ٞباية الدين

 كعدـ االستهانة بضررىا مهما صغرت احملدثة.
٭بوذج ٰبتذل بو ُب احتسابو  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كقد كاف 

رٞبو -يقوؿ ، (ُ)ُب أكقات أخر، سنةكالشدة كا٤بوعظة ا٢ب، على أىل البدع بالرفق كا٢بكمة
فإذا ٠بع ا٤بؤمن من يشرؾ باهلل أك رأل بدعة ٚبالف شرع اهلل أك معصية ظاىرة ": -اهلل

كجب اإلنكار على أىل البدع كا٤بعاصي باألسلوب ا٢بسن ككجب بياف ا٢بق ا٤بتعلق بتوحيد 
النفع مع مراعاة الرفق اهلل أك بإنكار البدعة أك بإنكار ا٤بعصية باألسلوب الذم يرجو فيو 

 .(ِ)"كا٢بكمة ُب ذلك كلو
 : أىل البدع بأنواعهم على -اهللرٞبو -كقد كاف ٰبتسب 

فمنهم من يستعمل معو الرفق كمن بدعتو ال تؤدم إٔب إراقة الدماء كال إٔب ا٣بركج  -
على من خالف مذىب أىل السنة كا١بماعة ُب  -رٞبو اهلل- كاحتسابو،  على ا٢بكاـ

من يسعى  علىك ، كعلى من ٯبيز جعل القبور ُب ا٤بساجد، كالصفات كاألشاعرةاأل٠باء 
، من يقيم مسّبات الرباءة من ا٤بشركْب ُب ا٢بج علىك ، لتعطيل أحكاـ الشريعة بشبهة ضالة

 .(ْ)ألحياء بدعة ا٤بولد كمن يدعو، (ّ)من يدعو إلحياء اآلثار اإلسبلمية علىك 
ا٣بركج إٔب ٔب إراقة الدماء ك إبدعتو تؤدم يستعمل معو الشدة كمن  هم منمنك  -

                                                   
 ( انظر: الفصل الثاين، ا٤ببحث األكؿ كالثاين.ُ)

ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ، متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز( ٦بموع فتاكل كمقاالت ِ)
 مرجع سابق. ، (ُْٓ/ٓ)

 انظر: الفصل الثاين، ا٤ببحث األكؿ كالثاين.( ّ)

ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ، ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازْ)
 .(، مرجع سابقُّٕ/ُ)
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الٍب قامت بتفجّب العليا ُب ، . كاحتسابو على )خوارج العصر( ٝباعة القاعدةعلى ا٢بكاـ
فقد ، (ُ)كتدمّب ا٤بمتلكات، كنتج عنو إراقة دماء معصومة كتركيع اآلمنْب، مدينة الرياض

كالتعاكف مع رجاؿ األمن ، للعدالةكتسليمهم ، مواجهتهم كالقبض عليهم طالب كالة األمور
 ُب القبض عليهم.

ككما كاف ُب احتسابو على من ٰبرضوف على ا٣بركج على كٕب األمر كاحتسابو على 
كإصدار بياف فيهم كتسميتهم با٤بفسدين ُب ، كأسامة بن الدف، كسعد الفقيو، ٧بمد ا٤بسعرم

 .(ِ)األرض
احتساب ا١بيل األكؿ من  اطن٤بو كقد كانت ىذه النماذج السابق ذكرىا موافقة 

كمن ٭باذج احتسأّم على أىل البدع ما ، على أىل البدع رضي اهلل عنهم الصحابة الكراـ
 : يلي

 تؤدم إٔب إراقة الدماء كال إٔب ا٣بركج على ا٢بكاـال من بدعتو  احتسأّم على -ُ
على القدرية كقد قيل لعبد اهلل  -رضواف اهلل عليهم-كاحتساب الصحابة ،  با٢بكمة كالرفق

، ًإنَّوي قىٍد ظىٍهرى ًقبػىلىنىا أينىاسه يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى كىيػىٍبتػىغيوفى اٍلًعٍلمى » :رضي اهلل عنو بن عمر
هيمٍ ، ًإذىا لىًقيتى أيكلىًئكى : كىأىفَّ اأٍلىٍمرى أينيفه قىاؿى ، كىيػىٍزعيميوفى أىٍف الى قىدىرى  ، بىًرمءه  فىأىٍخًبٍرىيٍم أىنِّي ًمنػٍ

ا ذىىىبنا، كىالًَّذم حىلىفى بًًو اٍبني عيمىرى ، كىىيٍم ًمنِّي بػيرىآءي  فىأىنٍػفىقىوي مىا قىًبلىوي ، لىٍو أىفَّ أًلىحىًدًىٍم أيحيدن
ثىًني أىًبي عيمىري رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى : ثيمَّ قىاؿى ، اللَّوي ًمٍنوي حىتَّى يػيٍؤًمنى بًاٍلقىدىرً  نىا نى : حىدَّ ٍحني بػىيػٍ

نىا رىجيله شىًديدي بػىيىاًض الثػِّيىابً ، ًعٍندى النًَّبيِّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  شىًديدي ، ًإٍذ طىلىعى عىلىيػٍ

                                                   
ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ، ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازانظر:  (ُ)

  ىػ.ُُْٔ/ٓ/ِٓنشرت ُب جريدة ا٤بدينة ُب كقد نشرت ُب جريدة (، مرجع سابق. ِّٓ/ٗ)
جبهة النصرة، ىي إحدل ا١بماعات التابعة ١بماعة اإلخواف ا٤بسلمْب، ك٥با أذرع خبيثة ك: كٝباعة القاعدة

كمعلن ُب كسائل ككالدكلة اإلسبلمية ُب العراؽ كالشاـ )داعش(، كقد صنفت بياف صادر من كزارة الداخلية، 
 ق بأهنا من ا١بماعات اإلرىابية.َُْْ/ٓ/ٓ، يـو اإلعبلـ

 -ّٗ/ٗٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ) ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازِ)
 (، مرجع سابق. ََُ
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 .(ُ)«...سىوىادً 
 كما فعل عبد اهلل بن مسعود حيث قاؿ ٥بم،  كاحتسأّم على بدعة الذكر ا١بماعي

 .(ِ)«...أىٍك ًجٍئتيٍم بًًبٍدعىةو ظيٍلمنا، ميحىمَّدو ًعٍلمنالىقىٍد فىضىٍلتيٍم أىٍصحىابى »: ضي اهلل عنور 
ك إٔب ا٣بركج على أمن بدعتو تؤدم إٔب إراقة الدماء  احتسأّم بالشدة على -ِ
بعد ، كاحتساب الصحابة على ا٣بوارج بالقتاؿ عند النهركاف .أك جاء ببدعة مكفرة، ا٢بكاـ

. كاحتسب علي بن أيب طالب على (ّ)ا٤بشهورةأف ناظرىم عبد اهلل بن عباس ُب ا٤بناظرة 
 .(ْ)حٌب حرقهم بالنار، غبلة الرافضة

كفضحوا ، نكارأنكركىا أبلغ اإل، كللصحابة مواقف كثّبة ُب االحتساب على البدعة
كحفظان لدينو القوًن فرضي اهلل عن ، كحذركا منهم كمن بدعتهم نصيحةن هلل تعأب، أىلها

  .ليو كسلمصحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
أف ا٢برص على االحتساب على أىل البدع ضركرة تقتضيها مصلحة : ك٩با سبق يتبْب

كأف ىذا ا٢برص ىو منهج الرعيل األكؿ الذين عاصركا الرسالة كنزكؿ الوحي ، حفظ الدين

                                                   
ـي عىًن (َِٔ)( برقم: َٕٓ/ِ)، ( أخرجو آلجرم ُب كتابو الشريعةُ) . بىابي ًذٍكًر سيؤىاًؿ ًجرٍبًيلى لًلنَّيًبّْ عىلىٍيًهمىا السَّبلى

؟ ىذا األثر موقوؼ ٲبىاًف مىا ىيوى ؟ كىعىًن اإٍلً ـً مىا ىيوى ٍسبلى  .اإٍلً
كقاؿ احملققوف  .، مرجع سابقباب: ما يكوف بدعة(، ٗ)( برقم: ّٓ/ُ)، خرجو ابن كضاح ُب كتابو البدعأ( ِ)

انظر:  . "األثر بطرقو صحيح عن ابن مسعود رضي اهلل عنو: "ا٤بطىالبي العىاليىةي ًبزىكىائًًد ا٤بسىانيد الٌثمىانًيىةً لكتاب 
بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين  الفضل أٞبد، أليب كتاب ا٤بطىالبي العىاليىةي ًبزىكىائًًد ا٤بسىانيد الٌثمىانًيىةً 

تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز ، رسالة جامعية ُٕاحملقق: ٦بموعة من الباحثْب ُب ، ىػ(ِٖٓ)ا٤بتوَب: 
، ُُ - ُمن آّلد  ،ُط.، دار الغيث للنشر كالتوزيع -الناشر: دار العاصمة للنشر كالتوزيع ، الشَّثرم
  .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ

ًكتىابي ًقتىاًؿ أىٍىًل اٍلبػىٍغًي كىىيوى آًخري (،  ِٔٓٔبرقم: )( ُْٔ/ِ)، ا٤بستدرؾ على الصحيحْبأخرجو ا٢باكم ُب  (ّ)
، كىٓبٍى ٱبيىرّْجىاهي ، مرجع سابق، كقاؿ ا٢باكم: "ا١بًٍهىادً  ا حىًديثه صىًحيحه عىلىى شىٍرًط ميٍسًلمو   ".ىىذى

يعىانًًدينى كىًقتىا٥بًًمٍ (،  ِِٗٔبرقم: ) (ُٓ/ٗ)، البصارم ُب صحيحوأخرجو ( ْ)
يٍرتىدّْينى كىا٤ب

بىابي حيٍكًم ، ًكتىابي اٍسًتتىابىًة ا٤ب
يٍرتىدًَّة كىاٍسًتتىابىًتًهمٍ 

يٍرتىدّْ كىا٤ب
، عىٍن ًعٍكرًمىةى، . ا٤ب ثػىنىا ٞبىَّادي ٍبني زىٍيدو، عىٍن أىيُّوبى ثػىنىا أىبيو النػٍُّعمىاًف ٧بيىمَّدي ٍبني الفىٍضًل، حىدَّ حىدَّ

: لىٍو كينٍ  ، فػىقىاؿى : أيٌبى عىًليّّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، بًزىنىاًدقىةو فىأىٍحرىقػىهيٍم، فػىبػىلىغى ذىًلكى اٍبنى عىبَّاسو تي أىنىا ٓبٍى أيٍحرًقٍػهيٍم، لًنػىٍهًي قىاؿى
 .رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
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نكار على أىل البدع كىو اإل، كأف العلماء الربانيْب يتمسكوف ّٔذا ا٤بنهج ا٤بستقيم، الكرًن
 .إٔب أف يرث اهلل األرض كمن عليها، ٰبدثونوكما 
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التأكيد على العناية بخصوصية االحتساب : المطلب الخامس
 .على القرابة

 رٞبو-تقريره لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  (ُ)ما قد سبق، إف من حق القرابة
كأنو أعظم ، كأف ىذا نوعه من صلة الرحم ا٤بأمور ّٔا، من حقهم ُب االحتساب عليهم -اهلل

كحق ، حق األبوينمع حفظ ، كا٤بداىنة معهم، كحثو على ٘بنب آّاملة، من الصلة با٤باؿ
كأف ىذا ىو الذم دلت عليو نصوص ، كا٢بذر من ىجرىم أك قطعهم بالكلية، القرابة

 كتزجر القاطع.، كالٍب ترغب ُب الصلة، الكتاب كالسنة
ًإفَّ »: عىًن النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى   عنورضي اهلل ىيرىيٍػرىةى  وأىب ما ركاه: كمن األدلة

ٍلًقوً ، اللَّوى خىلىقى الخىٍلقى  ـي العىاًئًذ ًبكى ًمنى : قىالىًت الرًَّحمي ، حىتَّى ًإذىا فػىرىغى ًمٍن خى ا مىقىا ىىذى
بػىلىى يىا : كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًك؟ قىالىتٍ ، أىمىا تػىٍرضىٍينى أىٍف أىًصلى مىٍن كىصىلىكً ، نػىعىمٍ : قىاؿى ، القىًطيعىةً 

 نبُّ: فىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيمٍ »: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  «فػىهيوى لىكً : قىاؿى ، رىبِّ 
َّرثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

(ِ)»(ّ). 
 : التاليةمن خبلؿ مراعاة ا٤بسائل ، عناية ٖبصوصية القرابةكالبد للمحتسب من ال

كأنو أعظم من ، العلم بأف االحتساب على القريب من أعظم أنواع صلة الرحم -ُ
لذا فآّاملة للقريب عند ارتكابو ، الذم يتسابق عليو الناس اليـو، كالطعاـ، الصلة با٤باؿ

 .للمنكر حرماف من الصلة كأجرىا
لدالة كالنصوص ا، العلم بأنو ال تعارض بْب النصوص الدالة على صلة الرحم -ِ

  .كٲبكن ا١بمع بينهما، كمنهم القريب، على كجوب ا٢بسبة على الناس
كذلك ، ال يصلح ٘باكزىا، العلم بأف ىناؾ حقوقنا للقريب عند االحتساب عليو -ّ

 : عند استعماؿ ا٥بجر ُب اإلنكار عليو كمنها
                                                   

 من الفصل األكؿ. -ا٤ببحث الثاين  -انظر: ا٤بطلب السادس ُب ( ُ)

 .ِِسورة: ٧بمد، آية:  (ِ)

 .، كتاب: األدب، بىابي مىٍن كىصىلى كىصىلىوي اللَّوي (ٕٖٗٓ)( برقم: ٓ/ٖ)، ( أخرجو البصارم ُب صحيحوّ)
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كألف ا٥بجر يعارض الرب ، لعظيم حقهما، بتاتان ، عدـ اإلقداـ على ىجر الوالدين -
 .كحثت عليو الشريعة، م يستحقو الوالدافالذ

بل البد فيو من اإلبقاء على نوع من ، ىجران كامبلن ، عدـ جواز ىجر القريب -
، كا١باه، فتصل الرحم بوسائل الصلة األخرل كا٤باؿ، حٌب ال ٙبصل قطيعة رحم، الصلة

 .كمشاركتو ُب أفراحو كأحزانو، كعيادتو إذا مرض، كالرسالة، كاالتصاؿ
 : باألدب ا٤بشركع عند اإلنكار على القريب كمنو العناية -ْ
، كاإلنكار عليو باألسلوب ا٢بسن، التلطف كاألدب ُب ا٢بديث مع القريب -

 .كال تفاخر عليو، الذم ليس فيو ٘بريح
 .مع حفظ جانب السَب عليو، ا٢برص عند اإلنكار عليو أف يكوف ُب السر -

، ا٣باصة بو عند االحتساب عليوأف للقريب حقنا ُب العناية : ك٩با سبق يتضح لنا
دلنا عليها النصوص ا٢باثة على كجوب صلة الرحم ، كذلك ألف لو مكانة خاصة ُب الشريعة

  .كالتحذير من قطعها أك ما يؤدم أب قطعها، من الكتاب كالسنة



 المبحث الثالث
 .فيهعلقة بالمحتسب المتأوجه االستفادة 

 : كيتضمن ثالثة مطالب
أهمية فهم وتطبيق ضوابط المحتسب : المطلب األول

  . فيه

تجلية المفاسد المترتبة على مخالفة : المطلب الثاني
 .ضوابط المحتسب فيه

لجميع  المحتسب فيهاستيعاب مفهوم : المطلب الثالث
 المنكرات.
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  أهمية فهم وتطبيق ضوابط المحتسب فيه.: المطلب األول

فيما يتعلق باحملتسب  -اهلل رٞبو-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد عرض تقريرات 
  .(ُ)كالٍب أضافت فوائد كبّبة ُب ىذا ا٤ببحث، فيو

من خبلؿ ا٢بسبة عند ، نقف ُب ىذا ا٤بطلب على أىم الفوائد ا٤بتعلقة باحملتسب فيو
، فهمهاأٮبية ك ، ضوابط احملتسب فيوأٮبية كىو  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 : كتطبيقها
فإف ٩با يبْب أٮبية ضوابط احملتسب فيو ٙبقيقها : أٮبية ضوابط احملتسب فيوأما 
 : عية التاليةالشر للمصاّب 
حفظ : كىي، ا٣بمسة، مقاصد الشريعةتسعى لتحقيق ضوابط احملتسب فيو أف  -

ظاىرة داللة  دؿتا٤باؿ. كىي  كحفظ، كحفظ العرض، كحفظ العقل، كحفظ النفس، الدين
من خبلؿ رسم حدكد احملتسب فيو كما يتحقق بسبب التطبيق من مصاّب ، ذلك على

 .من مفاسد عند عدـ التقيد ّٔذه الضوابطمنع ما ٰبصل ك ، الشريعة ا٣بمسة
حيث ، كٝبيل أثرىا، تبْب ٠باحة الشريعة اإلسبلمية، فيوضوابط احملتسب  أف -

 : منعت االنكار على االٌب
 أك ترؾ ا٤بستحبات.، ارتكاب ا٤بكركىات  - أ

 ما مضى كقت ارتكابو من ا٤بنكرات. - ب
 كشف ا٤بنكرات بالتجسس لئلنكار عليها. - ت
 نكار ُب مسائل االجتهاد. اإل - ث

، كيسرىا، كحسن الشريعة، فدؿ منع االنكار ُب ىذه ا٤بسائل على ٠باحة اإلسبلـ
، كمشقة، كضيق، الضوابط ٤بس الناس حرجه كلو ٓب يكن ُب احملتسب فيو تلك ، كٝبيل أثرىا

                                                   
 انظر: ا٤ببحث الثالث، الفصل األكؿ.( ُ)
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  .ك لرمي الوجو ا٤بشرؽ للحسبة كالشريعة بالعيوب
كرفعت العراقيل ، حيث فتحت الطريق، قوة الشريعةتبْب ، حملتسب فيواضوابط أف  -

كال ، كال ٦باملة، دكف تردد، ما يقع من ٨بالفاتللمشاركة ُب اإلنكار على ، عن الناس
 .كجود الصبلحية هإال ما يتطلب تغيّب ، ذف من أحد ُب التغيّبأك باإل، ااعتبار للرض

، فالشريعة ال تعطل االجتهاد، تبْب مركنة الشريعة، حملتسب فيواضوابط أف  -
، كاألحواؿ، بل متحركة كمتغّبة بتغّب األزماف، كال ثابتة ال تتغّب، كال جامدة، كليست منغلقة

  .٤بشركع ُب ا٤بسائلُب حدكد ما يسمح بو االجتهاد ا، (ُ)كاألماكن
، مأمور ّٔا، عبادة، فإف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: كأما أىمية فهمها

ت الٍب تقع مرتبط با٤بصالفا، كاحملتسب فيو، كالعبادات ليست مَبككة لبلجتهادات الشصصية
كقد كفانا علماء ا٤بسلمْب ، نكار عليها ال بد فيو من ضوابط تؤطرىاكاإل، كتظهر بْب الناس

كبذلك ، كالعمل ّٔا، كٓب يبق علينا اال فهم ىذه الضوابط، العناء ُب ر٠بها -رٞبهم اهلل-
كال ، ك٘باكز ما يظهر أنو تعارض، كإحياء شعّبة ا٢بسبة، نستطيع احملافظة على التصصص

 : سبيل ّٓاكزتو إال بفهم ضوابط احملتسب فيو. فمثبلن 
: كتفسّبه ىو، كىو ا٤بنكر الداخل ُب احملتسب فيو: ط األكؿعند عدـ فهم الضاب  -

، فسيدخل خطأن ُب احملتسب فيو، فإذا ٓب يفهم فهمان صحيحان ، كقوع ا٤بنكر احملذكر ُب الشرع
 .أك كل مَبكؾ من ا٤بأمورات كىو مستحب، كل منهي عنو من ا٤بكركىات

فسيلحق باسم ، كركىو الوجودية ُب ا٢باؿ للمن: الثاين عند عدـ فهم الضابطك  -
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن ، كىو ما ٱبص الوالة كالقضاة، ا٢بسبة ما ليس من اختصاص ا٢بسبة

يىةي ا٢بًٍٍسبىةً ": -رٞبو اهلل-تيمية  ًر ًفيمىا : كىأىمَّا كالى ا اأٍلىٍمري بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيي عىٍن اٍلميٍنكى فىصىاصَّتػيهى
ًة   . (ِ)"كىاٍلقيضىاةً لىٍيسى ًمٍن خىصىاًئًص اٍلويالى

                                                   
فىًإفَّ اٍلفىتػٍوىل تػىتػىغىيػَّري بًتػىغىّبًُّ ": -رٞبو اهلل-، البن القيم، كقاؿ (ُٕٓ/ْإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، )انظر: ( ُ)

 .مرجع سابق"، الزَّمىاًف كىاٍلمىكىاًف كىاٍلعىوىائًًد كىاأٍلىٍحوىاًؿ، كىذىًلكى كيلُّوي ًمٍن ًديًن اللَّوً 

، ىػ(ُٕٓمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب:، حمل(َُِ)ص، ( الطرؽ ا٢بكميةِ)
 ، بدكف، بدكف.: مكتبة دار البيافالناشر
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فسيقع  ، كىو الظهور للمنكر من غّب ٘بسس: كعند عدـ فهم الضابط الثالث -
فكيف تصلح أف تكوف عبادة هلل ، ٧برمة، كىو ٨بالفة ُب ذاهتا، كشف ا٤بنكرات بالتجسس

  .تعأب
، كىو أف يكوف ا٤بنكر معلومنا من غّب اجتهاد: كعند عدـ فهم الضابط الرابع -

 .كال ترضاه، كىذا أمر ال تقره الشريعة، ى اآلراء آّتهدةفسيقع االنكار عل
يوصل احملتسب إٔب أمرين ٧ببوبْب ، ضركرةفالتقيد ّٔذه الضوابط : كأما أىمية تطبيقها

 : لو كىي
 حٌب يصّب عملو عمبلن صا٢بان.، ك االحتساب، صحة العمل -
 .ا٤برجو من عند اهلل تبارؾ كتعأب كالثواب، األجر ا١بزيل -

 هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنُّ: ربنا تبارؾ ك تعأبقاؿ 
َّلكمك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب

(ُ). 
فحٌب يصّب العمل صا٢بان فبلبد مع اإلخبلص كالبد من متابعة الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كذلك ألهنا ليست ، كترؾ ما ترؾ اإلنكار عليو من األمور ا٤بندكب إليها، كسلم ُب انكاره
 داخلة ُب احملتسب فيو.

كحيازة ، كمن خبلؿ التطبيق العملي ٥بذه الضوابط يستطيع ا٤بسلم اصابة السنة
 .(ِ)مع مراعاة ٙبقيق ما تبقى من ا٤بتعلقات بأركاف ا٢بسبة، الفضيلة كالغنيمة

                                                   
 .َُُسورة: الكهف، آية: ( ُ)

 انظر: الفصل األكؿ، ٝبيع ا٤بباحث.( ِ)



125 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

تجلية المفاسد المترتبة على مخالفة ضوابط : المطلب الثاني
 .المحتسب فيه

ضوابط احملتسب َبتب على عدـ العمل بكُب ىذا ا٤بطلب إشارة إٔب ٝبلة من ا٤بفاسد ت
 : فمنها (ُ)فيو

ًوالواجبًً ً)المحرم ًالخمسة ًالشريعة ًأحكام ًدرجات ًبين ًالخلط أولا:
ًوالمباح(. ًوالمكروه  والمستحب

كىي ا٣بلط بْب أحكاـ الشريعة ٙبصل مفسدة  كؿعند عدـ العمل بالضابط األف
، كسلم ُب االحتساب ٨بالف ٥بدم النيب صلى اهلل عليو، كىذا ببل شك، ا٣بمسة

أـ ا٤بؤمنْب  ٢بديث، ككل ٨بالفة ُب أمور العبادة مردكدة على صاحبها، كاالحتساب عبادة
مىٍن عىًملى عىمىالن لىٍيسى عىلىٍيًو »: أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  رضي اهلل عنها عىاًئشىةي 

 . (ِ)«أىٍمرينىا فػىهيوى رىدٌّ
ُب كصيتو ٥بل الدعوة كاآلمرين  -اهلل رٞبو-قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

"يعتِب كل منهما بالقرآف الكرًن كالسنة ا٤بطهرة؛ ليعرؼ ما : با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر
كيعرؼ طريقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب دعوتو إٔب اهلل ، أمر اهلل بو كما هنى اهلل عنو

 . (ّ)نكر"كإنكاره ا٤ب
حٌب ال يأمر با٤بنكر أك ينهى ، "ال بد أف يكوف على علم كإال فليمسك: كقاؿ أيضان  

 . (ْ)عن ا٤بعركؼ"
تؤدم إٔب اإلنكار على فعل أك ترؾ غّب ، فعدـ ا٤بعرفة بدرجات أحكاـ الشريعة

                                                   
 ا٤بطلب الثالث.، ا٤ببحث الثالث، ( انظر: الفصل األكؿُ)

كىرىدّْ بىابي نػىٍقًض اأٍلىٍحكىاـً اٍلبىاًطلىًة، (، كتاب: األقضية، ُُٖٕ)برقم: ( ُّّْ/ّ)، أخرجو مسلم ُب صحيحو( ِ)
ثىاًت اأٍليميورً   ، مرجع سابق.٧بيٍدى

( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ّ)
 (، مرجع سابق.ُّْ/ِٕ)

 (، مرجع سابق.ُّٕ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ْ)
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الشرع   كا٤بباح أك ترؾ اإلنكار على ا٤بعزـك عليو ُب، كا٤بستحب، كا٤بكركه،  ا٤بمنوع ُب الشرع
 .  كالواجب كاحملـر

ات ُب الشريعة كبأّا ىو ستحبن ا٤بم كالنهي عن ا٤بكركه ٮبا، كاألمر با٤بستحب
ألنو ال يصلح أف تدخل ُب ، أك الفعل كلكن من غّب انكار على الَبؾ، الدعوة أب اهلل تعأب

 .لعدـ توفر الضابط، باب ا٢بسبة
أك انكارنا على فعل ما ليس ، كاجبان فعلوكالذم ٰبصل عند إنكارنا على ترؾ ما ليس 

ىو الوقوع ُب ٨بالفة ظاىرة ٤با قامت عليو الشريعة اإلسبلمية من خصائص ، كاجبان تركو
 كنبذ الشدة.، كالتوسعة على الناس، التيسّب

ًالتخصصات.  ثانياا:ًتداخل

ألف ، لتصصصاتاتداخل  مفسدة كىي ٙبصل ينكعند عدـ العمل بالضابط الثا
ك٥با ، ٥با تعريفها، ألف ا٢بسبة مستقلة، على ا٤بنكرات الزائلة ليس بابو ا٢بسبة اإلنكار
 كحدكدىا.، كضوابطها، شركطها

 : -رٞبو اهلل-كقد سيئل ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ٠باحة الشيخ؟ ، األمر با٤بعركؼ علم مستقل بذاتو"ىل : س
 . (ُ)"نعم علم مستقل ٰبتاج إٔب عناية: ج

يىةي ا٢بًٍٍسبىةً ": -رٞبو اهلل-كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ا اأٍلىٍمري : كىأىمَّا ًكالى فىصىاصَّتػيهى
ًة كىاٍلقيضىاةً  ًر ًفيمىا لىٍيسى ًمٍن خىصىاًئًص اٍلويالى  .(ِ)"بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيي عىٍن اٍلميٍنكى

أك باب الدعوة إٔب اهلل ، تإما باب العقوبا، ٤بعا١بتها كا٤بنكرات الزائلة أقرب األبواب
كإدخا٥با ُب احملتسب فيو يفضي إٔب تداخل التصصصات مع ، تعأب بالنصيحة كا٤بوعظة

كعمل احملتسب مع عمل ، مع عمل احملتسب، فيدخل عمل القاضي، بعضها البعض

                                                   
 .(، مرجع سابقِِّ/ُٖلى الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )فتاكل نور ع٦بموع ( ُ)

 .مرجع سابق، البن القيم، (َُِ)ص، ( الطرؽ ا٢بكميةِ)
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  الداعي إٔب اهلل تعأب.

 .التجسسًًمفسدة:ًثالثاًا

فاألصل أف ا٤بنكرات ، التجسسمفسدة كعند عدـ العمل بالضابط الثالث ٙبصل 
، ألف ا٤بنكرات ال يصلح أف تنكر ٗبثلها، الٍب تكشف بالتجسس ال تدخل ُب احملتسب فيو

فلهم فعلو إذا ، كا٤بصلحة كالضركرة، كيستثُب من ذلك أصحاب الوالية إذا دعت ا٢باجة
 كجدت ا٤بصلحة الراجحة.

رجاؿ ا٢ًبسبة ": سؤاؿ٤با كجو لو  -رٞبو اهلل-٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاؿ  
أما ، أك ٱبربىم ثقة با٤بنكر، ال؛ حٌب يعلموا: ا١بواب ىل يتجسسوف على بيوت الريبة؟

 فاألصل عدـ التجسس. .(ُ)"بدكف ذلك فبل
فبل ، ألف التجسس منكر بذاتو، كال يدخل ُب احملتسب فيو ما كشف بالتجسس

-لوالية فقد سبق أف أجاب عنو ٠باحة الشيخ أما ٘بسس أىل ا، يتوصل با٤بنكر إٔب العبادة
أف ىذا النوع من التجسس ليس من النوع ا٤بنهي عنو بل ىو جائز ُب أحواؿ  -رٞبو اهلل

 .(ِ)معينة كىو مشركط ٖبشية فوات ا٤بنكر

ًالشرعيًورده. ًالجتياد  رابعاا:ًنبذ

فا٤بتقرر ، نبذ االجتهاد الشرعي كردهمفسدة ٙبصل  رابعكعند عدـ العمل بالضابط ال
، (ّ)"ؾ حكم شرعيادر استفراغ الفقيو كسعو إلعند أىل العلم أف ا٢بكم الذم ٰبصل بػػػعد "

قاؿ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، ال ٯبوز اإلنكار فيو كال يدخل ُب دائرة احملتسب فيو
د فإف كما كجد من اجتهاد لبعض العلماء كطلبة العلم فيما يسوغ فيو االجتها": -رٞبو اهلل-

                                                   
تقييد كٝبع كتعليق: الشيخ أيب ٧بمد (، ِٕٔ، سؤاؿ رقم: )(ِٔٓ)ص، رٞبو اهلل تعأب ( مسائل اإلماـ ابن بازُ)

 .قُِْٖ، ُط.، ا٤بملكة العربية السعودية -الناشر: دار التدمرية، الرياض ، عبد اهلل بن مانع

 ا٤بطلب الثالث. -ا٤ببحث الثالث -( انظر: الفصل األكؿ ِ)

ىػ( حققو ّٕٔمد بن مفلح بن ٧بمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: ، حمل(ُْٗٔ/ْ)، ( أصوؿ الفقوّ)
 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، مكتبة العبيكافالناشر: ، كعلق عليو كقدـ لو: الدكتور فهد بن ٧بمد السَّدىحىاف
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 .(ُ)"صاحبو ال يؤاخذ بو كال يثرب عليو إذا كاف أىبل لبلجتهاد
كرد ، كعدـ العمل ّٔذا الضابط يَبتب عليو من ا٤بفاسد رد العمل باالجتهاد ا٤بشركع

ف الفتول ركن عظيم ُب أ فليعلم اكالن ": -رٞبو اهلل-كما قاؿ الغزإب ،  ما عمل بو سلف األمة
كتابعهم عليو ، ف استأثر اهلل برسولوأالشريعة ال ينكره منكر كعليو عوؿ الصحابة بعد 

 . (ِ)"التابعوف إٔب زماننا ىذا
حٌب باتت صا٢بة لكل زماف ، ألف االجتهاد ىو سري دٲبومة الشريعة اإلسبلمية

 احي ا٢بياة. كحاضرة ُب شٌب من، كمواكبة لكل ا٢بوادث كا٤بتغّبات، كمكاف
ألف الشريعة حثت الفقهاء على ، كاإلنكار على آّتهد غّب مرغوب فيو ُب الشريعة

إف أصاب فلو ، كالسبلمة من العقاب، ككعدت ا٤بصيب منهم ك ا٤بصطئ بالثواب، االجتهاد
كىالى ": -رٞبو اهلل-قاؿ النوكم  .فكيف يصح اإلنكار عليو، كإف أخطأ فلو أجر، أجراف

تىًسبه كىالى غىيػٍريهي عىلىى غىٍّبًًه كىكىذىًلكى قىاليوا لىٍيسى لًٍلميٍفًٍب كىالى لًٍلقىاًضي أىٍف يػىٍعَبىًضى عىلىى مىٍن يػيٍنًكري ٧بيٍ 
الىفىوي ًإذىا ٓبٍى ٱبيىاًلٍف نىصِّا أىٍك اٝباعا أك ًليِّا كىاللَّوي أىٍعلىمي  خى  .(ّ)"قياسا جى

  .بالضابط الرابع ىو رد االجتهاد كنبذهإذان فا٤بفسدة ا٤بَبتبة على ترؾ العمل 
 كترؾ قبوؿ ما قبلو النيب صلى اهلل عليو كسلم من خبلؼ اجتهادم.

ُب حادثة الصبلة  -رضواف اهلل عليهم-حيث قبل ا٣ببلؼ الذم كقع بْب الصحابة 
  .كٓب يعنفو، كٓب ينكر على أحد منهم (ْ)ُب بِب قريظة

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، ُ)

نشرت ُب الصحف اليومية: ا١بزيرة كالرياض، كالشرؽ األكسط يـو السبت ىي مقالة ، مرجع سابق، "ك (ُّّ/ٕ)
 ."بْب الدعاةأسلوب النقد ، بعنواف: ىػُُِْ/ٔ/ِِ

حققو ، ىػ(َٓٓحامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي )ا٤بتوَب:  ، أليب(ُٕٓ)ص، ( ا٤بنصوؿ من تعليقات األصوؿِ)
 - لبناف، دار الفكر، بّبكت -الناشر: دار الفكر ا٤بعاصر، كخرج نصو كعلق عليو: الدكتور ٧بمد حسن ىيتو

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ّط.، سورية، دمشق

 (، للنوكم، مرجع سابق. ِْ/ِ)، صحيح مسلم بن ا٢بجاج ( ا٤بنهاج شرحّ)

بىابي مىٍرًجًع النَّيًبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى (، كتاب ا٤بغازم، ُُْٗ)( برقم: ُُِ/ٓ)أخرجو البصارم ُب صحيحو، ( ْ)
= 
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نىاسه فػىٍوتى اٍلوىٍقًت فىصىلٍَّوا كىٛبىىسَّكى آخىريكفى ًبظىاًىًر فػىتىصىوَّؼى ": قاؿ ابن حجر رٞبو اهلل
اًد اٍلميسىوًّْغ كىاٍلمىٍقًصًد الصَّاّب كىاهلل ا ًمنػٍهيٍم ًمٍن أىٍجًل ااًلٍجًتهى  اأٍلىٍمًر فػىلىٍم ييصىلُّوا فىمىا عىنَّفى أىحىدن

 .(ُ)"أعلم
مفاسد منها اصطداـ  ك٩با سبق ٬بلص إٔب أف ترؾ العمل بالضابط الرابع يؤدم إٔب

كالوقوع ُب ٨بالفة ىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب قبوؿ ا٣ببلؼ ، احملتسبْب مع آّتهدين
 .الناشئ عن اجتهاد صحيح

                                       
= 

قيق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر، ترقيم ٧بمد فؤاد عبد ٙب، ًمنى األىٍحزىاًب، كى٨بىٍرىًجًو ًإٔبى بىًِب قػيرىٍيظىةى كى٧بيىاصىرىتًًو إًيَّاىيمٍ 
 .الباقي، مرجع سابق

 ، مرجع سابق.(َِٗ/ُ)، البن حجر، ( فتح البارمُ)
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لجميع  المحتسب فيهاستيعاب مفهوم : المطلب الثالث
 .المنكرات

٪بد  -رٞبو اهلل-فمن خبلؿ دراسة ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
، عندما ر٠بت، ألف ضوابط احملتسب فيو، استيعاب احملتسب فيو ١بميع ا٤بنكراتفائدة كىي 

 : كصارت ٥با عدة ٠بات منها، ٓب هتمل شيء من ا٤بنكرات
 .الشمولية -ُ

كلو  ، عن مشولو باالحتساب ٱبرجفبل يكاد شيء من ا٤بنكرات كا٤بصالفات ا٤بمنوعة 
مع ، الثالثىذا الركن قد أحكموا جوانب  أىل العلم ذاؾ إال ألفكما ، كاف ٩با كقع حديثان 

 : أف ا٤بنكر ا٢بديث قد يزيد عن ا٤بنكر القدًن بأمرين كٮبا
 .تعدد أدكات ارتكاب المنكر - أ 

ككسائل ، كصناعي، كما حصل من تطور تقِب، كاالتصاؿ، كوسائل اإلعبلـ ا٤بتنوعة
 .الَبفيو اإللكَبكنية

 .ديدة للمنكرجمسميات ظهور  - ب
كظهور الغش ، كظهور الفرؽ كاألحزاب الٍب ٚبالف عقيدة أىل السنة كا١بماعة

كظهور أنواع من ، كا٤بصدرات، كظهور أنواع من ا٤بسكرات، كالتحايل اإللكَبكين، التجارم
  .األدكات ا٤بوسيقية

 الوضوح كالدقة. -ِ
ٱبتلط بتصصص حٌب اتضحت حدكده كصار ال ، قد ر٠بت بدقة، فدائرة احملتسب فيو

 .ا٢بسبة نوع آخر من التصصصات الشرعية
كأف ٥با ٠بات ، ك٩با سبق يتبْب أف ضوابط احملتسب فيو ٓب تَبؾ شيئنا من ا٤بنكرات

 كىي الشمولية كالدقة كالوضوح.



 رابعالمبحث ال
 حتساب نفسهأوجه االستفادة المتعلقة باال

 : كيتضمن ستة مطالب

توافر شروط االحتساب قبل العلم بأهمية : المطلب األول
 .الدخول فيه

التقيد بمراتب التغيير من ضرورة : ثانيالمطلب ال
 .األعلى إلى األدنى

 من التقيد بدرجات االحتسابضرورة : لثالمطلب الثا
 األدنى إلى األعلى.

ارتباط القواعد الشرعية التأكيد على : رابعالمطلب ال
 .باالحتساب

التأكيد على العناية بمضمون : المطلب الخامس
 .االحتساب

حديثة تطويع الوسائل الأهمية : سداسالمطلب ال
 .لمصلحة االحتساب
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توافر شروط االحتساب قبل العلم بأهمية : المطلب األول
 .الدخول فيه

شركط ُب  -رٞبو اهلل-كلقد سبق ذكر تقريرات ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 .(ُ)االحتساب

 مه جه ين ىن منُّ: كذلك أف من ا٤بسلمْب من يقرأ قوؿ اهلل تعأب
َّ...خي حي جي يه ىه

 سعيدو ا٣بدرمكيسمعوف حديث أيب  (ِ)
ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي : قاؿ رضي اهلل عنو مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا »: ٠بًى

كىذىًلكى أىٍضعىفي ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبوً ، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًوً ، بًيىًدهً فػىٍليػيغىيػٍِّرهي 
يمىافً  ظنان منهم أف ، . فيسوقهم عمـو النصوص إٔب كلوج باب االحتساب دكف علم(ّ)«اإٍلً

 : نص عليها أىل العلم كىي شركطىذا األمر غّب مقيد بثبلثة 
 احملتسب فيو األربعة.توافر ضوابط  -ُ
 .أف ال يسبب منكران ٩باثبلن أك أشد -ِ
 لزـك التدرج ُب مراتب التغيّب حسب االستطاعة. -ّ

كقواعد  عمـو باقي األدلة من الكتاب كالسنةعليها  كما أف ىذه الشركط دؿ
 .احملكمة، الشريعة

 : أسباب منهاعدة كالعلم ّٔذه الشركط قبل االحتساب مهم كمطلوب ل
منها ال يصح نسبتو إٔب االحتساب كلكن ينسب إٔب العبث أف ما خبل  -
 .كالفوضى

                                                   
 انظر الفصل األكؿ، ا٤ببحث الرابع.( ُ)

 .َُُاآلية: ، آؿ عمرافسورة:  (ِ)

ٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى ، كتاب: االٲباف، باب: بىابي (ٖٕ)( برقم: ٗٔ/ُ)، ( أخرجو مسلم ُب صحيحوّ) بػىيىاًف كى
ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاًجبىافً  ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد ، اإٍلً

 الباقي، مرجع سابق.
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 كما يعود عليو بالوزر بدؿ األجر.، ٰبفظ احملتسب من ٙبمل ا٤بغـر كا٤بأٍب أنو -
كما ،  كما يعود عليو بالضرر، ٰبمي احملتسب من الوقوع ُب ا٤بزالق كالفًب وأن -

 .كقعت الفرؽ ا٤بصالفة كا٣بوارج ك ا٤برجئة كغّبىا
، البعد عما يشوه صورة االحتساباحملتسب  فيدلعلم بشركط االحتساب يأف ا -

كالٍب ، بسبب التصرفات الفوضوية غّب ا٤بنضبطة بالشركط، كيعود بضرره على شريعة اإلسبلـ
 .تعود بالضرر على صورة اإلسبلـ

ضبط عبادة على اإلحساف ُب احملتسب  عْبأف العلم بشركط االحتساب ي -
: كقد أخرب تبارؾ كتعأب عن نفسو بقولو، حملبة اهلل تبارؾ كتعأب للعبدكيوصل  حتساباال

َّٰذٰر يي ىيُّ
(ُ). 

كيطبق على ، أف العلم بشركط االحتساب أمر يقر بو علماء الشريعة: ك٩با سبق يتبْب
كأف اإلخبلؿ ّٔذه ، كأف منفعة العلم تعود على احملتسب كعلى الشريعة، نفعو عقبلء األمة

كعدـ ، الشريعة ٤با يعود بو من الضرر على احملتسب بعدـ اصابتو للسنة الشركط أمره ترفضو
كالعبث ُب ىذه العبادة ، كما يعود على الشريعة بتشويو صورة االحتساب، صحة العمل

 .العظيمة

                                                   
 .ُّْآية: ، سورة: آؿ عمراف (ُ)
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التقيد بمراتب التغيير من األعلى إلى ضرورة : ثانيالمطلب ال
 .األدنى

ُب  -رٞبو اهلل-قاؿ الشيخ ، التصيّبالتدرج ُب ا٤براتب على الَبتيب كليس على 
لكن حديث أيب سعيد ، (ِ)"ىذا من جنس حديث أيب سعيد: (ُ)حديث عبداهلل بن مسعود

 .(ّ)كأف اليد أكالن ٍب اللساف ٍب القلب على حسب االستطاعة"، كضح ا٤براتب
 (فإف ٓب يستطع، فليغّبه بيده): قولو": قاؿ العيِب ُب شرحو ٢بديث أيب سعيد ا٣بدرم

 .(ْ)"إشارة إٔب مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، إٔب آخره
فأعلى ا٤براتب كأكالىا ، كُب حديث أيب سعيد كانت )ٍب( كالٍب تفيد الَبتيب حاضرة

 : ُب الوجوب ىي مرتبة اليد إذا ٙبقق شرطاىا كٮبا
  .كتعِب القوة، القدرة على استعماؿ اليد -
 االستطاعة كتعِب الصبلحية. -

                                                   
: رضي اهلل عنو د اهلل بن مسعود ( كحديث عبُ) مىا ًمٍن نىًبيٍّ »حيث قاؿ: أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى

ًه، ثيمَّ ًإنػَّهىا تىديكفى بًأىٍمرً بػىعىثىوي اهللي ًفي أيمَّةو قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى، كىأىٍصحىابه يىٍأخيذيكفى ًبسينًَّتًو كىيػىقٍ 
ًه فػىهيوى ميٍؤًمنه، تىٍخليفي ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خيليوؼه يػىقيوليوفى مىا الى يػىٍفعىليوفى، كىيػىٍفعىليوفى مىا الى يػيٍؤمىريكفى، فىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًيىدً 

يمىاًف حىبَّةي كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًًلسىانًًو فػىهيوى ميٍؤًمنه، كىمىٍن جىاىىدىىيٍم بًقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه  ، كىلىٍيسى كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً
كتاب: االٲباف، بىابي بػىيىاًف كىٍوًف النػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىًر (،  َٓ)( برقم: ٗٔ/ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو ، «خىٍردىؿو 

ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عىًن اٍلميٍنكىًر كىاجً  ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي بىاًف، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد ًمنى اإٍلً
 الباقي، مرجع سابق. 

مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىيػٍِّرهي بًيىًدًه، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف لىٍم يىٍستىًطٍع »يو كسلم: قولو صلى اهلل عل( ِ)
يمىافً  بىابي كتاب: االٲباف،  (.ْٗ)برقم:  (ٗٔ/ُ). أخرجو مسلم ُب صحيحو، «فىًبقىٍلًبًو، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلً

ٍوًف النػَّهٍ  ٍعريكًؼ كىالنػٍَّهيى عى بػىيىاًف كى ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى بًاٍلمى ٲبىاًف، كىأىفَّ اإٍلًٲبىافى يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي ًن اٍلميٍنكىًر ًي عىًن اٍلميٍنكىًر ًمنى اإٍلً
 ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق. ، كىاًجبىافً 

 -آّموعة األكٔب-٣بّبية، أسئلة ا١بامع الكبّب ( مشركع موسوعة ابن باز العلمية، عمل مؤسسة عبد العزيز بن باز اّ)
 ، مراتب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ّْشريط رقم: 

، ىػ(ٖٓٓ)ا٤بتوَب:  العيِببدر الدين  ا٢بنفي٧بمد ٧بمود بن أٞبد  ، أليب(ْٖٔ/ْ)، أيب داكد للعيِبسنن  ( شرحْ)
 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، احملقق: أبو ا٤بنذر خالد بن إبراىيم ا٤بصرم
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ا٤بناط كىذا ىو الواجب على ا٤بسلم ك ، ليها مرتبة اإلنكار باللساف ٍب القلبٍب ت
 .باستطاعتو

 مع كجود القدرة ك، كعند اإلنكار ٗبرتبة اللساف على منكر ال ٰبصل تغيّبه إال باليد
: -رٞبو اهلل-ك٨بالفة صرٰبة لؤلمر. قاؿ ابن رجب ، فهو ٛبلص من الواجب، عليو الصبلحية

لٍَّت " ًذًه اأٍلىحىاًديثي كيلُّهىا عىلىى كيجيوًب ًإٍنكىاًر اٍلميٍنكىًر ًٕبىسىًب اٍلقيٍدرىًة عىلىٍيوً فىدى  .(ُ)"ىى
كمن ٓب ، فالذم يقدر على مرتبة أعلى تكوف ىذه ا٤برتبة األعلى ىي الواجب ُب حقو

 .يقدر إال على ما دكف منها كاف الواجب ُب حقو األدىن
ستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن أكجو االأف من : ك٩با سبق يتبْب

ىو العلم بوجوب التقيد ٗبراتب التغيّب من ، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو -اهلل رٞبو-باز 
كمٌب عجز عن ، كل ٕبسب قدرتو كاستطاعتو،  كىو الواجب على ا٤بسلم األعلى إٔب األدىن

كال عذر ألحد ُب ترؾ ، ُب حقو األعلى صارت ا٤برتبة الٍب تليها ُب الفضل ىي الواجب
 ا٤برتبة األخّبة. 

كىي غّب قابلة ، أرجى ُب النفع، كمنها أيضان أف تطبيق ىذه ا٤براتب على الَبتيب
ألف ا٣بّب فيما دلنا عليو رسوؿ اهلل ، للتحسْب كالتقبيح من قبل أصحاب كالرأم كالعقل

 صلى اهلل عليو كسلم.
إذا ٓب ، قد تسقط كلها أك بعض معاين العمل ّٔاكأف ىذه ا٤براتب منوطة باالستطاعة 

 .يكن عند ا٤بسلم استطاعة
ٯبب ، كأف لكل كاحدة أدب خاص ّٔا، كأف لكل مرتبة معُب ٨بتلف عن األخرل

  .العمل بو

                                                   
 .البن رجب، مرجع سابق ،(ِْٓ/ِ)، ( جامع العلـو كا٢بكمُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





196 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

التقيد بدرجات االحتساب من األدنى ضرورة : لثالمطلب الثا
 إلى األعلى.

 -اهلل رٞبو-خ عبد العزيز بن باز من أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيك 
، التغيّب من األدىن إٔب األعلى درجاتىو العلم بوجوب التقيد ب، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو

 .ىو األصل
ُب درجات  -اهلل رٞبو-الشيخ عبد العزيز بن باز كلقد سبقت تقريرات ٠باحة 

كدرجة ، ىي أحسن ا٤بوعظة ا٢بسنة كا١بداؿ بالٍبكدرجة ، التعريفاالحتساب كىي درجة 
كتفيد ىذه التقريرات العلم ، ككجدت الصبلحية كالقدرة، ستعماؿ الشدة إذا دعت ا٢باجةا

٠باحة الشيخ بأف استعماؿ الدرجات البد أف يكوف من األدىن إٔب األعلى كما نص عليو 
فإنو ٱباطبهم بالٍب ىي ، "أما ُب أكؿ األمر: -رٞبو اهلل-قاؿ  حيثعبد العزيز بن باز 

 .(ُ)كيرشدىم كينصحهم حٌب يلتزموا ا٢بق"، سنأح
كالرفق كاللْب الذم أشار إليو ٠باحتو يتمثل ُب ٝبيع درجات االحتساب كلو كاف ُب 

 درجة استعماؿ الشدة. 
بعكس ، كدرجات االحتساب من حيث العمل ّٔا يكوف من األدىن إٔب األعلى

 .مراتب التغيّب الٍب تبدأ من األعلى إٔب األدىن
أمر مهم لعدة ، علم بأف األصل ُب درجات االحتساب من األدىن إٔب األعلىكإف ال

 : أسباب كىي كالتإب
ىي سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  االحتساب من األدىن إٔب األعلىأف  -

  .ككما ُب احتسابو على صاحب الطعاـ، «فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينًَّتي فػىلىٍيسى ًمنِّي»: القائل
كلكن قد يتغّب األصل مع تغّب ، ىو األصل األدىن إٔب األعلى أف االحتساب من -

 .كفواهتا، ا٤بنكرات كعظمها

                                                   
 سابق. (، مرجعُّٗ/ُٖفتاكل نور على الدرب، البن باز، بعناية الشويعر، )٦بموع ( ُ)
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تستبْب بو حاؿ ، كتأين، كٛبهل، فيو تريثاالحتساب من األدىن إٔب األعلى أف  -
كمن يَبؾ الصبلة مع ا١بماعة كىو ٔبوار ا٤بسجد ،  كجود عذر لو ؿالحتما، احملتسب عليو

 ب إخراجها. لوجود ٪باسة ُب ثوبو يصع
كما ُب ،  يتحقق بو الرفق كاللْب ا٤بأمور بو االحتساب من األدىن إٔب األعلىأف  -

أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو ، رضي اهلل عنها عىاًئشىةى كصية النيب صلى اهلل عليو كسلم ألـ ا٤بؤمنْب 
  .(ُ)«ًإالَّ شىانىوي  كىالى عيًزؿى عىٍنوي ، زىانىوي مىا كىافى الرٍِّفقي ًفي شىٍيءو قىطُّ ًإالَّ »: كىسىلَّمى قىاؿى 
أف ُب التزاـ ىذا األصل هتذيبنا ألخبلؽ ا٤بؤمنْب كتربيتهم على أهنم عباد هلل  -

 .منفذكف ألكامره ال متسلطوف كال متجربكف
، كا٣بوارج كا٤بعتزلة،  أف التزاـ ىذا األصل فيو ٨بالفة ألىل األىواء كالفرؽ ا٤بصالفة -

فيصرجوف الناس من ، كيظهركف الشدة من أكؿ اإلنكار، ىذه الدرجات الذين يتصطوف
 اإلٲباف بذنؤّم. 

كأىل اإلرجاء الذين   أف التزاـ ىذا األصل فيو ٨بالفة ألىل األىواء كالفرؽ ا٤بصالفة -
 .ال يستعملوف الشدة ُب اإلنكار لكوهنم يعتقدكف أف الذنوب ال تضر

كجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن ف من أأ: ك٩با سبق يتبْب
ىو العلم بوجوب التقيد بدرجات التغيّب من ، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو -اهلل رٞبو-باز 

كأف ىذا ، كىو أمر ضركرم تقتضيو ا٤بصلحة الشرعية، ىو األصلأنو ، األدىن إٔب األعلى
 .التقيد قد يتغّب ُب بعض األحياف

اب درجات يلـز العمل ّٔا على الَبتيب كىي عند ٠باحتو ثبلث كأف لبلحتس
كاستعماؿ الشدة ُب كقت ، كا٤بوعظة ا٢بسنة كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن، التعريف: درجات
 .ا٢باجة

                                                   
ميٍسنىدي الصّْدّْيقىًة عىاًئشىةى بًٍنًت ، ، مسند النساء(َِٕٗٓ)( برقم: ْٕٔ/ِْ)، ( أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسندهُ)

يًق  ، ه: إسناده صحيح على شرط مسلمو ٙبقيق: شعيب األرنؤكط كآخركف، كقاؿ ٧بقق، رضي اهلل عنهاالصّْدّْ
 مرجع سابق. 
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 : كىي كالتإب، كأف لكل درجة حالة تقابلها إذا كجدت عمل بالدرجة ا٤بقابلة ٥با
  .كيقابلها ا١بهل، درجة التعريف -
 كالَبدد.، كالشهوة، كيقابلها الغفلة، عظة ا٢بسنةدرجة ا٤بو  -
 .كالرفض، كيقابلها العناد، درجة الشدة كالقوة -

كأف احملتسب إذا عمل بأحد ىذه الدرجات دكف كجود ا٢بالة ا٤بقابلة ترتب عليو 
 .كالصواب، فقداف ا٢بكمة ُب العمل

 .كأف ىذه الدرجات ٥با ضوابط كآداب البد من االلتزاـ ّٔا
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ارتباط القواعد الشرعية التأكيد على : رابعال المطلب
 باالحتساب.

كالٍب ، (ُ)القواعد الشرعية باالحتساب ُب استعماؿ -رٞبو اهلل-كقد سبقت تقريراتو 
ك٩با يدؿ على ذلك صّبكرة ، تفيد أف االحتساب بينو كبْب القواعد الشرعية رابطة قوية

٠باحة الٍب نص عليها أىل العلم كمنهم ، القواعد الشرعية أحد شركط االحتساب كقواعده
 .-اهلل رٞبو-الشيخ عبد العزيز بن باز 

ك٩با يدؿ على أٮبية العمل بالقواعد الشرعية ترتب الضرر عند عدـ مراعاهتا كتطبيقها 
 : كمن الضرر ما يأٌب، االحتسابُب 

)درء ا٤بفسدة : الٍب تقوؿ الشرعية قاعدةتطبيق الُب االحتساب  ترؾ فإذا -ُ
 ا٢بادثةكٝبيع ا٤بفاسد على جلب ا٤بصلحة( فسيحدث مفسدة  مقدـ
، سواءن كانت تتعلق با٤بصاّب الضركرية أك ا٢باجية أك التحسينية ة٩بنوع

فاالحتساب لطلب ا٤بصلحة الشرعية ال ٯبوز أف ٰبدث مفسدة جديدة  
كذلك ألف درء ا٤بفسدة أكٔب من ، كانت قبل االحتساب غّب موجودة

 جلب ا٤بصلحة. 
كعند ترؾ تطبيق القاعدة الشرعية الٍب تقوؿ: )ارتكاب أخف الضررين(  -ِ

ا للحكمة ا٤بأمور ّٔا ُب القرآف  االحتساب فإف االحتساب سيكوف فاقدن
 .(ِ) -كقد سبق بيانو  -الكرًن، كُب السنة ا٤بطهرة، 

كعند ترؾ تطبيق القاعدة الشرعية الٍب تقوؿ: )ال إنكار ُب مسائل  -ّ
كقد  -تساب سيورث ا٣ببلؼ كالنزاع، ككثرة الكبلـ االجتهاد( فإف االح

 . (ّ) -سبق بيانو 
كعند ترؾ تطبيق القاعدة الشرعية الٍب تقوؿ: )الضركرات تبيح احملظورات(  -ْ

                                                   
 ا٤بطلب الرابع.، ا٤ببحث الرابع، ( انظر: الفصل األكؿُ)

 ( لبلستزادة انظر: ا٤برجع السابق  .ِ)
 ا٤برجع السابق  كانظر: الفصل األكؿ، ا٤ببحث الثالث . ( لبلستزادة انظر:ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





114 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

فسيكوف ُب االحتساب إنكار كتضييق على الناس فيما أباحو اهلل تبارؾ 
 كتعأب عند الضركرة. 

فإف  (ُ)ؿ: )العادة ٧بكمة(كعند ترؾ تطبيق القاعدة الشرعية الٍب تقو  -ٓ
االنكار سيقع على ما ىو معتربه شرعان، ألف العرؼ الصاّب ا٤بتبع يعترب من 

 . (ِ)مصادر الشريعة الصا٢بة، كُب إنكاره تضييق لفسحة الشريعة 
أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن من ف أ: ك٩با سبق يتبْب

ىو تأكيده على ارتباط االحتساب بالقواعد ، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو -اهلل رٞبو-باز 
 الشرعية.

كأف العمل ، للعمل ّٔا، كأف ىذه القواعد تتطلب استعداد احملتسب الذىِب كالعلمي
، كأف لكل كاحدة من ىذه القواعد طريقة عمل ُب االحتساب، ّٔا من كاجبات احملتسب
  .كال يصادـ بعضها بعضان ، قواعد ا٢بسبة كال أصو٥باكلكنها ٝبيعان ال ٚبالف 

                                                   
: "كًمٍن أىًدلًَّة اٍلًفٍقًو أىٍيضنا: قػىٍوؿي اٍلفيقىهىاًء: "دىٍرءي اٍلمىفىاًسًد أىٍكٔبى ًمٍن جىٍلًب -رٞبو اهلل-( قاؿ ابن النجار ا٢بنبلي ُ)

"ًمٍن أىًدلًَّة اٍلًفٍقًو أىٍيضنا )ٙبىًٍكيمي اٍلعىادىًة( كىىيوى مىٍعُبى قػىٍوًؿ اٍلمىصىاًلًح، كىدىٍفعي أىٍعبلىىا أىٍم أىٍعلىى اٍلمىفىاًسًد بًأىٍدنى  اىىا" كى
، ْْٕ/ْاٍلفيقىهىاًء "إفَّ اٍلعىادىةى ٧بيىكَّمىةه" أىٍم مىٍعميوؿه ًّٔىا شىٍرعنا". انظر: ٨بتصر التحرير شرح الكوكب ا٤بنّب، )

ىػ(، احملقق: ٧بمد الزحيلي كنزيو ِٕٗجار ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: (، أليب البقاء ٧بمد بن أٞبد ا٤بعركؼ بابن النْْٖ
 ـ. ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ِٞباد، الناشر: مكتبة العبيكاف، ط.

: "دىرأ اٍلمٍفسدىة كىىيوى اٍلمعرب عىنوي ًُب اأٍليصيوؿ بالضركريات". -رٞبو اهلل-كقاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي 
(، ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار بن عبد القادر الشنقيطي ُٔانظر: منهج التشريع اإلسبلمي كحكمتو، )ص

 ىػ(، الناشر: ا١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، بدكف.ُّّٗ)ا٤بتوَب: 
ىػ ُُْْ ِ،د.أٞبد بن علي سّب ا٤بباركي ، ط ،ُٓٗ( لبلستزاده  انظر: العرؼ كأثره ُب الشريعة كالقانوف، ص ِ)

 دات الناس كتقاليدىا ، كتدرج ُب عبلجها".قاؿ الشيخ :"كقد راعى اإلسبلـ عا
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 .التأكيد على العناية بمضمون االحتساب: المطلب الخامس

احملتول كىًمٍنو : )اٍلمىٍضميوف(" كما جاء ُب ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة: كا٤براد با٤بضموف
ـ فحواه كىمىا يفهم   .(ُ)"ًمٍنوي مىٍضميوف اٍلكتاب مىا ُب طيو كمضموف اٍلكىبلى

ما عليو  أدلفعاؿ كتصرفات يفعلها احملتسب ليصّب ّٔا قد أفليس االحتساب ٦برد 
: بل ال بد من العناية ٗبحتول االحتساب، كاجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرمن 

 كىي عناية تأٌب بعد العناية بتحقق الضوابط كالشركط ُب االحتساب.
ككذلك على ، (ِ)يعتِب با٤بضموف غاية العناية -رٞبو اهلل-فقد كاف ٠باحة الشيخ 

كتشمل العناية با٤بضموف ، احملتسبْب كاجب العناية با٤بضموف ألنو من اإلحساف ُب العمل
 : عدة أمور منها

 حسن االستدالؿ، كتلمس ما ينقص الناس منو. -ُ
كقد يستثُب من ىذا األصل ، إذا كاف اإلحتساب ُب أمر كاضح ُب الشريعة، 

ا١بهل بو من أحد، كالظلم كالزنا، كالسرقة، كغّبىا من ا٤بسائل الٍب ال يسع ال يتوقع 
 ا٤بسلم ا١بهل ّٔا.

فإذا بينت األدلة من نصوص الوحيْب، كقدمت على غّبىا من األدلة، مع 
ا٢برص على صحة الدليل، كما يفيد الداللة الصرٰبة منها، كمن ٍب اتباعها بأقواؿ 

نهم ٝبيعان كبأقواؿ أىل العلم كما سطركه من القواعد،  الصحابة كالتابعْب رضي اهلل ع
 كاف لو األثر البالغ، كالربكة ا٤برجوة .

كقد يكوف ا٤بصاطب لديو بعض الشبهات كالوساكس، ٙبتاج إٔب أدلة عقلية لكشفها، 
 فيجب حينها أف تبْب لو، كاختيار مايناسبو منها . 

فيؤتى بأدلة ، صاحب الشهوةكا٤بَبدد ك ،  كبعض الناس ٰبتاج إٔب زكاجر كمواعظ
 الزكاجر.

                                                   
 ، ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، مرجع سابق.(ْٓٓ/ُ)، ( ا٤بعجم الوسيطُ)

 انظر: ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل الثاين.( ِ)
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 كبعض الناس ٰبتاج إٔب بياف كتعريف با٢بق فيساؽ لو األدلة ا٤بشرعة فقط.
 العناية باختيار اللفظ الحسن المناسب. -ِ

كمن حسن اللفظ ُب الكبلـ ، كذلك ألف الكلمة الطيبة ٥با أثرىا ُب قلوب الناس
، كالصبلح كالفبلح، كالتوفيق، با٥بدايةتقدًن االحتساب أك اردافو بالدعوات الصا٢بة 

، كعدـ ا٣بركج عن ا٤بوضوع احملتسب فيو، كعدـ اإلطالة من غّب حاجة، للمحتسب عليو
 ك٘بنيب ا٤بضموف لؤللفاظ السيئة كا٤بستهجنة.

، سهل الفهم، اختيار الكبلـ الواضح، باختيار اللفظ ا٢بسن ا٤بناسبكمن العناية 
 .الذم ال يتطرؽ لو عدة معافو 

 العناية باألخالؽ الحسنة. -ّ
 كتؤثر ُب االحتساب قبوالن كردان.، كالعناية باألخبلؽ ترافق ا٤بضموف كٙبيط بو

فعندما ال ، العناية بالصرب كٙبمل األذل عند االحتساب، فمن العناية باألخبلؽ
صدر منو ردة فعل سيفإنو ، يتحلى احملتسب ُب احتسابو بالتحمل على ما يصيبو من األذل

فمن ، كال يلتفت إليو احتسابو كرٗبا رفض، ؤثر على ٧بتول احتسابوكبالتإب سي، تليق بوال 
  .كآكدىا الصرب كٙبمل األذل، العناية ٗبضموف االحتساب العناية بآدابو

 معرفة الحالة. -ْ
ألف لكل كاحد ، أك عقاب، أك دعوة كنصيحة، كذلك ٗبعرفة ىل ا٢بالة حالة حسبة

حٌب ، فمن العناية ٗبضموف االحتساب العناية بتحقيق ا٢باؿ، األداءمنهما مقالو كطريقتو ُب 
 .يكوف ا٤بضموف موافقان ٢بالو

 مراعاة مقامات الناس. -ٓ
فالناس ليسوا على قدر كاحد ، كمن العناية با٤بضموف العناية با٣بطاب ا٤بناسب للناس

، خاص يناسبوكلكل كاحد من ىؤالء خطاب ، ُب الفهم كال ُب العلم كال ُب القدر كالفضل
ا يعمم على ٝبيع الناس على اختبلؼ مستوياهتم كفركقهم ، كال ٯبوز أف يكوف خطابنا كاحدن

  كعند مراعاة التفريق ُب ا٣بطاب بْب الناس ٰبصل النفع.
ستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن أف من أكجو اال: ك٩با سبق يتبْب
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، من اللفظ، كيشمل كل ماحواه االحتساب، االحتسابعناية ٗبضموف ال -اهلل رٞبو-باز 
 كمراعاة األفهاـ. ، كا٢بالة، كاألخبلؽ، كا٤بقاـ، كاالستدالؿ
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حديثة لمصلحة تطويع الوسائل الأهمية : سداسالمطلب ال
 .االحتساب

 -اهلل رٞبو-إف من أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 تطويع كسائل اإلعبلـ ٤بصلحة االحتساب.، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو

على االنتفاع بالوسائل اإلعبلمية كغّب اإلعبلمية   -رٞبو اهلل-فقد عمل ٠باحة الشيخ 
كاالستعانة ّٔا على القياـ ، ٤بصلحة االحتساب، كالرسائل كغّبىا، كاالتصاؿ كالصحف

، (ُ)-رٞبو اهلل-كىذا كاضح ُب ٭باذج احتسابو ، ا٤بنكربواجب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن 
كبعده عن االحتساب على األشصاص ُب كسائل اإلعبلـ ذات ا١بماىّب كاإلذاعة كالتلفاز 

 إال إذا كاف احملتسب عليو نشر منكره عربىا.
كيساىم ُب ٙبقيق ، يفيد االحتساب، كحسن اختيار احملتسب ٥بذه الوسائل ا٢بديثة

مٌب فرؽ احملتسب عند ، كخاصة عرب كسائل اإلعبلـ ا١بديد، مصاّب كبّبة منهاكفيو ، ٪باحو
كما يصلح ُب االحتساب ، استعما٥با بْب ما يصلح منها ُب االحتساب على األشصاص

 : كمن منافعها ما يلي، على ا١بماعات
ٕبيث أف ىذه الوسائل تتصطى باالحتساب ليقع خارج ، حدكد اإلقامةٚبطي  -ُ

 .كفيو كثرة األجور كتعدد طرؽ ا٣بّب، تسب كمدينتوحدكد اقامة احمل
كمشاركتهم االحتساب على ا٤بنكرات الٍب ُب ، ُب بلداهنم التواصل مع ا٤بسلمْب -ِ
 كٙبقيق مبدأ التعاكف بْب ا٤بسلمْب. ، كشد أزرىم، كفيو منفعة التشجيع ٥بم، بلداهنم

تسب كتقليل ٩با يساىم ُب راحة احمل، سهولة إيصاؿ اإلنكار للمحتسب عليو -ّ
 .التكلفة

٩با يفيد لو تكاتف ا٤بسلموف على ، سرعة كصوؿ اإلنكار إٔب احملتسب عليو -ْ
 .ُب القضاء على ا٤بنكرات ُب مهدىا، القياـ بو

                                                   
 انظر: استعماؿ ىذه الوسائل ُب ٝبيع ٦باالت احتسابو، الفصل الثالث.( ُ)
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من أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن ك٩با سبق يتبْب أف 
، وسائل ا٤بعاصرة ٤بصلحة االحتسابتطويع ال، ا٤بتعلقة باالحتساب نفسو -اهلل رٞبو-باز 

كالتمييز بْب ما يصلح ، مع العناية ٗبضموف االحتساب كالبعد عن الشدة إال ُب موضعها
 .كما يصلح فيو اإلسرار، نشره
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 الخاتمة

 : كبعد... الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ على من ال نبي بعده
 دراسة )ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الكرًن الرحيمفقد يسر اهلل 

نتائج كخرجت الدراسة بعدد من ال، ( كتناكلت الدراسة ا١بانب التأصيلي-رٞبو اهلل-
 : على النحو التإب، توصياتالك 

 أوالً: النتائج.

كاف إمامان عالمان مجددان   -رحمو اهلل-أف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ُ
في الدين، كمنو أحكاـ الحسبة، فقد تفرد بتقرير مسائل في الحسبة لم يسبق إليها، 

 كمنها: 
 .كالقلب، أف ا٤بملكة العربية السعودية ال ٛبنع أحدان من االحتساب باللساف -ُ
أككلت مهمة التغيّب باليد إٔب جهات ٨بتصة كمنها أف ا٤بملكة العربية السعودية  -ِ

 كحسن السياسة.، كىو من باب التنظيم، رئاسة ىيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
 .كٰبتاج إٔب عناية، أف ا٢بسبة علم مستقل بذاتو -ّ
 .أف ا٢بسبة ٙبتاج إٔب استعماؿ السياسة شرعية -ْ
كيكوف ، مة ا٤بسلمْبأف حكم ا٢بسبة مستقر على الفرض الكفائي على عا -ٓ

 : فرض عْب على ا٤بسلم ُب عدة أحواؿ منها
 .عندما ال يكوف ُب البلد عآب ٕبكمو إال ىو - أ

 .فإنو يكوف فرض عْب عليو، إذا ٓب يستطع تغيّب ا٤بنكر إال بالقلب - ب
من  اهما فرقن كأف بين، ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب يشَبكاف، كالداعية، أف احملتسب -ٔ
 : كجهْب
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 .يلتـز بشركط اإلنكار أف احملتسب - أ
  .أف احملتسب عنده منع كإلزاـ - ب
 .األمة إٔب احملتسبْب ُب ىذا العصر أشد من العصور السابقةحاجة أف  -ٕ
 بل ىو ٨بالف لؤلدلة.، كال دليل عليو، خطأأف تسمية ا٢بسبة بالركن السادس  -ٖ
 .فيؤخذ باألمثل فاألمثل، إذا ٓب يتوفر العدؿ ُب احملتسب الر٠بي -ٗ

 .احملتسب إٔب مكاف يعج با٤بنكرات إذا كاف الغرض ىو االحتسابٯبوز ذىاب  -َُ
)إنك ، تقوؿ ماال تفعل( ك)أن: على احملتسب قولوأف من مداخل الشيطاف  -ُُ

 .تريد الرياء( )التصويف من العْب أك األذل(
، كاحد أك اثناف، كلكن بعدد قليل، اٚباذ أعواف، أف من مصلحة االحتساب -ُِ
 دكف زيادة.
 .شرعان  أمره مطلوب، إذا أخطأ، كمعاقبتو، يقافوإك ، احملتسبأف مساءلة  -ُّ
 كىو أعظم من الصلة با٤باؿ.، أف االحتساب على القرابة من صلة األرحاـ -ُْ
أك ، فمعُب التغيّب باليد )التفريق، معاين، كالقلب(، كاللساف، أف للتغيّب )باليد -ُٓ

أك ، با٤بشافهة أك ا٤بكاتبة: بةكمعُب التغيّب باللساف )الكبلـ كا٤بصاط، أك اإلزالة(، ا٤بنع
 كالبغض للمنكر(.، كٛبعر الوجو، كمعُب التغيّب بالقلب )ا٤بفارقة، اإلشارة(

)ارتكاب أخف : قاعدة، أف من أكثر القواعد الشرعية ارتباط باالحتساب -ُٔ
 .)درء ا٤بفسدة مقدـ على جلب ا٤بصلحة(: كقاعدة، الضررين(
إٔب اهلل  التوبةفعليو ، ُب اإلعبلـ فتول ٨بالفة لؤلدلةأك ، شبهةأف من نشر  -ُٕ

  .ُب الوسائل نفسها، لحقالرجوع لكنشر الصواب ك ، تعأب
، خبللو كلو كاف ا٤بنكر ٓب ينشر من، أنو قد ينشر االحتساب ُب كسائل النشر -ُٖ

 كُب جانب الدين.، إذا كانت ا٤بصالفة متكررة
 .احدإذا كاف ا٣بطأ ك ، االحتساب على أكثر من كاحد ُب احتساب كاحد -ُٗ
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كمراعاة ، مراعاة مقامات الناس عند االحتسابُب االحتساب أف من السنة  -َِ
 مكانتهم. 
 .التجاكزك ، إال عند ا٣بطأ، كالدفاع عن جهدىم، كجوب تأييد احملتسبْب -ُِ
أكٔب من ، لغرض االحتساب على ا٤بصالفات ُب ببلد غّب إسبلميأف البقاء  -ِِ

 .ا٥بجرة
كيكتفى ، قتلارتكب منكر بالضرب أك الأنو ال ٯبوز االعتداء على الكافر إذا  -ِّ

  .بالنصيحةمعو كإف كاف ُب ببلد غّب إسبلمية فيكتفى ، بإحالتو للمحكمة
، قرر مسائل في الحسبة -رحمو اهلل-أف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ِ

 ما يلي:  ا، كمنهقد سبق إلى تقريرىا، إال أنو في تقريره لها مزية، لكونو إمامنا من األئمة
ألهنا من أعظم ، أف ا٢بسبة حرمه أف تشغل فيها األكقات تعبدان هلل تعأب -ُ
 .القربات
كيكوف فرض ، أف حكم ا٢بسبة مستقر على الفرض الكفائي على عامة ا٤بسلمْب -ِ

 : عْب على ا٤بسلم ُب عدة أحواؿ منها
 كال سوطان.، كٓب ٱبش على نفسو سيفان ، عند ٙبقق رؤيتو - أ

 فإنو يكوف فرض عْب على ا١بميع.، ن الناس باإلنكارإذا ٓب يقم أحد م - ت
  .إذا انتدب من قبل إماـ ا٤بسلمْب للقياـ ّٔذه ا٤بهمة - ث
كيراد ّٔا : كاإلذف، كتعِب القوة: القدرة: أف التغيّب ٗبرتبة اليد لو شرطاف كٮبا -ّ

 الصبلحية. 
، كالفبلح التاـ، كالتمكْب، كالنصر، كا٥بداية الكاملة، بالرٞبة: أف احملتسب موعود -ْ
كمن أصحاب القوؿ ، كىو من آّاىدين ُب سبيل اهلل تعأب، كزيادة االٲباف، كالنجاة
 .السديد
أك ، أك العفة، العلم: أف احملتسب قد يتوقف عن االحتساب إذ ٓب يتوفر فيو  -ٓ
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 .أك ٓب يتوفر السَب للمرأة، الصبلحية عند التغيّب باليد
يكوف بالنظر إٔب مواطن النقص ، ُب ا٢بسبةأف العمل بقاعدة )مراعاة األكلويات(  -ٔ

 .عند الناس
كأف الناس فيها ، مكفولة ُب ا٢بسبة، أف ا٢بقوؽ ا٤بكفولة ُب الشريعة كالنظاـ -ٕ

  .ا٤بسلم كغّب ا٤بسلم، بالتساكم
موجود ُب ، )كل منكر: أف للمنكر الذم يدخل ُب باب ا٢بسبة ضوابط ىي -ٖ

 .معلـو ببل اجتهاد(، ظاىر من غّب ٘بسس، ا٢باؿ
كىو فعل السلف ، ا٢بسبة من أفضل أبواب، أف االحتساب على أىل البدع -ٗ
 .رضي اهلل عنهم الصاّب

  فإهنا غالبان تبدأ باألخف وبعكس درجات، تبدأ باألقول حتسابأف مراتب اال -َُ
 .كالبياف

فيها على ا٤بفٍب ال ٰبتسب ، أف ا٤بسائل الٍب تنتج عن اجتهاد صحيح معترب -ُُ
 كال ا٤بقلد لو.

، )خالفت النصوص: كىي الٍب، داخلة ُب باب ا٢بسبة، أف مسائل ا٣ببلؼ -ُِ
 .أك القياس ا١بلي( كىذا فعل السلف الصاّب، أك اإلٝباع ا٤بنعقد

 .كتوقع حدكث منكر أشد،  أف االحتساب قد ٲبنع منو موانع شرعية ظنية -ُّ
 : ثبلث -رٞبو اهلل-الشيخ  أف درجات االحتساب الٍب أشار إليها ٠باحة -ُْ

كتصلح مع من خفي عليو ، كتعِب التعريف با٤بعركؼ أك ا٤بنكر مع األدلة: البياف - أ
 .ا٤بعُبالدليل أك 
ذكر بك ، ككل قوؿ نافع، كتكوف بزكاجر الكتاب كالسنة: ا٤بوعظة ا٢بسنة - ب
 .كال تصلح مع ا١باىل ا٤بستجيب، كا٤بتساىل، كا٤بَبدد، كتصلح مع الغافل، العواقب

  .مع مراعاة حقوقو، كال تصلح إال مع ا٤بعاند: الشدة - ت
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 .كخشي من فوات ا٤بنكر، ٯبوز للمحتسب التجسس إذا كاف بإذف كٕب األمر -ُٓ
في االحتساب تميز  -رحمو اهلل-أف منهج الشيخ عبد العزيز بن باز  -ّ
 باآلتي: 
من كاإلطناب ُب ذكرىا مع ، النقلية كالعقلية، اعتماد ذكر األدلة الصحيحة -ُ

 .اشتبهت عليو األدلة
 .كعدـ قبوؿ ٨بالفتهم، موافقة السلف الصاّب ُب فهم األدلة -ِ
 .كآّامبلت، البعد عن العاطفة ُب ا٤بواقف االحتسابية -ّ
 .مشوؿ احتسابو جوانب الشريعة مع الَبكيز على ا١بانب العقدم -ْ
 كفئاتو.، مشوؿ احتسابو لطبقات آّتمع -ٓ
 كشكر من أمر بإقامة معركؼ.، منكرتقدًن الشكر ٤بن توقف عن ارتكاب   -ٔ
لنصو على أنو ليس من أىل الصبلحية ُب ، غالب احتسابو كاف ٗبرتبة اللساف  -ٕ

 .التغيّب باليد
لكثرة ا١بهل. : غالب درجات االحتساب استعماالن عنده ىي درجة البياف  -ٖ

 كألهنا ىي ا٢بكمة ا٤برادة ُب كتاب اهلل تعأب.
 .بياف ما يضادىا من ا٤بعركؼحرصو ُب احتسابو على ا٤بنكرات  -ٗ

با٤ببادرة كعدـ التأخر ُب تتبع ا٤بنكرات الٍب تنشر ُب كسائل : ٛبيز احتسابو -َُ
، كالكلمة الطيبة، كبذؿ ا١بهد ُب االقناع، كالتثبت، كاالحتساب عليها، كغّبه، اإلعبلـ

 .كالعدؿ مع ا٤بصالف
ُب ، كشركطو، كمراتبو، كدرجات االحتساب، تسب فيوالتزامو بضوابط احمل -ُُ

 .كما ُب تركها من ا٤بفاسد، ٤با فيها من ا٤بصاّب، احتسابو على الناس
ألهنم ال ، ُب االحتساب، عن منهج الفرؽ ا٤بصالفة كا٣بوارج كا٤برجئة البعد -ُِ

 كالدرجات.، كا٤براتب، كالشركط، يراعوف التقيد بالضوابط
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دين اهلل  كالغّبة على: ا١بمع بْب العلم كالعمل ُب جانب أخبلؽ احملتسب -ُّ
، كعدـ انتظار الرد منهم، كإحساف الظن فيهم، كا٢برص على ىدايتهم، ك٧ببة الناس، تعأب

 .كالعدؿ مع ا٤بصالف، كاالحَباـ
كيَبؾ لو ، إبداء االستعداد للمحتسب عليو كالتعاكف معو ُب إقامة ا٤بعركؼ -ُْ

  .مهمة تغيّب ا٤بنكر
ُب تعزيز إقامة شعّبة ، ككسائل االتصاؿ ا٤بتاحة لو، توظيف كسائل اإلعبلـ -ُٓ

 ا٢بسبة.
احتسب على الجماعات   -رحمو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز ٠باحة  أف -ْ

 المعاصرة كمنها: 
من ضبلؿ حيث أنكر ما عندىم  –اإلرىابية  –احتسابو على ٝباعة اإلخواف  - أ

قولو) كيعذر بعضنا بعضان  كثيقتهم الٍب كضعها حسن البناء، كمنها ُببٌْب 
يها الدين القائم علمن أصوؿ ذا فيو ىدـ ألصل ( ، كىاختلفنا فيوفيما 
  األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر . كىو

على عدـ جواز ا٣بركج معهم، رأيو استقر حيث  ،احتسابو على ٝباعة التبليغ - ب
بدليل أنو مزؽ ٝبيع فتاكاه السابقة بيده ، كىو من أقول مراتب التغيّب ك 

 . ظنٰبسن ّٔم ال كاف، بعد أف  اإلحتساب
 

 ثانياً: التوصيات.

 بما يلي: كالباحثين كالمسؤكلين يوصي الباحث نفسو كإخوانو المسلمين 
كمن أفضلها ، كبكثرة القربات هلل تعأب، تقول اهلل تعأب كالتزكد للدار اآلخرة -ُ

 .كأجلها إحياء سنة ا٢بسبة
 ُب -رٞبو اهلل- بازسماحة الشيخ عبد العزيز بن ل يعلمالَباث الاالستفادة من  -ِ

 .، كىو مليء كُب شٌب ا٤بوضوعات علم ا٢بسبةُب  استصراج مايفيد
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٤با ا٤بنصوص عليها ُب ىذه الرسالة،   -رٞبو اهلل-العناية بتقريرات ٠باحة الشيخ  -ّ
 .فيها من ا٢بق كا٣بّب كالنفع لئلسبلـ كا٤بسلمْب

من  عند االحتساب، ٤با فيها -رٞبو اهلل-سلوؾ منهج ٠باحة الشيخ  -ْ
 .كقد نفع اهلل ّٔا  ،ا٣بّب، كاإلقتداء ّٔدم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

كتؤدم ، كأقل كلفة، لكوهنا ٧بببة، احملتسبْب بالعناية ٔبانب االحتساب بالكتابة -ٓ
 الغرض.
لكونو ، على ا٤بنكرات ا٤بوجودة -رٞبو اهلل-احتساب الشيخ االستفادة من  -ٔ
الٍب استشهد ، كاالستفادة من األدلة النقلية كالعقلية، ركألف ا٤بنكرات غالبان ما تتكر ، معاصر

 ّٔا ُب احتسابو.
كما يصدر منهم إف كانوا أفراد ، ٚبصيص دراسات ُب احتساب العلماء الكبار -ٕ

 ٤با قد جعل اهلل ُب طريقتهم من ا٣بّب.، علمية عات٦بمٌ  كأأك ىيئات علمية 
كألف اهلل تعأب كتب ، ألهنا عبادة، اإلحساف ُب ا٢بسبة وضوعالعناية ٗب -ٖ

  .، كٲبكن االستفادة من شصصية الدراسة كنموذج معاصر اإلحساف على كل شيء
ُب ا٤بناىج ، كشركط اإلنكار، تقرير تدريس ضوابط ا٤بنكر احملتسب فيو -ٗ
كما ال يتم ، ألهنا تتعلق بأمر كاجب -كىي مشركحة كمبٌينة ُب ىذه الرسالة  -، الدراسية

 .بالواجب إال بو فهو كاج
أٞبده ، الذم يتابع علينا نعمو كفضائلو كأنا ا٤بقصر ا٤بذنب، كأخّبان أٞبد اهلل جل كعبل

كأٞبده ، كأشكره أف يسر ٕب العيش مع ىدايات ٠باحتو ُب ا٢بسبة من خبلؿ ىذه الرسالة
، الفرد الصمد، كأسألو كىو الواحد األحد، تعأب على أف أعانِب على الوصوؿ إٔب هنايتو

كما ،  ذخران يـو لقائو، أف ٯبعلو متقببلن عنده، كٓب يكن لو كفوان أحد، كٓب يولد الذم ٓب يلد
 أسألو سبحانو أف يغفر ٥بذا العآب ا١بليل ا٤ببارؾ ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

كأف ٰبفظ حكاـ ىذا البلد ، كأسألو أف يغفر لوالدمَّ كأىل بيٍب، كلسائر علمائنا -رٞبو اهلل-
كا٢بمد هلل ، ككل من علمِب خّبان ، كألساتذٌب كمشائصي الكراـ، بارؾ كأف يغفر ٤بؤسسيوا٤ب
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 الذم بنعمو تتم الصا٢بات. 

عليه وعلى آله وأصحابه ، البشري النذيزو، السزاج املنري، وصلى اهلل وسلن وبارك على أسكى البشزيت

.الدينأسكى صالة وسالهاً إىل يىم 
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 (4الملحق رقم )
على كتاب القصٌمً، وفٌه إلحاد االحتساب

(4)
 

ا٢بمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، أما بعد: فإين ٤با قرأت "
ىذه القصيدة السديدة الٍب أنشأىا الفهم األديب كاللوذعي األريب، الشاب الفاضل راشد 
بن صاّب بن خنْب زاده اهلل علما كفهما كجدهتا قد كافقت ا٢بق الذم ٯبب اعتقاده ُب ىذا 

 من أضاليل ىذا الزائغ ا٤برتاب. الباب، كزيفت كثّبا 
من أنواع الضبلؿ كالكفر كاإل٢باد،  (ِ)فإف ىذا الضاؿ القصيمي قد أكثر ُب كتابو

ليضل ّٔا الناس عن ا٢بق كا٥بدل كيدعوىم ّٔا إٔب نبذ الدين كسلوؾ مسلك أعداء اهلل 
الكافرين ُب حب الدنيا كإيثارىا على اآلخرة، كطلبها بكل طريق أكصل إليها سواء أباحو 

 ُّٓمو ُب صفحة الشرع أك حظره. كمن أكرب األضاليل كا٤بنكرات الٍب سطر ُب كتابو زع
 ِّٔمنو، أف اإلٲباف باهلل كقدرتو التامة على كل شيء مشكلة ٓب ٙبل، كقولو ُب صفحة 

منو: )إف البشر عاجزكف فيما يبدك لنا حٌب اليـو عن أخذه "أم الدين" كفهمو كتصوره على 
ثبت ىذا كجهو النافع ا٤بفيد، بل ىم إما أف يبقوا غّب متدينْب أك متدينْب تدينا باطبل، كما أ

ٝبلة تاريخ اإلنساف، كال بد من استثناء فَبات أك كمضات قليلة خافتة... إٔب أف قاؿ: 
)كالدين ىو أحد ىذه األمور ا١بميلة الٍب عجز الناس عن تصورىا تصورا صحيحا ألهنا 
جاءت قبل استيفاء استعدادىم ا٤بوقوت، فراحوا ضحايا ىذا التصور الباطل... إٔب أف قاؿ 

كلكن ثبت أف البشرية عاجزة إال فيما ندر عن فهمو على كجهو الصحيح  ُِّٖب صفحة 
 ىذه ىي ا٤بشكلة الٍب ٓب ٙبل(.

فهذا الكبلـ ال يصدر إال من شصص عدك هلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر، 
ككافر بأف القرآف حق كرسالة ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم حق، ألف القرآف كالسنة قد بينا 

إلٲباف باهلل، كحقيقة الدين ا٢بق أعظم بياف، كصار ذلك عند ا٤بؤمنْب باهلل حقا حقيقة ا
                                                   

ىػ. ٗبطبعة أنصار ُّٕٔصاحب األغبلؿ الرئيسية ا٤بطبوع عاـ  نشر ىذا التقريظ ضمن كتاب تشصيص أخطاء( ُ)
 ىػ.َُّٖالسنة احملمدية. ٗبصر صػ 

 كتابو ىو: )ىذه ىي األغبلؿ(.( ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





156 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 أكضح من الشمس ُب رابعة النهار.
كقد فهم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كمن تبعهم بإحساف حقيقة اإلٲباف 

ن كحقيقة الدين ا٢بق، كدرجوا عليو كدعوا إليو، كجاءت األحاديث الصحيحة ا٤بستفيضة ع
النيب صلى اهلل عليو كسلم مبشرة بأنو ال تزاؿ طائفة من األمة على ا٢بق منصورة ظاىرة إٔب 

فكيف يكوف الدين كا٢بالة ىذه ٓب يفهم  (ُ)«حتى يأتي أمر اهلل»: قياـ الساعة، كُب بعضها
إال من كمضات أك فَبات. قليلة خافتة؟ ككيف يكوف البشر عاجزين عن فهمو كتصوره 

مع كضوحو كظهور أدلتو؟ ككيف ٯبوز نسبة اهلل سبحانو إٔب أنو كلف البشر تصورا صحيحا 
ما ال يستطيعوف فهمو، كأمرىم بشرائع قبل استعدادىم ٥با، فراحوا ضحايا ىذا التصور 
الباطل؟ ىذا الكبلـ ُب غاية الكفر كالضبلؿ كاإل٢باد، فقاتل اهلل ىذا الرجل ا٣ببيث، ما 

ما أشد تلبيسو كأبعده عن ا٥بدل، كمقصده من ىذا الكبلـ أعظم جرأتو على اهلل كدينو، ك 
دعوة الناس إٔب نبذ الدين ٝبلة، ألهنم إذا ٠بعوا أهنم عاجزكف عن تصوره تصورا صحيحا، 
كأهنم إف أخذكه أخذكه على غّب كجهو فكاف ضارا ٥بم كرىوه كرفضوه كاعتنقوا سواه، ال 

بل ىذا يظهر الدعوة إٔب الدين ا٢بق كيرد سيما إف عرفوا أف ىذا ا٤بفتوف ا٣ببيث قد كاف ق
على من خالفو، كإ٭با يغَب ٗبثل ىذا ضعفاء البصائر، كأما من لو أدىن مسكة من عقل 
صحيح، كعلم نافع صحيح، فإنو ال يغَب ٗبثل ىذا الزائغ كأضاليلو للعلم بأف القلوب بْب 

سأؿ اهلل العافية وضح خطئو كزيغو. نلأصبعْب من أصابع الرٞبن يقلبها كيف يشاء، ك 
 كالثبات على دينو.

: )إف الدعاء أضعف كسيلة ِٗكمن ٝبلة أضاليل ىذا الزائغ ا٤بفتوف قولو ُب صفحة 
يلقى ّٔا عدك عدكه، بل إنو ليس بوسيلة، كليس لو من فائدة سول أنو يقـو بعملية تعويض 

ل : )كانت ا٣بطب أياـ ا١بمعات إحدَُٖكتصريف خبيثة ضارة( كقولو ُب صفحة 
النكبات، كذلك أهنا لتكررىا كل أسبوع استطاعت أف ٘بعل ٚبديرىا مستمرا مضمونا 
متجددا، يعِب بذلك ٙبذيرىا عن االهنماؾ ُب طلب الدنيا كالتنافس فيها... إٔب أف قاؿ: 

                                                   
، كالَبمذم ُب الفًب ّْْٓ، كمسلم ُب اإلمارة برقم ٕٕٔٔركاه البصارم ُب االعتصاـ بالكتاب كالسنة برقم ( ُ)

 .ُِٓٓبرقم 
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ألهنا لتكررىا ال تَبؾ فرصة النطبلؽ معُب طيب من معاين اإلنساف... إٔب أف قاؿ ُب 
جتماع األسبوعي مفركض فرضا، كىذه ا٣بطب مفركضة على : كلكن ىذا االُِٖة حصف

ىذا االجتماع فرضا أيضا، فأين النجاة، ككيف الفرار؟( فانظر أيها القارئ ىذا الكبلـ 
كتأمل: ىل مثلو يصدر من مسلم يعقل ما يقوؿ؟ ال كاهلل، ال كاهلل، إ٭با يصدر من شصص 

ألف من ذـ ما شرعو اهلل، كزعم أنو  قد ملئ قلبو من بغض األدياف، كمعاداة حزب الرٞبن،
نكبة على العباد، كعملية مضرة ال شك ُب كفره كبغضو للحق كأىلو. كقد دؿ على أف مثل 

َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حضُّىذا كفر قولو تعأب: 
كُب كتاب ىذا  (ُ)

ا٤بفَبم ا٤بلحد من الَبىات كاألضاليل غّب ما ذكرنا كثّب، قد أشار الناظم إٔب ٝبلة منها، 
كبْب خطأه فيها. جزاه اهلل خّبا، كجعلنا كإياه كٝبيع إخواننا من أنصار ا٢بق كدعاة ا٥بدل 

دين إال بعبادة كبا١بملة فمن تأمل كتاب ىذا الزائغ ا٤بفتوف من أكلو إٔب آخره، عرؼ أنو ال ي
، كيسعد يالطبيعة، كال يدعو ُب كتابو إال إٔب عبادهتا. كأما اإللو ا٢بق الذم ٲبيت كٰبي

 كيشقي كيفعل ما يشاء كٰبكم ما يريد، فبل يؤمن بو كال يدعو إٔب عبادتو.
كما يدؿ على ذلك كبلمو ُب مبحث القضاء كالقدر كاألسباب كا٤بشكلة الٍب ٓب 

من كتابو كمن عظيم إ٢باده كدعوتو إٔب عبادة الطبيعة قولو ُب  ٙبل، كُب مواضع كثّبة
ُب كصف النيب صلى اهلل عليو كسلم: )لقد بدأ رسالتو با٣بلوة بالطبيعة،  ُٖٓصفحة 

كٗبناجاهتا فوؽ غار حراء، كختمها ٗبناجاهتا أيضا كىو ُب حجرة عائشة، بينما كاف ٯبود 
ره إٔب السماء ال ٰبولو عنها ىوؿ كال بأنفاسو فلقد كاف ُب تلك الساعة شاخصا ببص

فنسبة النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب مناجاة  «اللهم في الرفيق األعلى»أىل، كيقوؿ: 
الطبيعة كذب ظاىر ككفر كاضح، ك٨بالفة ٤با فهمو ا٤بؤمنوف من ىذا ا٢بديث الشريف، كقد 

هم، كحرؼ آيات  أقذع ىذا الضاؿ ُب ذـ الدين كالسلف الصا٢بْب، كحذر من سلوؾ سبيل
كثّبة كأحاديث ليقودىا إٔب مذىبو الباطل، كرد أحاديث أخرل صحيحة ٤با ٓب توافقو على 
مذىبو العاطل، كأكثر من التلبيس كالتدليس كا٣بداع ليغّب بذلك دين من ال بصّبة لو 

 .بالدين ا٢بق، كشابو ُب ذلك إخوانو من اليهود كا٤بنافقْب
                                                   

 .ٗسورة ٧بمد اآلية ( ُ)
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نعوذ بو من زيغ القلوب كرين الذنوب، كأسالو أف ٲبن فنسأؿ اهلل الثبات على دينو، ك 
على ىذا الضاؿ با٥بداية كالرجوع إٔب ا٢بق كالتوبة النصوح، كأف يعيذنا كا٤بسلمْب ٩با ابتبله 
بو إنو ٠بيع الدعاء قريب اإلجابة. كلقصد تأييد ما دلت عليو ىذه القصيدة من ا٢بق 

لئبل يغَب بو حررت ىذه األحرؼ، كأنا الفقّب كتزييف أباطيل ىذا ا٤بارؽ كالتحذير من خطئو 
إٔب اهلل تعأب عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، قاضي ا٣برج سا٧بِب اهلل كغفر ٕب كلوالدم 
كمشاٱبي كٝبيع ا٤بسلمْب. كصلى اهلل على ٧بمد عبد اهلل كرسولو كعلى آلو كصحبو كسلم 

 .(ُ)ىػ"ُّٔٔسنة 
  

                                                   
-ُٖٔ/ٗ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر، )ُ)

 مرجع سابق. (ُِٕ
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 (2الملحق رقم)

  (ُ)رشاد عندما أنكر شًء من السنة االحتساب على خلٌفة

"الحمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله، أما 
فالداعي لكتابة ىذه الكلمة أنو ظهر ُب مدينة توساف التابعة لوالية أريزكنا بأمريكا، بعد: 

أساس بعيد شصص يدعى رشاد خليفة مصرم األصل أمريكي ا١بنسية، يقـو بالدعوة على 
عن اإلسبلـ كينكر السنة كينتقص من منزلة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كٰبرؼ كبلـ اهلل 

 ٗبا يناسب مذىبو الباطل.
كا٤بذكور ليس لو علم بأصوؿ الشريعة اإلسبلمية إذ ىو ٰبمل شهادة الدكتوراه ُب 

كقد قاـ بالتغرير  ا٥بندسة الزراعية ٩با ال يؤىلو للقياـ بالدعوة إٔب اهلل على كجو صحيح،
ببعض ا٤بسلمْب ا١بدد كالسذج من العامة باسم اإلسبلـ ُب الوقت الذم ٰبارب فيو اإلسبلـ 
بإنكاره السنة كالتعاكف مع ا٤بنكرين ٥با قوال كفعبل، فقد سجل ُب إذاعة ليبيا أثناء زيارتو ٥با 

ية قبيل صعوده ىػ أحاديث إذاعية ك٤با سئل من قبل أحد أساتذة ا١بامعة الليبُّٗٗعاـ 
للطائرة عن رأيو ُب أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، أجاب باختصار نظرا لضيق 
الوقت قائبل: )ا٢بديث من صنع إبليس( كمن أقوالو الٍب توضح رفضو للسنة كتأكيلو القرآف 

 الكرًن برأيو ما يلي: 
غّب ٧بصنْب. ألف قولو: إنو ال ٯبوز رجم الزاين أك الزانية سواء كانا ٧بصنْب أك  -ُ

 ذلك ٓب يرد ُب القرآف.
أنو ال ٘بوز   «ال تكتبوا عني سول القرآف»تبجحو بصورة مستمرة ٗبا يركل  -ِ

 كتابة األحاديث.
استداللو على ما ذىب إليو من أنو ال حاجة للسنة كال لتفسّب الرسوؿ صلى اهلل  -ّ

َّيت ىت نت مت زت رتُّعليو كسلم للقرآف، بقولو تعأب: 
 هس مسُّكقولو:  (ِ)

                                                   
 .ِْ-ّٗص  ٖنشرت ُب ٦بلة البحوث اإلسبلمية العدد ( ُ)

 .ّٖسورة األنعاـ اآلية ( ِ)
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َّهشلك مش
(ُ). 

ادعاؤه أف األخذ بالسنة ككتابتها كٝبع األحاديث ُب القرنْب الثاين كالثالث كاف  -ْ
 سببا ُب سقوط الدكلة اإلسبلمية.

عدـ التصديق با٤بعراج كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٓب يأت ٔبديد ُب  -ٓ
 إبراىيم عليو السبلـ.الصبلة؛ ألف العرب قد توارثوىا ّٔذه الكيفية ا٤بعهودة عن جدىم 

لو تأكيبلت ُب كيفية كتابة ا٢بركؼ ا٤بقطعة الواردة ُب أكؿ السور، كيقوؿ: ىذه  -ٔ
ٯبب أف تكتب ىكذا )ألف الـ ميم(، آب ليست الكتابة الصحيحة ٥با ففي قولو تعأب: 

اآلراء الباطلة الٍب يفرؽ ّٔا   ٯبب أف تكتب ىكذا )نوف(، كغّب ذلك منف كقولو تعأب: 
 كلمة ا٤بسلمْب مع ما فيها من ٧بادة هلل كرسولو.

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره ككشف حقيقتو للمسلمْب لئبل يغَب أحد 
 بكبلمو أك ينصدع بآرائو، كحٌب يكوف ا١بميع على معرفة ٗبكانة السنة ا٤بطهرة.

ى اهلل عليو كسلم ىي ا٤بصدر الثاين فبل ٱبفى على كل مسلم أف سنة ا٤بصطفى صل
للتشريع، كقد أٝبع على ذلك سلف األمة كعلماؤىا، كقد حفظ اهلل سنة نبيو صلى اهلل 
عليو كسلم كما حفظ كتابو فقيض ٥با رجاال ٨بلصْب كعلماء عاملْب كىبوا نفوسهم ككرسوا 

ا رسوؿ اهلل صلى حياهتم ٣بدمتها كٛبحيصها كتدقيقها كنقلها بأمانة كإخبلص، كما نطق ّٔ
اهلل عليو كسلم من غّب ٙبريف كال تغيّب ال ُب ا٤بعُب كال ُب اللفظ، كٓب يزؿ أىل العلم من 
أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كمن بعدىم يؤمنوف ّٔذا األصل العظيم كٰبتجوف بو 

تب كيعلمونو األمة كيفسركف بو كتاب اهلل، كقد ألفوا فيو ا٤بؤلفات كأكضحوا ذلك ُب ك
األصوؿ كالفقو، كقد جاء ُب كتاب اهلل تعأب األمر باتباع الرسوؿ كطاعتو حٌب تقـو الساعة؛ 
ألنو صلى اهلل عليو كسلم ىو ا٤بفسر لكتاب اهلل كا٤ببْب ٤با أٝبل فيو بأقوالو كأفعالو كتقريره، 

كؼ كلوال السنة ٓب يعرؼ ا٤بسلموف عدد ركعات الصلوات كصفاهتا كا١بهاد كاألمر با٤بعر 
كالنهي عن ا٤بنكر، كٓب يعرفوا تفاصيل أحكاـ ا٤بعامبلت كاحملرمات كما أكجب اهلل فيها من 

                                                   
 .ْٔسورة مرًن اآلية ( ُ)

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=68&nAya=1
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 حدكد كعقوبات.

 جم هل مل خلُّك٩با كرد ُب ذلك من اآليات قولو تعأب: 

َّحمخم
 حل جل مك لك خك حك جكُّكقولو تعأب ُب سورة النساء:  ،(ُ)

 خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل

َّمبهب هئ مئ هي
 مم حمخم جم يل ىل مل خلُّكقولو جل ثناؤه:  (ِ)

َّخنمن حن جن يم ىم
 خم جمحم يل ىل مل خلُّكقاؿ تعأب:  (ّ)

 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم
َّييٰذ

 زن رن مم ام يل ىل ملُّكقاؿ عز كجل:  (ْ)
َّمننن

فهذه اآليات كغّبىا جعلت طاعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم طاعة هلل  (ٓ)
كمتممة ٥با، كأناطت ا٥بدل كالرشاد كالرٞبة باتباع سنتو كىديو صلى اهلل عليو كسلم، كال 

 يكوف ذلك مع عدـ العمل ّٔا كإنكارىا كالقوؿ بعدـ صحتها.
٢باجة إليها كفر كردة عن كإف ما تفوه بو رشاد خليفة من إنكار السنة كالقوؿ بعدـ ا

اإلسبلـ؛ ألف من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، كمن أنكرٮبا أك أحدٮبا فهو كافر 
باإلٝباع، كال ٯبوز التعامل معو كأمثالو، بل ٯبب ىجره كالتحذير من فتنتو كبياف كفره 

وؿ كضبللو ُب كل مناسبة حٌب يتوب إٔب اهلل من ذلك توبة معلنة ُب الصحف السيارة، لق
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّاهلل عز كجل: 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
َّخسمس حس جس مخ جخ

(ٔ). 
                                                   

 .ُِّسورة آؿ عمراف اآلية ( ُ)

 .ٗٓالنساء اآلية سورة ( ِ)

 .َٖسورة النساء اآلية ( ّ)

 .ْٓسورة النور اآلية ( ْ)

 .ٔٓسورة النور اآلية ( ٓ)

 .َُٔ-ُٗٓسورة البقرة اآليات ( ٔ)
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كقد ذكر اإلماـ السيوطي رٞبو اهلل كفر من جحد السنة ُب كتابو ا٤بسمى: "مفتاح 
ا١بنة ُب االحتجاج بالسنة"، فقاؿ: )اعلموا رٞبكم اهلل أف من أنكر أف كوف حديث النيب 

كسلم قوال كاف أك فعبل بشرطو ا٤بعركؼ ُب األصوؿ حجة كفر كخرج عن صلى اهلل عليو 
دائرة اإلسبلـ كحشر مع اليهود كالنصارل، أك مع من شاء اهلل من فرؽ الكفرة( انتهى 

 ا٤بقصود.
ىذا ما أردت إيضاحو كالتنبيو عليو من أمر ىذا الرجل براءة للذمة كنصحا لؤلمة، 

ا٤بستقيم كأف يعصمنا كٝبيع إخواننا ا٤بسلمْب من الضبلؿ  كأسأؿ اهلل أف يهدينا كإياه صراطو
بعد ا٥بدل كمن الكفر بعد اإلٲباف، كما أسألو تعأب أف ينصر دينو كيعلي كلمتو كيكبت 
أعداء شرعو إنو كٕب ذلك كالقادر عليو، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبيو ٧بمد كعلى آلو 

 .(ُ)كأصحابو كأتباعو إٔب يـو الدين"
  

                                                   
-ََْ/ِ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ُ)

 ( مرجع سابق.َْْ
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 (:9الملحق رقم )

 (ُ)االحتساب على مفتً مملكة األردن الهاشمٌة القول بإباحة تحدٌد النسل

كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو "ا٢بمد هلل 
مفاده أف فضيلة ا٤بفٍب العاـ  أما بعد فقد نشرت بعض الصحف احمللية منذ أمد قريب خربان 

أفٌب بإباحة ٙبديد النسل كأف ا٢بكومة إذا قررتو لـز العمل بو كاشتهر ىذا ا٣برب ُب األردف قد 
بْب الناس كصار حديث آّالس الستغرابو كاستنكار ا٤بسلمْب لو كمن أجل ذلك كثر 
السؤاؿ عن حكم ىذه ا٤بسألة كىل ىذه الفتول صواب أـ خطأ فرأيت أف من الواجب 

 : هلل عز كجل ُب ىذه ا٤بسألة فأقوؿعلى أمثإب بياف ما يدؿ عليو شرع ا
اعلم أيها القارئ كفقِب اهلل كإياؾ إلصابة ا٢بق أين اطلعت على الفتول ا٤بذكورة 
كتأملت ما اعتمد عليو فضيلة ا٤بفٍب العاـ ُب األردف ُب إصداره ىذه الفتول ا٤بشتملة على 

فألفيتو قد ركز فتواه  زمان القوؿ بإباحة ٙبديد النسل كأف ا٢بكومة إذا قررتو كاف العمل بو ال
ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ: على قولو عز كجل

كعلى  (ِ)
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج »: قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

كعلى  «فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج كمن لم يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء
األحاديث الدالة على إباحة العزؿ ىذه أدلة ا٤بفٍب الٍب اعتمد عليها ُب ىذه الفتول 

لقد )كىناؾ أمر آخر مهد بو الفتول كىو قولو با٢برؼ الواحد ُب أكؿ الفتول . العظيمة
لو  عظمت ٨باكؼ العآب من تزايد السكاف ُب كل مكاف كصار ا٣برباء يعدكف ذلك منذران 

)إذا قررت ا٢بكومة ىذا : كعظائم األمور( ٍب قاؿ ُب آخر الفتول ما نصو بالويل كالثبور
؛ ألف من ا٤بتفق عليو أف كٕب األمر إذا أخذ بقوؿ ضعيف يكوف فإف العمل بو يكوف الزمان 

 .( انتهى ا٤بقصود من كبلـ ا٤بفٍبحتمان 
نو أبعد ككل من تأمل ما اعتمده ا٤بفٍب ُب ىذه الفتول من ذكم العلم كالبصّبة يعلم أ

النجعة كخالف الصواب كرمى ُب غّب مرمى كٙبقق بأف ما ذكره من األدلة ال يدؿ على ما 
                                                   

 ىػ عندما كاف ٠باحة الشيخ نائبا لرئيس ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة.ُّٖٓحدكد عاـ ( مقاؿ نشر ُب ُ)

 .ّّسورة النور اآلية ( ِ)
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 ذىب إليو بوجو من الوجوه بل ىي ُب جانب كالفتول ُب جانب آخر كما قاؿ الشاعر: 
 شتاف بين مشرؽ كمغرب سارت مشرقة كسرت مغربان 

 ىل مل خلُّ: كجل أما اآلية الكرٲبة فقد ذكرىا اهلل سبحانو بعد قولو عز
 مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل
َّىهيه

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ: ٍب قاؿ تعأب ؛(ُ)
ٌَّّ

بالغُب إف كاف فقّبا ترغيبا لو ُب  ا٤بتزكجفأمر اهلل تعأب بالنكاح كرغب فيو ككعد  (ِ)
النكاح كتشجيعا لو على اإلقداـ عليو كاثقا باهلل معتمدا على فضلو كسعة جوده كعلمو 

ٍب أمر من  َّمح جح مجُّ: بأحواؿ عباده كلذا ختم اهلل سبحانو كتعأب اآلية بقولو
ية على ال حيلة لو ُب النكاح أف يستعفف حٌب يغنيو اهلل من فضلو فأم حجة ُب ىذه اآل

قطع النسل أك ٙبديده كقد زعم فضيلة ا٤بفٍب أف أمر اهلل باالستعفاؼ ٤بن ال يستطع النكاح 
يدؿ على جواز القطع كالتحديد؛ ألف تأخّب النكاح بسبب العجز يفضي إٔب تأخّب النسل 

يتزكج كىذا احتجاج غريب كاستدالؿ نادر الوجود ال ٲبت إٔب  أك قطعو إف مات قبل أف
 .ة بل ىو من غرائب االستدالالت كنوادر االحتجاج فاهلل ا٤بستعافاآلية بصل

)ىذا أمر بالتزكيج كقد  :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب رٞبو اهلل ُب تفسّب ىاتْب اآليتْب ما نصو
ذىب طائفة من العلماء إٔب كجوبو على كل من قدر كاحتجوا بظاىر قولو عليو الصبلة 

نكم الباءة فليتزكج فإنو أغض للبصر يا معشر الشباب من استطاع م»: كالسبلـ
أخرجاه ُب الصحيحْب من  ،«كأحصن للفرج كمن لم يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

حديث ابن مسعود كقد جاء ُب السنن من غّب كجو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
حتى » :كُب ركاية «تزكجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم األمم يـو القيامة»: قاؿ

كاأليامى ٝبع أًن كيقاؿ ذلك للمرأة الٍب ال زكج ٥با كللرجل الذم ال زكجة لو  «بالسقط
كسواء كاف قد تزكج ٍب فارؽ أك ٓب يتزكج كاحد منهما حكاه ا١بوىرم عن أىل اللغة يقاؿ 

                                                   
 .ِّسورة النور اآلية ( ُ)

 . ّّ سورة النور اآلية( ِ)
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َّىن من خن حن جن يم ىمُّ: رجل أًن كامرأة أًن كقولو تعأب
اآلية قاؿ علي  (ُ)

بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما رغبهم اهلل ُب التزكيج كأمر بو األحرار كالعبيد 
َّىن من خن حن جن يم ىمُّ: ككعدىم عليو الغُب فقاؿ

كقاؿ ابن أيب  (ِ)
حاًب حدثنا أيب حدثنا ٧بمود بن خالد األزرؽ حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعِب 

أطيعوا اهلل فيما أمركم »: غِب أف أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿابن عبد العزيز قاؿ بل
 خن حن جن يم ىمُّ: قاؿ تعأب «بو من النكاح ينجز لكم ما كعدكم من الغنى

ركاه ابن جرير كذكر البغوم عن عمر ٫بوه كعن الليث عن ٧بمد بن عجبلف  َّىن من
 :صلى اهلل عليو كسلم عن سعيد ا٤بقربم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل

ثالثة حق على اهلل عونهم الناكح يريد العفاؼ كالمكاتب يريد األداء كالغازم في »
كقد زكج النيب صلى اهلل عليو . ركاه اإلماـ أٞبد كالَبمذم كالنسائي كابن ماجة، «سبيل اهلل

ذا فزكجو كسلم ذلك الرجل الذم ٓب ٯبد عليو إال إزاره كٓب يقدر على خاًب من حديد كمع ى
بتلك ا٤برأة كجعل صداقها على أف يعلمها ما معو من القرآف كا٤بعهود من كـر اهلل تعأب 
كلطفو أف يرزقو ما فيو كفاية ٥با كلو كأما ما يورده كثّب من الناس على أنو حديث تزكجوا 

عنو فقراء يغنكم اهلل فبل أصل لو كٓب أره بإسناد قوم كال ضعيف إٔب اآلف كُب القرآف غنية 
 مي خي حي جيُّ: ككذا ىذه األحاديث الٍب أكردناىا كهلل ا٢بمد كا٤بنة كقولو تعأب

ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
بالتعفف عن  ىذا أمر من اهلل تعأب ٤بن ال ٯبد تزكٯبان  (ّ)

فليتزكج  ةيا معشر الشباب من استطاع منكم الباء»: ا٢براـ كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم
انتهى  .«فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج كمن لم يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

كما نقلناه عن ا٢بافظ ابن كثّب رٞبو اهلل ُب تفسّب اآليتْب يتضح  ا٤بقصود، كٗبا ذكرناه آنفان 
للقراء حقيقة معناٮبا كأهنما يدالف على شرعية النكاح كا٢بث عليو ٤با فيو من ا٤بصاّب 

ظيمة الٍب منها قضاء الوطر كعفة الفرج كغض البصر كتكثّب النسل أما االستدالؿ ّٔما الع

                                                   
 . ِّسورة النور اآلية ( ُ)

 . ِّسورة النور اآلية ( ِ)

 .ّّسورة النور اآلية ( ّ)
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 . على جواز قطع ا٢بمل كٙبديد النسل ففي غاية من الغرابة كالبعد عن الصواب
يا معشر »: كأما حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

يتزكج فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج كمن لم الشباب من استطاع منكم الباءة فل
فهو داؿ على ما دلت عليو اآليتاف من ا٢بث على  «يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

على أف من عجز عن النكاح  النكاح كالَبغيب فيو كبياف بعض حكمو كأسراره كداؿ أيضان 
؛ ألنو يضعف الشهوة كيضيق ٦بارم الشيطاف فهو من أسباب  يشرع لو االشتغاؿ بالصـو

 العفة كغض البصر كليس فيو حجة بوجو ما على إباحة قطع ا٢بمل أك ٙبديد النسل كإ٭با
فيو تأخّب عند العجز إٔب زمن القدرة كشرعية تعاطي أسباب العفة حٌب ال يقع ُب ا٢براـ 
كأما االحتجاج بأحاديث العزؿ على ٙبديد النسل فهو من جنس ما قبلو بعيد عن الصواب 

٤بقاصد الشرع؛ ألف العزؿ ىو إراقة ا٤بِب خارج الفرج لئبل ٙبمل ا٤برأة كىذا إ٭با يفعلو  ٨بالف
اإلنساف عند ا٢باجة إليو مثل كوف ا٤برأة مريضة أك مرضعة فيصشى أف يضرىا ا٢بمل أك يضر 
طفلها فيعزؿ ٥بذا الغرض أك ٫بوه من األغراض ا٤بعقولة الشرعية إٔب كقت ما ٍب يَبؾ ذلك 

ىذا قطع للحمل كال ٙبديد للنسل كإ٭با فيو تعاطي بعض األسباب ا٤بؤخرة للحمل كليس ُب 
لغرض شرعي كىذا ال ٧بذكر فيو ُب أصح األقواؿ عند العلماء كما دلت عليو أحاديث 
العزؿ ٍب إف العزؿ ال يلـز منو عدـ ا٢بمل فقد يسبقو ا٤بِب أك بعضو فتحمل ا٤برأة بإذف اهلل 

ليس من نفس »:  عليو كسلم ُب بعض األحاديث الواردة ُب العزؿك٥بذا قاؿ النيب صلى اهلل
ليس من كل الماء »: كركم عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ «خالقهامخلوقة إال اهلل 

فأم حجة ُب أحاديث العزؿ على ٙبديد النسل ٤بن تأمل ا٤بقاـ كأعطاه  «يكوف الحمل
 لنا كلفضيلة ا٤بفٍب العاـ ُب األردف حقو من النظر ك٘برد عن العوامل األخرل نسأؿ اهلل

 .كلسائر إخواننا التوفيق إلصابة ا٢بق كالعافية من خطأ الفهم إنو خّب مسئوؿ
كمن تأمل ما ذكرناه كما نقلناه عن أىل العلم يعلم أف القوؿ بإباحة ٙبديد النسل 

فاسد قوؿ ٨بالف للشريعة الكاملة الٍب جاءت بتحصيل ا٤بصاّب كتكميلها كتعطيل ا٤ب
كتقليلها ك٨بالف للفطرة السليمة فإف اهلل سبحانو فطر العباد علي ٧ببة األكالد كبذؿ 

: األسباب ُب تكثّب النسل كقد امًب اهلل بذلك ُب كتابو كجعلو من زينة الدنيا فقاؿ تعأب
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 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمُّ
َّهي مي

َّجم يل ىل مل خلُّ: كقاؿ تعأب (ُ)
من تأمل ا٤بقاـ  (ِ)

عرؼ أف القوؿ بتحديد النسل ٨بالف ٤بصاّب األمة فإف كثرة النسل من أسباب قوة  أيضان 
األمة كعزهتا كمنعتها كىيبتها كٙبديد النسل بضد ذلك يفضي إٕب قلتها كضعفها بل إٔب 
فنائها كانقراضها كىذا كاضح ١بميع العقبلء ال ٰبتاج إٔب تدليل كأما ٚبوؼ ا٤بفٍب من كثرة 

عن  ء إف ذلك ينذر بالويل كالثبور فهذا شيء ال ينبغي للعاقل فضبلن السكاف كقوؿ ا٣بربا
ٚبالف الشريعة كعلم الغيب إٔب اهلل سبحانو ىو  العآب أف يلتفت إليو بأف يعلق بو أحكامان 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ: خالق العباد كرازقهم كىو القائل ُب كتابو الكرًن
َّىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

كىو  (ّ)
َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ: ائل عز كجلالق

 ينُّ : كالقائل (ْ)

َّ هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 ربُّ: كالقائل (ٓ)

َّنت مت رتزت يب ىب نب مب زب
كقد صح عن النيب صلى اهلل  (ٔ)

أف اهلل سبحانو إذا خلق الجنين أمر الملك أف يكتب ): عليو كسلم ُب أحاديث كثّبة
فكل ٨بلوؽ لو رزقو ا٤بقدر على حسب ما يسر اهلل من األسباب  (رزقو كأجلو كعملو

من ضيق العيش كاهلل سبحانو  فكيف يليق بالعاقل أف يستحسن أك يبيح ٙبديد النسل خوفان 
قد تزايدكا ُب كل مكاف فأسباب  ا٤بتكفل بالرزؽ كالقادر على كل شيء كإذا كاف السكاف

كقد تسهلت كتنوعت أكثر ٩با كانت قبل ُب كل مكاف  كالرزؽ قد كثرت أيضان  اإلنتاج
كأحسن ٩با كانت قبل كىذا من دالئل حكمة اهلل سبحانو ككماؿ قدرتو كعظيم عنايتو 
ٗبصاّب عباده ٍب كيف يليق ٗبسلم أف يسيء ظنو بربو حٌب يبيح لؤلمة ٙبديد النسل كحٌب 

                                                   
 .ِٕاآلية سورة النمل ( ُ)

 .ْٔسورة الكهف اآلية ( ِ)

 .ٖٓ-ٔٓ تافاآلي الذارياتسورة ( ّ)

 .ٔسورة ىود اآلية ( ْ)

 .َٔسورة العنكبوت اآلية ( ٓ)
 .ُٕسورة العنكبوت اآلية ( ٔ)
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اإلٲباف باهلل كأين  من ضيق العيش كعدـ حصوؿ الرزؽ فأين يلـز بذلك إذا قررتو الدكلة خوفان 
الثقة ٖبربه كأين التوكل عليو ٍب ُب ىذا الظن السيء مشأّة للكفرة الذين كانوا يقتلوف 

 خص حصُّ: أكالدىم خشية الفقر فأنكر اهلل عليهم ذلك كعأّم بو ُب قولو سبحانو

َّحط مض خض حض جض مص
 ربُّ: كقاؿ سبحانو ُب آية اإلسراء (ُ)

َّمث زث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب
(ِ). 

؛ ألف قوؿ ا٤بفٍب ُب آخر الفتول )كإذا قررت الدكلة ذلك يكوف العمل بو الزمان  كأما
( فهذا القوؿ ُب غاية من ا٤بتفق عليو أف كٕب األمر إذا أخذ بقوؿ ضعيف يكوف حتمان 

السقوط بل ىو ظاىر البطبلف ألف ا٢بكومة إ٭با تطاع ُب ا٤بعركؼ ال فيما يضر األمة 
تحديد النسل ٨بالف للشرع كمصلحة األمة فكيف تلـز كٱبالف الشرع ا٤بطهر كالقوؿ ل

 ٰى ٰر ٰذُّ :طاعتها فيو قاؿ اهلل عز كجل ُب حق نبيو صلى اهلل عليو كسلم
ٌَّّ

كىو صلى اهلل عليو كسلم ال يأمر إال با٤بعركؼ كلكن اهلل عز كجل أراد إعبلـ  (ّ)
النيب صلى اهلل  األمة كإرشادىا إٔب أف طاعة كالة األمور إ٭با تكوف ُب ا٤بعركؼ كصح عن

ال طاعة »: عليو الصبلة كالسبلـ كقاؿ «إنما الطاعة في المعركؼ»: عليو كسلم أنو قاؿ
كاألحاديث ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة كىذه كلمة موجزة أردنا ّٔا  «للمخلوؽ في معصية الخالق

إظهار ا٢بق ككشف اللبس كإرشاد ا٤بسلمْب إٔب ما نعلم من شرع اهلل سبحانو ُب ىذه 
ا٤بسألة كنسأؿ اهلل أف يوفقنا كسائر ا٤بسلمْب ٤با فيو رضاه كأف ٲبن على ا١بميع بالفقو ُب 

مضبلت الفًب كنزغات الشيطاف إنو على كل شيء دينو كالثبات عليو كأف يعيذ ا١بميع من 
 .(ْ)قدير كصلى كسلم على عبده كرسولو ٧بمد كآلو كصحبو"

  

                                                   
 .ُُٓسورة األنعاـ اآلية ( ُ)

 .ُّسورة اإلسراء اآلية ( ِ)

 .ُِسورة ا٤بمتحنة اآلية ( ّ)

(، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد ّّّ-ِّٔ/ّمتنوعة)( ٦بموع فتاكل كمقاالت ْ)
 الشويعر، مرجع سابق.



169 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 (1الملحق رقم )
تفسٌره الغلط فً االحتساب على فضٌلة الشٌخ أحمد محمود دهلوب 

و بٌان مذهب أهل السنة فً  إلى السلف الصالح ونسبتهلالستواء، 

 (ُ)االستواء

ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كآلو كصحبو كبعد: فقد اطلعت أخّبا 
من إجابة الشيخ أٞبد ٧بمود دىلوب على  ّٕٔعلى ما نشر ُب ٦بلة الببلغ بعددىا رقم: 
َّمك لك اكُّالسؤاؿ اآلٌب: )ما تفسّب قوؿ اهلل تعأب: 

كجاء ُب ىذه اإلجابة  (ِ)
ش أم: استؤب عليو اؿ السلف: استول على العر ٝبلة نسبها إٔب السلف كىي قولو: كق

 كملكو كقو٥بم:

 من غّب سيف أك دـ مهراؽ استول بشر على العراؽ

كحيث أف ىذه النسبة إٔب السلف غلط ٧بض. أحببت التنبيو على ذلك لئبل يغَب من 
يراىا فيظنها من قوؿ العلماء ا٤بعتربين، كالصواب: أف ىذا التفسّب ىو تفسّب ا١بهمية 
كا٤بعتزلة كمن سلك سبيلهم ُب نفي الصفات، كتعطيل البارم سبحانو كتعأب عما كصف بو 

 نفسو من صفات الكماؿ.
كقد أنكر علماء السلف رٞبهم اهلل مثل ىذا التأكيل كقالوا: القوؿ ُب االستواء كالقوؿ 

ف كال ُب سائر الصفات، كىو إثبات ا١بميع هلل على الوجو البلئق بو سبحانو من غّب ٙبري
تعطيل كال تكييف كال ٛبثيل، قاؿ اإلماـ مالك رٞبو اهلل: )االستواء معلـو كالكيف ٦بهوؿ 

 كاإلٲباف بو كاجب كالسؤاؿ عنو بدعة(.
كعلى ىذا درج علماء السلف من أىل السنة كا١بماعة رٞبهم اهلل، قاؿ شيخ اإلسبلـ 

صلى من أكلو إٔب آخره كسنة رسولو ابن تيمية رٞبو اهلل ُب الرسالة ا٢بموية: )فهذا كتاب اهلل 
من أك٥با إٔب آخرىا ٍب عامة كبلـ الصحابة كالتابعْب ٍب كبلـ سائر األئمة  اهلل عليو كسلم

                                                   
 .ُِٕ-ُٗٔص  ٖنشرت ُب ٦بلة البحوث اإلسبلمية ُب العدد  (ُ)
، سورة ا٢بديد ْ، سورة السجدة اآلية ٗٓ، سورة الفرقاف اآلية ّ، سورة يونس اآلية ْٓ( سورة األعراؼ اآلية ِ)

 .ْاآلية
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٩بلوء ٗبا ىو إما نص كإما ظاىر ُب أف اهلل سبحانو كتعأب ىو العلي األعلى كىو فوؽ كل 
 جضُّقولو تعأب:  شيء كىو عاؿ على كل شيء كأنو فوؽ العرش كأنو فوؽ السماء مثل

َّجع مظ حط مض خض حض
َّيي ىي مي خيُّ ،(ُ)

 رئُّ ،(ِ)
َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ ،(ّ)
َّمث

َّمم ام يل ىلُّ ،(ْ)
َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ ،(ٓ)

(ٔ)، 
َّمج حج مث هتُّ

َّمك لك اك يقُّ ،(ٕ)
ُب سبعة مواضع إٔب أف  (ٖ)

قاؿ: إٔب أمثاؿ ذلك ٩با ال يكاد ٰبصى إال بالكلفة كُب األحاديث الصحاح كا٢بساف ما ال 
ٰبصى إال بالكلفة مثل قصة معراج الرسوؿ إٔب ربو كنزكؿ ا٤ببلئكة من عند اهلل كصعودىا 

باتوا فيكم إٔب رّٔم إليو كقولو ُب ا٤ببلئكة الذين يتعاقبوف فيكم بالليل كالنهار. فيعرج الذين 
أال تأمنوني كأنا أمين من في »فيسأ٥بم كىو أعلم ّٔم كُب الصحيح ُب حديث ا٣بوارج 

إٔب أف قاؿ: إٔب أمثاؿ ذلك ٩با ال ٰبصيو إال  «السماء يأتيني خبر السماء صباحان كمساء
لغ العلـو الضركرية اهلل ٩با ىو من أبلغ ا٤بتواترات اللفظية كا٤بعنوية الٍب تورث علمان يقينان من أب

أف الرسوؿ ا٤ببلغ عن اهلل ألقى إٔب أمتو ا٤بدعوين أف اهلل سبحانو على العرش كأنو فوؽ 
السماء كما فطر اهلل على ذلك ٝبيع األمم عرّٔم كعجمهم ُب ا١باىلية كاإلسبلـ إال من 

 أك اجتالتو الشياطْب عن فطرتو، ٍب عن السلف ُب ذلك من األقواؿ ما لو ٝبع لبلغ مئْب
 ألوفان إْب(.أ.ىػ.

كٗبا ذكرناه يتضح للقراء أف ما نسبو أٞبد ٧بمود دىلوب إٔب السلف من تفسّب 

                                                   
 .َُسورة فاطر اآلية  (ُ)

 .ٓٓسورة آؿ عمراف اآلية ( ِ)

 .ُٔسورة ا٤بلك اآلية ( ّ)

 .ُٕسورة ا٤بلك اآلية ( ْ)

 .ُٖٓسورة النساء اآلية ( ٓ)

 .ٓسورة السجدة اآلية ( ٔ)

 .َٓسورة النحل اآلية ( ٕ)
 .ْٓسورة األعراؼ اآلية ( ٖ)
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االستواء باالستيبلء غلط كبّب ككذب صريح ال ٯبوز االلتفات إليو، بل كبلـ السلف الصاّب 
ستواء ُب ذلك معلـو كمتواتر، كىو ما أكضحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل ُب تفسّب اال

بالعلو فوؽ العرش، كأف اإلٲباف بو كاجب، كأف كيفيتو ال يعلمها إال اهلل سبحانو، كقد ركم 
ىذا ا٤بعُب عن أـ سلمة أـ ا٤بؤمنْب، كعن ربيعة بن أيب عبد الرٞبن شيخ مالك رٞبو اهلل، 
كىو ا٢بق الذم ال ريب فيو، كىو قوؿ أىل السنة كا١بماعة ببل ريب. كىكذا القوؿ ُب باقي 
الصفات من السمع كالبصر كالرضى كالغضب كاليد كالقدـ كاألصابع كالكبلـ كاإلرادة كغّب 
ذلك. كلها يقاؿ فيها إهنا معلومة من حيث اللغة العربية، فاإلٲباف ّٔا كاجب كالكيف 
٦بهوؿ لنا ال يعلمو إال اهلل سبحانو، مع اإلٲباف أف صفاتو سبحانو كلها كاملة، كأنو سبحانو 

يئا من خلقو، فليس علمو كعلمنا، كال يده كأيدينا، كال أصابعو كأصابعنا، كال ال يشبو ش
َّحي جي يه مهىه جه ينُّرضاه كرضانا إٔب غّب ذلك، كما قاؿ سبحانو: 

(ُ) 
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّكقاؿ تعأب: 
َّمهىه جه

َّخن حن جن يمُّكقاؿ تعأب:  (ِ)
كا٤بعُب: أنو ال أحد يساميو  (ّ)

 يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جهُّسبحانو، أم: يشأّو، كقاؿ عز كجل: 

َّٰذ
كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة، كالواجب على ا٤بؤمن التمسك ٗبا أخرب اهلل بو  (ْ)

كرسولو، كدرج عليو سلف األمة من الصحابة رضي اهلل عنهم كأتباعهم بإحساف، كا٢بذر 
الذين أعرضوا عن الكتاب كالسنة، كحكَّموا أفكارىم كعقو٥بم فضلوا من مقاالت أىل البدع 

كأضلوا، كاهلل ا٤بسئوؿ أف ٰبفظنا كٝبيع ا٤بسلمْب من مضبلت الفًب، كأف يعيذنا كسائر 
ا٤بسلمْب من نزغات الشيطاف كاتباع خطواتو، إنو كٕب ذلك كالقادر عليو. كصلى اهلل كسلم 

  .(ٓ)على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو."

                                                   
 .ُُسورة الشورل اآلية ( ُ)

 سورة اإلخبلص كاملة.( ِ)

 .ٓٔسورة مرًن اآلية ( ّ)

 .ْٕسورة النحل اآلية ( ْ)

-ْٗ/ِ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ٓ)
 ( مرجع سابق.ٕٗ
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 (5الملحق رقم )

 (ُ)االحتساب على من وقع فً الذبح لغٌر هللا فً سلطنة عمان

ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل ّٔداه، 
 أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرتو صحيفة الرياض ُب عددىا الصادر يـو األربعاء 
حينما خرج السلطاف قابوس من ا٤بستشفى ُب  ىػ، عما فعلو بعض الناس،ُُْٔ/ْ/ُٖ
 لة من عقر بعض األنعاـ فرحا بسبلمتو. كفقو اهلل ٤با فيو رضاه. بلص

ك٤با كاف ىذا األمر قد ٱبفى حكمو على بعض الناس، كقد كاف أىل ا١باىلية يعقركف 
ال عقر في »لعظمائهم... فأنكر النيب عليو الصبلة كالسبلـ عليهم ذلك كقاؿ: 

رأيت أف أبْب للقراء حكم ىذا األمر، نصيحة هلل كلعباده، كأداء لواجب  (ِ)«ـاإلسال
 الدعوة إٔب اهلل كنشر أحكامو سبحانو بْب الناس. 

فأقوؿ: إف الذبح هلل سبحانو قربة عظيمة كعبادة تقرب إليو سبحانو فبل ٯبوز صرفها 
لغّبه، فعقر الذبائح للملوؾ كالسبلطْب كالعظماء كالتقرب إليهم بذلك يعترب من الذبح لغّب 

 مج حج مث هت مت خت حتُّاهلل، كيعترب من الشرؾ باهلل كما قاؿ اهلل سبحانو: 

َّجضحض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح
(ّ). 

 يث ىث مثنث زث رثُّالنسك ىو الذبح. كقاؿ عز كجل: ك 
َّىفيف

َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخُّكقاؿ سبحانو:  (ْ)
(ٓ) 

                                                   
 ىػ. حوؿ عقر بعضُُْٔ/ْ/ُٖبياف صدر من مكتب ٠باحتو تعليقا على ما نشر ُب جريدة الرياض بتاريخ ( ُ)

 األنعاـ للملوؾ كاألمراء.
 .ُِٗٓٓ، كأٞبد ُب باقي مسند ا٤بكثرين من الصحابة برقم َِٖٓركاه أبو داكد ُب ا١بنائز برقم ( ِ)
 .ُّٔ-ُِٔسورة األنعاـ اآليتاف ( ّ)
 .ِ-ُسورة الكوثر اآليتاف ( ْ)
 .ٓسورة البينة من اآلية ( ٓ)
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أخرجو اإلماـ مسلم ُب  (ُ)«لعن اهلل من ذبح لغير اهلل»كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
 صحيحو.

فبل ٯبوز ألحد أف يتقرب إٔب السبلطْب كا٤بلوؾ كالعظماء بالذبح ٥بم عند مقابلتهم، 
 تشفى، أك عند قدكمهم إٔب أم بلد.عند خركجهم من ا٤بسأك 

كما ال ٯبوز التقرب بالذبح للجن، أك ا٤ببلئكة، أك الكواكب أك األصناـ، أك 
 أصحاب القبور، أك غّبىم من ا٤بصلوقْب لؤلدلة ا٤بذكورة. 

أما إف كاف الذبح يقصد بو التقرب إٔب اهلل سبحانو كالشكر لو، كال يقصد بو تعظيم 
وؾ كالسبلطْب، فهو ُب ىذه ا٢باؿ يعترب منكرا كتشبها بأىل ا١باىلية ُب عقرىم الذبائح ا٤بل

 لعظمائهم كعلى قبورىم، ككسيلة من كسائل الذبح لغّب اهلل. 
 (ِ)«ال عقر في اإلسالـ»كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

أما إذا ذبح اإلنساف للضيف  (ّ)«من تشبو كقـو فهو منهم»كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 
أك ألىلو فهذا شيء ال بأس بو، بل ىو مشركع إذا دعت ا٢باجة إليو، كليس من الذبح لغّب 
اهلل، بل ىو ٩با أباحو اهلل سبحانو لعباده؛ كقد جاءت األدلة الكثّبة من الكتاب كالسنة 

 على إباحة مثل ىذا األمر. 
ْب ٤با يرضيو، كأف ٲبنحنا ٝبيعا الفقو ُب دينو كاهلل ا٤بسئوؿ أف يوفقنا كٝبيع ا٤بسلم

كصلى .... أف يصلح ٝبيع كالة أمر ا٤بسلمْبكالثبات عليو، كأف ينصر دينو كيعلي كلمتو، ك 
من سار على هنجو إٔب يـو اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا ٧بمد كعلى آلو كأصحابو ك 

ة كبار العلماء كإدارة البحوث العلمية كرئيس ىيئ مفٍب عاـ ا٤بملكة العربية السعوديةالدين. 
  .(ْ)"عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز كرئيس آّلس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي كاإلفتاء

                                                   
 .ّْْٔكالنسائي ُب الضحايا برقم ، ّٖٓٔ، كّٕٓٔركاه مسلم ُب األضاحي برقم ( ُ)
 .ُِٗٓٓ، كأٞبد ُب باقي مسند ا٤بكثرين برقم َِٖٓركاه أبو داكد ُب ا١بنائز برقم ( ِ)
 .ْٖٖٔ، كأٞبد ُب مسند ا٤بكثرين برقم ُِّٓركاه أبو داكد ُب اللباس برقم ( ّ)
-ّّٗ/ٗيب: د. ٧بمد الشويعر )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتْ)

 ( مرجع سابق.ّٓٗ
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 (6الملحق رقم )
 االحتساب على من كتب أبٌات فٌها استغاثة بغٌر هللا تعالى

كمن اىتدل ّٔداه، ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو "
ىػ أبياتا َُّٗ/ْ/ُٗالصادر  ُٓآّتمع الكويتية ُب عددىا  أما بعد فقد نشرت صحيفة

ٙبت عنواف )ُب ذكرل ا٤بولد النبوم الشريف( تتضمن االستغاثة بالنيب صلى اهلل عليو كسلم 
كاالستنصار بو إلدراؾ األمة كنصرىا كٚبليصها ٩با كقعت فيو من التفرؽ كاالختبلؼ، 

 إمضاء من ٠بت نفسها )آمنة(، كىذا نص من األبيات ا٤بشار إليها:ب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ عا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 يشػػػػعل ا٢بػػػػرب كيصػػػػلى مػػػػن لظاىػػػػا
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 اػُب ظػػػػػبلـ الشػػػػػك قػػػػػد طػػػػػاؿ سراىػػػػػ
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ُب متاىػػػػات األسػػػػى ضػػػػاعت رؤاىػػػػا
 

 إٔب أف قالت:
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل أدرؾ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 ظػػبلـ الشػػك قػػد طػػاؿ سػػراىا ُب
 

 ا عجلتػػػػػػػػػػوػعجػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػ
 

 وػْب ناديػػػػػػت اإللػػػػػػػيػػػػػػـو بػػػػػػدر حػػػػػػ
 

 ان ػرائعػػػػػػػػ فاسػػػػػػػػتحاؿ الػػػػػػػػذؿ نصػػػػػػػػران 
 

 اػال تراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نودان ػإف هلل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  اهلل أكرب ىكذا توجو ىذه الكاتبة نداءىا كاستغاثتها إٔب
ف النصر بيد اهلل كحده، ليس ذلك أطالبة منو إدراؾ األمة بتعجيل النصر، ناسية أك جاىلة 

بيد النيب صلى اهلل عليو كسلم كال غّبه من ا٤بصلوقات، كما قاؿ اهلل سبحانو ُب كتابو ا٤ببْب: 
َّزن رن مم ام يل ىل مل يكُّ

 يب ىب نب مبُّكقاؿ عز كجل:  (ُ)
َّىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت

(ِ). 
كقد علم بالنص كاإلٝباع أف اهلل سبحانو خلق ا٣بلق ليعبدكه، كأرسل الرسل كأنزؿ 

                                                   
 .ُِٔسورة آؿ عمراف اآلية ( ُ)
 .َُٔسورة آؿ عمراف اآلية ( ِ)
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 نئ مئ زئ رئ ُّّٰالكتب، لبياف تلك العبادة، كالدعوة إليها، كما قاؿ سبحانو: 
َّىئ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ: كقاؿ تعأب (ُ)

َّىب
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّكقاؿ تعأب:  (ِ)

َّىن من خن
 نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّ كقاؿ عز كجل:  (ّ)

َّخئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن
فأكضح سبحانو ُب ىذه اآليات . (ْ)

احملكمات أنو ٓب ٱبلق الثقلْب إال ليعبدكه كحده، ال شريك لو، كبْب أنو أرسل الرسل عليهم 
الصبلة كالسبلـ لؤلمر ّٔذه العبادة كالنهي عن ضدىا، كأخرب عز كجل أنو أحكم آيات  

و كفصلها لئبل يعبد غّبه سبحانو، كالعبادة ىي توحيده كطاعتو، بامتثاؿ أكامر كترؾ كتاب
 مس خس حس جس مخُّنواىيو، كقد أمر اهلل بذلك ُب آيات كثّبة، منها قولو سبحانو: 

َّجض مص خص حص
َّمن زن رن مم ام يلُّاآلية، كقولو عز كجل:  (ٓ)

(ٔ). 
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ: كقولو سبحانو
َّنث مث

كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة كلها تدؿ على كجوب إخبلص العبادة  (ٕ)
هلل كحده كترؾ عبادة ما سواه من األنبياء كغّبىم، كال ريب أف الدعاء من أىم أنواع العبادة 

 مث هت مت خت حت جتُّكأٝبعها فوجب إخبلصو هلل كحده كما قاؿ عز كجل: 
َّمج حج

َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّقاؿ عز كجل: ك  (ٖ)
(ٗ) 

ألف )أحدا( نكرة ُب سياؽ النهي، فتعم كل ؛ ٝبيع ا٤بصلوقات من األنبياء كغّبىم كىذا يعم

                                                   
 .ٔٓسورة الذاريات اآلية ( ُ)
 .ّٔسورة النحل اآلية ( ِ)
 .ِٓسورة األنبياء اآلية ( ّ)
 .ِ-ُسورة ىود اآليتاف ( ْ)
 .ٓسورة البينة اآلية ( ٓ)
 .ِّسورة اإلسراء اآلية ( ٔ)
 .ّ-ِسورة الزمر اآليتاف ( ٕ)
 .ُْسورة غافر اآلية ( ٖ)
 .ُٖسورة ا١بن اآلية ( ٗ)
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َّخن حن جن مم خم حم جم هل مل خلُّمن سول اهلل سبحانو، كقاؿ تعأب: 
(ُ) 

كىذا خطاب للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كمعلـو أف اهلل سبحانو قد عصمو من الشرؾ كإ٭با 
َّحي جي ٰه مه جه هنُّا٤براد من ذلك ٙبذير غّبه ٍب قاؿ عز كجل: 

فإذا   (ِ)
كاف سيد كلد آدـ عليو الصبلة كالسبلـ لو دعا غّب اهلل يكوف من الظا٤بْب، فكيف بغّبه، 

َّري ٰى ينُّكالظلم إذا أطلق يراد بو الشرؾ األكرب، كما قاؿ سبحانو: 
(ّ) 

َّرئ ّٰ ِّ ُُّّكقاؿ تعأب: 
علم ّٔذه اآليات كغّبىا أف دعاء غّب اهلل من . ف(ْ)

كاألصناـ كغّبىا، شرؾ باهلل عز كجل يناُب العبادة الٍب خلق اهلل الثقلْب األموات كاألشجار 
من أجلها، كأرسل الرسل كأنزؿ الكتب لبياهنا، كالدعوة إليها كىذا معُب )ال إلو إال اهلل( فإف 
معناىا: ال معبود ٕبق إال اهلل فهي تنفي العبادة عن غّب اهلل كتثبتها هلل كحده، كما قاؿ اهلل 

َّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ :سبحانو
كىذا  (ٓ)

ىو أصل الدين كأساس ا٤بلة، كال تصح العبادات إال بعد صحة ىذا األصل، كما قاؿ 
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّتعأب: 

َّمخ جخ مح
 هت مت خت حت جت هبُّكقاؿ سبحانو:  (ٔ)

َّمث
 أف ال يعبد إال اهلل كحده.أحدىما: كدين اإلسبلـ مبِب على أصلْب عظيمْب:  (ٕ)

أف ال يعبد إال بشريعة نبيو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كىذا معُب شهادة الثاني:  كحده.
أف ال إلو إال اهلل، فمن دعا األموات من األنبياء كغّبىم، أك دعا األصناـ أك األشجار، أك 
األحجار أك غّب ذلك من ا٤بصلوقات، أك استغاث ّٔم، أك تقرب إليهم بالذبائح كالنذكر، 

أك سجد ٥بم، فقد اٚبذىم أربابا من دكف اهلل، كجعلهم أندادا لو سبحانو، أك صلى ٥بم، 
                                                   

 َُٔسورة يونس اآلية ( ُ)
 .َُٔسورة يونس اآلية ( ِ)
 .ِْٓسورة البقرة اآلية ( ّ)
 .ُّسورة لقماف اآلية ( ْ)
 .ِٔسورة ا٢بج اآلية ( ٓ)
 .ٓٔسورة الزمر اآلية ( ٔ)
 .ٖٖسورة األنعاـ اآلية ( ٕ)
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كىذا يناقض ىذا األصل، كيناُب معُب ال إلو إال اهلل، كما أف من ابتدع ُب الدين ما ٓب يأذف 
 رئ ّٰ ُِّّرسوؿ اهلل، كقد قاؿ اهلل عز كجل:  بو اهلل ٓب ٰبقق معُب شهادة أف ٧بمدان 

َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ
ماؿ ىي أعماؿ من مات على الشرؾ كىذه األع (ُ)

باهلل عز كجل، كىكذا األعماؿ ا٤ببتدعة الٍب ٓب يأذف ّٔا اهلل، فإهنا تكوف يـو القيامة ىباء 
من أحدث في »منثورا، لكوهنا ٓب توافق شرعو ا٤بطهر، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

قد كجهت استغاثتها  متفق على صحتو كىذه الكاتبة «أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
كدعاءىا للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأعرضت عن رب العا٤بْب، الذم بيده النصر كالضر 

كال شك أف ىذا ظلم عظيم كخيم، كقد أمر اهلل عز  كالنفع، كليس بيد غّبه شيء من ذلك.
كجل بدعائو سبحانو، ككعد من يدعوه باالستجابة، كتوعد من استكرب عن ذلك بدخوؿ 

 جي يه ىه جهمه ين ىن من خنُّ، كما قاؿ عز كجل: جهنم
َّيي ىي مي خي حي

أم صاغرين ذليلْب، كقد دلت ىذه اآلية  (ِ)
الكرٲبة على أف الدعاء عبادة، كعلى أف من استكرب عنو فمأكاه جهنم، فإذا كانت ىذه 
حاؿ من استكرب عن دعاء اهلل، فكيف تكوف حاؿ من دعا غّبه، كأعرض عنو، كىو 

 حط مضُّكل شيء كالقادر على كل شيء كما قاؿ سبحانو: سبحانو القريب ا٤بالك ل
 لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
َّجل مك

كقد أخرب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٢بديث الصحيح أف  (ّ)
احفظ اهلل »، كقاؿ البن عمو عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: «الدعاء ىو العبادة»

 «فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلليحفظك احفظ اهلل تجده تجاىك إذا سألت 
 أخرجو الَبمذم كغّبه.

ركاه  «من مات كىو يدعو هلل ندا دخل النار»كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 
البصارم، كُب الصحيحْب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو سئل: أم الذنب أعظم؟ قاؿ 

                                                   
 .ِّسورة الفرقاف اآلية ( ُ)
 .َٔسورة غافر اآلية ( ِ)
 .ُٖٔسورة البقرة اآلية ( ّ)
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كالند: ىو النظّب كا٤بثيل فكل من دعا غّب اهلل، أك  «كىو خلقك أف تجعل هلل ندان »
استغاث بو أك نذر لو، أك ذبح لو أك صرؼ لو شيئا من العبادة سول ما تقدـ، فقد اٚبذه 

أما . أك غّب ذلك من ا٤بصلوقات نمان ص، أك أك جنيان  ، أك ملكان أك كليان  ، سواء كاف نبيان ندان 
كاالستعانة بو ُب األمور ا٢بسية، الٍب يقدر عليها فليس سؤاؿ ا٢بي ا٢باضر ٗبا يقدر عليو، 

ا١بائزة بْب ا٤بسلمْب، كما قاؿ تعأب ُب قصة  ذلك من الشرؾ، بل من األمور العادية
َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّموسى: 

ككما قاؿ تعأب ُب قصة  (ُ)
َّجي ٰه مه جهُّموسى أيضا: 

ككما يستغيث اإلنساف بأصحابو ُب ا٢برب،  (ِ)
كقد أمر اهلل نبيو . ببعض ور الٍب تعرض للناس، كٰبتاجوف فيها إٔب بعضهمكغّبىا من األم

، فقاؿ ُب سورة ا١بن: كال ضران  صلى اهلل عليو كسلم أف ٱبرب أمتو أنو ال ٲبلك ألحد نفعان 
َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ

كقاؿ  (ّ)
 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّتعأب ُب سورة األعراؼ: 

ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين
(ْ) .

كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة كىو صلى اهلل عليو كسلم ال يدعو إال ربو، ككاف ُب يـو بدر 
يا رب انجز لي ما »يستغيث باهلل، كيستنصره على عدكه كيلح ُب ذلك، كيقوؿ: 

قاؿ الصديق األكرب أبو بكر رضي اهلل عنو: حسبك يا رسوؿ اهلل، فإف اهلل  حٌب «كعدتني
 يل ىل مل خلُّمنجز لك ما كعدؾ كأنزؿ اهلل سبحانو ُب ذلك قولو تعأب: 

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه

رىم سبحانو ُب ىذه فذكٌ  (ٓ)
ىم با٤ببلئكة، ٍب بْب سبحانو أف النصر اآليات استغاثتهم، كأخرب أنو استجاب ٥بم بإمداد

 .ليس من ا٤ببلئكة، إ٭با أمدىم ّٔم، للتبشّب بالنصر، كالطمأنينة
                                                   

 .ُٓسورة القصص اآلية ( ُ)
 .ُِسورة القصص اآلية ( ِ)
 .ُِ-َِسورة ا١بن اآليتاف ( ّ)
 .ُٖٖسورة األعراؼ اآلية ( ْ)
 .َُ-ٗسورة األنفاؿ اآليتاف ( ٓ)
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كقاؿ عز كجل ُب  َّمم ام يل ىل مل يكُّكبْب أف النصر من عنده فقاؿ: 
َّىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىنُّسورة آؿ عمراف: 

(ُ) 
لك أف ما أعطاىم من فبْب ُب ىذه اآلية: أنو سبحانو ىو الناصر ٥بم يـو بدر، فعلم بذ

السبلح كالقوة، كما أمدىم بو من ا٤ببلئكة، كل ذلك من أسباب النصر، كالتبشّب 
كالطمأنينة، كليس النصر منها، بل ىو من عند اهلل كحده، فكيف ٯبوز ٥بذه الكاتبة أك 

استغاثتها كطلبها النصر إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم كتعرض عن رب  غّبىا أف توجو
، ا٤بالك لكل شيء كالقادر على كل شيء؟! ال شك أف ىذا من أقبح ا١بهل، بل العا٤بْب

من أعظم الشرؾ فالواجب على الكاتبة أف تتوب إٔب اهلل سبحانو توبة نصوحا، كذلك 
نو، كالعـز على عدـ العود إليو، تعظيما هلل كإخبلصا عبالندـ على ما كقع منها، كاإلقبلع 

لو، كامتثاال ألمره كحذرا ٩با هنى عنو، ىذه ىي التوبة النصوح، كإذا كانت من حق ا٤بصلوقْب 
كجب ُب التوبة أمر رابع، كىو رد ا٢بق إٔب مستحقو، أك ٙبللو منو، كقد أمر اهلل عباده 

 خم حم جم هل مل خل حلُّبالتوبة، ككعدىم قبو٥با كما قاؿ تعأب: 

َّمم
 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئُّكقاؿ ُب حق النصارل:  (ِ)

َّمب
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ كقاؿ تعأب:  (ّ)
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىق يف ىفُّكقاؿ تعأب: . (ْ)َّمت زت رت يب نبىب مب زب
َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

(ٓ). 
اإلسالـ يهدـ ما كاف قبلو »أنو قاؿ:  كصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كلعظم خطر الشرؾ، ككونو أعظم الذنوب، كخشية االغَبار  «كالتوبة تجب ما كاف قبلها
                                                   

 .ُِّسورة آؿ عمراف اآلية ( ُ)
 ُّالنور اآلية سورة ( ِ)
 .ْٕسورة ا٤بائدة اآلية ( ّ)
 .َٕ-ٖٔسورة الفرقاف اآليات ( ْ)
 .ِٓسورة الشورل اآلية ( ٓ)
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ٗبا صدر من ىذه الكاتبة، كلوجوب النصح هلل كلعباده، حررت ىذه الكلمة ا٤بوجزة، كأسأؿ 
ٝبيعا، كأف ٲبن علينا ٝبيعا اهلل عز كجل أف ينفع ّٔا، كأف يصلح أحوالنا كأحواؿ ا٤بسلمْب 

بالفقو ُب الدين، كالثبات عليو، كأف يعيذنا كا٤بسلمْب من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا إنو 
كٕب ذلك كالقادر عليو كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٧بمد كآلو 

 .(ُ)"كصحبو
  

                                                   
-ُُٓ/ُ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ُ)

 ( مرجع سابق.ُٕٓ
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 (7الملحق رقم )
فً وضع القبر فً  االحتساب على وصٌة الشٌخ عبد الحلٌم محمود

 المسجد

من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ا٤بكـر ٠باحة الدكتور: عبد ا٢بليم "
 ٧بمود شيخ األزىر كفقو اهلل كنصر بو ا٢بق آمْب.

 سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، كبعد: 
فقد اطلعت على كلمة للشيخ ٧بمد علي عبد الرحيم رئيس ٝباعة أنصار السنة 

ىػ، قد تضمنت خربا نشرتو جريدة ا١بمهورية ُّٕٗمنشورة ُب ٦بلة )التوحيد( عدد شعباف 
ـ نصو كما يأٌب: )أقاـ الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمود شيخ  ُٕٕٗ/ٓ/ُٕب عددىا الصادر ُب 

األزىر مسجدا ُب قريتو ]السبلـ[ ٗبركز بلبيس، كأكصى عند كفاتو: بأف يدفن ُب ىذا 
 ا٤بسجد( انتهى ا٣برب.

 الكلمة ا٤بذكورة النصيحة لسماحتكم بعدـ اإلقداـ على ىذا العمل ا٤بصالف كُب
ألىداؼ الشريعة ا٤بطهرة من ٚبصيص بيوت اهلل للصبلة كالعبادة كالذكر كالدعاء كاالستغفار 
كتبلكة القرآف، ال للدفن فيها كاٚباذىا مقابر. كقد كدرين ىذا ا٣برب كثّبا، كاستغربت حصولو 

كالذم نرجو أف يكوف غّب صحيح؛ ٤با قد عرؼ عن تسرع كثّب  -صحإف -من ٠باحتكم 
من أصحاب الصحف ُب تشويو األخبار، كنقلها على غّب كجهها الصحيح، يضاؼ إٔب 
ذلك: أننا نستبعد كثّبا خفاء حكم اٚباذ القبور ُب ا٤بساجد عليكم؛ ٤با ثبت من األحاديث 

كسائل  عنو؛ لكوف ذلك كسيلة عظيمة منالكثّبة الصحيحة الصرٰبة ُب ٙبرًن ذلك، كالنهي 
الشرؾ، كتعلق الكثّب من العامة كا١بهاؿ بأصحاب تلك األضرحة، كافتتاهنم ّٔم كدعائهم 
إياىم من دكف اهلل، كجعلهم شركاء هلل ُب طلب النفع كدفع الضر، كقضاء ا٢بوائج ٩با ال 

كا١بهلة عند قرب البدكم  كالواقع من العامة -كما ال ٱبفى-ٯبوز طلبو إال من اهلل عز كجل 
كا٢بسْب كغّبٮبا من القبور ا٤بعظمة شاىد بذلك، كما أنو غّب خاؼ على ٠باحتكم ما 
صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من لعن اليهود كالنصارل على اٚباذ قبور أنبيائهم 
 مساجد، كقولو صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه مسلم ُب صحيحو، عن جندب بن عبد اهلل
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أال كإف من كاف قبلكم  »البجلي رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
كانوا يتخذكف قبور أنبيائهم كصالحيهم مساجد، أال فال تتخذكا القبور مساجد؛ فإني 

كال شك أف الدفن فيها داخل ُب اٚباذ القبور مساجد الذم كرد ُب  .«(ُ)أنهاكم عن ذلك
 : التحذير منو، كلعن من فعلو.األحاديث ا٤بذكورة

 -إف كانت قد صدرت منك-فالواجب على ٠باحتكم العدكؿ عن ىذه الوصية 
كإعبلف ذلك ُب الصحف احمللية، مع بياف أسباب العدكؿ عنها؛ براءة للذمة، كنصحا 
لؤلمة، كحرصا على أف ال يظن بسماحتكم إجازة مثل ىذا العمل ا٣بطّب ا٤بصالف للشريعة 

ال سيما كأنتم قدكة لعامة الناس، فاحذركا أف تسنوا سنة يكوف عليكم كزرىا، احملمدية، 
 كمثل كزر من اقتدل بكم فيها أك أجازىا إٔب يـو القيامة.

أما إف كاف ا٣برب غّب صحيح، فالواجب التنبيو على ذلك ُب الصحف الرائجة حٌب 
 يعلم براءتكم منو.

كأنصار ا٢بق، كأف يثبتنا كإياكم على  كأسأؿ اهلل أف ٯبعلنا كإياكم من دعاة ا٥بدل
 .(ِ)"دينو، إنو جواد كرًن. كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو.

  

                                                   
 (.ِّٓ( صحيح مسلم ا٤بساجد كمواضع الصبلة )ُ)

-ّّّ/ٖ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ِ)
 ( مرجع سابق.ّّْ
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 ( 8الملحق رقم )
 االحتساب على صالح محمد جمال اعتراضه على

 (ُ)المولدخطبة المسجد الحرام فً التحذٌر من بدعة 

نبينا ٧بمد كآلو كصحبو "ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على سيد األكلْب كاآلخرين 
 أٝبعْب.

أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبو الشيخ صاّب ٧بمد ٝباؿ ٔبريدة الندكة ُب عدد 
ىػ ٙبت عنواف )خطب ا١بمعة كحوادث الساعة(. كقد ساءين ما َُْٓ/ْ/ِاالثنْب 

تضمنو من اعَباض الكاتب على خطيب ا٤بسجد ا٢براـ، كما قالو الكاتب عن ا٤بولد 
 كما قالو ُب ا٤بآدب الٍب يقيمها أىل ا٤بيت ُب اليـو الثالث من الوفاة.النبوم. 

فالكاتب ىداه اهلل إٔب الصواب خاض ُب ىذه األمور بغّب علم، كاعَبض على 
ا٣بطيب كاعترب حديثو كبلما ٩ببل كىذا اعَباض بالباطل. ألف ما قالو ا٣بطيب حق كُب ٧بلو، 

ركؼ كالنهي عن ا٤بنكر الذم أمر اهلل بو كرسولو كليس كبلما ٩ببل بل ىو من األمر با٤بع
صلى اهلل عليو كسلم. كقد لعن بِب إسرائيل لتصاذ٥بم ُب األمر با٤بعركؼ كتركهم ا٤بنكر يظهر 

 خم حم جم يل ىل مل خلُّبْب قومهم فبل يغّبكنو، فقاؿ عز كجل: 
 جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم
 .(ِ)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي

ة سليم اإلٲباف بربو أف يتصف بعمل كفار بِب إسرائيل كال يرضى مسلم صحيح العقيد
ُب عدـ إنكار ا٤بنكر كالتساىل بو كعدـ التحذير منو، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

إف الناس إذا رأكا المنكر فلم يغيركه أكشك أف يعمهم اهلل »عليو كسلم أنو قاؿ: 
د قامت األدلة الشرعية على أنو ال . أما ما يتعلق باالحتفاؿ با٤بولد النبوم فق(ّ)«بعقابو

ٯبوز االحتفاؿ ٗبولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال غّبه، ألف ذلك من البدع احملدثة، 
                                                   

 .ّْٕإٔب  ّٗٔمن ص  ُِنشرت ُب ٦بلة البحوث اإلسبلمية العدد ( ُ)

 .ٕٗ-ٖٕسورة ا٤بائدة اآلية ( ِ)

 ركاه ابن ماجو ُب الفًب ّٔذا ا٤بعُب.( ّ)
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لكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٓب يفعلو كال أحد من خلفائو الراشدين أك أصحابو 
ُب القركف ا٤بفضلة كىم أعلم  رضواف اهلل عليهم أٝبعْب كٓب يفعلو أيضا التابعوف ٥بم بإحساف

الناس بالسنة، كأكمل حبا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأحرص على متابعة شرعو ٩بن 
من أحدث في أمرنا ىذا ما »بعدىم. كقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

 عليكم بسنتي كسنة»أم: مردكد عليو. كقاؿ ُب حديث أخر:  (ُ)«ليس منو فهو رد
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدم تمسكوا بها كعضوا عليها بالنواجذ كإياكم 

 .(ِ)«كمحدثات األمور فإف كل محدثة بدعة ككل بدعة ضاللة
ففي ىذين ا٢بديثْب ٙبذير شديد من إحداث البدع كالعملبها، كقد قاؿ سبحانو ُب  

َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّكتابو ا٤ببْب: 
كقاؿ عز كجل:  (ّ)

َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّ
كقاؿ  (ْ)

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّتعأب: 
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

َّيي
 مب خب حبُّكذـ سبحانو من شرع ُب دين اهلل ما ٓب يأذف بو فقاؿ:  (ٓ)

َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب
(ٔ). 

كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة، كإحداث مثل ىذه ا٤بوالد يفهم منو أف اهلل سبحانو ٓب 
يكمل الدين ٥بذه األمة كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٓب يبلغ األمة ما ينبغي أف تعمل بو 
حٌب جاء ىؤالء ا٤بتأخركف فأحدثوا ُب شرع اهلل ما ٓب يأذف بو زاعمْب أف ذلك ٩با يقرّٔم إٔب 

، كىذا ببل شك فيو خطر عظيم كاعَباض على اهلل سبحانو، كعلى رسولو صلى اهلل عليو اهلل

                                                   
 (.ُٕ( كمسلم ُب كتاب األقضية )ٓالبصارم ُب كتاب الصلح )ركاه ( ُ)

 ركاه الَبمذم ُب العلم كابن ماجو ُب ا٤بقدمة كأبو داككد ُب السنة.( ِ)

 .ٕسورة ا٢بشر اآلية ( ّ)

 .ّٔسورة النور اآلية ( ْ)

 .ََُسورة التوبة اآلية ( ٓ)

 .ُِسورة الشورل اآلية ( ٔ)
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كسلم، ألف اهلل سبحانو قد أكمل لعباده الدين كأًب عليهم النعمة، كرسولو صلى اهلل عليو 
 كسلم قد بلغ الببلغ ا٤ببْب.

ؿ صلى اهلل فلو كاف االحتفاؿ با٤بوالد من الدين الذم يرضاه اهلل سبحانو لبينو الرسو 
عليو كسلم لؤلمة أك فعلو ُب حياتو أك فعلو أصحابو رضي اهلل عنهم، فلما ٓب يقع شيء من 
ذلك علم أنو ليس من اإلسبلـ ُب شيء. بل ىو من احملدثات الٍب حذر منها رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم أمتو كما تقدـ ذلك ُب ا٢بديثْب السابقْب، كقد جاء ُب معناٮبا 

أما بعد فإف خير »خرل مثل قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب خطبة ا١بمعة: أحاديث أ
الحديث كتاب اهلل كخير الهدم ىدم محمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور 

 ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو. «محدثاتها ككل بدعة ضاللة
يمية، كقد صرح ٝباعة من العلماء بإنكار ا٤بوالد كالتحذير منها كشيخ اإلسبلـ ابن ت

كالشاطيب، كآخرين عمبل باألدلة ا٤بذكورة كغّبىا، كخالف بعض ا٤بتأخرين فأجازىا إذا ٓب 
تشتمل على شيء من ا٤بنكرات كالغلو ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ككاختبلط 
النساء بالرجاؿ كاستعماؿ آالت ا٤ببلىي كغّب ذلك ٩با ينكره الشرع ا٤بطهر، كظنوا أهنا من 

سنة، كالقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيو الناس إٔب كتاب اهلل كسنة رسولو ٧بمد البدع ا٢ب
إٔب كتاب اهلل  - كىي االحتفاؿ با٤بولد -صلى اهلل عليو كسلم، كقد رددنا ىذه ا٤بسألة 

سبحانو فوجدناه يأمرنا باتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما جاء بو كٰبذرنا أف نشرع ُب 
بو، كٱبربنا بأف اهلل سبحانو قد أكمل ٥بذه األمة دينها، كليس ىذا االحتفاؿ  دينو ما ٓب يأذف

 ٩با جاء بو الرسوؿ فيكوف ليس من الدين الذم أكملو اهلل لنا كأمرنا باتباع الرسوؿ فيو.
كقد رددنا ذلك أيضا إٔب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فلم ٪بد فيها أنو فعلو 

صحابو رضي اهلل عنهم، فعلمنا بذلك أنو ليس من الدين بل ىو من كال أمر بو كال فعلو أ
البدع احملدثة، كمن التشبو باليهود كالنصارل ُب أعيادىم، كبذلك يتضح لكل من لو أدىن 
بصّبة كرغبة ُب ا٢بق كإنصاؼ ُب طلبو أف االحتفاؿ با٤بوالد ليس من دين اإلسبلـ، بل ىو 

كرسولو بَبكها كا٢بذر منها. كال ينبغي لعاقل أف يغَب بكثرة من البدع احملدثات الٍب أمرنا اهلل 
من يفعلو من الناس ُب سائر األقطار فإف ا٢بق ال يعرؼ بكثرة الفاعلْب، كإ٭با يعرؼ باألدلة 
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َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّالشرعية. قاؿ اهلل تعأب: 
(ُ) 

د كنصح هلل كلعباده كا٣بطيب ُب ا٤بسجد ا٢براـ كفقو اهلل قد أحسن ُب إنكاره بدعة ا٤بول
بأسلوب حسن كأدلة كاضحة على أعظم منرب إسبلمي حٌب تعم الفائدة كتقـو ا٢بجة على 
من ٓب تبلغو. فاالعَباض عليو غلط ٧بض كاعَباض ُب غّب ٧بلو كجرأة على اهلل كعلى دينو 
بغّب علم كال ىدل، ك٨بالفة ٤با تقدـ من األدلة الشرعية، كليس ُب البدع شيء حسن بل  

 لها ضبللة كما قاؿ ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم.ك
أما الوالئم الٍب تقاـ للعزاء بعد ا٤بوت فبلشك أهنا من أمر ا١باىلية، كمن النياحة الٍب 
حذر منها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإف جهل الكاتب ىداه اهلل ذلك، كإ٭با السنة 

يهم إعانة ٥بم كجربا لقلؤّم، فإهنم رٗبا عند ا٤بوت أف يصنع طعاـ ألىل ا٤بيت يبعث بو إل
اشتغلوا ٗبصيبتهم كٗبن يأٌب إليهم عن إصبلح طعاـ ألنفسهم، ٤با ركل اإلماـ أٞبد كأبو 
داكد كالَبمذم كابن ماجة بسند صحيح عن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب رضي اهلل 

اصنعوا آلؿ »ألىلو:  عنهما قاؿ: ٤با جاء نعي جعفر قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 فهذا ىو السنة. «جعفر طعاما فإنو قد أتاىم ما يشغلهم

كأما صنع الطعاـ من أىل ا٤بيت للناس سواء كاف ذلك من ماؿ الورثة أك من ثلث 
ا٤بيت أك من شصص آخر فهذا ال ٯبوز. ألنو خبلؼ السنة كمن عمل ا١باىلية كما تقدـ، 

م كشغبل إٔب شغلهم. كقد ركل أٞبد كابن ماجة كألف ُب ذلك زيادة تعب ٥بم على مصيبته
كنا نعد االجتماع إٔب بإسناد جيد عن جرير بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنو أنو قاؿ: )

كٓب يثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  أىل ا٤بيت كصنعة الطعاـ بعد الدفن من النياحة(
كسلم كال عن أحد من أصحابو رضي اهلل عنهم كال عن السلف الصاّب إقامة حفل للميت 
مطلقا ال عند كفاتو كال بعد أسبوع كال بعد أربعْب يوما كال بعد سنة من كفاتو، بل ذلك 

بتداع ُب الدين كمشأّة أىل بدعة ٯبب تركها كإنكارىا كالتوبة إٔب اهلل منها ٤با فيها من اال
 ا١باىلية.

كقد قاؿ اإلماـ العبلمة أبو ٧بمد عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي رٞبو اهلل ُب  
                                                   

 .ُُٔسورة األنعاـ اآلية ( ُ)
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كتابو ا٤بغِب ما نصو: )مسألة: قاؿ كال بأس أف يصلح ألىل ا٤بيت طعاما يبعث بو إليهم كال 
طعاـ ألىل ا٤بيت يصلحوف ىم طعاما يطعموف الناس. كٝبلة ذلك أنو يستحب إصبلح 

يبعث بو إليهم إعانة ٥بم كجربا لقلؤّم فإهنم رٗبا اشتغلوا ٗبصيبتهم كٗبن يأٌب إليهم عن 
إصبلح طعاـ ألنفسهم. كقد ركل أبو داكد ُب سننو بإسناده عن عبد اهلل بن جعفر قاؿ: ٤با 

و قد اصنعوا آلؿ جعفر طعاما فإن»جاء نعي جعفر قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
فما زالت السنة فينا حتى »كركم عن عبد اهلل بن أيب بكر أنو قاؿ:  «أتاىم أمر شغلهم

فأما صنع أىل ا٤بيت طعاما للناس فمكركه؛ ألف فيو زيادة على مصيبتهم  «تركها من تركها
أف جريرا كفد على عمر فقاؿ: كشغبل ٥بم إٔب شغلهم كتشبها بصنع أىل ا١باىلية. كيركل 

ميتكم؟ قاؿ: ال قاؿ: كىل ٯبتمعوف عند أىل ا٤بيت كٯبعلوف الطعاـ؟ قاؿ  )ىل يناح على
 انتهى ا٤بقصود. نعم قاؿ ذاؾ النىوح(

كأما قوؿ الكاتب ىداه اهلل كىل كل ما ٓب يفعلو الرسوؿ كأصحابو حراـ أـ العكس 
ىو الصحيح، أم: أف األصل ُب كل األعماؿ ىو ا٢بل إال ما كرد نص بالتحرًن. فهذا 

ـ فيو إٝباؿ كإفراط كليس على إطبلقو، كالصواب أف يقاؿ: إ٭با تركو الرسوؿ صلى اهلل الكبل
عليو كسلم فيما يتعلق بالعبادات ال ٯبوز ألحد إحداثو كال تشريعو للناس. ألف العبادات 
توقيفية ال يشرع منها إال ما شرعو اهلل كرسولو، فمن أحدث شيئا من العبادات فقد شرع ُب 

يأذف بو اهلل، كيعترب بذلك مبتدعا ٨بالفا للشرع ا٤بطهر ٯبب رد بدعتو عليو الدين ما ٓب 
لؤلدلة السابقة، كمن ذلك االحتفاؿ با٤بوالد كما تقدـ، كىكذا ما كاف من أمر ا١باىلية ال 
ٯبوز ألحد إحداثو كال إقراره كإقامة ا٤بآًب بعد ا٤بوت، ألف أمر ا١باىلية كلو مرفوض كمنهي 

إف أمر »الشرع ا٤بطهر، لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حجة الوداع:  عنو إال ما أقره
 .«الجاىلية كلو موضوع

كاألحاديث ُب ىذا  «إنك امرؤ فيك جاىلية»كقولو أليب ذر ٤با عّب رجبل بأمو: 
 مئُّا٤بعُب كثّبة، كقد قاؿ اهلل سبحانو ُب كتابو ا٤ببْب لنساء النيب صلى اهلل عليو كسلم 
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َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ
 اآلية. (ُ)

أما األمور األخرل الٍب ال تعلق ٥با بالعبادات كال بأمر ا١باىلية فاألصل فيها ا٢بل إال 
ما حرمو الشرع كأنواع ا٤بآكل كا٤بشارب كالصناعات ك٫بو ذلك؛ ألف الناس أعلم بأمور 
دنياىم. كيستثُب من ذلك ما حرمو اهلل كرسولو كلبس الذىب كا٢برير للذكور، ككتشبو 
الرجاؿ بالنساء ك٫بو ذلك ٩با نص الشرع على النهي عنو فهو مستثُب من ىذه القاعدة. ك٤با 
أكجب اهلل من النصح لو سبحانو كلعباده، ك٤با ٯبب من التنبيو على األخطاء الٍب كقع فيها 
الكاتب كأعلنها، رأيت التنبيو على ذلك، كأسأؿ اهلل أف يوفقنا كالكاتب كسائر ا٤بسلمْب ٤با 

يو من القوؿ كالعمل، كأف ٲبن على ا١بميع بالتوبة النصوح، كأف يرزقنا ٝبيعا التمسك يرض
 بكتابو كسنة نبيو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كا٢بذر ٩با ٱبالفهما إنو كٕب ذلك كالقادر عليو.

كصلى اهلل كسلم على نبينا كإمامنا ٧بمد كآلو كصحبو كمن اىتدل ّٔديو إٔب يـو 
 .(ِ)الدين"

  

                                                   
 .ّّسورة األحزاب اآلية ( ُ)

-ِّٓ/ِ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ِ)
 ( مرجع سابق.ّٔٓ
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 (9الملحق رقم )

 (ُ)، دعوته إلحٌاء اآلثار النبوٌةعلى مصطفى أمٌن اباالحتس

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب، كبعد: اطلعت على "
ىػ بعنواف "آثار ا٤بدينة ا٤بنورة" َُّٖ/ٔ/ِْما نشرتو صحيفة الندكة ُب عددىا الصادر ُب 

فلما تأملت ا٤بقاؿ ا٤بشار إليو كجدتو قد اشتمل على أخطاء كثّبة بقلم األخ مصطفى أمْب 
كا٤بقتضي لذلك قوؿ النيب صلى اهلل عليو  ٯبب التنبيو عليها؛ لئبل يغَب ّٔا بعض القراء.

من رأل منكم منكرا »كقولو صلى اهلل عليو كسلم:  .«الدين النصيحة الحديث»كسلم: 
. «لم يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإليماف فليغيره بيده فإف لم يستطع فبلسانو فإف

 كإليك أيها القارئ األخطاء كا٢بجة على إنكارىا: 

أكال: قولو ُب ا٤بدينة: ىذه ا٤بدينة ا٤بقدسة ّٔا آثار كثّبة تستحق الذكرل، ك٫بن العرب 
ٓب هنتم ّٔذه اآلثار بينما نشاىد معآب باريس، كلندف ّٔا من اآلثار ما ٯبعل شعؤّا ٚبلد 

الذكرل فما بالنا ٫بن ا٤بسلمْب العرب ال هنتم بآثار العصور ا٤باضية، إٔب قولو كإ٭با ىذه 
يدعونا الكاتب ُب ىذه الكلمة إٔب التشبو بباريس كلندف ُب تعظيم  يدعو اإلسبلـ... إْب.

اآلثار، كٚبليد ذكراىا باألبنية كأشباىها، كىذا غريب، كعجيب أف يدعو مسلم إٔب التشبو 
أيها القارئ  «من تشبو بقـو فهو منهم»، كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: بأعداء اهلل

إف تعظيم اآلثار ال يكوف باألبنية، كالكتابات كالتأسي بالكفرة، كإ٭با تعظيم اآلثار يكوف 
 ، كدعوةن كعمبلن  باتباع أىلها ُب أعما٥بم آّيدة، كأخبلقهم ا٢بميدة، كجهادىم الصاّب قوالن 

كاف السلف الصاّب يعظموف آثار سلفهم الصا٢بْب، كأما تعظيم اآلثار ، ىكذا  كصربان 
باألبنية كالزخارؼ كالكتابة ك٫بو ذلك فهو خبلؼ ىدم السلف الصاّب، كإ٭با ذلك سنة 

كاألكلياء كما  اليهود كالنصارل كمن تشبو ّٔم، كىو من أعظم كسائل الشرؾ، كعبادة األنبياء
نعم،  ديث كاآلثار ا٤بعلومة ُب كتب السنة فتنبو كاحذر.يشهد بو الواقع، كتدؿ عليو األحا

ينبغي للمسلمْب أف يستعدكا ألعدائهم ُب إٯباد ا٤بصانع النافعة للمجتمع، كاخَباع األسلحة 
ا٤بناسبة للعصر، ال تأسيا بالكفرة، كلكن طاعة هلل كلرسولو، كتأسيا بالسلف الصاّب من 

                                                   
 .ُْٗ-ِْٕىػ، ص: ُّٖٗنشر ىذا الرد ُب ا١بامع الفريد، الطبعة األكٔب ( ُ)
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 ىلُّكاألصل ُب ذلك قولو تعأب:  الصحابة رضي اهلل عنهم، كمن سلك سبيلهم،

َّرن مم ام يل
َّمح جح مج حج مث هتُّكقولو تعأب:  (ُ)

(ِ) 
المؤمن القوم خير كأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف كفي كل خير »كقوؿ النيب: 

كاآليات كاألحاديث ُب ىذا  ا٢بديث. «احرص على ما ينفعك كاستعن باهلل كال تعجزف
على ا٤بسلمْب أف يوجدكا بينهم من ا٤بصانع ا٤بعُب كثّبة، ككلها تدؿ على أنو ٯبب 

كاألسلحة كأسباب العيش كا٢بياة الكرٲبة ما يقـو بكفايتهم كيغنيهم عن ا٢باجة إٔب غّبىم، 
كيعينهم على جهاد أعدائهم كٞباية مصا٢بهم، كالنصر لدينهم، كاسَبجاع أ٦بادىم السالفة، 

فى أمْب ىو تعظيم اآلثار ال ما كمن عدكاف من أرادىم أك أراد دينهم بسوء، ىذا يا مصط
 أشرت إليو من األبنية ك٫بوىا كاهلل ا٤بستعاف.

يقوؿ الكاتب مصطفى: كا٤بعرفة ال ٘بعل التقول ُب الضعف كال ُب ا٣بوؼ بل : ثانيان 
إْب، نعم ال ينبغي  ُب العلم بسنة الكوف كالوقوؼ على أسراره، كاالتصاؿ ٗبا دؽ كجل منو.

كا٣بوؼ كالتأخر عن ميادين اإلصبلح كالنفع ا٣باص كالعاـ،  أف ٘بعل التقول ُب الضعف
كالنظر ُب سنن الكوف كالتبصر ُب حكمة الرب سبحانو فيما خلق كشرع بل ٯبب أف يكوف 
أىل التقول ىم أشجع الناس على كل خّب، كأكملهم عناية بكل إصبلح؛ ألف تقواىم هلل 

التقول تنحصر ُب العلم بسنة  سبحانو تقتضي منهم ذلك، كلكن كبلـ الكاتب يوىم أف
الكوف، كالوقوؼ على أسراره، كالتأسي ٗبن بلغ ُب ىذا الباب أقصى ما ٲبكنو من العناية، 

الكوف، كالعناية بأسراره من التقول، ال أنو كل التقول؛  كليس األمر كذلك، كإ٭با العلم بسنة
اهلل عنو، عن إٲباف كصدؽ ألف التقول عند علماء الشرع: فعل ما أمر اهلل بو كترؾ ما هنى 

كإخبلص ك٧ببة كرغبة كرىبة، كمن ذلك العناية با٤بصاّب العامة كإٯباد ا٤بصانع النافعة، 
كالتأسي ٗبن سبقنا ُب ىذا ا٤بيداف من السلف الصا٢بْب، كاألئمة ا٤بتقْب، كال حرج علينا ُب 

عة الدنيوية الٍب ال أف نأخذ ٩با كقف عليو غّبنا من أسرار الكوف كاكتشف من العلـو الناف
ٚبالف الشرع ا٤بطهر، كإ٭با تعْب على ٞبايتو من كيد أعدائو كتغِب أىلو عن ا٢باجة إٔب الغّب 

                                                   
 .ُٕسورة النساء اآلية ( ُ)

 .َٔسورة األنفاؿ اآلية ( ِ)
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بالكفار بل ألف دينهم الكامل يأمرىم  بل ٯبب ذلك كيتعْب على أىل اإلسبلـ ال تأسيان 
كىؤالء با٢برص على ما ينفعهم، كا٢بذر عن كل ما يضرىم كما تقدمت األدلة على ذلك، 

الكفار الذين بلغوا ُب االخَباع الغاية ٓب يزدىم ما كصلوا إليو من العلم إال كفرا كإ٢بادا 
كىبوطا من األخبلؽ الفاضلة، كابتعادا عن األخبلؽ الكرٲبة، فبل ينبغي أف يغَب بعلمهم، 

ع كال أف يقلدكا ُب أخبلقهم كأزيائهم ا٤بصالفة لشرع اهلل كإ٭با يؤخذ من علومهم ما ينف
كتدعو ا٢باجة إليو مع التقيد بتعاليم الشريعة كاالستقامة على صراط اهلل ا٤بستقيم، كا٢بذر 
من كل ما خالف ذلك، فتنبو أيها القارئ الكرًن ٥بذا ا٤بقاـ العظيم تنج من ضبلالت كثّبة 

 كشبهات متنوعة، كاهلل ا٥بادم إٔب سواء السبيل.
ى الذين يزكركف قرب سيد الشهداء أف : يقوؿ الكاتب مصطفى: فمن الواجب علثالثان 

يلتمسوا فيو ىذه األسوة، كأف يعلموا أف اهلل ٯبزيهم ٔبهادىم لبلوغ الغاية منها كال ٯبزيهم 
إٔب أف قاؿ: كأسوة ٞبزة رضي اهلل عنو ىي ا١بهاد ُب سبيل  ّٓرد الزيارة، كالتربؾ، كالدعاء.

 اهلل لو ا٤بثل األعلى... إْب.
ٞبزة بن عبد  فيو حق كباطل، فأما ا٢بق فهو تشجيع زكار قرب أقوؿ: إف ىذا الكبلـ

ا٤بطلب رضي اهلل عنو كغّبه من ا٤بؤمنْب على تذكر أعما٥بم آّيدة الٍب قاموا ّٔا حْب كانوا 
ُب قيد ا٢بياة من ا١بهاد ُب سبيل اهلل، كالدعوة إليو، كالعناية با٤بصاّب العامة، كالتأسي ّٔم 

لكل مسلم أف يتذكره كثّبا، كأف يتأسى بأىلو ُب سائر أطوار ُب ذلك، كىذا حق ينبغي 
كقولو: إف اهلل ال ٯبزم الزائر  (ُ)حياتو حٌب يعمل كأعما٥بم، كيسّب كسّبهتم حسب الطاقة.

كىذا ببل شك خطأ ظاىر ك٨بالف لؤلحاديث الصحيحة الٍب  ّٓرد الزيارة كالتربؾ كالدعاء.
كُب بعضها  «زكركا القبور فإنها تذكركم اآلخرة» يقوؿ فيها النيب صلى اهلل عليو كسلم:

 .«كتزىد في الدنيا»
فالنصوص الواردة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا الباب تدؿ على أف مقصود 
 الزيارة تذكر اآلخرة، كالزىد ُب الدنيا، كالدعاء ألىل القبور من ا٤بسلمْب بالعافية كا٤بغفرة.

كشجع على أمر آخر يؤخذ من  ىذا كٓب يرفع بو رأسا.كالكاتب ا٤بذكور قد أعرض عن 
                                                   

 كأما الباطل فهو ما يوٮبو كبلمو من حصر ا٤بقصود بالزيارة ُب التأسي با٤بزكر ُب أعمالو الطيبة السالفة.( ُ)
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نصوص أخرل، كلو ٝبع بْب األمرين ٤با فاتو الصواب، كأما قصد الزائر للقبور التربؾ ّٔا، 
فليس ذلك من دين اإلسبلـ بل ىو من أعماؿ أىل ا١باىلية، كمن أخبلؽ عباد األكثاف، 

مسلم عن بريدة رضي اهلل عنو كقد ثبت ُب صحيح  فيجب ا٢بذر منو، كهني الزكار عنو.
السالـ »قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يعلم أصحابو إذا زاركا القبور أف يقولوا 

نسأؿ اهلل . عليكم أىل الديار من المؤمنين كالمسلمين كإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف
مر النيب صلى  كُب جامع الَبمذم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: «لنا كلكم العافية

فقاؿ السالـ عليكم يا أىل القبور يغفر اهلل لنا كلكم أنتم »اهلل عليو كسلم بقبور ا٤بدينة 
فهذه سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب زيارة القبور كبياف ا٤بقصد  «سلفنا كنحن باألثر

يس ذلك من منها، كأما التربؾ ّٔا كالبناء عليها كالكتابة عليها كقصدىا للدعاء عندىا فل
ن سنة اليهود كالنصارل كأىل ا١باىلية، نسأؿ اهلل لنا كللمسلمْب ٝبيعا مسنتو بل ىو 

 العافية من ذلك.
: يقوؿ الكاتب مصطفى ُب أثناء كبلمو: كاٚبذت بعض األمم اإلسبلمية ملوكها ارابعن 

أكلئك بنت ، كجعلت من بعض الصا٢بْب فيها أكلياء اٚبذهتم إٔب اهلل زلفى، ك٥بؤالء ك أربابان 
القباب، كأقامت عليها ا٤بساجد ال تقصد ٚبليد ذكراىم ليكوف للذكرل ُب األجياؿ أسوة 
كمثبل، بل تقصد أف تكوف القباب كا٤بساجد ٧باريب لعبادهتم، كالتوسل إٔب اهلل، كلو أهنم 

أقوؿ ُب ىذا الكبلـ حق  ْب.إأقاموا القبة أك ا٤بسجد لؤلسوة، كللذكرل لكاف ذلك خّبا... 
أما ا٢بق فهو إقرار الكاتب بوجود ىذه البدع كا٤بنكرات ُب بعض األمم اإلسبلمية،  باطل.ك 

كىذا ال شك  كانتقاده اٚباذ تلك القبب كا٤بساجد ٧باريب لعبادة األموات كالتوسل ّٔم.
فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، كنسأؿ اهلل أف يعاُب  كاقع، كمن زار البلداف آّاكرة رأل ذلك عيانان 

صلى اهلل عليو  ٤بسلمْب من ذلك، كأف ٲبنحهم الفقو ُب الدين الذم بعث اهلل بو نبينا ٧بمدان ا
كسلم حٌب يعرفوا أف ىذه احملدثات حوؿ القبور ٚبالف شرعو كتوقع ُب عبادة غّب اهلل 

كأما الباطل الذم اشتمل عليو كبلـ الكاتب فهو تفصيلو بْب اٚباذ  سبحانو كما ىو الواقع.
٤بساجد للعبادة كالتوسل، كبْب اٚباذىا لتصليد الذكرل ففرؽ بْب األكؿ كالثاين، القباب كا

كىذا "التفصيل" ليس عليو دليل بل النصوص من الكتاب كالسنة ٚبالفو، كتدؿ على أنو ال 
ألف اٚباذىا لعبادة األموات كالتوسل ّٔم  .ٯبوز اٚباذ القباب كا٤بساجد على القبور مطلقان 
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كاالستغاثة ك٫بو ذلك شرؾ أكرب من جنس عمل ا١باىلية األكٔب حوؿ البلت بالدعاء 
كالعزل كمناة كأشباىها، كاٚباذىا للذكرل كسيلة قريبة كذريعة إٔب الشرؾ بأىل القبور 
كعبادهتم مع اهلل سبحانو، ك٥بذا ا٤بعُب جاءت النصوص من الكتاب كالسنة تنكر ذلك 

ذلك ما ثبت ُب الصحيحْب عن عائشة رضي اهلل كمن  كٙبذر منو، كٙبسم كسائل الشرؾ.
لعنة اهلل على اليهود كالنصارل »عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

يحذر ما صنعوا كلوال »: قالت عائشة رضي اهلل عنها «اتخذكا قبور أنبيائهم مساجد
ب بن ، كُب صحيح مسلم عن جند«مسجدان  ذلك ألبرز قبره غير أنو خشي أف يتخذ

أال كإف من كاف قبلكم  »عبد اهلل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 
فإني  ؛أال فال تتخذكا القبور مساجد ،كانوا يتخذكف قبور أنبيائهم كصالحيهم مساجد

كُب صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل  «أنهاكم عن ذلك
 .«أف يجصص القبر كأف يقعد عليو كأف يبنى علينهى »عليو كسلم: 

فهذه األحاديث كما جاء ُب معناىا تدؿ على ٙبرًن اٚباذ ا٤بساجد كالقباب على  
لئبل يفعلوا فعل اليهود  القبور، كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حذر أمتو من ذلك.

ة عندىا كالدعاء كالنصارل من الغلو ُب تعظيم األموات، كاٚباذ قبورىم مساجد، كالصبل
ك٫بو ذلك فيقعوا ُب الشرؾ كعبادة األنبياء كالصا٢بْب من دكف اهلل كما كقع غّبىم، كىذا 
الذم خافو صلى اهلل عليو كسلم قد كقع ُب أمتو فعظموا األموات من األنبياء كالصا٢بْب 

عوات التعظيم الذم ٓب يشرعو اهلل، كبنوا على قبورىم ا٤بساجد كالقباب كصرفوا ٥بم الد
كالرغبات حٌب كقع الشرؾ احملذكر، كحصل التأسي بعباد القبور فبل حوؿ كال قوة إال باهلل 
العلي العظيم كمن ذلك ما ثبت ُب الصحيحْب من حديث أـ سلمة، كأـ حبيبة رضي اهلل 
عنهما أهنما رأتا ُب أرض ا٢ببشة كنيسة يقاؿ ٥با مارية كما فيها من الصور، فذكرتا ذلك 

أكلئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره »اهلل عليو كسلم فقاؿ: للنيب صلى 
فبْب صلى اهلل عليو  «كصوركا فيو تلك الصور أكلئك شرار الخلق عند اهلل مسجدان 

كسلم أف بناة ا٤بساجد كالقباب على القبور كا٤بصورين فيها الصور ىم شرار ا٣بلق عند اهلل، 
بْب من بناىا للعبادة أك لتصليد الذكرل، فعلم بذلك  كلعنهم ُب حديث عائشة كٓب يفصل

أف بناءىا ال ٯبوز مطلقا كما ذلك إال لكوهنا من أعظم كسائل الشرؾ، كمن أظهر أعبلمو 
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كشعائره، كىي سنة اليهود كالنصارل الٍب هنينا عن اتباعها، كحذرنا من سلوكها كما ُب قولو 
كم حذك القذة بالقذة حتى لو دخلوا لتتبعن سنن من كاف قبل»صلى اهلل عليو كسلم 
متفق عليو،  «؟فمن» :قالوا يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل قاؿ «جحر ضب لدخلتموه

فهذا ا٣برب الصحيح، يدؿ على أف ىذه األمة تسلك مسالك اليهود كالنصارل ُب الشرؾ 
ر، كيدؿ كالبدع إال من عصم اهلل من ذلك، كىم الطائفة ا٤بنصورة كما ُب األحاديث األخ

ىذا ا٣برب أيضا على ٙبذير األمة من اتباع سنن اليهود كالنصارل؛ ألف اتباعهم يفضي بأىلو 
إٔب ٨بالفة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كقد أمر اهلل سبحانو ُب كتابو الكرًن بطاعة الرسوؿ 

 مي زي ري ٰىُّصلى اهلل عليو كسلم كا٢بذر عما هنى عنو كما قاؿ تعأب: 

َّمب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي ني
(ُ). 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّكقاؿ تعأب: 

َّام
دعا إٔب كل خّب كحذر أمتو من كل شر فبل  صلى اهلل عليو كسلم كال ريب أنو (ِ)

ٯبوز ٤بن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف ٱبالف سبيلو أك يدعو إٔب غّب طريقو، كال شك أف 
البناء على القبور كاٚباذ ا٤بساجد كالقباب عليها من سبيل اليهود كالنصارل، كمن كسائل 

 التوفيق.فوجب تركها كا٢بذر منها كاهلل كٕب  الشرؾ كالضبلؿ مطلقان 
: يقوؿ الكاتب مصطفى: ككذلك البقيع ىذا ا١بزء الذم دفنوا فيو أزكاج خامسان 

كعمات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقرب إبراىيم كقبور الصحابة كاف ُب ا٤باضي 
بالقباب حٌب جاءت الدكلة الرشيدة كأزالت تلك القباب، كلكن تركت القبور كما ىي ٓب 

لبقيع مئات األلوؼ من زكار ا٤بسجد النبوم لزيارة أىل البقيع فبل تعلم، كٰبضر إٔب ىذا ا
يعرفوف من فضلهم اهلل على العباد أمثاؿ زكجات رسوؿ اهلل كابنو إبراىيم كعشرات الصحابة 
فلو عملت إدارة األكقاؼ على ىذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القرب كٰباط 

 إْب. كالسبلـ عليو ليس إال... أيضا القرب بشبك من حديد للتعرؼ عليو
يدعو الكاتب ُب ىذه الكلمات إدارة األكقاؼ با٤بدينة إٔب عمل لوحات يكتب فيها 

                                                   
 .ٕسورة ا٢بشر اآلية ( ُ)

 .ّٔسورة .النور اآلية ( ِ)
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 أ٠باء ا٤بشهورين من ا٤بدفونْب ُب البقيع كإٔب إقامة شبك حديد
أقوؿ قد يكوف ىذا االقَباح من الكاتب عن حسن نية  على قبورىم للتعريف ّٔم.

ء كاالستحسانات ال ينبغي للمؤمن االعتماد عليها حٌب يعرضها كمقصد صاّب، كلكن اآلرا
علي ا٤بيزاف العادؿ الذم ٲبيز طيبها من خبيثها أال كىو كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل 
عليو كسلم، كلعل الكاتب حْب كتب ىذه الكلمة من أك٥با إٔب آخرىا ٓب يكن عنده علم ٗبا 

صلى اهلل عليو كسلم حوؿ القبور فلذلك كقعت جاءت بو السنة الصحيحة عن رسوؿ اهلل 
منو األخطاء السالفة، ككقع منو ىذا ا٣بط األخّب كىو: اقَباحو على إدارة األكقاؼ ما تقدـ 
ذكره، كقد سبق ُب ا٢بديث الصحيح هني الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن البناء على 

سيلة إٔب الغلو فيها، كالفتنة ّٔا القبور، كال شك أف اٚباذ الشبابيك عليها نوع من البناء كك 
 قرأكاكىكذا الكتابة عليها ىي من كسائل الغلو فيها كاٚباذىا أكثانا فإف بعض ا١بهاؿ إذا 

أ٠باء ا٤بدفونْب كعرفوا أهنم من ا٤بعظمْب لعلم أك عبادة أك رئاسة، أك لكوهنم من أىل بيت 
ؾ بَببتهم كما يفعل ا١بهاؿ ُب النيب صلى اهلل عليو كسلم أكبوا عليهم للتمسح ّٔم كالترب 

البلداف آّاكرة بكثّب من ا٤بوتى، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم النهي عن 
الكتابة على القبور، كما صح عنو النهي عن البناء عليها، كأف يزاد عليها من غّب ترأّا، كأف 

منو صلى اهلل عليو  تتصذ عليها ا٤بساجد كالسرج كما سلفت األحاديث بذلك، كما ذلك
على األمة من الوقوع فيما كقع  لطرؽ الشرؾ كخوفان  كسلم إال ٞباية ١بناب التوحيد، كسدان 

فيو من قبلهم من ضبلؿ اليهود كالنصارل، كعباد األكثاف من شٌب قبائل العرب فلقد بلغ 
لتسليم، الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة أبلغ نصيحة عليو من ربو أفضل الصبلة كأكمل ا

كا٤بقصود من الزيارة ألىل البقيع ىو الدعاء ٥بم بالعافية كا٤بغفرة، كالتذكر لآلخرة بزيارهتم  
كما سلف ُب أكؿ ىذه الكلمة كذلك متيسر ٕبمد اهلل كإف ٓب يعلم الزائر أ٠باءىم، كليس 
ىناؾ حاجة إٔب ما اقَبحو ىذا الكاتب من الكتابة كإقامة الشبك، كلو كاف ُب ذلك خّب 

بفعلو  ذلك كأكٔب للمسلمْب لكاف السلف الصاّب من الصحابة كأتباعهم بإحساف أسبق إٔب
من ا٤بتأخرين؛ ألهنم بالشريعة أعلم، كُب العمل ّٔا أرغب كلزكجات النيب صلى اهلل عليو 
كسلم كغّبىم من أىل البيت أحب كأغّب فلما تركوا ذلك كاكتفوا ٗبا كاف عليو ا٢باؿ ُب 

اهلل عليو كسلم كا٣بلفاء الراشدين علم أف ما أحدثو الناس بعدىم ُب زمن الرسوؿ صلى 
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القبور من البناء كالكتابة ىو الباطل كالغلو احملـر كا٢بدث ا٤بنكر، فتنبو أيها القارئ لذلك، 
كقد جاء بعد  كاحذر من شبو ا٤بشبهْب كبدع ا٤ببتدعْب كاهلل ا٥بادم إٔب الصراط ا٤بستقيم.

كسلم دعاة الشرؾ من اليهود كالنصارل كمن تشبو ّٔم من ىذه األمة  الرسوؿ صلى اهلل عليو
يدعوف الناس إٔب خبلؼ ما دعاىم إليو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كينشركف بينهم 
األفكار ا٥بدامة كالدعايات ا٤بضللة عن قصد كعن غّب قصد، فراج الباطل بسبب ذلك 

نصار الشريعة، ككثر بْب الناس أدعياء كخفي ا٢بق على أكثر ا٣بلق، كقل دعاة ا٥بدل كأ
العلم كأنصار الشرؾ كدعاة الرذيلة، فحسبنا اهلل كنعم الوكيل، كمن ىنا يعلم القراء 
الصا٢بوف، كالعلماء ا٤بهتدكف أف الواجب عليهم التشمّب عن ساعد ا١بد ُب الدعوة إٔب 

دلة كأىدافو، السامية اإلسبلـ الصاُب من شوائب الشرؾ كالبدع، كنشر ٧باسنو كأحكامو العا
كتعاليمو السمحة بْب طبقات األمة ُب آّتمعات كاحملافل كالصحف كالنشرات، كمن طريق 
ا٣بطابة كاإلذاعة ليتعلم ا١باىل كينتبو الغافل كيتذكر الناسي كيقف ا٤بضلل عند حده فبل 

بلـ لنصره يكيد لئلسبلـ كأحكاـ الشريعة ٗبرأل من أىل العلم كمسمع، كمٌب مشر دعاة اإلس
ُب الدعوة إليو، ذؿ دعاة الشرؾ كاإل٢باد كالبدع كاألىواء، كٟبدت نارىم كقبعوا ُب زكايا 
ا٣بموؿ كابتعدكا عن منصات ا٣بطابة كمنابر الصحافة، أك دخلوا ُب ا٢بق كناصركا أىلو ٤با 
سطع ٥بم نوره، كظهر ٥بم رشده، كانزاح عن قلؤّم حجب الشبهات كا١بهالة، فما أكجب 

نصيحة لدين اإلسبلـ على أىل اإلسبلـ كما أعظم حقو عليهم، كلقد قاـ ّٔذا الواجب ال
جم غفّب من علماء اإلسبلـ كدعاة اإلصبلح ُب ىذا العصر، كإين ألرجو ٥بم التوفيق 

كالنشاط ُب ا٢بق كىدـ حصوف الضبلؿ كقلع أسس الباطل، كإين ، كالثبات كمزيد القوة
ألرل لزاما على الذين ٓب يساٮبوا ُب ىذا ا٤بيداف من القراء النأّْب كالعلماء ا٤بربزين أف 
ينفضوا عنهم غبار الكسل كشبهة التواكل، كأف يقتحموا ا٤بيداف بصدؽ كشجاعة كعلم 

هدكا الناس إليها كيرشدكىم إٔب الصراط كحلم حٌب ينصركا دينهم كٰبموا شريعتهم كي
ا٤بستقيم، ك٥بم بذلك مثل أجور أتباعهم إٔب يـو القيامة كما قاؿ الصادؽ األمْب صلى اهلل 

من دعا إلى ىدل كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو ال ينقص ذلك »عليو كسلم: 
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ستقيم، كأف يعيذنا ٝبيعا كاهلل ا٤بسئوؿ أف يهدينا كٝبيع إخواننا صراطو ا٤ب «من أجورىم شيئا
 (ُ)..."من طريق ا٤بغضوب عليهم كالضالْب إنو على كل شيء قدير

 (44لملحق رقم )ا
 االحتساب على شركة إعالمٌة العمل على إخراج

 فٌلم محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب نبينا ٧بمد كعلى آلو "
 كأصحابو أٝبعْب.

الصادر  ُِٔكبعد فقد اطلعت على ما نشرتو ٦بلة آّتمع الكويتية ُب عددىا 
ىػ ٙبت عنواف )فيلم ٧بمد رسوؿ اهلل( كقد تضمن ا٣برب ا٤بذكور أنو ُّّٗ/ٕ/ٗبتاريخ 

خبلؿ األياـ ا٤باضية ًب التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لئلنتاج السينمائي 
التوقيع ٩بثلو حكومات ليبيا كالكويت كا٤بغرب كالبحرين، كأف الشركة العا٤بي، كتؤب 

ا٤بذكورة تعاقدت مع ا٤بصرج مصطفى عقاد إلنتاج فيلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 
حياتو كتعاليمو )بالسينما سكوب( كاأللواف، يستمر عرضو ثبلث ساعات كٱبرج بعشرين 

 لغة عا٤بية ٗبا فيها العربية.
تناد إٔب قصة أقرىا األزىر كآّلس الشيعي األعلى كاشَبؾ ُب صياغتها كذلك باالس

توفيق ا٢بكيم كعبد ا٢بميد جودة السحار كعبد الرٞبن الشرقاكم، انتهى ا٣برب ا٤بذكور، 
يَبتب عليو مفاسد كربل، كأضرار  خطّبان  ، كحدثان منكران  كلكوف ذلك فيما نعتقد أمران 

 عليو كسلم كتعريض لذاتو الشريفة إٔب التبلعب ّٔا عظيمة كاستهانة با٤بصطفى صلى اهلل
رأيت ا٤بساٮبة ُب إنكار ىذا ا٤بنكر، كاإلىابة بالدكؿ األربع ا٤بوافقة  -كاالستهزاء كالتنقص

 لو، كاحَبازان  للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كاحَبامان  على إخراجو بالرجوع عن ذلك تعظيمان 
 انة كالسصرية.عن تعريض ذاتو الشريفة للتنقص كاالسته

                                                   
(انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ُ)

 (، مرجع سابق.ََْ-ُّٗ/ُ)
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كمعلـو أف الرجوع إٔب ا٢بق خّب من التمادم ُب الباطل كقد عرض ىذا ا٤بوضوع 
على آّلس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة فقرر: ٙبرًن إخراج فيلم عن 

عنهم، كذلك ُب ا٤بادة  النيب صلى اهلل عليو كسلم، كٙبرًن ٛبثيل الصحابة رضي اهلل
شعباف  ُراره ا٤بتصذ ُب دكرتو الثالثة عشرة ا٤بنعقدة خبلؿ ا٤بدة من السادسة من ق

يقرر آّلس  -ُ)ىػ، كىذا نص ا٤بادة ا٤بذكورة: ُُّٗشعباف  ُّىػ إٔب ُُّٗ
التأسيسي باإلٝباع ٙبرًن إخراج فيلم ٧بمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٤با فيو من 

امّبا مشّبة إليو كإٔب موضعو كحركاتو كسائر ٛبثيلو صلى اهلل عليو كسلم بآلة التصوير الك
شئونو بالتحديد، كٛبثيل بعض الصحابة رضي اهلل عنهم ُب مواقف عديدة كمشاىد 

 ٨بتلفة كىو ٧بـر باإلٝباع.
يوصي آّلس األمانة العامة للرابطة بإببلغ ىذا القرار ١بميع الدكؿ  -ِ

ُب الببلد العربية كاإلسبلمية  اإلسبلمية، كا٤بنظمات اإلسبلمية، كا١بمعيات الدينية
ككزارات اإلعبلـ، كمشيصة األزىر، ك٦بمع البحوث اإلسبلمية باألزىر، كآّلس األعلى 

 للشئوف اإلسبلمية بالقاىرة، كالصحف، كاإلذاعات ُب الببلد اإلسبلمية كافة.
 يوصي آّلس األمانة العامة لرابطة العآب اإلسبلمي، بإخطار ٨برج ىذا الفيلم -ّ

ّٔذا القرار جوابا على طلبو األخّب بإخراج الفيلم كإنذاره بأف األمانة العامة للرابطة 
ستتصذ اإلجراءات القانونية ضد كل من ٰباكؿ االعتداء على قدسية كحرمة صاحب 

 الرسالة العظمى صلى اهلل عليو كسلم، كحرمة أصحابو األكرمْب ُب أية جهة من العآب.
العامة لرابطة العآب اإلسبلمي بوضع رسالة ُب حرمة  يوصي آّلس األمانة -ْ

إخراج فيلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كعن أصحابو رضواف اهلل عليهم أٝبعْب تضم 
ما أجرتو األمانة العامة للرابطة بشأنو ُب ٝبيع مراحلو، كما صدر فيو من قرارات ُب 

اإلسبلمية األخرل، كما صدر بشأنو آّلس التأسيسي لرابطة العآب اإلسبلمي كا٤بنظمات 
من القرارات كالفتاكل ُب الببلد اإلسبلمية عامة، كنشر ذلك ُب الببلد اإلسبلمية تبصرة 

 .كٙبذيران  كإرشادان  كتنويران 
يشكر آّلس األمانة العامة لرابطة العآب اإلسبلمي على ما قامت بو من  -ٓ
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 .جهود موفقة ُب ىذا ا٤بوضوع ا٣بطّب(.انتهى
ا قررت ىيئة كبار العلماء با٤بملكة العربية السعودية منع ٛبثيل الصحابة رضي كم

كتاريخ  ُّاهلل عنهم: كالنيب صلى اهلل عليو كسلم من باب أكٔب كذلك بقرارىا رقم 
 ىػ اآلٌب نصو: ُّّٗ/ْ/ُٔ

)ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب كعلى آلو كصحبو 
 ابعْب كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين.أٝبعْب كالت

 ُّّٗ/ْ/ُأما بعد: فإف ىيئة كبار العلماء ُب دكرهتا الثالثة ا٤بنعقدة فيما بْب 
كتاريخ  ّٗ/ْْىػ قد اطلعت على خطاب ا٤بقاـ السامي رقم ُّّٗ/ْ/ُٕك
ىػ ا٤بوجو إٔب الرئيس العاـ إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة ُّّٗ/ُ/ُ

 شاد كالذم جاء فيو ما نصو: كاإلر 
نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طبلؿ بن الشيخ ٧بمود البِب ا٤بكي مدير 
عاـ شركة لونا فيلم من بّبكت بشأف اعتزاـ الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة 
)ببلؿ( مؤذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نرغب إليكم بعد االطبلع عليها عرض 

وع على كبار العلماء إلبداء رأيهم فيو كإخبارنا بالنتيجة، كبعد اطبلع ا٥بيئة على ا٤بوض
خطاب ا٤بقاـ السامي، كما أعدتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء على ذلك 

 كتداكؿ الرأم قررت ما يلي: 
 إف اهلل سبحانو أثُب على الصحابة، كبْب منزلتهم العالية كمكانتهم الرفيعة، -ُ

كُب إخراج حياة أم كاحد منهم على شكل مسرحية أك فيلم سينمائي منافاة ٥بذا الثناء 
 الذم أثُب اهلل عليهم بو، كتنزيل ٥بم من ا٤بكانة العالية الٍب جعلها اهلل ٥بم كأكرمهم ّٔا.

إف ٛبثيل أم كاحد منهم سيكوف موضعا للسصرية كاالستهزاء، كيتواله أناس  -ِ
 لتقول مكاف ُب حياهتم العامة كاألخبلؽ غالبا ليس للصبلح كا

اإلسبلمية مع ما يقصده أرباب ا٤بسارح من جعل ذلك كسيلة إٔب الكسب ا٤بادم، 
كأنو مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب كالغيبة كما يضع ٛبثيل الصحابة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





544 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

هلل رضواف اهلل عليهم ُب أنفس الناس كضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسوؿ صلى ا
عليو كسلم، كٚبف ا٥بيبة الٍب ُب نفوس ا٤بسلمْب من ا٤بشاىدين، كينفتح باب التشكيك 
على ا٤بسلمْب ُب دينهم كا١بدؿ كا٤بناقشة ُب أصحاب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، 
كيتضمن ضركرة أف يقف أحد ا٤بمثلْب موقف أيب جهل كأمثالو كٯبرم على لسانو سب 

و كسلم ما جاء بو اإلسبلـ كال شك أف ىذا منكر،  ببلؿ كسب الرسوؿ صلى اهلل علي
كما يتصذ ىدفا لبلبلة أفكار ا٤بسلمْب ٫بو عقيدهتم ككتاب رّٔم كسنة نبيهم ٧بمد صلى 

 اهلل عليو كسلم.
ما يقاؿ من كجود مصلحة كىي إظهار مكاـر األخبلؽ ك٧باسن اآلداب مع  -ّ

ك بوجو من الوجوه رغبة ُب التحرم للحقيقة كضبط السّبة كعدـ اإلخبلؿ بشيء من ذل
العربة كاالتعاظ فهذا ٦برد فرض كتقدير، فإف من عرؼ حاؿ ا٤بمثلْب كما يهدفوف إليو 
عرؼ أف ىذا النوع من التمثيل يأباه كاقع ا٤بمثلْب كركاد التمثيل كما ىو شأهنم ُب 

 حياهتم كأعما٥بم.
، من القواعد ا٤بقررة ُب الشريعة أف ما كاف مفسدة ٧بضة أك ر  -ْ اجحة فإنو ٧بـر

 كٛبثيل الصحابة على تقدير كجود مصلحة فيو فمفسدتو راجحة، فرعاية للمصلحة كسدان 
على كرامة أصحاب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم منع ذلك كقد لفت  للذريعة كحفاظان 

صلى اهلل عليو كسلم كخلفاءه الراشدين ىم أرفع  نظر ا٥بيئة ما قالو طبلؿ من أف ٧بمدان 
ُب ىذا الفيلم، لفت نظرىم إٔب أف جرأة أرباب ا٤بسارح  ا صورة أك صوتان من أف يظهرك 

على تصوير ببلؿ كأمثالو من الصحابة إ٭با كاف لضعف مكانتهم كنزكؿ درجتهم ُب 
األفضلية عن ا٣بلفاء األربعة، فليس ٥بم من ا٢بصانة كالوجاىة ما ٲبنع من ٛبثيلهم 

 ألف لكل صحايب فضبل ا غّب صحيح.كتعريضهم للسصرية كاالستهزاء ُب نظرىم فهذ
ٱبصو كىم مشَبكوف ٝبيعا ُب فضل الصحبة كإف كانوا متفاكتْب ُب مناز٥بم عند اهلل جل 
كعبل، ىذا القدر ا٤بشَبؾ بينهم كىو فضل الصحبة ٲبنع من االستهانة ّٔم كصلى اهلل 

 كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو(.انتهى.
اإلقداـ على ىذا األمر من االستهانة بالنيب  كلكل ما تقدـ كما سوؼ يفضي إليو
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صلى اهلل عليو كسلم كبأصحابو رضي اهلل عنهم كتعريض سّبتو كأعمالو كسّبة أصحابو 
كأعما٥بم للتبلعب كاالمتهاف من قبل ا٤بمثلْب ك٘بار السينما يتصرفوف فيها كيف شاءكا، 

كراء ذلك، ك٤با ُب ىذا  كيربزكهنا على الصفة الٍب تبلئمهم بغية التكسب كاال٘بار من
العمل ا٣بطّب من تعريض النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو رضي اهلل عنهم لبلستهانة 

 كالسصرية، كجرح مشاعر ا٤بسلمْب، فإين أكرر استنكارم بشدة إلخراج الفيلم ا٤بذكور.
كأطلب من ٝبيع ا٤بسلمْب ُب كافة األقطار استنكارىم لذلك، كما أرجو من ٝبيع 

كُب إبراز سّبتو صلى اهلل عليو  ومات كا٤بسئولْب بذؿ جهودىم لوقف إخراجو.ا٢بك
كسلم كسّبة أصحابو رضي اهلل عنهم بالطرؽ الٍب درج عليها ا٤بسلموف من عهده صلى 

 اهلل عليو كسلم إٔب يومنا ىذا ما يكفي كيشفي كيغِب عن إخراج ىذا الفيلم.
كحكوماهتم لكل ما فيو صبلح كأسأؿ اهلل عز كجل أف يوفق ا٤بسلمْب ٝبيعا 

ا٤بسلمْب ُب العاجل كاآلجل، كلكل ما فيو تعظيم نبيهم صلى اهلل عليو كسلم التعظيم 
التنقص ٥بم أك  الشرعي البلئق بو كبأصحابو الكراـ، كا٢بذر من كل ما يفضي إٔب

السصرية منهم أك يعرضهم لذلك، إنو جواد كرًن كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو 
 .(ُ)"نبينا ٧بمد كآلو كصحبو

  

                                                   
( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ُ)

 ( مرجع سابق.ُْٕ-ُّْ/ُ)
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 (44الملحق رقم )
 االحتساب على الشٌخ جاد الحق فً معنى الوالء والبراء والتساهل فٌه

من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب حضرة األخ ٠باحة الشيخ جاد ا٢بق علي "
 جاد ا٢بق شيخ األزىر كفقو اهلل للصّب 

سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، أما بعد: فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرهتا 
: )عبلقة ىػ بعنوافُُْٓ/ٓ/ُٔصحيفة ا١بزيرة السعودية ُب عددىا الصادر ُب يـو ا١بمعة 

 اإلسبلـ باألدياف األخرل( كرد ُب أك٥با من كبلمكم ما نصو: 
)اإلسبلـ ٰبرص على أف يكوف أساس عبلقاتو مع األدياف كالشعوب األخرل ىو 
السبلـ العاـ كالود كالتعاكف؛ ألف اإلنساف عموما ُب نظر اإلسبلـ ىو ٨بلوؽ عزيز كرمو اهلل 

 ىقُّذا قوؿ اهلل تعأب ُب سورة اإلسراء: تعأب كفضلو على كثّب من خلقو. يدؿ ٥ب
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
َّىنين نن من

كالتكرًن اإل٥بي لئلنساف ٖبلقو كتفضيلو على غّبه يعد رباطا  (ُ)
ساميا يشد ا٤بسلمْب إٔب غّبىم من بِب اإلنساف، فإذا ٠بعوا بعد ذلك قوؿ اهلل تعأب ُب 

 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ سورة ا٢بجرات:
َّىث نث مث زث يترث ىت نت مت

أصبح كاجبا عليهم أف يقيموا عبلقات  (ِ)
نزكال عند ىذه  ؛ا٤بودة كاحملبة مع غّبىم من أتباع الديانات األخرل، كالشعوب غّب ا٤بسلمة

 األخوة اإلنسانية، كىذا ىو معُب التعارؼ الوارد ُب اآلية... ( إْب. 
الفة لآليات القرآنية كلقد كدرين كثّبا ما تضمنتو ىذه ا١بمل من ا٤بعاين ا٤بص

كاألحاديث النبوية، كرأيت من النصح لسماحتكم التنبيو على ذلك: فإنو ال ٱبفى على 
٠باحتكم أف اهلل سبحانو قد أكجب على ا٤بؤمنْب بغض الكفار، كمعاداهتم، كعدـ مودهتم 

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل ملُّما ُب قولو عز كجل: ككمواالهتم،  

                                                   
 .َٕ( سورة اإلسراء اآلية ُ)

 .ُّ( سورة ا٢بجرات اآلية ِ)
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َّيي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن
كقاؿ سبحانو ُب  (ُ)

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّسورة آؿ عمراف: 
 مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
َّىن نن من رنزن

 يل ىل مل خلُّكقاؿ سبحانو ُب سورة ا٤بمتحنة:  (ِ)
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح

اآلية، كقاؿ سبحانو ُب سورة آّادلة:  (ّ)
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

َّجي يه ىه مه جه ين
 اآلية.  (ْ)

فهذه اآليات الكرٲبات كما جاء ُب معناىا من اآليات األخرل كلها تدؿ على 
كجوب بغض الكفار، كمعاداهتم، كقطع ا٤بودة بينهم كبْب ا٤بؤمنْب حٌب يؤمنوا باهلل كحده. 
أما التعارؼ الذم دلت عليو آية ا٢بجرات فبل يلـز منو ا٤بودة كال احملبة للكفار، كإ٭با تدؿ 

بِب آدـ شعوبا كقبائل. ليتعارفوا، فيتمكنوا من ا٤بعامبلت ا١بائزة بينهم  اآلية أف اهلل جعل
شرعا. كالبيع كالشراء كتبادؿ السفراء، كأخذ ا١بزية من اليهود كالنصارل كآّوس... كغّب 

 ذلك من العبلقات الٍب ال يَبتب عليها مودة كال ٧ببة. 
قامة عبلقة ا٤بودة كاحملبة بْب كىكذا تكرًن اهلل سبحانو لبِب آدـ ال يدؿ على جواز إ

                                                   
 .ُٓ( سورة ا٤بائدة اآلية ُ)

 .ُُٖ( سورة آؿ عمراف اآلية ِ)

 .ْ-ُ( سورة ا٤بمتحنة اآليات ّ)

 .ِِ( سورة آّادلة اآلية ْ)
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 ا٤بسلم كالكافر، كإ٭با يدؿ ذلك على أف جنس بِب آدـ قد فضلو اهلل على كثّب من خلقو. 
فبل ٯبوز أف يستنبط من اآليتْب ما ٱبالف اآليات احملكمات ا٤بتقدمة كغّبىا الدالة 

بينهم كبْب  على كجوب بغض الكفار ُب اهلل كمعاداهتم، كٙبرًن مودهتم كمواالهتم. ٤با
 ا٤بسلمْب من البوف العظيم ُب الدين. 

كالواجب على أىل العلم تفسّب القرآف ٗبا يصدؽ بعضو بعضا، كتفسّب ا٤بشتبو 
 ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّباحملكم، كما قاؿ اهلل جل كعبل: 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى
َّجت

٤بذكورة كغّبىا كاضح ال اآلية، مع أف ا٢بكم ٕبمد اهلل ُب اآليات احملكمات ا (ُ)
 شبهة فيو، كاآليتاف اللتاف ُب التعارؼ كالتكرًن، ليس فيهما ما ٱبالف ذلك. 

كقد كرد ُب ا٤بقاؿ أيضا ما نصو: )فنظرة ا٤بسلمْب إذف إٔب غّبىم من أتباع اليهودية 
ال ٚبتلف  ك إٔب شركائو ُب اإلٲباف باهلل كالعمل بالرسالة اإل٥بية الٍبيكالنصرانية ىي نظرة الشر 

 ُب أصو٥با العامة(. 
حكم ٨بالف للنصوص الصرٰبة ُب دعوة أىل  -كما ال ٱبفى على ٠باحتكم   -كىذا 

 الكتاب كغّبىم إٔب اإلٲباف باهلل كرسولو، كتسمية من ٓب يستجب منهم ٥بذه الدعوة كفارا. 
لى كمن ا٤بعلـو أف ٝبيع الشرائع الٍب جاءت ّٔا األنبياء قد نسصت بشريعة ٧بمد ص

اهلل عليو كسلم، فبل ٯبوز ألحد من الناس أف يعمل بغّب الشريعة الٍب جاء ّٔا القرآف الكرًن 
 ىل مل خلُّكالسنة الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كما قاؿ سبحانو: 

 حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل
َّيي ىي مي خي

 ام يل ىل مل يك ىكُّكقاؿ تعأب:  (ِ)
َّين ىن نن من زن رن مم

 مي زي ريُّنو: كقاؿ سبحا (ّ)

                                                   
 .ٕ( سورة آؿ عمراف اآلية ُ)

 .ْٓ( سورة النور اآلية ِ)

 .ُٕٓ( سورة األعراؼ اآلية ّ)
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 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت
َّحص مس

 ىن نن من زن رن مم امُّكقاؿ سبحانو:  (ُ)

َّري ٰى ين
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يثُّكقاؿ سبحانو:  (ِ)

َّمم ام يل ىل مل يك
اآلية، كقاؿ عن اليهود كالنصارل ُب سورة التوبة:  (ّ)

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّ

 جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

َّحف
 كاآليتْب بعدىا.  (ْ)

كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة، كلها تدؿ على كفر اليهود كالنصارل باٚباذىم أحبارىم 
كرىباهنم أربابا من دكف اهلل، كقوؿ اليهود: عزير ابن اهلل، كقوؿ النصارل: ا٤بسيح ابن اهلل، 

 هم لئلسبلـ. كتكذيبهم حملمد صلى اهلل عليو كسلم، كعدـ إٲباهنم بو إال من ىداه اهلل من
كالذم نفس »كقد ركل مسلم ُب صحيحو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

محمد بيده ال يسمع بي أحد من ىذه األمة يهودم كال نصراني ثم يموت كلم يؤمن 
كُب الصحيحْب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  «بالذم أرسلت بو إال كاف من أىل النار

كاألحاديث الدالة  «اليهود كالنصارل اتخذكا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهلل »أنو قاؿ: 
 على كفر اليهود كالنصارل، كأهنم أعداء لنا كثّبة. 

كإباحة اهلل سبحانو للمسلمْب طعاـ أىل الكتاب كنساءىم احملصنات منهن ال تدؿ 
قو من على جواز مودهتم ك٧ببتهم، كما ال ٱبفى على كل من تدبر اآليات كأعطى ا٤بقاـ ح

 النظر كالعناية. 

                                                   
 .ُٖٓ( سورة األعراؼ اآلية ُ)

 .ُٕ( سورة ا٤بائدة اآلية ِ)

 .ّٕ( سورة ا٤بائدة اآلية ّ)

 .ُّ( سورة التوبة اآلية ْ)
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 كبذلك كلو يتبْب لسماحتكم خطأ ما كرد ُب ا٤بقاؿ من: 
 .القوؿ بأف الود كاحملبة من أساسيات العبلقة ُب اإلسبلـ بْب األدياف كالشعوب- ُ
ا٢بكم ألتباع اليهودية كالنصرانية باإلٲباف باهلل كالعمل بالرسالة اإل٥بية الٍب ال  - ِ

 ة. ٚبتلف ُب أصو٥با العام
كتواصيا با٢بق كتبت لسماحتكم ىذه الرسالة، راجيا من ٠باحتكم إعادة النظر ُب  
كبلمكم ُب ىذين األمرين، كأف ترجعوا إٔب ما دلت عليو النصوص، كتقوموا بتصحيح ما 
صدر منكم ُب الكلمة ا٤بذكورة. براءة للذمة، كنصحا لؤلمة، كذلك ٩با ٰبمد لكم إف شاء 

 اإلٲباف، كإيثار ا٢بق على غّبه مٌب ظهرت أدلتو. اهلل، كىو يدؿ على قوة 
كاهلل ا٤بسئوؿ بأ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العلى أف يوفقنا كإياكم كسائر علماء ا٤بسلمْب 
٤بعرفة ا٢بق كاتباعو، كأف ٲبن علينا ٝبيعا بالنصح لو كلعباده، كأف ٯبعلنا ٝبيعا من ا٥بداة 

 ا٤بهتدين، إنو جواد كرًن. 
 .(ُ)"على نبينا ٧بمد، كآلو كصحبوكصلى اهلل كسلم 

  

                                                   
٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ( انظر: ُ)

 ( مرجع سابق.ُٓٗ-ُٖٗ/ٖ)
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 (42الملحق رقم )

 (ُ)االحتساب على من ٌتهاون بصالة الجماعة وٌحتج بكالم العلماء

من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب من يراه من ا٤بسلمْب كفقهم اهلل ٤با فيو رضاه، "
 كنظمِب كإياىم ُب سلك من خافو كاتقاه آمْب. 

سبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، أما بعد: فقد بلغِب أف كثّبا من الناس قد يتهاكنوف 
بأداء الصبلة ُب ا١بماعة كٰبتجوف بتسهيل بعض العلماء ُب ذلك فوجب علي أف أبْب 
عظم األمر كخطورتو، كال شك أف ذلك منكر عظيم كخطره جسيم، فالواجب على أىل 

 منو لكونو منكرا ظاىرا ال ٯبوز السكوت عليو.  العلم التنبيو على ذلك كالتحذير
كمن ا٤بعلـو أنو ال ينبغي للمسلم أف يتهاكف بأمر عظم اهلل شأنو ُب كتابو العظيم، 

 كعظم شأنو رسولو الكرًن، عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم. 
افظة كلقد أكثر اهلل سبحانو من ذكر الصبلة ُب كتابو الكرًن، كعظم شأهنا، كأمر باحمل

عليها كأدائها ُب ا١بماعة، كأخرب أف التهاكف ّٔا كالتكاسل عنها، من صفات ا٤بنافقْب، فقاؿ 
َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّتعأب ُب كتابو ا٤ببْب: 

(ِ) .
ككيف يعرؼ الناس ٧بافظة العبد عليها، كتعظيمو ٥با، كقد ٚبلف عن أدائها مع إخوانو 

َّري ٰى ين ىن نن من زنُّكهتاكف بشأهنا كقاؿ تعأب: 
(ّ) 

كىذه اآلية الكرٲبة نص ُب كجوب الصبلة ُب ا١بماعة، كا٤بشاركة للمصلْب ُب صبلهتم، كلو  
كاف ا٤بقصود إقامتها فقط ٓب تظهر مناسبة كاضحة ُب ختم اآلية بقولو سبحانو: 

 خلُّلكونو قد أمر بإقامتها ُب أكؿ اآلية، كقاؿ تعأب:  َّري ٰى ينُّ

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

                                                   
 ىػ.ُُِْ/ِ/ِِكلمة صدرت من مكتب ٠باحتو كنشرت أيضا ُب جريدة )ا١بزيرة( يـو األحد ( ُ)
 .ِّٖسورة البقرة اآلية ( ِ)
 .ّْسورة البقرة اآلية ( ّ)
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َّٰر ٰذ
 اآلية.  (ُ)

فأكجب سبحانو أداء الصبلة ُب ا١بماعة ُب حاؿ ا٢برب كشدة ا٣بوؼ، فكيف ٕباؿ 
السلم؟ كلو كاف أحد يسامح ُب ترؾ الصبلة ُب ٝباعة، لكاف ا٤بصافوف للعدك، ا٤بهددكف 
ّٔجومو عليهم أكٔب بأف يسمح ٥بم ُب ترؾ ا١بماعة، فلما ٓب يقع ذلك، علم أف أداء الصبلة 

 ت، كأنو ال ٯبوز ألحد التصلف عن ذلك. ُب ٝباعة من أىم الواجبا
كُب الصحيحْب عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو: عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

لقد ىممت أف آمر بالصالة فتقاـ ثم آمر رجال فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجاؿ »
 (ِ)«معهم حـز من حطب إلى قـو ال يشهدكف الصالة فأحرؽ عليهم بيوتهم بالنار

لوال ما في البيوت »ا٢بديث. كُب مسند اإلماـ أٞبد عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
 .(ّ)«من النساء كالذرية لحرقتها عليهم

لقد رأيتنا كما )كُب صحيح مسلم: عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، قاؿ: 
ادل بْب الرجلْب يتصلف عن الصبلة إال منافق معلـو النفاؽ أك مريض كلقد كاف الرجل يه

إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم علمنا سنن ا٥بدل كإف )كقاؿ:  (ْ)(حٌب يقاـ ُب الصف
من سره أف )كفيو أيضا عنو قاؿ:  (ٓ)(من سنن ا٥بدل الصبلة ُب ا٤بسجد الذم يؤذف فيو

يلقى اهلل غدا مسلما فليحافظ على ىذه الصلوات حيث ينادل ّٔن فإف اهلل شرع لنبيكم 
سنن ا٥بدل كإهنن من سنن ا٥بدل كلو أنكم صليتم ُب بيوتكم كما يصلي ىذا ا٤بتصلف ُب 
بيتو لَبكتم سنة نبيكم كلو تركتم سنة نبيكم لضللتم كما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ٍب 

مسجد من ىذه ا٤بساجد إال كتب لو بكل خطوة ٱبطوىا حسنة كيرفعو ّٔا درجة  يعمد إٔب
كٰبط عنو ّٔا سيئة كلقد رأيتنا كما يتصلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ كلقد كاف الرجل 

                                                   
 .َُِالنساء اآلية سورة ( ُ)
 ( كاللفظ لو. َُُْ(، كمسلم ُب )ا٤بساجد كمواضع الصبلة( برقم )ّٖٔٔركاه البصارم ُب )األحكاـ( برقم )( ِ)
 (.ُْْٖركاه أٞبد ُب )باقي مسند ا٤بكثرين( برقم )( ّ)
 (.َُْٓركاه مسلم ُب )ا٤بساجد كمواضع الصبلة( برقم )( ْ)
 (.َُْٓالصبلة( برقم )ركاه مسلم ُب )ا٤بساجد كمواضع ( ٓ)
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 .(ُ)(يؤتى بو يهادل بْب الرجلْب حٌب يقاـ ُب الصف
ى قاؿ يا رسوؿ اهلل كُب صحيح مسلم أيضا عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبل أعم

إنو ليس ٕب قائد يبلئمِب إٔب ا٤بسجد فهل ٕب رخصة أف أصلي ُب بيٍب؟ فقاؿ لو النيب صلى 
كصح عنو صلى  «فأجب»: قاؿ نعم قاؿ «؟ىل تسمع النداء بالصالة»: اهلل عليو كسلم

قيل البن  «من سمع النداء فلم يأتو فال صالة لو إال من عذر»اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
. كاألحاديث الدالة على «خوؼ أك مرض»عباس رضي اهلل عنهما: ما ىو العذر؟ قاؿ: 

كجوب الصبلة ُب ا١بماعة، كعلى كجوب إقامتها ُب بيوت اهلل الٍب أذف اهلل أف ترفع كيذكر 
فيها ا٠بو كثّبة جدا، فالواجب على كل مسلم العناية ّٔذا األمر، كا٤ببادرة إليو، كالتواصي بو 

كأىل بيتو كجّبانو كسائر إخوانو ا٤بسلمْب، امتثاال ألمر اهلل كرسولو، كحذرا ٩با هنى مع أبنائو 
اهلل عنو كرسولو، كابتعادا عن مشأّة أىل النفاؽ الذين كصفهم اهلل بصفات ذميمة من 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئُّأخبثها تكاسلهم عن الصبلة، فقاؿ تعأب: 
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
َّمن زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق

(ِ). 
كألف التصلف عن أدائها ُب ا١بماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، كمعلـو أف ترؾ 

بين »الصبلة كفر كضبلؿ كخركج عن دائرة اإلسبلـ، لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
خرجو مسلم ُب صحيحو عن جابر رضي اهلل  (ّ)«الرجل كبين الشرؾ كالكفر ترؾ الصالة

العهد الذم بيننا كبينهم الصالة فمن تركها فقد  »عنو. كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 
 ركاه اإلماـ أٞبد كأصحاب السنن األربع بإسناد صحيح.  (ْ)«كفر

كاآليات كاألحاديث ُب تعظيم شأف الصبلة، ككجوب احملافظة عليها كإقامتها كما 
لتحذير من تركها كثّبة كمعلومة، فالواجب على كل مسلم أف ٰبافظ عليها ُب شرع اهلل كا

                                                   
 (.َُْٔركاه مسلم ُب )ا٤بساجد كمواضع الصبلة( برقم )( ُ)
 .ُّْ، ُِْسورة النساء اآليتاف ( ِ)
 (.ِٖركاه مسلم ُب )اإلٲباف( برقم )( ّ)
 (، ِْٓٓ(، كالَبمذم ُب )اإلٲباف( برقم )ُِٖٗٓركاه اإلماـ أٞبد ُب )باقي مسند ا٤بكثرين( برقم )( ْ)
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أكقاهتا، كأف يقيمها كما شرع اهلل، كأف يؤديها مع إخوانو ُب ا١بماعة ُب بيوت اهلل، طاعة هلل 
سبحانو كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كحذرا من غضب اهلل كأليم عقابو. كمٌب ظهر ا٢بق 

ز ألحد أف ٰبيد عنو لقوؿ فبلف أك فبلف؛ ألف اهلل سبحانو يقوؿ: كاتضحت أدلتو، ٓب ٯب
 مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حمُّ

َّمب هئ
 ىك مك لك اك يق ىق يفُّكيقوؿ سبحانو: . (ُ)

َّام يل ىل مل يك
(ِ). 

كال ٱبفى ما ُب الصبلة ُب ا١بماعة من الفوائد الكثّبة، كا٤بصاّب ا١بمة، كمن أكضح  
ذلك التعارؼ كالتعاكف على الرب كالتقول، كالتواصي با٢بق كالصرب عليو، كتشجيع ا٤بتصلف، 
كتعليم ا١باىل، كإغاظة أىل النفاؽ، كالبعد عن سبيلهم، كإظهار شعائر اهلل بْب عباده، 

 بحانو بالقوؿ كالعمل، إٔب غّب ذلك من الفوائد الكثّبة. كالدعوة إليو س
كمن الناس من قد يسهر بالليل كيتأخر عن صبلة الفجر، كبعضهم يتصلف عن 
صبلة العشاء، كال شك أف ذلك منكر عظيم كتشبو بأعداء الدين ا٤بنافقْب الذين قاؿ اهلل 

َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّفيهم سبحانو: 
كقاؿ  (ّ)

 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي نيُّ :فيهم عز كجل
 مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
َّمغ جغ مع مظجع حط خضمض

 مخُّكقاؿ سبحانو ُب حقهم:  (ْ)
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 مل خل حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل

                                                   
 .ٗٓالنساء اآلية سورة ( ُ)
 .ّٔسورة النور اآلية ( ِ)
 .ُْٓسورة النساء اآلية ( ّ)
 .ٖٔ، ٕٔسورة التوبة اآليتاف ( ْ)
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َّمهىه
فيجب على كل مسلم كمسلمة ا٢بذر من مشأّة ىؤالء ا٤بنافقْب ُب  .(ُ)

أعما٥بم كأقوا٥بم، كُب تثاقلهم عن الصبلة كٚبلفهم عن صبلة الفجر كالعشاء حٌب ال ٰبشر 
أثقل الصالة على »معهم، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

 .(ِ)«ما فيهما ألتوىما كلو حبوا المنافقين صالة العشاء كصالة الفجر كلو يعلموف
 متفق على صحتو. 

ركاه اإلماـ أٞبد من  (ّ)«من تشبو بقـو فهو منهم»كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 
حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بإسناد حسن. كفقِب اهلل كإياكم ٤با فيو رضاه 
كصبلح أمر الدنيا كاآلخرة، كأعاذنا ٝبيعا من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا كمن مشأّة 

 الكفار كا٤بنافقْب، إنو جواد كرًن. 
 .(ْ)"هلل كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبوكالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، كصلى ا

  

                                                   
 .ٓٓ، ْٓسورة التوبة اآليتاف ( ُ)
 (.َُُْ(، كمسلم ُب )ا٤بساجد كمواضع الصبلة( برقم )ُٕٔركاه البصارم ُب )األذاف( برقم )( ِ)
 (.ْٖٖٔ(، كأٞبد ُب )مسند ا٤بكثرين( برقم )ُِّٓركاه أبو داكد ُب )اللباس( برقم )( ّ)
( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ْ)

 ( مرجع سابق.ُِ-ُْ/ُِ)
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 (49الملحق رقم )
 االحتساب على بعض األئمة إقامة صالة الكسوف معتمدا

 (ُ)على أخبار أهل الحساب، وترك السنة وهً رؤٌته

ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل ّٔداه. "
 أما بعد: 

ٝبادل األكٔب  ُْالرياض ُب عددىا الصادر ُب يـو األحد فقد نشرت صحيفة 
ىػ، نقبل عن عبد العزيز بن سلطاف الشمرم مدير مراصد األىلة ٗبعهد ٕبوث الفلك ُُْٔ

كا١بيوفيزياء ٗبدينة ا٤بلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية أف القمر سيكسف مساء اليـو ا٤بذكور،  
ىػ، ُُْٔٝبادل األكٔب  ِٗادر يـو االثنْب كما نشرت الصحيفة ا٤بذكورة ُب عددىا الص

أف عبد الرٞبن بن ٧بمد أبو عمة، عميد كلية العلـو ُب جامعة ا٤بلك سعود ذكر للرياض أف 
 ىػ.ُُْٔٝبادل األكٔب  َّالشمس ستكسف صباح يـو الثبلثاء 

من الشهر ا٤بذكور مع عدـ  ُٓكبلغِب أف بعض أئمة ا٤بساجد عملوا بذلك ليلة 
ؼ، فرأيت أف من الواجب على مثلي بياف ا٢بكم الشرعي ُب ىذا األمر، كجود الكسو 

فأقوؿ: قد صحت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باألمر بصبلة الكسوؼ 
: صلى اهلل عليو كسلمكالذكر كالدعاء عندما يرل ا٤بسلموف كسوؼ الشمس أك القمر فقاؿ 

ينكسفاف لموت أحد كال لحياتو كلكن اهلل إف الشمس كالقمر آيتاف من آيات اهلل ال »
كُب  «يرسلهما يخوؼ بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا كادعوا حتى ينكشف ما بكم

فعلق صلى اهلل  «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اهلل كدعائو كاستغفاره»لفظ آخر: 
ٖبرب ا٢بسابْب. عليو كسلم األمر بالصبلة كالدعاء كالذكر كاالستغفار برؤية الكسوؼ ال 

فالواجب على ا٤بسلمْب ٝبيعا التمسك بالسنة كالعمل ّٔا كا٢بذر من كل ما ٱبالفها. 
اعتمادا على خرب ا٢بسابْب  ٓ/ُٓكبذلك يعلم أف الذين صلوا صبلة الكسوؼ ليلة االثنْب 

 قد أخطئوا كخالفوا السنة. 
وا؛ ألف الرسوؿ كيعلم أيضا أنو ال يشرع ألىل بلد ٓب يقع عندىم الكسوؼ أف يصل

                                                   
 ىػ.ُُْٔ/ٖ/َِ( بتاريخ ُِٓٓنشرت ُب )٦بلة الدعوة( العدد )( ُ)
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علق األمر بالصبلة كما ذكر معها برؤية الكسوؼ ال با٣برب من أىل  صلى اهلل عليو كسلم
 ري ٰىُّا٢بساب بأنو سيقع، كال بوقوعو ُب بلد آخر، كقد قاؿ اهلل عز كجل: 

َّجئ يي ىي ني مي زي
 جك مق حق مف خف حف جفُّكقاؿ سبحانو: ، (ُ)

َّحك
كىو صلى اهلل عليو كسلم إ٭با صلى صبلة الكسوؼ ٤با كقع ذلك ُب ا٤بدينة  (ِ)

 ىك مك لك اك يق ىق يفُّكشاىده الناس، كقاؿ عز كجل: 

َّيك
ىو أعلم الناس كأنصح الناس، كأنو ىو ا٤ببلغ  صلى اهلل عليو كسلمكمعلـو أنو  .(ّ)

الكسوؼ عن اهلل أحكامو. فلو كانت صبلة الكسوؼ تشرع بأخبار ا٢بسابْب، أك بوقوع 
ُب مناطق أك أقاليم ال يشاىدىا إال أىلها، لبْب ذلك كأرشد األمة إليو. فلما ٓب يبْب ذلك، 
بل بْب خبلفو، كأرشد األمة إٔب أف يعتمدكا على الرؤية للكسوؼ، علم بذلك أف الصبلة ال 

 تشرع إال ٤بن شاىد الكسوؼ أك كقع ُب بلده. 
لق كالدعوة إٔب سبيل ا٥بدل كالتحذير ٩با ك٤با شرع اهلل من بياف ا٢بق كالنصيحة للص

ٱبالف ذلك، جرل ٙبرير ىذه الكلمة. كاهلل ا٤بسئوؿ أف يوفقنا كٝبيع ا٤بسلمْب للعلم النافع 
كالعمل بو، كأف يعيذنا كٝبيع إخواننا من القوؿ على اهلل بغّب علم، كأف يصلح أحواؿ 

خيارىم كيصلح قادهتم، إنو كٕب  ا٤بسلمْب ٝبيعا كٲبنحهم الفقو ُب الدين. كأف يوٕب عليهم
آلو كأصحابو كأتباعو  ذلك كالقادر عليو. كصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد كعلى

 .(ْ)"بإحساف
  

                                                   
 .ٕ( سورة ا٢بشر اآلية ُ)

 .ُِاألحزاب اآلية ( سورةِ)

 .ّٔ( سورة النور اآلية ّ)
-َّ/ُّ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ْ)

 ( مرجع سابق.ّّ
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 (41الملحق رقم )

 (ُ)االحتساب على من اعتبر الحساب الفلكً شرطا لصحة الرؤٌة

"ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل ّٔداه 
 أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرتو صحيفة الدستور األردنية ُب عددىا الصادر يـو 
ىػ بقلم الدكتور علي عبندة مدير األرصادات العامة كعضو ١بنة ا٤بواقيت ُب َُْٕ/ٗ/ُٕ

ىػ بقلم َُْٕ/ُُ/ُٓما نشر ُب صحيفة الشرؽ األكسط بتاريخ كزارة األكقاؼ األردنية. ك 
ا٤بهندس أمْب عامر كا٣برب ا٤بنسوب للدكتور رشاد قبيص مدير معهد البحوث الفلكية، 

من  –ىػ عفا اهلل عنا كعنهم َُْٕالذم نشرتو جريدة األخبار ا٤بصرية غرة رمضاف سنة 
تور علي عبندة بأف ا٢بقائق العلمية جزمهم باعتماد ا٢بساب ُب إثبات األىلة. كزعم الدك
ـ مطلقا، حيث قاؿ ُٕٖٗ/ْ/ِٕتؤكد عدـ إمكانية رؤية ىبلؿ رمضاف مساء االثنْب 

دقيقة بناء على ما ذكره قبل ذلك من أف ا٢بسابات  َِبغيابو قبل غركب الشمس ٕبوإب 
اإلسبلمية الفلكية الدقيقة، كجداكؿ التقوًن ا٥بجرم اإلسبلمي الذم أقرتو معظم البلداف 

 كمن بينها األردف على آخر ما ذكر.
كبناء على ذلك رأيت أف أكضح للقراء ما ُب ىذا الكبلـ من ا٣بطر العظيم كا١برأة 
على دين اهلل كرسولو، كنبذ ما صحت بو السنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كراء 

كتاب اهلل عز كجل كسنة   الظهر، كتقدًن أقواؿ الفلكيْب كأصحاب التقاكًن على ما دؿ عليو
رسولو صلى اهلل عليو كسلم من تعليق إثبات دخوؿ الشهر كخركجو برؤية ا٥ببلؿ أك إكماؿ 

 العدة.
كحكمو صلى اهلل عليو كسلم يعم زمانو كما بعده إٔب يـو القيامة؛ ألف اهلل عز كجل 

 زبُّسبحانو:  بعثو إٔب العا٤بْب بشريعة كاملة ال يعَبيها نقص بوجو من الوجوه، كما قاؿ

                                                   
 ىػ.َُْٕ/ُِ/ُٖبتاريخ  َُْٕنشرت ُب )جريدة ا٤بدينة( العدد  (ُ)
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َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
كىو سبحانو يعلم أف  (ُ)

الفلكيْب قد ٱبالفوف ما يشهد بو الثقات من رؤية األىلة، كٓب يأمر عباده ُب كتابو أك على 
لساف رسولو صلى اهلل عليو كسلم باالعتماد على ا٢بساب الفلكي، أك اعتباره شرطا ُب 

لم كألـز صحة الرؤية، كمن اعترب ذلك فقد استدرؾ على اهلل كعلى رسولو صلى اهلل عليو كس
ا٤بسلمْب بشرط ال أصل لو ُب شرع اهلل ا٤بطهر، كىو أال ٚبالف الرؤية ما يدعيو الفلكيوف 

 من عدـ كالدة ا٥ببلؿ أك عدـ إمكاف رؤيتو. 
كقد صرحت األحاديث الصحيحة ا٤بستفيضة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 بإبطاؿ ىذا الشرط كاالعتماد على الرؤية أك إكماؿ العدة. 
كقد أمر اهلل عباده عند التنازع أف يردكا ما تنازعوا فيو إٔب كتابو الكرًن، أك سنة نبيو 
صلى اهلل عليو كسلم كأف يردكا ما اختلفوا فيو إٔب حكمو كحكم رسولو صلى اهلل عليو كسلم 

 جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّفقاؿ تعأب: 

َّمبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن
(ِ) .

َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّ: كقاؿ عز كجل
 مخُّكقاؿ عز كجل:  (ّ)

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
َّجفحف مغ جغ مع

. كقد صحت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل (ْ)
عليو كسلم بوجوب اعتماد الرؤية ُب إثبات األىلة أك إكماؿ العدد، كىي أحاديث مشهورة 
مستفيضة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب الصحيحْب كغّبٮبا، كحكمو صلى اهلل 

 يـو القيامة؛ ألنو رسوؿ عليو كسلم ال ٱبتص بزمانو فقط، بل يعم زمانو كما يأٌب بعده إٔب
 اهلل إٔب ا١بميع. 

كاهلل سبحانو أرسلو إٔب الناس كافة كأمره أف يبلغهم ما شرعو ٥بم ُب إثبات ىبلؿ 
                                                   

 .ّسورة ا٤بائدة، اآلية  (ُ)
 .ٗٓسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .َُسورة الشورل، اآلية  (ّ)
 .ٓٔسورة النساء، اآلية  (ْ)
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رمضاف كغّبه. كىو العآب بغيب السماكات كاألرض كالعآب ٗبا سيحدث بعد زمانو صلى اهلل 
اهلل عليو كسلم أنو قيد العمل عليو كسلم من ا٤براصد كغّبىا، كٓب يثبت عن رسوؿ اهلل صلى 

بالرؤية ٗبوافقة مرصد أك عدـ كجود ٨بالفة ٢بساب الفلك. كىو سبحانو ال يعزب عن علمو 
شيء ُب األرض كال ُب السماء ال فيما سبق من الزماف، كال فيما يأٌب إٔب يـو القيامة، كقد 

لشهر ىكذا كىكذا إنا أمة امية ال نكتب كال نحسب ا»قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
كأشار بأصابعو العشر،  «كالشهر ىكذا كىكذا كىكذا»كخنس إّٔامو ُب الثالثة،  «كىكذا

، كُب لفظ آخر: (ُ)«فصوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو فإف غم عليكم فاقدركا لو ثالثين»
يرشد بذلك أمتو عليو الصبلة كالسبلـ إٔب أف الشهر تارة يكوف تسعان  (ِ)«فأكملوا العدة»

ال تقدموا الشهر »كعشرين كتارة يكوف ثبلثْب. كصح عنو صلى اهلل عليو كسلم انو قاؿ: 
 .(ّ)«حتى تركا الهالؿ أك تكملوا العدة ثم صوموا حتى تركا الهالؿ أك تكملوا العدة

كٓب يأمر بالرجوع إٔب ا٢بساب، كٓب يأذف ُب إثبات الشهور بذلك، كقد ذكر شيخ 
من الفتاكل  ُِٓب رسالة صنفها ُب ىذه ا٤بسألة كما ُب آّلد  اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل

اإلٝباع على أنو ال ٯبوز العمل با٢بساب ُب إثبات األىلة كىو رٞبو اهلل من  ُِّصفحة 
 م الناس ٗبسائل اإلٝباع كا٣ببلؼ.اعل

عن أيب الوليد الباجي إٝباع السلف على عدـ  ُِٕص ْكنقل ا٢بافظ ُب الفتح ج
 ، كأف إٝباعهم حجة على من بعدىم.ساباالعتداد با٢ب

كاألحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كلها تدؿ على ما دؿ عليو 
اإلٝباع ا٤بذكور. كلست أقصد من ىذا منع االستعانة با٤براصد كالنظارات على رؤية ا٥ببلؿ. 

إذا شهدت ٥با  كلكِب أقصد منع االعتماد عليها، أك جعلها معياران للرؤية ال تثبت إال
 ا٤براصد بالصحة أك بأف ا٥ببلؿ قد كلد. فهذا كلو باطل. 

                                                   
 سبق ٚبرٯبو. (ُ)
 سبق ٚبرٯبو. (ِ)
، كالنسائي ُب )الصياـ( باب ذكر االختبلؼ على َُُٕٖركاه أٞبد ُب )مسند الكوفيْب( حديث رجل برقم  (ّ)

 . َِٕٗمنصور برقم 
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كال ٱبفى على كل من لو معرفة بأحواؿ ا٢باسبْب من أىل الفلك ما يقع بينهم من 
االختبلؼ ُب كثّب من األحياف ُب إثبات كالدة ا٥ببلؿ أك عدمها. كُب أماكن الرؤية للهبلؿ 

كقت من األكقات على كالدتو أك عدـ كالدتو ٓب يكن  أك عدـ ذلك. كلو فرضنا إٝباعهم ُب
إٝباعهم حجة؛ ألهنم ليسوا معصومْب بل ٯبوز عليهم ا٣بطأ ٝبيعان، كإ٭با اإلٝباع ا٤بعصـو 
الذم ٰبتج بو، ىو إٝباع سلف األمة ُب ا٤بسائل الشرعية؛ ألهنم إذا أٝبعوا دخلت فيهم 

تزاؿ على ا٢بق إٔب  هلل عليو كسلم بأهنا الالطائفة ا٤بنصورة الٍب شهد ٥با رسوؿ اهلل صلى ا
 يـو القيامة.

كأما غّبىم فليس إٝباعهم حجة تعارض ّٔا األدلة الشرعية من الكتاب كالسنة، كما 
 ن كتب األصوؿ كعلم مصطلح ا٢بديث.يعلم ذلك م

ىػ ليلة الثبلثاء قد ثبتت لدل ٦بلس َُْٕكالرؤية ٥ببلؿ رمضاف ىذا العاـ أعِب عاـ 
ألعلى ُب ا٤بملكة العربية السعودية ّٔيئتو الدائمة، فهي رؤية شرعية ٯبب االعتماد القضاء ا

عليها؛ ٤بوافقتها لؤلدلة الشرعية، كبطبلف ما يعارضها. كٗبوجبها يكوف يـو الثبلثاء أكؿ يـو 
الصـو يـو تصوموف، »من رمضاف لؤلحاديث السابقة كلقولو صلى اهلل عليو كسلم: 

 أخرجو الَبمذم كغّبه بإسناد حسن.  (ُ)«كاألضحى يـو تضحوفكالفطر يـو تفطركف، 
كلو فرضنا أف ا٤بسلمْب أخطأكا ُب إثبات ا٥ببلؿ دخوالن أك خركجان كىم معتمدكف ُب 
إثباتو على ما صحت بو السنة عن نبيهم صلى اهلل عليو كسلم ٓب يكن عليهم ُب ذلك 

ى ما شرعو اهلل ٥بم كصحت بو بأس، بل كانوا مأجورين كمشكورين من أجل اعتمادىم عل
األخبار عن نبيهم صلى اهلل عليو كسلم، كلو تركوا ذلك من أجل قوؿ ا٢باسبْب مع قياـ 
البينة الشرعية برؤية ا٥ببلؿ دخوالن أك خركجان لكانوا آٜبْب كعلى خطر عظيم من عقوبة اهلل 

اهلل عليو كسلم الٍب  عز كجل، ٤بصالفتهم ما ر٠بو ٥بم نبيهم كإمامهم ٧بمد بن عبد اهلل صلى
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّحذر اهلل منها ُب قولو عز كجل: 

َّاممم يل ىل
 ىي ني مي زي ري ٰىُّ، كُب قولو عز كجل: (ِ)

                                                   
 سبق ٚبرٯبو. (ُ)
 .ّٔسورة النور، اآلية  (ِ)
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َّجئ يي
 حف جف مغ جغ مع جعُّ، كقولو سبحانو: (ُ)
َّخكلك حك جك مق حق مف خف

(ِ). 
كأرجو أف يكوف فيما ذكرتو مقنع لطالب ا٢بق ككشف للشبهة الٍب ذكرىا الدكتور 

٩بن يعتمد على أقواؿ ا٢باسبْب، كيعطل الرؤية الشرعية، كاهلل سبحانو علي عبندة كغّبه 
ا٤بسئوؿ أف يوفق ىؤالء الكاتبْب كٝبيع ا٤بسلمْب لكل ما فيو صبلح العباد كالببلد كالتمسك 
بشرع اهلل ا٤بطهر، كاف يعيذنا كٝبيع ا٤بسلمْب من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، كمن 

عأب كعلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم بغّب علم، إنو كٕب ذلك القوؿ على اهلل سبحانو كت
كالقادر عليو، كىو حسبنا كنعم الوكيل، كصلى اهلل كسلم على رسولو كخليلو نبينا ٧بمد كآلو 

 .(ّ)كصحبو كمن عظم سنتو، كاىتدل ّٔديو إٔب يـو الدين"
  

                                                   
 .ٕسورة ا٢بشر، اآلية  (ُ)
 .ُْسورة النساء، اآلية  (ِ)
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ّ)

 ( مرجع سابق.ُّْ-ُِٕ/ُٓ)
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 (45الملحق رقم )
حجة البراءة من إلقامة مسٌرات فً الحج ب االحتساب على من ٌدعو

 المشركٌن

ا٢بمد هلل، كصلى اهلل كسلم على رسولو ٧بمد بن عبد اهلل، كعلى آلو كصحابتو، "
كمن اىتدل ّٔداه، أما بعد: فإف اهلل أكجب على عباده ا٤بؤمنْب الرباءة من ا٤بشركْب ُب كل 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّكقت، كأنزؿ ُب ذلك قولو سبحانو: 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
َّحص مس خس حس جس

كأنزؿ ُب ذلك سبحانو ُب آخر حياة النيب صلى اهلل عليو  (ُ)
َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّكسلم قولو عز كجل: 

(ِ) 
اآليات. كصحت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو بعث الصديق رضي 
اهلل عنو عاـ تسع من ا٥بجرة يقيم للناس حجهم كيعلن الرباءة من ا٤بشركْب ٍب أتبعو بعلي 
رضي اهلل عنو ليبلغ الناس ذلك كبعث الصديق رضي اهلل عنو مؤذنْب مع علي رضي اهلل عنو 

لمات أربع ال يدخل ا١بنة إال نفس مؤمنة كال ٰبج بعد ىذا العاـ مشرؾ ينادكف ُب الناس بك
كال يطوؼ بالبيت عرياف كمن كاف لو عند رسوؿ اهلل عهد فأجلو إٔب مدتو كمن ٓب يكن لو 

 من خن حن جنُّعهد فلو أربعة أشهر يسيح ُب األرض كما قاؿ عز كجل: 
َّىن

ؿ ا٤بشركْب إذا ٓب يسلموا، كما اآلية. كبعدىا أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بقتا (ّ)
َّخئ حئ جئ ييُّقاؿ اهلل عز كجل ُب سورة التوبة: 

يعِب: األربعة الٍب أجلها  (ْ)
٥بم عليو الصبلة كالسبلـ ُب أصح قوٕب أىل العلم ُب تفسّب األشهر ا٤بذكورة ُب ىذه اآلية. 

 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئُّ
َّحصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

ىذا ىو ا٤بشركع  (ٓ)
                                                   

 .ْ( سورة ا٤بمتحنة اآلية ُ)

 .ُ( سورة التوبة اآلية ِ)

 .ِالتوبة اآلية ( سورة ّ)

 .ٓ( سورة التوبة اآلية ْ)

 .ٓ( سورة التوبة اآلية ٓ)
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مر الرباءة، كىو الذم أكضحتو األحاديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كبينو علماء ُب أ
التفسّب ُب أكؿ تفسّب سوره براءة: )التوبة(. أما القياـ با٤بسّبات كا٤بظاىرات ُب مواسم ا٢بج 
ُب مكة ا٤بكرمة أك غّبىا. إلعبلف الرباءة من ا٤بشركْب فذلك بدعة ال أصل ٥با، كيَبتب عليو 

د كبّب كشر عظيم، فالواجب على كل من كاف يفعلو تركو، كالواجب على الدكلة كفقها فسا
اهلل منعو؛ لكونو بدعة ال أساس ٥با ُب الشرع ا٤بطهر، ك٤با يَبتب على ذلك من أنواع الفساد 

 َّ ٍّ ٌّ ُّ كالشر كاألذل للحجيج كغّبىم، كاهلل سبحانو يقوؿ ُب كتابو الكرًن: 
َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ٓب يكن ىذا العمل من سّبتو عليو الصبلة اآلية، ك  (ُ)
كالسبلـ، كال من سّبة أصحابو رضي اهلل عنهم، كلو كاف خّبا لسبقونا إليو، كقاؿ سبحانو: 

َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 
 ٰىُّكقاؿ عز كجل:  (ِ)

َّجئ يي ىي ني مي زي ري
كقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم:  (ّ)

متفق على صحتو، كقاؿ عليو الصبلة  «ردمن أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو »
أما بعد فإف خير »كالسبلـ ُب ا٢بديث الصحيح عن جابر رضي اهلل عنو ُب خطبة ا١بمعة: 

الحديث كتاب اهلل كخير الهدم ىدم محمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور 
ن م»أخرجو مسلم ُب صحيحو، كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ:  «محدثاتها ككل بدعة ضاللة

أخرجو مسلم أيضا، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب  «عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو رد
كٓب يفعل صلى اهلل عليو كسلم مسّبات كال  «خذكا عني مناسككم»حجة الوداع: 

مظاىرات ُب حجة الوداع، كىكذا أصحابو بعده رضي اهلل عنهم، فيكوف إحداث ذلك ُب 
حذر منها النيب صلى اهلل عليو كسلم، كإ٭با الذم فعلو  موسم ا٢بج: من البدع ُب الدين الٍب

عليو الصبلة كالسبلـ بعد نزكؿ سورة التوبة: ىو بعث ا٤بنادين ُب عاـ تسعة من ا٥بجرة؛ 
مشرؾ، كال يطوؼ بالبيت  -يعِب: عاـ تسع  -ليبلغوا الناس: أنو ال ٰبج بعد ىذا العاـ 

نبذ العهود الٍب للمشركْب بعد أربعة أشهر  عرياف، كأنو ال يدخل ا١بنة إال نفس مؤمنة، مع

                                                   
 .ُّ( سورة آؿ عمراف اآلية ُ)

 .ُِ( سورة الشورل اآلية ِ)

 .ٕ( سورة ا٢بشر اآلية ّ)
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إال من كاف لو عهد أكثر من ذلك فهو إٔب مدتو، كٓب يفعل صلى اهلل عليو كسلم ىذا 
التأذين ُب حجة الوداع؛ ٢بصوؿ ا٤بقصود ٗبا أمر بو من التأذين ُب عاـ تسع. كا٣بّب كلو، 

كسلم، كالسّب على سنتو، كسلوؾ كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة ُب اتباع النيب صلى اهلل عليو 
مسلك أصحابو رضي اهلل عنهم؛ ألهنم الفرقة الناجية كالطائفة ا٤بنصورة، ىم كأتباعهم 

 حم جم يل ىل مل خلُّبإحساف، كما قاؿ اهلل عز كجل: 
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

َّييٰذ ىي مي حيخي جي يه
ؿ أف يوفقنا كٝبيع ا٤بسلمْب ؤك كاهلل ا٤بس (ُ)

الصاّب، كالفقو ُب الدين، كالسّب على منهج سيد ا٤برسلْب كأصحابو للعلم النافع، كالعمل 
ا٤برضيْب، كأتباعهم بإحساف إٔب يـو الدين، كأف يعيذنا كٝبيع ا٤بسلمْب من مضبلت الفًب، 

 كنزغات الشيطاف، كمن البدع ُب الدين، إنو كٕب ذلك كالقادر عليو.
 .(ِ)"كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو ٧بمد، كآلو كصحبو.

  

                                                   
 .ََُ( سورة التوبة اآلية ُ)

-ُٔٔ/ٖلشويعر )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد اِ)
 ( مرجع سابق.َُٕ
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 (46الملحق رقم )
 االحتساب على فضلة الشٌخ د. محمد سٌد طنطاوي

 ةتحلٌله للفوائد البنكٌة ذات النسب المحدد

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على خاًب األنبياء كا٤برسلْب؛ نبينا ٧بمد، 
  (ُ)كعلى آلو كصحبو أٝبعْب، كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين، أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كرد ُب صحيفة )الشرؽ األكسط( الصادرة ُب يـو األربعاء 
ىػ، من تصريح مفٍب الديار ا٤بصرية د/ ٧بمد سيد طنطاكم، بتحليل الفوائد ُُْٔ/ُ/ِ

الربوية الٍب تتعامل ّٔا البنوؾ. فرأيت: أف الواجب على مثلي التنبيو على ما يقتضيو الشرع 
كلعباده، كأداء لواجب الببلغ الذم أكجبو اهلل على أىل العلم ُب ا٤بطهر ُب ذلك؛ نصحان هلل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّقولو تعأب: 
َّجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

اآلية،  (ِ)
َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّكقولو سبحانو: 

(ّ) 
كا٤بقصود: ٙبذير ىذه األمة من عمل أىل الكتاب، كالشك أف ىذا أمر خطّب، كفيو اآلية، 

سبحانو معصية هلل تعأب كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم ك٨بالفة ألمر اهلل تعأب حيث قاؿ 
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفُّ: كتعأب

َّاممم
ٙبليل ٤با ، كال ريب، أف القوؿ ٕبل ما تتعامل بو البنوؾ من أنواع الربا، فيو (ْ)

حرمو اهلل تعأب؛ ألف الربا كما ىو معلـو كبّبة من كبائر الذنوب، الٍب جاء ٙبرٲبها مغلظا ُب  
كتاب اهلل تعأب كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٔبميع أشكالو كأنواعو كمسمياتو، 

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّقاؿ تعأب: 

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
                                                   

رد من ٠باحتو على مفٍب الديار ا٤بصرية/ ٧بمد سيد طنطاكم، الذم نشر ُب صحيفة )الشرؽ الوسط( بتاريخ  (ُ)
 ىػ.ُُْٔ/ُ/ِ

 .َُٔ، ُٗٓسورة البقرة، اآليتاف  (ِ)
 .ُٕٖسورة آؿ عمراف، اآلية  (ّ)
 .ّٔسورة النور، اآلية  (ْ)
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َّحمخم
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ، كقاؿ تعأب: (ُ)

َّحج
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ، كقاؿ تعأب: (ِ)

 ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن

 نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب

َّيقاك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ، كقاؿ تعأب: (ّ)

 خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

َّجضحض مص خص حص مس
(ْ) . 

فما أعظم جرٲبة من حارب اهلل كرسولو، نسأؿ اهلل العافية من ذلك.كقاؿ عليو الصبلة 
اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: كما ىن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: الشرؾ باهلل، »كالسبلـ: 

كالسحر، كقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، كأكل الربا، كأكل ماؿ اليتيم، كالتولي 
متفق على صحتو. كُب صحيح  (ٓ)«حف، كقذؼ المحصنات الغافالت المؤمناتيـو الز 

لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم آكل الربا، »مسلم عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ: 
، فهذه بعض األدلة من كتاب اهلل كسنة (ٔ)«كموكلو، ككاتبو، كشاىديو، كقاؿ: ىم سواء
 ٙبرًن الربا كخطره على الفرد كاألمة، كأف من رسولو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم الٍب تبْب

تعامل بو كتعاطاه، فقد ارتكب كبّبة من كبائر الذنوب، كقد أصبح ٧باربا هلل كلرسولو. كقاؿ 
( كقاؿ ابن  ا٤بوفق ابن قدامة رٞبو اهلل تعأب ُب كتابو ا٤بغِب: )أٝبعت األمة على أف الربا ٧بـر

                                                   
 .ُِّ-َُّسورة آؿ عمراف، اآليات  (ُ)
، اآلية  (ِ)  .ّٗسورة الرـك
 .ِٕٔ، ِٕٓسورة البقرة، اآليتاف،  (ّ)
 .ِٕٗ، ِٖٕسورة البقرة، اآليتاف  (ْ)
، كُب ِٕٕٔبرقم  َّنث مث زث رث يت ىتُّ ركاه البصارم ُب )الوصايا( باب قوؿ اهلل: (ٓ)

 .ٖٗ( باب بياف الكبائر كأكربىا برقم ، كمسلم ُب )اإلٲبافٕٖٓٔ)ا٢بدكد( باب رمي احملصنات برقم 
 .ُٖٗٓركاه مسلم ُب )ا٤بساقاة( باب لعن آكل الربا كموكلو برقم  (ٔ)
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لى أف ا٤بسلف إذا شرط على ا٤بقَبض زيادة أك ىدية، ا٤بنذر ُب كتاب )اإلٝباع(: )أٝبعوا ع
فأسلف على ذلك، أف أخذ الزيادة على ذلك ربا سواء كانت الزيادة ُب القدر أك الصفة( 
، أف االشَباؾ ُب البنوؾ الربوية، أك اإليداع فيها، أك االقَباض منها بفوائد، كل  كمن ا٤بعلـو

بحانو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم عنها؛ فيجب ذلك من ا٤بعامبلت الربوية الٍب هنى اهلل س
 االبتعاد عنها. 

نسأؿ اهلل ا٥بداية كالعافية من مضبلت الفًب، كالتوفيق للعمل بكتاب اهلل تعأب كسنة 
رسولو صلى اهلل عليو كسلم كٙبكيم شرع اهلل ُب ٝبيع شئوننا ا٣باصة كالعامة، كأف يأخذ 

بلح ديننا كدنيانا، كأف ٯبنبنا ٝبيعا طريق ا٤بغضوب بنواصينا كٝبيع ا٤بسلمْب إٔب ما فيو ص
عليهم كالضالْب؛ إنو كٕب ذلك كالقادر عليو، كنصيحٍب لفضيلة ا٤بفٍب ٧بمد سيد طنطاكم 
أف يتقي اهلل، كأف يعيد النظر فيما كتب، كأف يتوب إٔب اهلل سبحانو ٩با طغى بو اللساف، 

ب كفضيلة، كشرؼ لصاحبو، كخّب من كزؿ بو القلم، كال ريب أف الرجوع إٔب ا٢بق كاج
التمادم ُب ا٣بطأ، كاهلل ا٤بسئوؿ أف يوفقو للرجوع إٔب ا٢بق، كأف ٯبعلنا كإياه كسائر إخواننا 
من ا٥بداة ا٤بهتدين، إنو ٠بيع قريب. كصلى اهلل كسلم على خّب خلقو نبينا ٧بمد، كعلى آلو 

 .(ُ)كصحبو أٝبعْب"
  

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ُ)

(ُٗ/ُِٓ-ِّٔ.) 
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 (47الملحق رقم )
إبراهٌم بن عبد هللا الناصر جعله الربا فً مسألة واحدة االحتساب على 

 (ُ)فقط

 ّٔداه "ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو، كمن اىتد
: فقد اطلعت على البحث الذم أعده الدكتور/ إبراىيم بن عبد اهلل الناصر، أما بعد

ؼ(. فألفيتو قد حاكؿ فيو ٙبليل ما ٙبت عنواف: )موقف الشريعة اإلسبلمية من ا٤بصار 
حـر اهلل من الربا بأساليب ملتوية، كحجج كاىية، كشبو داحضة، كرأيت أف من الواجب 
على مثلي بياف بطبلف ما تضمنو ىذا البحث، ك٨بالفتو ٤با دؿ عليو الكتاب كالسنة 

ا، كبياف كإٝباع علماء األمة؛ من ٙبرًن ا٤بعامبلت الربوية، ككشف الشبو الٍب تعلق ّٔ
بطبلف ما استند إليو ُب ٙبليل ربا الفضل كربا النسيئة، ما عدا مسألة كاحدة، كىي: )ما 
اشتهر من ربا ا١باىلية من قوؿ الدائن للمدين ا٤بعسر عند حلوؿ الدين: إما أف تريب 
كإما أف تقضي(، فهذه ا٤بسالة عند الدكتور إبراىيم ىي احملرمة من مسائل الربا كما 

حبلؿ، كمن تأمل كتابو اتضح لو منها ذلك، كسأبْب ذلك إف شاء اهلل تعأب  سواىا فهو
بيانا شافيا؛ يتضح بو ا٢بق، كيزىق بو الباطل، كاهلل ا٤بستعاف كعليو التكبلف، كال حوؿ 

 كال قوة إال باهلل. كإٔب القارئ بياف ذلك: 

ىناؾ قوة إسبلمية أكال: قاؿ إبراىيم ُب أكؿ ٕبثو ما نصو: "ٲبكن القوؿ: أنو لن تكوف 
بدكف قوة اقتصادية، كلن تكوف ىناؾ قوة اقتصادية بدكف بنوؾ، كلن تكوف ىناؾ بنوؾ بدكف 

 فوائد". 

كا١بواب أف يقاؿ: ٲبكن تسليم ا٤بقدمة األكٔب؛ ألف ا٤بسلمْب ُب كل مكاف ٯبب 
من عليهم أف يعنوا باقتصادىم اإلسبلمي بالطرؽ الٍب شرعها اهلل سبحانو؛ حٌب يتمكنوا 

أداء ما أكجب اهلل عليهم كترؾ ما حـر اهلل عليهم، كحٌب يتمكنوا بذلك من اإلعداد 

                                                   
ىػ، كُب كتاب لسماحتو ٙبت عنواف: )نصيحة ىامة َُْٖ، عاـ ُٖنشر ُب )٦بلة البحوث اإلسبلمية(، العدد:  (ُ)

 ىػ. ُُْٔ، عاـ ُُب التحذير من ا٤بعامبلت الربوية(، ط
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 مف حفخف جف مغ جغ ُّ لعدكىم، كأخذ ا٢بذر من مكائده؛ قاؿ اهلل عز كجل: 

َّحك جك مق حق
َّىق يف ىف يث ىث ُّ ، كقاؿ سبحانو: (ُ)

(ِ) ،
 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كقاؿ تعأب: 
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن

 مح جحُّ، إٔب قولو سبحانو: َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

َّجف مغ جغ مع جع حطمظ
 ٰر ٰذ يي ىيُّ. اآلية، كقاؿ تعأب: (ّ)

. (ْ)َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
َّمح جح مج حج مث هتُّاآلية، كقاؿ سبحانو: 

 . اآلية. (ٓ)

كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة، كىي مشتملة على توجيو اهلل سبحانو لعباده إٔب التعاكف 
على كل ما ينفعهم ُب أمر دينهم كدنياىم، كأمرىم بالتعاكف على الرب كالتقول، كٙبذيرىم 
من التعاكف على اإلٍب كالعدكاف، كما أمرىم سبحانو بالوفاء بالعقود، كإثبات حقوقهم 

باإلعداد لعدكىم ما -، كحذرىم من أكل أموا٥بم بالباطل، كأمرىم سبحانوبالطرؽ الشرعية
استطاعوا من قوة؛ كبذلك يستقيم اقتصادىم اإلسبلمي، كٰبصل بذلك تنمية الثركات 
كتبادؿ ا٤بنافع، كالوصوؿ إٔب حاجاهتم كمصا٢بهم بالوسائل الٍب شرع اهلل ٥بم، كما حذرىم 

٣بيانة، كشهادة الزكر، ككتماف شهادة ا٢بق، كمن سبحانو ُب آيات كثّبات من الكذب كا
أكل أموا٥بم بينهم بالباطل، كاإلدالء ّٔا إٔب ا٢بكاـ؛ ليميلوا عن ا٢بق إٔب ا٢بكم با١بور. 

 مخ جخ مح جح مجُّكعظم سبحانو شأف األمانة، كأمر بأدائها ُب قولو عز كجل: 

                                                   
 .ِسورة ا٤بائدة، اآلية  (ُ)
 .ُسورة ا٤بائدة، اآلية  (ِ)
 .ِِٖسورة البقرة، اآلية  (ّ)
 .ِٗسورة النساء، اآلية  (ْ)
 .َٔسورة األنفاؿ، اآلية  (ٓ)
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َّخس حس جس
 مص خص حص مس خس حسُّ، كقولو سبحانو: (ُ)

َّمظ حط مض خض حض جض
اآلية. كحذرىم عز كجل من خيانة األمانة ُب  (ِ)

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّقولو سبحانو: 

ٍََّّّ
. ككصف عباده ا٤بؤمنْب ُب سورة )ا٤بؤمنوف(، كُب سورة )ا٤بعارج( بأهنم (ّ)

 زت رت يب ىبُّيرعوف األمانات كالعهود، كذلك ُب قولو سبحانو: 

َّمتنت
، كتواصوا بو، كصدقوا ُب . فمٌب استقاـ ا٤بسلموف على ىذا التعليم كالتوجيو(ْ)

ذلك؛ فإف اهلل عز كجل يصلح ٥بم أحوا٥بم، كيبارؾ ٥بم ُب أعما٥بم كثركاهتم، كيعينهم على 
بلوغ اآلماؿ، كالسبلمة من مكائد األعداء. كقد أكد ىذه ا٤بعاين سبحانو ُب قولو عز كجل: 

َّيئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
 ملُّكُب قولو سبحانو:  (ٓ)

 جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

َّيئرب ىئ نئ مئ زئ رئ
 هئ مئ خئ حئُّ. كقاؿ سبحانو: (ٔ)

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب

َّحضخض جض مص خص حص خسمس حس مخجس
 هتُّ. كقاؿ سبحانو: (ٕ)

َّمح جح مج حج مث
 مم ام يل ىلُّاآلية، كقاؿ عز كجل:  (ٖ)

                                                   
 .ٖٓسورة النساء، اآلية  (ُ)
 .ِٕسورة األحزاب، اآلية  (ِ)
 .ِٕسورة األنفاؿ، اآلية  (ّ)
 .ٖسورة ا٤بؤمنوف، اآلية  (ْ)
 .ُُٗسورة التوبة، اآلية ( ٓ)
 .ُّٓسورة النساء، اآلية  (ٔ)
 .ٖسورة ا٤بائدة، اآلية  (ٕ)
 .َٔسورة األنفاؿ، اآلية  (ٖ)
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َّرن
 كاآليات ُب ىذا أكثر من أف ٙبصر.. (ُ)

كالثالثة، كٮبا قولو: "كلن تكوف ىناؾ قوة اقتصادية بدكف بنوؾ، كأما ا٤بقدمتاف الثانية 
كلن تكوف ىناؾ بنوؾ بدكف فوائد". فهما مقدمتاف باطلتاف، كاألدلة الشرعية الٍب قدمنا 
بعضها، كما درج عليو ا٤بسلموف من عهد نبيهم صلى اهلل عليو كسلم إٔب أف أنشئت البنوؾ،  

تْب، فقد استقاـ اقتصاد ا٤بسلمْب طيلة القركف كل ذلك يدؿ على بطبلف ىاتْب ا٤بقدم
ا٤باضية كىي أكثر من ثبلثة عشر قرنا بدكف كجود بنوؾ، كبدكف فوائد ربوية، كقد ٭بت 
ثركاهتم، كاستقامت معامبلهتم، كحصلوا على األرباح الكثّبة كاألمواؿ ا١بزيلة بواسطة 

ؿ على أعدائهم، كسادكا غالب ا٤بعامبلت الشرعية. كقد نصر اهلل ا٤بسلمْب ُب عصرىم األك 
ا٤بعمورة، كحكموا شرع اهلل ُب عباده، كليس ىناؾ بنوؾ كال فوائد ربوية. بل الصواب عكس 
ما ذكره الكاتب إبراىيم، كىو أف كجود البنوؾ كالفوائد الربوية، صار سببا لتفرؽ ا٤بسلمْب 

و اهلل. كما ذاؾ إال ألف كاهنيار اقتصادىم، كظهور الشحناء بينهم كتفرؽ كلمتهم، إال من رٞب
ا٤بعامبلت الربوية تسبب الشحناء كالعداكة، كتسبب احملق كنزع الربكة، كحلوؿ العقوبات،  

َّمث زث رث يت ىتُّ كما قاؿ اهلل عز كجل:
(ِ). 

كألف ما يقع بْب الناس بسبب الربا من كثرة الديوف كمضاعفتها؛ بسبب الزيادة 
ا٤بتبلحقة، كل ذلك يسبب الشحناء كالعداكة، مع ما ينتج عن ذلك من البطالة، كقلة 
األعماؿ، كا٤بشاريع النافعة؛ ألف أصحاب األمواؿ يعتمدكف ُب تنميتها على الربا، كيعطلوف 

دة النافعة من أنواع الصناعات كعمارة األرض، كغّب ذلك من الكثّب من ا٤بشاريع ا٤بفي
ا٤بعامبلت الٍب ٰبصل ّٔا تبادؿ ا٤بنافع، ك٭بو الثركات، كالتعاكف على كل ما ينفع آّتمع، 
كيشغل األيدم العاطلة، كيعْب الفقراء على كسب الرزؽ ا٢ببلؿ، كاالستغناء عن الربا 

لك: ا٤بضاربات، كأنواع الشركات الٍب تنفع آّتمع، كالتسوؿ كأنواع ا٤بكاسب ا٣ببيثة. كمن ذ
كأنواع ا٤بصانع؛ ٤با ٰبتاج إليو الناس من السبلح كا٤ببلبس كاألكاين كا٤بفارش كغّب ذلك، 

                                                   
 ُٕسورة النساء، اآلية ( ُ)
 .ِٕٔسورة البقرة، اآلية  (ِ)
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 كىكذا أنواع الزراعة الٍب تشغل ّٔا األرض، كٰبصل ّٔا النفع العاـ للفقراء كغّبىم. 

لربوية ضد االقتصاد السليم، كضد كبذلك يعلم كل من لو أدىن بصّبة، أف البنوؾ ا
ا٤بصاّب العامة، كمن أعظم أسباب االهنيار كالبطالة، ك٧بق الربكات، كتسليط األعداء، 

 كحلوؿ العقوبات ا٤بتنوعة كالعواقب الوخيمة. 
 فنسأؿ اهلل أف يعاُب ا٤بسلمْب من ذلك، كأف ٲبنحهم البصّبة كاالستقامة على ا٢بق. 

كظيفة ا١بهاز ا٤بصرُب ُب اقتصاد ما، تشبو إٔب حد قريب  ثانيان: قاؿ إبراىيم: "إف
 . كظيفة القلب بالنسبة ١بسم اإلنساف ٛبامان... إْب"

كا١بواب: ليس األمر كما قاؿ؛ بل ٲبكن أف يقـو ا١بهاز ا٤بصرُب ٗبا ذكره الكاتب من 
ية، كُب غّب حاجة إٔب الربا، كال ضركرة إليو، كما قاـ اقتصاد ا٤بسلمْب ُب عصورىم ا٤باض

 -كما تقدـ   -عصرىم األكؿ الذىيب بأكمل اقتصاد كأطهره، من دكف كجود بنوؾ ربوية 
كقد نصر اهلل ّٔم دينو، كأعلى ّٔم كلمتو، كأدر عليهم من األرزاؽ كالغُب، كأخرج ٥بم من 

 األرض ما كفاىم كأغناىم، كأعاهنم على جهاد عدكىم، كٞباىم بو من 
ا٢باجة إٔب ما حـر اهلل عليهم. كمن درس تاريخ العآب اإلسبلمي من عهد النيب صلى 
اهلل عليو كسلم إٔب ما قبل إنشاء ا٤بصارؼ الربوية، علم ذلك يقينان، كإ٭با يؤتى ا٤بسلموف 
كغّبىم ُب اقتصادىم كنزع الربكات ٩با ُب أيديهم؛ بأسباب ا٫برافهم عن شريعة اهلل، كعدـ 

أكجب اهلل عليهم، كعدـ سّبىم على ا٤بنهج الذم شرعو اهلل ٥بم فيما بينهم من قيامهم ٗبا 
ا٤بعامبلت؛ كبذلك تنزؿ ّٔم العقوبات، كٙبل ّٔم الكوارث بأسباب أعما٥بم ا٤بصالفة لشرع 

 خن حن جن مم خم حم جم هل ملُّاهلل. كما قاؿ عز كجل: 
َّمنهن

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ، كقاؿ عز كجل: (ُ)
َّمهىه جه ين ىن من خن حن جن يم

، كقاؿ سبحانو: (ِ)
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

                                                   
 .َّسورة الشورل، اآلية  (ُ)
 .ٔٗسورة األعراؼ، اآلية  (ِ)
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 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّ، كقاؿ تعأب: (ُ)َّٰى ٰر ٰذ

َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني
 جك مق حق مف خفُّ، كقاؿ سبحانو: (ِ)

َّلكمك خك حك
(ّ). 

ثالثا: ذكر إبراىيم ُب ٕبثو ما نصو: "كالسؤاؿ الذم ٓب نعثر لو على جواب حٌب اآلف 
ىو: كيف ينظر فقهاء ا٤بسلمْب إٔب الظاىرة االقتصادية للفائدة؟ ك٤باذا يعترب القرض بالفائدة 

 ٧برما ُب نظرىم؟... إْب". 
نظر الفقهاء من  كا١بواب: عما ذكره ىنا، إٔب هناية ٕبثو ا٤بشار إليو، أف يقاؿ: إ٭با

سائر علماء ا٤بسلمْب ُب أمر الفائدة، كعلقوا ّٔا التحرًن؛ ألف األحاديث الصحيحة عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أناطت ّٔا التحرًن، كىي أحاديث مستفيضة عن النيب صلى 

نسو اهلل عليو كسلم ال مغمز فيها، كىي تدؿ داللة صرٰبة قطعية على أف بيع ا٤باؿ الربوم ٔب
. كلكن الكاتب إبراىيم ا٤بذكور  ىداه اهلل، كأ٥بمو  -مع أم زيادة كلو قلت، ربا صريح ٧بـر

أعرض عنها كلها، كٓب يلتفت إليها، كإ٭با تكلم عن الربا آّمل الوارد ُب القرآف  -رشده 
الكرًن، كحاكؿ بكل ما استطاع أف ٰبصر الربا ُب مسألة كاحدة، كىي: ما إذا أعسر ا٤بدين، 

 كاتفق مع الدائن على إمهالو بفائدة معينة. 
ىذا ملصص ٕبثو، كما سول ذلك فقد حاكؿ ُب ىذا البحث إ٢باقو بقسم ا٢ببلؿ؛ 

 ٢باجة الناس بزعمو إٔب ذلك، كأف ىذا 
ىو الذم تقـو بو ا٤بصارؼ، كزعم أف ا٢باجة داعية إٔب ذلك، كأف مصاّب العباد ال 

 تستعملها البنوؾ، كقد تعلق بأشياء ٦بملة من كبلـ ا٤بوفق تتم إال ّٔذه ا٤بعامبلت الربوية الٍب
ابن قدامة، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كالعبلمة ابن القيم رٞبهم اهلل ٝبيعا فيما ذكركه عن 

                                                   
 .ٔٔ، ٓٔسورة ا٤بائدة، اآليتاف  (ُ)
 .ّ، ِسورة الطبلؽ، اآليتاف  (ِ)
 .ْسورة الطبلؽ، اآلية  (ّ)
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ا٤بصلحة، كأف الشرع الشريف ال ٲبنع ٙبقيق ا٤بصاّب الٍب تنفع ا٤بسلمْب بدكف ضرر على 
 . أحد، كال ٨بالفة لنص من الشرع ا٤بطهر

كىذا كلو ال حجة لو فيو؛ ألف ا٤بصاّب الٍب أراد ىؤالء األئمة كأمثا٥بم ٙبقيقها، إ٭با 
أرادكا ذلك حيث ال مانع شرعي ٲبنع من ذلك، كذلك ُب ا٤بسائل االجتهادية الٍب ال نص 

 فيها يوضح ا٢بكم الشرعي. 
الفضل، كقد دلت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم على ٙبرًن ربا 

كعلى ٙبرًن ربا النسيئة، كذكر بعض أىل العلم: أف ٙبرًن ربا الفضل من باب ٙبرًن الوسائل؛ 
ألف عاقبل ال يبيع شيئا بأكثر منو من جنسو يدا بيد، كإ٭با يكوف ذلك إذا كاف أحد 

رضي اهلل  -العوضْب مؤجبل، أك كاف أحدٮبا أنفس من اآلخر. ك٥بذا ٤با باع بعض الصحابة 
اعْب من التمر الردمء بصاع كاحد من التمر الطيب، كأخرب النيب صلى اهلل عليو عنهم ص

. (ُ)«أكه عين الربا عين الربا ال تفعل»كسلم بذلك، قاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
ا٢بديث متفق عليو. كُب الصحيحْب عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو عن النيب صلى 

ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثال بمثل كال تشفوا بعضها على »اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
بعض، كال تبيعوا الفضة بالفضة إال مثال بمثل، كال تشفوا بعضها على بعض، كال تبيعوا 

 . (ِ)«منها غائبا بناجز
كُب صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو 

ب، كالفضة بالفضة، كالبر بالبر، كالشعير بالشعير، الذىب بالذى»كسلم أنو قاؿ: 
كالتمر بالتمر، كالملح بالملح، مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت 

 .(ّ)«األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد
 كاألحاديث ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة ُب الصحيحْب كغّبٮبا.

                                                   
، كمسلم ُب )ا٤بساقاة(، ُِِّدان فبيعو مردرد(، برقم: ركاه البصارم ُب )الوكالة(، باب )إذا باع الوكيل شيئان فاس (ُ)

 .ُْٗٓباب )بيع الطعاـ مثبلن ٗبثل(، برقم: 
 .ُْٖٓ، كمسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب )الربا(، برقم: ُِٕٕركاه البصارم ُب )البيوع(، باب )بيع الفضة(، برقم:  (ِ)
 .ُٕٖٓركاه مسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب )الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدان(، برقم:  (ّ)
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إنما »ديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنو: كأما قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ح
، فا٤براد بو عند أىل العلم معظم الربا، كليس مراده صلى اهلل عليو (ُ)«الربا في النسيئة

كسلم كل أفراد الربا؛ للحديثْب السابقْب، كما جاء ُب معناٮبا من األحاديث الصحيحة. 
نسيئة؛ فإف ا٤بودع بالفائدة قد ٝبع كقد علم أف ا٤بعامبلت الربوية ٘بمع بْب ربا الفضل كربا ال

 ىو كصاحب البنك بْب األمرين، كٮبا: النسيئة كالفائدة؛ فباءا بإٍب ا٤بعاملتْب. 
كأما كوف ا٤برايب الباذؿ للفائدة قد يكوف ٧بتاجا، فهذا ليس ىو ا٤بوجب للتحرًن 

قد عجز عن كحده، بل قد ٝبع ىذا العقد بْب الربا، كبْب ظلم ا٤بعسر بتحميلو الفائدة، ك 
األصل، كبذلك تكوف ا٤بعاملة على ىذا الوجو أعظم ٙبرٲبا كأشد إٜبا؛ ألف الواجب إنظاره، 

 كعدـ ٙبميلو ما حـر اهلل من الربا. 
كأما اشَباؾ الدائن كا٤بدين ُب االنتفاع با٤بعاملة الربوية، كأف كل كاحد منهما ٰبصل 

من التحرًن إٔب ا٢بل، كال ٯبعلها معاملة منها على فائدة، فهذا االشَباؾ ال ينقل ا٤بعاملة 
شرعية يباح فيها الربا؛ ألف الشرع ا٢بكيم ٓب يلتفت إٔب ذلك، بل حـر الفائدة ٙبرٲبا مطلقا، 

 كنص على ذلك الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب أحاديث كثّبة؛ منها ما تقدـ. 
كبينو ُب كتابو الكرًن  كلو كاف انتفاع ا٤بدين بالفائدة ٰبلها، لنص عليو ا٤بؤب سبحانو

كقد قاؿ اهلل عز كجل  -عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم  -أك على لساف رسولو األمْب 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ ُب سورة )النحل(:
َّىئيئ

(ِ). 
كُب صحيح مسلم، عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 

كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خير ما يعلمو   إنو لم يكن نبي قبلي، إال»أنو قاؿ: 
، كمعلـو أف نبينا صلى اهلل عليو كسلم ىو أفضل (ّ)«لهم، كينذرىم شر ما يعلمو لهم

الرسل، كأكملهم ببلغا كأٛبهم بيانا، فلو كانت ا٤بعاملة بالفائدة ا٤بعينة جائزة إذا كاف ا٤بدين 
                                                   

 .ُٔٗٓركاه مسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب )بيع الطعاـ مثبلن ٗبثل(، برقم:  (ُ)
 .ٖٗسورة النحل، اآلية  (ِ)
 .ُْْٖركاه مسلم ُب )اإلمارة(، باب )كجوب الوفاء ببيعة ا٣بلفاء األكؿ فاألكؿ(، برقم:  (ّ)
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متو، كأكضح ٥بم حكمها، فكيف كقد بْب ينتفع ّٔا، لبينها النيب صلى اهلل عليو كسلم أل
صلى اهلل عليو كسلم ُب صريح أحاديثو ٙبرٲبها، كالتحذير منها، كالوعيد على ذلك كقد علم 
أف السنة الصحيحة تفسر القرآف، كتدؿ على ما قد ٱبفى منو، كما قاؿ تعأب ُب سورة 

ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ)النحل(: 
(ُ) ،

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هلُّكقاؿ عز كجل: 
َّجيحي ٰه مه

 . كاآليات ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة.(ِ)
كأما ما نقلو عن الشيخ/ رشيد رضا ُب إجازتو الربا ُب صندكؽ التوفّب، فهو غلط منو، 
كال ٯبوز أف يعوؿ عليو، كا٢بجة قائمة عليو، كعلى غّبه من كل من ٰباكؿ ٨بالفة النصوص 
برأيو كاجتهاده، كقد تقرر ُب األصوؿ: أنو ال رأم ألحد كال اجتهاد ألحد مع كجود النص، 

م كاالجتهاد ُب ا٤بسائل الٍب ال نص فيها، فمن أصاب فلو أجراف، كمن أخطأ كإ٭با ٧بل الرأ
فلو أجر، إذا كاف أىبل لبلجتهاد، كاستفرغ كسعو ُب طلب ا٢بق؛ ٤با ثبت عن النيب صلى 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلو أجراف، كإذا حكم »اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
على صحتو من حديث عمرك بن العاص رضي اهلل . متفق (ّ)«فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر

 عنو كأخرج مسلم ُب صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو مثلو. 
أما ا٤بسائل الٍب نص على حكمها القرآف الكرًن أك الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب 
سنتو، فليس ألحد أف ٯبتهد ُب ٨بالفة ما دؿ عليو النص، بل الواجب التمسك بالنص، 

 مقتضاه بإٝباع أىل العلم. كاهلل ا٤بستعاف، كال حوؿ كال قوة إال باهلل. كتنفيذ 
رابعا: ٍب قاؿ الكاتب الدكتور إبراىيم ُب هناية البحث ما نصو: "كخبلصة البحث 
بعد ىذه ا٤بقارنة الواضحة بْب الربا الذم كرد ٙبرٲبو ُب القرآف، كبْب ا٤بعامبلت ا٤بصرفية، 

 رفية ٚبتلف ٛباما عنيتضح لنا أف ا٤بعامبلت ا٤بص

                                                   
 .ْْسورة النحل اآلية  (ُ)
 .ْٔسورة النحل، اآلية  (ِ)
، ِّٕٓركاه البصارم ُب )االعتصاـ بالكتاب كالسنة(، باب )أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ(، برقم:  (ّ)

 .ُُٕٔكمسلم ُب )األقضية(، باب )بياف أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ(، برقم: 
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األعماؿ الربوية الٍب حذر منها القرآف الكرًن؛ ألهنا معامبلت جديدة، ال ٚبضع ُب 
 حكمها للنصوص القطعية الٍب كردت ُب القرآف الكرًن بشأف حرمة الربا. 

ك٥بذا، ٯبب علينا النظر إليها من خبلؿ مصاّب العباد كحاجاهتم ا٤بشركعة؛ اقتداء 
 عليو كسلم ُب إباحتو بيع )السلم(، رغم ما فيو من بيع غّب موجود، برسوؿ اهلل صلى اهلل

 كبيع ما ليس عند البائع ٩با قد هنى عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب األصل. 
كقد أٝبع العلماء: على أف إباحة السلم كانت ٢باجة الناس إليو، كىكذا فقد اعتمد 

وص الشريعة، ُب إباحة ا٢باجات الٍب ال تتم العلماء على )السلم( كعلى أمثالو من نص
 مصاّب الناس ُب معاشهم إال ّٔا". 

كا١بواب أف يقاؿ: إف ا٤بعامبلت ا٤بصرفية ال ٚبتلف عن ا٤بعامبلت الربوية الٍب جاء 
النص بتحرٲبها؛ كاهلل سبحانو بعث نبيو صلى اهلل عليو كسلم إٔب ٝبيع الثقلْب، كشرع ٥بم 

زمانو كمن يأٌب بعدىم إٔب يـو القيامة؛ فيجب أف تعطى  من األحكاـ ما يعم أىل
ا٤بعامبلت ا١بديدة حكم ا٤بعامبلت القدٲبة إذا استوت معها ُب ا٤بعُب، أما اختبلؼ الصور 
كاأللفاظ فبل قيمة لو، إ٭با االعتبار با٤بعاين كا٤بقاصد، كمعلـو أف مقاصد ا٤بتأخرين ُب 

، كإف تنوعت الصور كاختلفت األلفاظ، فالتفريق ا٤بعامبلت الربوية من جنس مقاصد األكلْب
بْب ا٤بعامبلت الربوية القدٲبة كا١بديدة بسبب اختبلؼ األلفاظ كالصور مع اٙباد ا٤بعُب 
كا٤بقاصد تفريق باطل. كقد جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم قوؿ من قاؿ يـو حنْب: "اجعل 

 جه ين ىنُّائيل ٤بوسى: لنا ذات أنواط كما ٥بم ذات أنواط" مثل قوؿ بِب إسر 
، كٓب ينظر النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب اختبلؼ األلفاظ ٤با اٙبد َّيه ىه مه
 ا٤بعُب.

كىكذا عاقب اهلل بِب إسرائيل ٤با نصبوا الشباؾ يـو ا١بمعة؛ ليصيدكا ّٔا الصيد احملـر 
 يـو عليهم يـو السبت، كٓب يعذرىم ّٔذه ا٢بيلة، مع أهنم ٓب يأخذكا الصيد من الشباؾ إال

األحد؛ كذلك الٙباد ا٤بعُب كإف اختلفت الوسيلة، كاألمثلة ُب ىذا كثّبة ُب النصوص 
ال ترتكبوا ما ارتكبت »الشرعية. كقد صح عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
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. كأما التشبيو بالسلم فهو من باب ا٤بغالطة (ُ)«اليهود؛ فتستحلوا محاـر اهلل بأدنى الحيل
ال ينفع؛ فإف إباحة السلم من ٧باسن الشريعة الكاملة، كقد أباحو اهلل سبحانو  كالتعلق ٗبا

 ٢باجة العباد إليو، كشرط فيو شركطان ٚبرجو عن ا٤بعامبلت احملرمة.
فهو: عقد على موصوؼ ُب الذمة بصفات ٛبيزه، كتبعده عن ا١بهالة كالغرر إٔب أجل 

، بثمن معجل ُب آّلس، يشَبؾ فيو البائع  كا٤بشَبم ُب ا٤بصلحة ا٤بَبتبة على ذلك، معلـو
فالبائع ينتفع بالثمن ُب تأمْب حاجتو ا٢باضرة، كا٤بشَبم ينتفع با٤بسلم فيو عند حلولو؛ ألنو 
اشَباه بأقل من ٜبنو عند ا٢بلوؿ، كذلك ُب الغالب، فحصل للمتعاملْب ُب عقد السلم 

٤بعامبلت الربوية، فهي مشتملة الفائدة من دكف ضرر كال غرر، كال جهالة، كال ربا. أما ا
على زيادة معينة نص الشارع على ٙبرٲبها ُب بيع جنس ٔبنسو نقدان أك نسيئة. كجعلو من 
أكرب الكبائر؛ ٤با لو سبحانو ُب ذلك من ا٢بكمة البالغة، ك٤با للعباد ُب ذلك من ا٤بصاّب 

يهم، كمن تعطيلهم العظيمة كالعواقب ا٢بميدة، الٍب منها: سبلمتهم من تراكم الديوف عل
 ا٤بشاريع النافعة كالصناعات ا٤بفيدة اعتمادان على فوائد الربا. 

كأما زعم الكاتب إبراىيم: أف ا٤بصارؼ كاألعماؿ ا٤بصرفية حاجة من حاجات العباد، 
ال تتم مصاّب معاشهم إال ّٔا... إْب، فهو زعم ال أساس لو من الصحة، كقد ٛبت مصاّب 

كٓب تتعطل  -قبل القرف الرابع عشر، كقبل كجود ا٤بصارؼ  -ية العباد ُب القركف ا٤باض
حاجاهتم كال مشاريعهم النافعة، كإ٭با يأٌب ا٣بلل كتتعطل ا٤بصاّب من ا٤بعامبلت احملرمة، 
كعدـ قياـ آّتمع ٗبا ٯبب عليو ُب معاملة إخوانو من: النصح، كاألمانة كالصدؽ، كالبعد 

لربا أك الغرر، أك ا٣بيانة أك الغش، كالواقع بْب الناس ُب عن ٝبيع ا٤بعامبلت ا٤بشتملة على ا
سائر الدنيا يشهد ٗبا ذكرنا، كال سبيل إٔب انتعاش ا٤بصاّب كٙبقيق التعاكف ا٤بفيد، إال بسلوؾ 
ا٤بسلك الشرعي ا٤ببِب على الصدؽ كاألمانة كاالبتعاد عن الكذب كا٣بيانة، كسائر ما حـر 

 جف مغ جغُّكما قاؿ اهلل سبحانو ُب كتابو ا٤ببْب:   اهلل على العباد ُب معامبلهتم،

                                                   
، ُب كتاب ِّْٔا١بوزية ُب حاشيتو على سنن أيب داكد، عند التعليق على ا٢بديث رقم: ذكره ا٢بافظ ابن قيم  (ُ)

 )البيوع(، باب )النهي عن العينة(. 
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َّحك جك مق حق مف حفخف
 مخ جخ مح جح مجُّ، كقاؿ سبحانو: (ُ)

َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 . اآلية، كقاؿ سبحانو:(ِ)

ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
. كقاؿ عز (ّ)

 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كجل: 
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ىيُّ. اآلية. كقاؿ تعأب: (ْ)
َّخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

(ٓ). 
البيعاف بالخيار ما لم يتفرقا، فإف صدقا كبينا »كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

 . متفق على صحتو.(ٔ)«بورؾ لهما في بيعهما، كإف كتما ككذبا محقت بركة بيعهما
كعن أيب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى هلل عليو كسلم: 

الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كالبر بالبر، كالشعير بالشعير، كالتمر بالتمر، »
كالملح بالملح، مثالن بمثل، يدان بيد، فمن زاد أك استزاد فقد أربى. اآلخذ كالمعطي فيو 

 م.. ركاه أٞبد كالبصار (ٕ)«سواء
لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم آكل الربا، »كعن جابر رضي اهلل عنو قاؿ: 

 . ركاه مسلم.(ٖ)«كموكلو، ككاتبو، كشاىديو، كقاؿ: ىم سواء
                                                   

 .ِسورة ا٤بائدة، اآلية  (ُ)
 .ٖٓسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .ِٕسورة األنفاؿ، اآلية  (ّ)
 .ِِٖسورة البقرة، اآلية  (ْ)
 .ُٕ، َٕسورة األحزاب، اآليتاف  (ٓ)
، كمسلم ُب )البيوع(، باب َِٕٗركاه البصارم ُب )البيوع(، باب )إذا بْب البيعاف كٓب يكتما كنصحا(، برقم:  (ٔ)

 .ُِّٓ)الصدؽ ُب البيع كالبياف(، برقم: 
، كُب )مسند األنصار(، ُُّٕركاه اإلماـ أٞبد ُب )مسند ا٤بكثرين من الصحابة(، )مسند أيب ىريرة(، برقم:  (ٕ)

، كمسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب )الصرؼ كبيع الذىب ُِِٖٓالنيب صلى اهلل عليو كسلم (، برقم: )حديث أزكاج 
 .ُٖٖٓ، ُْٖٓبالورؽ نقدان(، برقم: 

 .ُٖٗٓركاه مسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب )لعن آكل الربا كمؤكلو(، برقم:  (ٖ)
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كعن عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى الو عليو كسلم: 
كىاء، كالشعير بالشعير ربان إال الورؽ بالورؽ ربا إال ىاء كىاء، كالبر بالبر ربان إال ىاء »

 . متفق عليو.(ُ)«ىاء كىاء، كالتمر بالتمر ربان إال ىاء كىاء
 . ركاه مسلم.(ِ)«من غشنا فليس منا»كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 

أال أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسوؿ اهلل، »كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 
لدين، ككاف متكئان فجلس، فقاؿ: أال كقوؿ الزكر، أال قاؿ: اإلشراؾ باهلل، كعقوؽ الوا

 . متفق عليو. كاألحاديث ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة. (ّ)«كشهادة الزكر
كال ٯبوز ألحد من الناس أف ٰبلل ما حـر اهلل بالنص، قياسان على ما حلل اهلل 
بالنص، كمن حاكؿ أف ٰبلل ما حـر اهلل من الربا، قياسان على ما أحل اهلل من السلم، فقد 
أتى منكران عظيمان، كقاؿ على اهلل بغّب علم، كفتح للناس باب شر عظيم كفساد كبّب، كإ٭با 

أىل العلم القائلْب بو ُب ا٤بسائل الفرعية الٍب ال نص فيها، إذا استوَب ٯبوز القياس عند 
الشركط الٍب تلحق الفرع باألصل كما ىو معلـو ُب ٧بلو، كقد حـر اهلل القوؿ عليو بغّب 
علم، كجعلو ُب مرتبة الشرؾ كبْب عز كجل أف الشيطاف يدعو إٔب ذلك كيأمر بو، كما يدعو 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّاهلل سبحانو: إٔب الفحشاء كا٤بنكر، قاؿ 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

َّمننن
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ، كقاؿ سبحانو: (ْ)
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف
َّجنحن مم خم حم

(ٓ). 

                                                   
، كمسلم ُب )ا٤بساقاة(، باب ُِّْركاه البصارم ُب )البيوع(، باب )ما يذكر ُب بيع الطعاـ كا٢بكرة(، برقم:  (ُ)

 ، كاللفظ لو. ُٖٔٓ)الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدان(، برقم: 
 .َُُركاه مسلم ُب )اإلٲباف(، باب )قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : " من غشنا فليس منا "(، برقم:  (ِ)
، كمسلم ُب )اإلٲباف(، باب )بياف ٕٔٗٓركاه البصارم ُب )األدب(، باب )عقوؽ الوالدين من الكبائر(، برقم:  (ّ)

 .ٕٖالكبائر كأكربىا(، برقم: 
 .ّّسورة األعراؼ، اآلية  (ْ)
 .ُٗٔ، ُٖٔسورة البقرة، اآليتاف  (ٓ)
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فنسأؿ اهلل أف يصلح أحواؿ ا٤بسلمْب، كأف ٲبنحهم الفقو ُب الدين، كأف يوفق 
علماءىم لبياف ما أكجب اهلل عليهم من أحكاـ شرعو، كالدعوة إٔب دينو كالتحذير ٩با 

 ٱبالفو، كأف يكفيهم شر أنفسهم كشر دعاة الباطل. 
، كإعبلف ذلك على كأف يوفق الكاتب إبراىيم للرجوع إٔب ا٢بق، كالتوبة ٩با صدر منو

 حم جم هل مل خل حلُّا٤بؤل؛ لعل اهلل يتوب عليو كما قاؿ عز كجل: 
َّممجن خم

 يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ، كقاؿ سبحانو: (ُ)
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
َّخسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

(ِ). 
كال شك أف مقالو ٰبتاج إٔب أكثر ٩با كتبت، كلكن أرجو أف يكوف فيما بينتو مقنع 

ا٢بق، كاهلل ا٤بستعاف، كىو حسبنا كنعم الوكيل، كصلى اهلل كسلم على نبينا ككفاية لطالب 
 .(ّ)٧بمد، كآلو كصحبو"

  

                                                   
 .ُّسورة النور، اآلية  (ُ)
 .َُٔ، ُٗٓسورة البقرة ف اآليتاف  (ِ)
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ّ)

 ( مرجع سابق.ِّٔ-ُِٓ/ُٗ)
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 (48الملحق رقم )
وهً  سماحتهلطالق االحتساب على أحد القضاة فً مكة نقض فتوى 

 موافقة لألدلة الصحٌحة

عبد العزيز كفقو "من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إٔب جبللة ا٤بلك ا٤بعظم فيصل بن 
 اهلل لكل خّب، كبارؾ ُب حياتو، آمْب.

 (ُ)سبلـه عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو، بعده: 
ىػ أحد َُّٗأخرب جبللتكم أنو حضر عندم ُب صفر عاـ  –حفظكم اهلل  -

سكاف مكة، كاستفتاين ُب طبلؽ كقع منو على زكجتو، كذكر ُب استفتائو أنو سبق أف 
ىػ بالثبلث بكلمة كاحدة، َُّٗ طلقها ُب صفر من عاـ طلقها طلقة، ٍب راجعها، ٍب

فكتبت معو لفضيلة الشيخ القاضي باحملكمة ا٤بستعجلة ُب مكة إلثبات صفة الواقع بعد 
حضور زكجتو ا٤بذكورة ككليها لديو، إف كاف ٥با كٕب حاضر كالعادة ا٤بتبعة ُب مثل ىذا األمر، 

ىػ بأف الزكجة ا٤بذكورة حضرت لديو، َٗ/ّ/ُِفأجاب الشيخ ا٤بذكور ٖبطابو ا٤بؤرخ 
كصدقت زكجها ُب صفة الطبلؽ الواقع منو عليها؛ كبناء على ذلك أفتيتهما بأنو قد كقع 
عليها بالطبلؽ األخّب طلقة كاحدة، تضاؼ إٔب الطلقة السابقة، كيبقى لو طلقة كذلك ُب 

قد عمل ىػ، ك َُّٗ/ّ/ِٗ( كتاريخ ُْٓخطاب صدر مِب إٔب الشيخ ا٤بذكور برقم )
الزكجاف بالفتول ا٤بذكورة، كمكثت ا٤برأة مع زكجها ا٤بذكور أكثر من سنة، ٍب ترافعا بعد 
ذلك إٔب احملكمة الكربل ٗبكة؛ لشيء حصل بينهما، فحكم بينهما مساعد احملكمة الشيخ 
ـ. ع. بنقض الفتول الصادرة مِب، كالتفريق بينهما؛ اعتمادنا على أف التطليق بالثبلث 

حدة يعترب طبلقان ماضيان ٧برمان ٥با على زكجها، كمن ا٤بعلـو أف الفتول باعتبار بكلمة كا
الثبلث كاحدة، إذا كانت كقعت بلفظ كاحد موافقة ٤با ثبت ُب صحيح اإلماـ مسلم رٞبو 
اهلل من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، )أف الثبلث كانت ٘بعل كاحدة على عهد النيب 

د أيب بكر رضي اهلل عنو، كسنتْب من خبلفة عمر رضي اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كعه
عنو(؛ ك٤با ركاه اإلماـ أٞبد رٞبو اهلل ُب ا٤بسند بسند جيد، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، 

                                                   
 ىػ.ُُّٗ/ُُ/ٗ( كتاريخ ُِٕٓصدرت برقم )( ُ)
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 «إنها كاحدة»أف أبا ركانة طلق امرأتو ثبلثان فردىا عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ: 
كىذا أمر مشهور عند العلماء، كقد أفٌب بو ٝبع من أىل العلم من الصحابة، فمن بعدىم، 
كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كتلميذه العبلمة ابن القيم، كقد كنت أفٍب بذلك من ٫بو 
ثبلثْب عامان بعد التثبت ُب الواقع من الزكج كالزكجة، كرغبتهما ُب الفتول، كال أعلم أف أحدا 

القضاة نقض الفتول، كقد كاف شيصنا الشيخ ٧بمد رٞبو اهلل يرل إمضاء الثبلث، كمع من 
ذلك ال أعلم أنو نقض شيئان من الفتاكل الصادرة مِب ُب ىذه ا٤بسألة، كمن ا٤بعلـو أف نقض 
الفتاكل يَبتب عليو شر كثّب، كفساد كبّب، خاصة إذا كانت موافقة للشرع ا٤بطهر، ككنت 

نقض الفتول ا٤بذكورة كتبت إٔب فضيلة رئيس ىيئة التمييز ٗبكة برقم عندما علمت بأمر 
ىػ، ك شرحت لو حقيقة األمر، كأكضحت األدلة الشرعية َُّٗ/ٗ/ُٗ( كتاريخ ُٖٕٕ)

ُب ذلك، كطلبت من فضيلتو دراسة ا٤بوضوع من فضيلتو، كبقية األعضاء، ٍب إقناع الشيخ 
، إف رأت ذلك، فلم تبت ُب ا٤بوضوع ا٤بذكور نقض حكمو أك توٕب ىيئة التمييز نقضو

( كتاريخ ُّٖٓبشيء، بل أحالت األكراؽ للشيخ ا٤بذكور كإعادهتا إلينا ٖبطأّا رقم )
ىػ ا٤بشفوع بو إجابتو ا٤بتضمنة اإلفادة بإصراره على ما حكم بو؛ كلكوين ُُّٗ/َُ/ِْ

ر، كأف ا٢بكم الصادر أعتقد، كا٢باؿ ما ذكر، أف ا٤برأة ا٤بذكورة باقية ُب عصمة زكجها ا٤بذكو 
من الشيخ ا٤بذكور بإنفاذ الطبلؽ، كإلغاء الفتول الٍب قد عمل ّٔا الزكجاف، كالتزما ّٔا، مدة 
طويلة، ليس ُب ٧بلو؛ لذلك أرجو من جبللتكم التكـر بإحالة ىذه القضية إٔب ىيئة القضاء 

 ا٤برأة ا٤بذكورة بعدـ العليا للنظر فيها. كما أرجو األمر بإببلغ إمارة مكة لتقـو بإببلغ كٕب
تزكٯبها حٌب يتم النظر من ا٥بيئة ا٤بذكورة ُب ذلك، ألنو قد كردين برقية من الزكج ا٤بذكور 

 يفيد فيها أف زكجتو يوشك أف تزؼ إٔب غّبه، كىي إٔب جبللتكم برفقو، مع كامل ا٤بعاملة.
ئوؿ؛ كلرباءة كأسأؿ اهلل أف يوفق ا١بميع إلصابة ا٢بق ُب القوؿ كالعمل، إنو خّب مس

 .(ُ)من الذمة كالنصح للمسلمْب جرل ٙبريره. كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو"
  

                                                   
( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ُ)

 ( مرجع سابق.ِِْ-ُْٗ/ُِ)
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 (49الملحق رقم )

 (ُ)االحتساب على ٌوسف القرضاوي حول الصلح مع الٌهود

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد الصادؽ األمْب، كعلى آلو "
هم بإحساف إٔب يـو الدين، أما بعد: فهذا إيضاح كتعقيب على كصحبو أٝبعْب، كمن تبع

الصادرة يـو  ُُّّمقاؿ فضيلة الشيخ: يوسف القرضاكم ا٤بنشور ُب ٦بلة )آّتمع( العدد 
ـ. حوؿ الصلح مع اليهود، كما صدر مِب ُب  ُٓٗٗ/ُ/َُىػ. ا٤بوافق ُُْٓشعباف  ٗ

ىػ جوابا ُُْٓرجب  ُِدرة ُب يـو ذلك من ا٤بقاؿ ا٤بنشور ُب صحيفة )ا٤بسلموف( الصا
ألسئلة موجهة إٕب من بعض أبناء فلسطْب. كقد أكضحت أنو ال مانع من الصلح معهم إذا 

 اقتضت ا٤بصلحة ذلك؛ ليأمن الفلسطينيوف ُب ببلدىم، كيتمكنوا من إقامة دينهم. 
كقد رأل فضيلة الشيخ يوسف أف ما قلتو ُب ذلك ٨بالف للصواب؛ ألف اليهود 

ف فبل ٯبوز الصلح معهم... إٔب آخر ما ذكره فضيلتو. كإنِب أشكر فضيلتو على غاصبو 
ه، كال شك أف األمر ُب ىذا داىتمامو ّٔذا ا٤بوضوع كرغبتو ُب إيضاح ا٢بق الذم يعتق

ا٤بوضوع كأشباىو ىو كما قاؿ فضيلتو: يرجع فيو للدليل، ككل أحد يؤخذ من قولو كيَبؾ إال 
كسلم. كىذا ىو ا٢بق ُب ٝبيع مسائل ا٣ببلؼ؛ لقوؿ اهلل عز رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حمُّكجل: 
َّمبهب هئ مئ

 جك مق حق مف خف حف جفُّكقاؿ سبحانو:  (ِ)

َّحك
 كىذه قاعدة ٦بمع عليها بْب أىل السنة كا١بماعة.  (ّ)

كلكن ما ذكرناه ُب الصلح مع اليهود قد أكضحنا أدلتو، كأجبنا عن أسئلة كردت إلينا 
ُب ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة ُب جامعة الكويت، كقد نشرت ىذه األجوبة ُب 

ـ،  ُٓٗٗ/ُ/َِىػ ا٤بوافق ُُْٓ/ٖ/ُٗصحيفة )ا٤بسلموف( الصادرة ُب يـو ا١بمعة 
 عض اإلخواف ُب ذلك. كفيها إيضاح لبعض ما أشكل على ب

                                                   
 ىػ.ُُْٓ/َُ/ٔ( بتاريخ َُُْ( نشر ُب ٦بلة آّتمع ُب العدد )ُ)

 .ٗٓ( سورة النساء اآلية ِ)

 .َُ( سورة الشورل اآلية ّ)
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كنقوؿ للشيخ يوسف كفقو اهلل كغّبه من أىل العلم: إف قريشا قد أخذت أمواؿ 
 مت خت حت جتُّا٤بهاجرين كدكرىم، كما قاؿ اهلل سبحانو ُب سورة ا٢بشر: 

 خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

َّمصجض
كمع ذلك صاّب النيب صلى اهلل عليو كسلم قريشا يـو ا٢بديبية سنة ست  (ُ)

من ا٥بجرة، كٓب ٲبنع ىذا الصلح ما فعلتو قريش من ظلم ا٤بهاجرين ُب دكرىم كأموا٥بم؛ 
مراعاة للمصلحة العامة الٍب رآىا النيب صلى اهلل عليو كسلم ١بميع ا٤بسلمْب من ا٤بهاجرين 

  اإلسبلـ. كغّبىم، ك٤بن يرغب الدخوؿ ُب
كنقوؿ أيضا: جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن ا٤بثاؿ الذم مثل بو ُب مقالو كىو: لو 
أف إنسانا غصب دار إنساف كأخرجو إٔب العراء ٍب صا٢بو على بعضها... أجاب الشيخ 
يوسف: أف ىذا الصلح ال يصح. كىذا غريب جدا، بل ىو خطأ ٧بض، كال شك أف 

اصطلح مع الظآب ُب ذلك فبل حرج؛ لعجزه عن أخذ حقو  ا٤بظلـو إذا رضي ببعض حقو، ك 
َّمئ خئ حئ جئُّكلو، كما ال يدرؾ كلو ال يَبؾ كلو، كقد قاؿ اهلل عز كجل: 

(ِ) 
َّمه جهُّكقاؿ سبحانو: 

كال شك أف رضا ا٤بظلـو ٕبجرة من داره أك حجرتْب  (ّ)
 و، خّب من بقائو ُب العراء.أك أكثر يسكن فيها ىو كأىل

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّأما قولو عز كجل: 
َّييجئ

فهذه اآلية فيما إذا كاف ا٤بظلـو أقول من الظآب كأقدر على أخذ حقو، فإنو  (ْ)
ال ٯبوز لو الضعف، كالدعوة إٔب السلم، كىو أعلى من الظآب كأقدر على أخذ حقو، أما إذا  
كاف ليس ىو األعلى ُب القوة ا٢بسية فبل بأس أف يدعو إٔب السلم، كما صرح بذلك 

 تفسّبه ىذه اآلية، كقد دعا النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب ا٢بافظ ابن كثّب رٞبو اهلل ُب
السلم يـو ا٢بديبية؛ ٤با رأل أف ذلك ىو األصلح للمسلمْب كاألنفع ٥بم، كأنو أكٔب من 

                                                   
 .ٖ( سورة ا٢بشر اآلية ُ)

 .ُٔ( سورة التغابن اآلية ِ)

 .ُِٖ( سورة النساء اآلية ّ)

 .ّٓ( سورة ٧بمد اآلية ْ)
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القتاؿ، كىو عليو الصبلة كالسبلـ القدكة ا٢بسنة ُب كل ما يأٌب كيذر؛ لقوؿ اهلل عز كجل: 
َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّ

 اآلية. (ُ)
ضوا العهد كقدر على مقاتلتهم يـو الفتح غزاىم ُب عقر دارىم، كفتح اهلل عليو ك٤با نق

 الببلد، كمكنو من رقاب أىلها حٌب عفا عنهم، كًب لو الفتح كالنصر كهلل ا٢بمد كا٤بنة. 
فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف كغّبه من إخواين أىل العلم إعادة النظر ُب ىذا 

ال على العاطفة كاالستحساف، مع االطبلع على ما كتبتو  األمر بناء على األدلة الشرعية،
ىػ، ا٤بوافق ُُْٓ/ٖ/ُٗأخّبا من األجوبة الصادرة ُب صحيفة )ا٤بسلموف( ُب 

ـ، كقد أكضحت فيها: أف الواجب جهاد ا٤بشركْب من اليهود كغّبىم مع  ُٓٗٗ/ُ/َِ
على ذلك اآليات القرآنية القدرة حٌب يسلموا أك يؤدكا ا١بزية، إف كانوا من أىلها، كما دلت 

كاألحاديث النبوية، كعند العجز عن ذلك ال حرج ُب الصلح على كجو ينفع ا٤بسلمْب كال 
يضرىم؛ تأسيا بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حربو كصلحو، كٛبسكا باألدلة الشرعية العامة 

 الدنيا كاآلخرة. كا٣باصة، ككقوفا عندىا، فهذا ىو طريق النجاة كطريق السعادة كالسبلمة ُب 
لكل ما فيو رضاه، كأف  -قادة كشعوبا  -كؿ أف يوفقنا كٝبيع ا٤بسلمْب ؤ كاهلل ا٤بس

ٲبنحهم الفقو ُب دينو، كاالستقامة عليو، كأف ينصر دينو كيعلي كلمتو، كأف يصلح قادة 
ادر ا٤بسلمْب كيوفقهم للحكم بشريعتو كالتحاكم إليها، كا٢بذر ٩با ٱبالفها، إنو كٕب ذلك كالق

 عليو. 
 .(ِ)كصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد، كآلو كأصحابو، كأتباعو بإحساف"

  

                                                   
 .ُِآلية ( سورة األحزاب اُ)

-ِِٔ/ٖ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ِ)
 ( مرجع سابق.ِِٗ
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 (24الملحق رقم )
 همٌة الدعوة إلى هللا تعالىأاالحتساب على من قلل من 

ا٢بمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده نبينا كإمامنا ٧بمد كعلى آلو "
 كصحبو أما بعد: 

ـ.  ُّٖٗ/ُِ/ُٕالصادر ُب  َُٗٓالندكة ُب عددىا فقد نشرت صحيفة 
ٙبت عنواف: )ىذه الصفحات اإلسبلمية( بقلم احملرر ما نصو: )ٙبرص كل الصحف ىنا 
تقريبان كُب أكثر الببلد اإلسبلمية على أف ٚبصص بعض صفحاهتا أك بعض أعمدهتا 

دكف أف ال إلو للحديث عن اإلسبلـ بْب ا٢بْب كا٢بْب فلماذا؟ أليس الناس مسلمْب يشه
إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل كلو باللساف، أليسوا ٰبملوف أ٠باء إسبلمية كتقوؿ شهادات 
ميبلدىم أك حفائظ نفوسهم إهنم مسلموف، بل كتقوؿ دساتّب دك٥بم كلها تقريبان إف 
دينهم ىو اإلسبلـ، فلماذا إذف يكثر ا٢بديث عن اإلسبلـ كإٔب أم شيء هتدؼ ىذه 

ذه الصفحات أىي للدعوة إٔب الصبلة؟ ما شاء اهلل ا٤بساجد ٩بلوءة الصحف أك ى
با٤بصلْب الذين يتقنوف تسوية الصفوؼ كالرد على اإلماـ استوينا. أـ ىي الدعوة إٔب 
ا٢بج؟ مثبلن إف أكثر ا٤بسلمْب يتسابقوف إٔب ا٢بج كاهلل أعلم بالنيات. أـ ىي إٔب الزكاة؟ 

أك مكرىْب إف اإلسبلـ الذم يكثر الناس ا٢بديث  ككثّبكف منهم يؤدكف الزكاة طائعْب
عنو يتضمن كل ىذه األركاف لكنو يتضمنها كقواعد يقـو عليها نظاـ كامل للحياة. 
ا٢بياة كلها بكل ما فيها من نشاط كبكل ما فيها من قيم كتصورات توضح أف اإلسبلـ 

من قيم كعلى  حياة، نظاـ يقـو على تصور خاص للحياة بكل ما فيها ُب صميمو نظاـ
أساس ىذا التصور الصحيح يقـو نظاـ ا٢بكم كنظاـ االقتصاد كنظاـ الَببية كنظاـ 
األخبلؽ كما تقـو العبلقات الدكلية بْب الدكؿ ا٤بسلمة كسائر الناس، كعلى ىذا التصور 
كحده ٯبب أف تسّب الدعوة إٔب اإلسبلـ، كعلى ىذا التصور سنحاكؿ أف تكوف ىذه 

، كإننا ندعو القراء أف يكتبوا إلينا حْب يكتبوف على ىذا االعتبار الصفحة إف شاء اهلل
 كّٔذه النظرة( ىذا كلو أيها القارئ كبلـ احملرر ُب صحيفة الندكة. 

كأقوؿ كباهلل التوفيق. إنو ألمر غريب، كعجب ال ينقضي، أف ينربم كاتب ٩بن 
لقلمو أف يكتب ُب  يشار إليو ُب أـ القرل مهبط الوحي كمطلع مشس الرسالة فيسمح
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صحيفة سيارة مقاال مضمونو: دعوة ا٤بسلمْب إٔب أف يعرضوا عن دينهم فبل ينشركا 
٧باسنو كال يدعو إليو كال ٰبذركا من ٨بالفتو كأف يتساءؿ تساؤؿ ا٤بستغرب ا٤بستنكر 

 )أليس الناس مسلمْب( إْب...
من ذلك كىو كيدعو الناس أف يكتفوا من دينهم ٗبجرد اللفظ فقط بل إٔب أدىن 

االكتفاء ٗبجرد األ٠باء اإلسبلمية كمحمد كعبد اهلل كعبد الرٞبن ك٫بو ذلك كشهادة 
ا٤بيبلد كحفيظة النفوس أك ما ىو أدىن من ذلك كىو االنتساب إٔب دكلة تزعم أف 
دستورىا اإلسبلـ. سبحاف اهلل! كيف بلغ ا١بهل ّٔذا الرجل أك التجاىل لئلسبلـ إٔب 

ذه ا٤بقالة، مع أنو يعلم نشاط ا٤ببشرين ُب دعوهتم إٔب أدياهنم ىذا ا٢بد حٌب كتب ى
الباطلة كنشاط الدعاة إٔب ا٤بذاىب ا٥بدامة كالبعثية كاالشَباكية كالشيوعية كتكريس 
جهودىم ُب ٙببيذىا كإبراز ما يزعموف أنو من ٧باسنها كإنفاؽ األمواؿ الطائلة ُب ىذا 

احملرر، أين ذىب عقلك حٌب قلت ىذه ا٤بقالة  السبيل الذم يقود أىلو إٔب النار. أيها
الشنعاء عن دين اإلسبلـ الذم ىو خّب األدياف، كأحبها إٔب اهلل كىو دين كدكلة كعبادة 
كجهاد كسيف كمصحف كثقافة كحكم كىو ا٤بشتمل على صبلح أمر الدنيا كاآلخرة 

 كعلى سعادة الفرد كا١بماعة ُب ىذه ا٢بياة العاجلة كُب اآلخرة. 
أليس دين ىذه بعض ٧باسنو كمزاياه حقيقان بأف يدعى إليو كتنشر ٧باسنو على 
صفحات الصحف السيارة كُب آّبلت كالنشرات كعلى ا٤بنابر كُب سائر ا٢بفبلت 
كاالجتماعات. أليس خليقان بأف تكرس ا١بهود كاألمواؿ للدعوة إليو كالَبغيب ُب اعتناقو 

 خالفو من األدياف كا٤بذاىب.  كٙبكيمو كاالستقامة عليو كتزييف ما
أليس القرآف الكرًن الذم ىو أعظم كتاب كأشرؼ دستور قد أمر بالدعوة إٔب 
اإلسبلـ كنشر ٧باسنو كحصر الفبلح ُب الدعاة إليو كحكم بأف أىلو ىم خّب أمة 
أخرجت للناس إلٲباهنم بو كدعوهتم إليو، كإف كنت قد نسيت ذلك فا٠بع قولو عز كجل 

َّيث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتُّ
 اآلية.  (ُ)

أكضح سبحانو ُب ىذه اآلية الكرٲبة أف أتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على 
                                                   

 .َُٖسورة يوسف اآلية ( ُ)
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ا٢بقيقة كالكماؿ ىم الدعاة إٔب سبيلو على بصّبة. كسبيلو ىو اإلسبلـ الذم أنكرت 
 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّعلى أىلو الدعوة إليو. كقاؿ تعأب: 

َّجت هب مب خب
ية نبيو صلى اهلل عليو كسلم أف أمر سبحانو ُب ىذه اآل (ُ)

يدعو إٔب اإلسبلـ كأف ٯبادؿ عليو بالٍب ىي أحسن، كأنت تعلم كىكذا غّبؾ من القراء 
أف كل دين ككل مذىب يهمل كال يدعى إليو كال تنشر ٧باسنو بل يغفل عنو كينسى، 

لة مصّبه إٔب الذىاب كالزكاؿ، كإف دؿ ذلك على شيء فإ٭با يدؿ على رغبة أىلو عنو كق
اكَباثهم بو فكيف ٠بحت لقلمك، بل كيف ٠بحت لك مركءتك كعركبتك إف ٓب يكن 

الذم مقتضاه كخبلصتو: الدعوة إٔب نبذ  ىناؾ غّبة على اإلسبلـ أف تقوؿ ىذا ا٤بقاؿ
اإلسبلـ كاإلعراض عنو كأال يذكر ُب الصحف السيارة بْب الناس كأم قيمة لدين ىذا 

اهلل أكرب كأجل كأعظم من أف تكوف قيمة دينو ما شأنو، سبحاف اهلل ما أعظم شأنو ك 
 ذكرتو أيها احملرر. 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّكقاؿ عز كجل: 

َّىي مي خي
 زن رن مم ام يل ىلُّكقاؿ جل ذكره:  (ِ)

َّني مي زي ٰىري ين ىن نن من
 مبُّكقاؿ تعأب:  (ّ)

َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
تأمل أيها  (ْ)

احملرر كتأملوا أيها القراء ىذه اآليات كيف حكم الرب جل كعبل للدعاة إٔب اهلل بالفبلح 
 كأهنم خّب األمم كأهنم ال أحد أحسن قوالن منهم. 

كصاحب ا٤بقاؿ ٰبذر من طريقهم كينتقد سبيلهم كيتعجب منهم تعجب ا٤بستنكر 
أىل اإلسبلـ ٗبجرد اللفظ أك  كا٤بستغرب ٍب نتأمل ٝبيعان ىل رضي اهلل سبحانو من

التسمي باأل٠باء اإلسبلمية أك االنتساب إٔب دكلة إسبلمية، أـ طالب ا٤بسلمْب باإلٲباف 
                                                   

 .ُّٓسورة النحل اآلية ( ُ)

 .َُُسورة آؿ عمراف اآلية ( ِ)
 .َُْسورة آؿ عمراف اآلية ( ّ)
 .ّّسورة فصلت اآلية ( ْ)
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كالعمل اللذين يَبتب عليهما الفبلح كا٣بّب كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة، إف األمر ُب 
 عز كجل: غاية الوضوح بل ىو أكضح من الشمس ُب الظهّبة، كلكن األمر كما قاؿ اهلل

َّخل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّ
كلوال ما ٱبشى من  (ُ)

اغَبار بعض ا١بهاؿ ّٔذا ا٤بقاؿ كصاحبو ٤با كاف حقيقا بالرد عليو لظهور بطبلنو لكل 
من يطلع عليو من عامة ا٤بسلمْب فضبلن عن مثقفيهم، كنسأؿ اهلل أف يهدم كاتبو كأف 

ر ا٤بقاؿ بعد ما ذكر الصبلة كالزكاة كا٢بج يردنا كإياه إٔب التوبة الصادقة. كأما قولو ُب آخ
ما نصو: )إف اإلسبلـ يتضمن كل ىذه األركاف لكنو يتضمنها كقواعد يقـو عليها نظاـ  
كامل للحياة، ا٢بياة كلها بكل ما فيها من نشاط كبكل ما فيها من قيم كتصورات، إف 

ما فيها من قيم اإلسبلـ ُب صميمو نظاـ حياة نظاـ يقـو على تصور خاص للحياة بكل 
كعلى أساس ىذا التصور الصحيح يقـو نظاـ ا٢بكم كنظاـ االقتصاد كنظاـ الَببية كنظاـ 

 األخبلؽ( إْب...
٥بذا الكاتب: إذا كاف اإلسبلـ دينان يتضمن ىذه األسس فالجواب أف يقاؿ: 

، كيصلح أف ينظم ا٢بياة ُب ٝبيع شئوهنا فكيف تنكر على أىلو الدعوة إليو كنشر ٧باسنو
كتقوؿ إف الناس مسلموف كلو باللفظ إذا كاف يكفي من اإلسبلـ ٦برد اللفظ ٓب تتحقق 
ىذه ا٤بقاصد كىذه األسس كالٍب أشرت إليها أخّبا إنو ألمر عجيب كتناقض غريب أك 
تلبيس كخداع ك٤باذا ٓب تذكر أنو دين يَبتب عليو صبلح أمر الدنيا كاآلخرة كيسعد أىلو 

ا قصرتو على ىذه ا٢بياة فقط، أتظن أف ىذا الدين إ٭با جاء ُب الدنيا كاآلخرة كإ٭ب
إلصبلح الدنيا فقط كليس لو تعلق باآلخرة أـ ماذا؟ إف ا٤بقاـ كاضح ال ٰبتاج إٔب 
تفصيل ككل من لو أدىن علم باإلسبلـ يعلم أنو نظاـ صاّب شامل لكل ما فيو سعادة 

ل لبعض أىلو بسبب جهلهم بو أك البشرية ُب ىذه الدنيا كُب اآلخرة، كإ٭با ٯبيء ا٣بل
عدـ تطبيقهم ألحكامو كالواقع قدٲبان كحديثان شاىد بذلك لكل من تأمل أحواؿ 
ا٤بسلمْب ُب صدر اإلسبلـ كُب ما بعد ذلك. فاتق اهلل أيها الكاتب كحاسب نفسك 

                                                   
 .ْٔسورة ا٢بج اآلية ( ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





518 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

كتب إٔب ربك كارجع عن أخطائك فالرجوع إٔب ا٢بق فضيلة، بل كاجب ال بد منو كىو 
الدنيا كاآلخرة من التمادم ُب الباطل. كأسأؿ اهلل ٕب كلك كلسائر ا٤بسلمْب  خّب لك ُب

التوفيق ٤با يرضيو كا٥بداية إٔب سبيلو إنو خّب مسئوؿ كىو ا٤بستعاف كال حوؿ كال قوة إال بو 
 .(ُ)كحسبنا اهلل كنعم الوكيل كصلى اهلل على عبده كرسولو ٧بمد كآلو كصحبو كسلم"

  

                                                   
-ٖٖ/ّ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ُ)

 ( مرجع سابق.ِٗ
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 (24الملحق رقم )
 بغزوه لهم الكوٌت للمسلمٌن فًاالحتساب على صدام حسٌن ظلمه 

"ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو، كمن اىتدل 
  (ُ)ّٔداه.

أما بعد: فبمناسبة ما جرل من ا٢بوادث ىذه األياـ؛ بسبب احتبلؿ الرئيس العراقي 
ا٤بتنوعة، كما جرل بسبب ذلك من الفساد دكلة الكويت، كاجتياحو ٥با بالقوات ا٤بسلحة 

العظيم، كسفك الدماء كهنب األمواؿ كانتهاؾ األعراض، رأيت أف أبْب إلخواين ا٤بسلمْب ُب 
 ىذا ا٢بديث ما ٯبب حوؿ ىذا ا٢بادث، فأقوؿ: 

الشك أف ىذا ا٢بادث حادث مؤٓب، كٰبزف كل مسلم، كال شك أنو جرٲبة عظيمة 
اقي على دكلة ٦باكرة مسلمة، فالواجب عليو التوبة إٔب اهلل كعدكاف شديد من الزعيم العر 

سبحانو من ذلك، كسحب ٝبيع جيوشو من دكلة الكويت، كحل ا٤بشاكل بالطرؽ السلمية 
َّمه جهُّالٍب شرعها اهلل لعباده، كما قاؿ جل كعبل: 

، كقاؿ ُب الفئة الباغية: (ِ)
َّجحمح مج حج مث متهت خت حت جت هب مبُّ

(ّ). 
فا٤بشاكل الٍب تقع بْب الدكلتْب أك الدكؿ أك القبيلتْب أك األفراد، ٯبب أف ٙبل 

 جكُّبالوسائل الشرعية، ال بالقوة كالعدكاف كالظلم، يقوؿ اهلل سبحانو ُب كتابو العظيم: 

 هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك

َّمبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه
(ْ). 

قاؿ العلماء: الرد إٔب اهلل تعأب: الرد إٔب كتابو العظيم القرآف الكرًن، كالرد إٔب الرسوؿ 
صلى اهلل عليو كسلم: الرد إليو ُب حياتو عليو الصبلة كالسبلـ كبعد كفاتو: الرد إٔب سنتو، 

                                                   
 .ُِْص ٔ، كنشرت ُب ىذا آّموع ج ُِٓٓىػ العدد ُُُْ/ِ/َُنشرت ُب ٦بلة )الدعوة( ُب  (ُ)
 .ُِٖسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .ٗسورة ا٢بجرات، اآلية  (ّ)
 .ٗٓسورة النساء، اآلية  (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





554 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّقاؿ عز كجل: 
. فالواجب على ا٤بتنازعْب (ُ)

ْب أك ٝباعتْب أك فردين رد النزاع كا٤بشاكل إٔب حكم اهلل إال أف سواء كانا دكلتْب أك قبيلت
 يتيسر الصلح فالصلح خّب.

كالواجب على الرئيس العراقي حل ا٣ببلؼ بالصلح كا٤بفاكضة السليمة توسيط  
األخيار، فإف ٓب يتيسر الصلح كجب الرد إٔب الكتاب كالسنة عن طريق ٧بكمة شرعية 

 يتوالىا 
ليهم ا٤بشكلة كٰبكموف فيها بشرع اهلل كما أمر سبحانو، ىذا علماء ا٢بق تعرض ع

 حس جس مخُّىو الواجب على كل دكلة منتسبة إٔب اإلسبلـ؛ ألف اهلل جل كعبل يقوؿ: 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
َّجفحف مغ جغ

 جن مم حمخم جم هلُّ، كقاؿ جل كعبل: (ِ)
َّجهمه هن من خن حن

(ّ). 
فالذم ننصح بو رئيس العراؽ أف يتقي اهلل كأف يسحب جيوشو من دكلة الكويت 

 كينهي ىذه ا٤بشكلة، كأف يرضى ٕبكم اهلل ُب ذلك إذا ٓب يتيسر الصلح. 
كالشك أف الرجوع إٔب ا٢بق خّب كفضيلة، كيشكر صاحبو عليو، كىو خّب من 

ين اهلل، كا٢بكم بشريعتو التمادم ُب ا٣بطأ كالباطل، كننصح ا١بميع باالستقامة على د
كالتواصي بطاعتو كترؾ معصيتو، كعدـ ٙبكيم القوانْب الوضعية كآراء الرجاؿ، كىذا ىو طريق 

 العزة كطريق العدالة كطريق السعادة كالكرامة. 
كالشك أف كل ببلء ٰبصل للمسلمْب ككل شر كمصيبة فأسبأّا الذنوب كا٤بعاصي،  

َّمنهن خن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّ كما قاؿ اهلل تعأب: 
(ْ) ،

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل ُّ كقاؿ عز كجل: 
                                                   

 .َُسورة الشورل، اآلية  (ُ)
 .ٓٔسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .َٓسورة ا٤بائدة، اآلية  (ّ)
 .َّسورة الشورل، اآلية  (ْ)
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َّحيخي جي ٰه مه
 خي حي ٰهجي مه جه هن من خنُّ، كقاؿ سبحانو: (ُ)

َّهئ مئ هي مي
(ِ). 

فالواجب على ا١بميع التوبة إٔب اهلل كالرجوع إليو، كاالستقامة على دينو، كالندـ على 
ما مضى من السيئات كا٤بصالفات كالعدكاف. ىذا ىو الواجب على ٝبيع الدكؿ اإلسبلمية 

 كالعربية، كعلى ٝبيع ا٤بسلمْب. 
ّبىم كذنؤّم، كعلى ا١بميع أف يتقوا اهلل، كأف يعظموا شرعو، كأف يتوبوا إليو من تقص

كأف يعلموا أف ما أصأّم فهو بسبب ذنؤّم كسيئاهتم، فالتوبة إٔب اهلل فيها ا٣بّب العظيم 
كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة، كاهلل جل كعبل قد ٲبلي للظآب كال يأخذه بسرعة، بل ٲبلي كال 

 خلمل حل جل مك لك خك حك ُّ يغفل سبحانو كتعأب كما قاؿ عز كجل: 

َّجنحن مم خم حم جم هل
إف اهلل ». كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: (ّ)

 اك يق ىق يف ُّ ، ٍب تبل قولو سبحانو: (ْ)«ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلتو
َّممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك

(ٓ). 
فنصيحٍب لنفسي ك١بميع ا٤بسلمْب ُب كل مكاف، أف يتقوا اهلل كيتوبوا إليو، كيستقيموا 

 ذركا ما حـر عليهم سبحانو. على دينو، كأف ٱبلصوا لو العبادة، كأف ٰب
شك أف الرجوع إٔب ا٢بق، كا٢برص على ٙبكيم الشرع كا٢بذر ٩با ٱبالفو، ىو  كال

طريق أىل اإلٲباف كسبيلهم، كىو طريق العزة كالكرامة، كىو طريق اإلنصاؼ كا٢بكمة، كىو 
 الواجب على كل ا٤بسلمْب دكال كشعوبا كأفرادا كٝباعات. 

كأما ما كقع من ا٢بكومة السعودية؛ من طلب االستعانة من دكؿ شٌب للدفاع كٞباية 
                                                   

، اآلية  (ُ)  .ُْسورة الرـك
 .ٕٗسورة النساء، اآلية  (ِ)
  .ِْسورة إبراىيم، اآلية  (ّ)
، ْٖٔٔبرقم  َّمك لك اك يق ىق يفُّقولو تعأب: )ركاه البصارم ُب )تفسّب القرآف(، باب  (ْ)

 .ِّٖٓبرقم  ٙبرًن الظلم()كمسلم ُب )الرب كالصلة كاآلداب(، باب 
  َُِسورة ىود، اآلية  (ٓ)
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أقطار ا٤بسلمْب؛ ألف عدكىم ال يؤمن ىجومو عليهم، كما ىجم على دكلة الكويت، فهذا 
ال بأس بو، كقد صدر من ىيئة كبار العلماء كأنا كاحد منهم بياف بذلك، أذيع ُب اإلذاعة 

شك ُب جوازه، إذ ال بأس أف يستعْب ا٤بسلموف بغّبىم للدفاع  كنشر ُب الصحف، كىذا ال
عن ببلد ا٤بسلمْب، كٞبايتهم كصد العدكاف عنهم، كليس ىذا من نصر الكفار على 
ا٤بسلمْب الذم ذكره العلماء ُب باب )حكم ا٤برتد(، فذاؾ أف ينصر ا٤بسلم الكافر على 

تعْب ا٤بسلم بكافر؛ ليدفع شر كافر إخوانو ا٤بسلمْب، فهذا ىو الذم ال ٯبوز، أما أف يس
آخر أك مسلم معتد، أك ٱبشى عدكانو، فهذا ال بأس بو. كقد ثبت عنو صلى اهلل عليو 
كسلم أف استعاف بدركع أخذىا من صفواف بن أمية، استعارىا منو ككاف صفواف كافرا ُب 

يو كسلم ُب قتالو لثقيف يـو حنْب، ككانت خزاعة مسلمها ككافرىا مع النيب صلى اهلل عل
إنكم تصالحوف »قتالو لكفار قريش يـو الفتح، كصح عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 

، فهذا معناه االستعانة ّٔم (ُ)«الرـك صلحا آمنا، ثم تقاتلوف أنتم كىم عدكا من كرائكم
على قتاؿ العدك الذم من كرائنا. كا٤بقصود أف الدفاع عن ا٤بسلمْب كعن ببلدىم ٯبوز أف 

ذلك بقوة مسلمة، كٗبساعدة من نصارل أك غّبىم عن طريق السبلح، كعن طريق  يكوف
ا١بيش الذم يعْب ا٤بسلمْب على صد العدكاف عنهم، كعلى ٞباية ببلدىم من شر أعدائهم 

 مم ام يل ىلُّكمكائدىم. كاهلل جل كعبل يقوؿ ُب كتابو العظيم: 

َّرن
أم لؤلعداء  َّمث هتُّ، فأمرنا بأخذ ا٢بذر من أعدائنا، كقاؿ عز كجل: (ِ)

َّمح جح مج حجُّالكفار 
، كىكذا من يعتدم علينا كلو كاف مسلما أك ينتسب إٔب (ّ)

اإلسبلـ فإذا خشي ا٤بسلموف عدكانو، جاز ٥بم أيضا أف يستعينوا ٗبن يستطيعوف االستعانة 
 بو؛ لصد عدكاف الكافر، كلصد عدكاف ا٤بعتدم كظلمو عن ببلد ا٤بسلمْب كعن حرماهتم. 

سلمْب التكاتف كالتعاكف على الرب كالتقول ضد أعدائهم، كإذا كالواجب على ا٤ب
احتاجوا فيما بينهم ٤بن يساعدىم على عدكىم، أك على من يريد الكيد ٥بم كالعدكاف عليهم 

                                                   
(ُ) )  .ِِْٗبرقم  ركاه أبو داكد ُب )ا٤ببلحم(، باب )ذكر ما يذكر من مبلحم الرـك
 .ُٕسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .َٔسورة األنفاؿ، اآلية  (ّ)
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٩بن ينتسب لئلسبلـ، فإف ٥بم أف يستعينوا ٗبن يعينهم على صد العدكاف، كٞباية أكطاف 
 ا٤بسلمْب كببلدىم كما تقدـ.

ٍب ١بميع زعماء ا٤بسلمْب، ك١بميع الدكؿ العربية كاإلسبلمية: أف يتقوا كأكرر نصيح
اهلل، كٰبكموا شريعتو ُب كل شيء، كأف ٰبذركا ما ٱبالف شرعو، كأف يبتعدكا عن الظلم 

 مهما كاف نوعو، ىذا ىو طريق النجاة، كىذا ىو طريق السعادة كالسبلمة. 
ا٤بسلمْب لبلستقامة على دينو، كالتوبة  رزؽ اهلل ا١بميع التوفيق كا٥بداية، ككفق ٝبيع

إليو من ٝبيع الذنوب، كأصلح أحوالنا ٝبيعا، ككفق قادة ا٤بسلمْب ٝبيعا كعامة ا٤بسلمْب 
لكل ما فيو رضاه، كلكل ما فيو صبلح الدنيا كاآلخرة، إنو كٕب ذلك كالقادر عليو. كصلى 

 .(ُ)"اهلل كسلم على نبينا ٧بمد، كعلى آلو كصحبو كأتباعو بإحساف
  

                                                   
( انظر: ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ُ)

 ( مرجع سابق.ُِٗ-ُٖٓ/ُٖ)
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 (22الملحق رقم )
 االحتساب على عبد العزٌز المقالح زعمه أن منع

 (ُ)االختالط فً التعلٌم، مخالف للشرٌعة

 ا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو أما بعد: "
ىػ بعددىا َُْْ/ٕ/ِْفقد اطلعت على ما نشرتو جريدة السياسة الصادرة يـو 

منسوبا إٔب مدير جامعة صنعاء عبد العزيز ا٤بقاّب الذم زعم فيو أف ا٤بطالبة بعزؿ  ْْٔٓ
الطالبات عن الطبلب ٨بالفة للشريعة، كقد استدؿ على جواز االختبلط بأف ا٤بسلمْب من 

لم كانوا يؤدكف الصبلة ُب مسجد كاحد، الرجل كا٤برأة، كقاؿ عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كس
)كلذلك فإف التعليم ال بد أف يكوف ُب مكاف كاحد(، كقد استغربت صدكر ىذا الكبلـ من 
مدير ١بامعة إسبلمية ُب بلد إسبلمي يطلب منو أف يوجو شعبو من الرجاؿ كالنساء إٔب ما 

 نا هلل كإنا إليو راجعوف كال حوؿ كال قوة إال باهلل. فيو السعادة كالنجاة ُب الدنيا كاآلخرة فإ

كال شك أف ىذا الكبلـ فيو جناية عظيمة على الشريعة اإلسبلمية. ألف الشريعة ٓب 
تدع إٔب االختبلط حٌب تكوف ا٤بطالبة ٗبنعو ٨بالفة ٥با، بل ىي ٛبنعو كتشدد ُب ذلك كما 

َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ :قاؿ اهلل تعأب
اآلية، كقاؿ  (ِ)

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننُّتعأب: 
َّختمت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ جئحئ

كقاؿ سبحانو:  (ّ)
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّ
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

                                                   
ٝبادل الثانية عاـ ربيع األكؿ ربيع الثاين ٝبادل األكٔب  ُُإٔب  ٔص  ُٓ( ٦بلة البحوث اإلسبلمية العدد ُ)

 ىػ.َُْٔ
 .ّّ( سورة األحزاب اآلية ِ)
 .ٗٓ( سورة األحزاب اآليةّ)
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َّمس خس حس جس مخ
 حك جك مق حق مفُّ. إٔب أف قاؿ سبحانو: (ُ)

َّممجن خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك
كقاؿ  (ِ)

 حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حسُّتعأب: 
َّمظ

اآلية، كُب ىذه اآليات الكرٲبات الداللة الظاىرة على شرعية لزـك النساء  (ّ)
لبيوهتن حذرا من الفتنة ّٔن، إال من حاجة تدعو إٔب ا٣بركج، ٍب حذرىن سبحانو من التربج 
تربج ا١باىلية، كىو إظهار ٧باسنهن كمفاتنهن بْب الرجاؿ، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى 

متفق عليو من " ا تركت بعدم فتنة أضر على الرجاؿ من النساءم"اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
حديث أسامة بن زيد رضي إلو عنو كخرجو مسلم ُب صحيحو عن أسامة كسعيد بن زيد 
بن عمرك بن نفيل رضي اهلل عنهما ٝبيعا، كُب صحيح مسلم عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي 

نيا حلوة خضرة كإف اهلل مستصلفكم إف الد"اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: 
فيها فناظر كيف تعملوف فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بِب إسرائيل كانت ُب 

كلقد صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإف الفتنة ّٔن عظيمة، كال سيما ُب  "النساء
ة، ككثرت بسبب ذلك ىذا العصر الذم خلع فيو أكثرىن ا٢بجاب، كتربجن فيو تربج ا١باىلي

الفواحش كا٤بنكرات كعزكؼ الكثّب من الشباب كالفتيات عما شرع اهلل من الزكاج ُب كثّب 
من الببلد، كقد بْب اهلل سبحانو أف ا٢بجاب أطهر لقلوب ا١بميع فدؿ ذلك على أف زكالو 
أقرب إٔب ٪باسة قلوب ا١بميع كا٫برافهم عن طريق ا٢بق، كمعلـو أف جلوس الطالبة مع 

من أعظم أسباب الفتنة، كمن أسباب ترؾ ا٢بجاب الذم شرعو  الطالب ُب كرسي الدراسة
اهلل للمؤمنات كهناىن عن أف يبدين زينتهن لغّب من بينهم اهلل سبحانو ُب اآلية السابقة من 
سورة النور، كمن زعم أف األمر با٢بجاب خاص بأمهات ا٤بؤمنْب فقد أبعد النجعة كخالف 

 حط مض خضُّالدالة على التعميم كخالف قولو تعأب: األدلة الكثّبة 
َّمظ

فإنو ال ٯبوز أف يقاؿ إف ا٢بجاب أطهر لقلوب أمهات ا٤بؤمنْب كرجاؿ  ،(ْ)
                                                   

 .ُّ( سورة النور من اآلية ُ)
 .ُّ( سورة النور من اآلية ِ)
 .ّٓ( سورة األحزاب من اآلية ّ)
 .ّٓ( سورة األحزاب من اآلية ْ)
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الصحابة دكف من بعدىم كال شك أف من بعدىم أحوج إٔب ا٢بجاب من أمهات ا٤بؤمنْب 
كالبصّبة با٢بق،  كرجاؿ الصحابة رضي اهلل عنهم ٤با بينهم من الفرؽ العظيم ُب قوة اإلٲباف

فإف الصحابة رضي اهلل عنهم رجاال كنساء كمنهن أمهات ا٤بؤمنْب ىم خّب الناس بعد 
األنبياء كأفضل القركف بنص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ا٤بصرج ُب الصحيحْب، فإذا كاف 
ا٢بجاب أطهر لقلؤّم فمن بعدىم أحوج إٔب ىذه الطهارة كأشد افتقارا إليها ٩بن قبلهم؛ 

ألف النصوص الواردة ُب الكتاب كالسنة ال ٯبوز أف ٱبص ّٔا أحد من األمة إال بدليل ك 
صحيح يدؿ على التصصيص، فهي عامة ١بميع األمة ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم كبعده 
إٕب يـو القيامة؛ ألنو سبحانو بعث رسولو صلى اهلل عليو كسلم إٔب الثقلْب ُب عصره كبعده 

َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّا قاؿ عز كجل: إٔب يـو القيامة كم
(ُ)، 

َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّكقاؿ سبحانو: 
كىكذا القرآف الكرًن  (ِ)

ٓب ينزؿ ألىل عصر النيب صلى اهلل عليو كسلم كإ٭با أنزؿ ٥بم ك٤بن بعدىم ٩بن يبلغو كتاب 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّاهلل كما قاؿ تعأب: 

َّمقجك حق
َّجي يه ىه مه جه ين ىن منُّكقاؿ عز كجل:  (ّ)

اآلية،  (ْ)
ككاف النساء ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ال ٱبتلطن بالرجاؿ ال ُب ا٤بساجد كال ُب 
األسواؽ االختبلط الذم ينهي عنو ا٤بصلحوف اليـو كيرشد القرآف كالسنة كعلماء األمة إٔب 
التحذير منو حذرا من فتنتو، بل كاف النساء ُب مسجده صلى اهلل عليو كسلم يصلْب خلف 

خّب صفوؼ "جاؿ ُب صفوؼ متأخرة عن الرجاؿ ككاف يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: الر 
حذرا من افتتاف آخر  "الرجاؿ أك٥با كشره آخرىا كخّب صفوؼ النساء آخرىا كشرىا أك٥با

صفوؼ الرجاؿ بأكؿ صفوؼ النساء، ككاف الرجاؿ ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم يؤمركف 
ساء كٱبرجن من ا٤بسجد لئبل ٱبتلط ّٔن الرجاؿ ُب بالَبيث ُب االنصراؼ حٌب ٲبضي الن

أبواب ا٤بساجد مع ما ىم عليو ٝبيعا رجاال كنساء من اإلٲباف كالتقول فكيف ٕباؿ من 
                                                   

 .ُٖٓ( سورة األعراؼ من اآلية ُ)
 .ِٖ( سورة سبأ من اآلية ِ)
 .ِٓسورة إبراىيم اآلية ( ّ)
 .ُٗ( سورة األنعاـ من اآلية ْ)
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بعدىم، ككانت النساء ينهْب أف يتحققن الطريق كيؤمرف بلزـك حافات الطريق حذرا من 
الطريق، كأمر اهلل سبحانو  االحتكاؾ بالرجاؿ كالفتنة ٗبماسة بعضهم بعضا عند السّب ُب

نساء ا٤بؤمنْب أف يدنْب عليهن من جبلبيبهن حٌب يغطْب ّٔا زينتهن حذرا من الفتنة ّٔن، 
كهناىن سبحانو عن إبداء زينتهن لغّب من ٠بى اهلل سبحانو ُب كتابو العظيم حسما ألسباب 

يف يسوغ ٤بدير الفتنة كترغيبا ُب أسباب العفة كالبعد عن مظاىر الفساد كاالختبلط، فك
بعد ىذا كلو، أف يدعو إٔب االختبلط كيزعم أف  -ىداه اهلل كأ٥بمو رشده -جامعة صنعاء

اإلسبلـ دعا إليو كأف ا٢بـر ا١بامعي كا٤بسجد، كأف ساعات الدراسة كساعات الصبلة، 
كمعلـو أف الفرؽ عظيم، كالبوف شاسع، ٤بن عقل عن اهلل أمره كهنيو، كعرؼ حكمتو سبحانو 

ريعو لعباده، كما بْب ُب كتابو العظيم من األحكاـ ُب شأف الرجاؿ كالنساء، ككيف ُب تش
ٯبوز ٤بؤمن أف يقوؿ إف جلوس الطالبة ٕبذاء الطالب ُب كرسي الدراسة مثل جلوسها مع 
أخواهتا ُب صفوفهن خلف الرجاؿ، ىذا ال يقولو من لو أدىن مسكة من إٲباف كبصّبة يعقل 

كجود ا٢بجاب الشرعي، فكيف إذا كاف جلوسها مع الطالب ُب  ما يقوؿ، ىذا لو سلمنا 
األحاديث الٍب ٘بر إٔب الفتنة، ، ك كرسي الدراسة مع التربج كإظهار احملاسن كالنظرات الفاتنة

 خك حك جك مق حقُّفاهلل ا٤بستعاف كال حوؿ كال قوة إال باهلل، قاؿ اهلل عز كجل: 
َّخلمل حل جل مك لك

منذ عهد الرسوؿ   كأما قولو: )كالواقع أف ا٤بسلمْب (ُ)
كانوا يؤدكف الصبلة ُب مسجد كاحد الرجل كا٤برأة كلذلك فإف التعليم ال بد أف يكوف ُب 

فا١بواب عن ذلك أف يقاؿ: ىذا صحيح، لكن كاف النساء ُب مؤخرة  مكاف كاحد(
ا٤بساجد مع ا٢بجاب كالعناية كالتحفظ ٩با يسبب الفتنة، كالرجاؿ ُب مقدـ ا٤بسجد، 

كا٣بطب كيشاركن ُب الصبلة كيتعلمن أحكاـ دينهن ٩با يسمعن  فيسمعن ا٤بواعظ
كيشاىدف، ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب يـو العيد يذىب إليهن بعد ما يعظ الرجاؿ 
فيعظهن كيذكرىن لبعدىن عن ٠باع خطبتو، كىذا كلو ال إشكاؿ فيو كال حرج فيو كإ٭با 

: )كلذلك فإف -كأصلح قلبو كفقهو ُب دينو ىداه اهلل -اإلشكاؿ ُب قوؿ مدير جامعة صنعاء
التعليم ال بد أف يكوف ُب مكاف كاحد( فكيف ٯبوز لو أف يشبو التعليم ُب عصرنا بصبلة 

                                                   
  .ْٔ( سورة ا٢بج من اآلية ُ)
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النساء خلف الرجاؿ ُب مسجد كاحد، مع أف الفرؽ شاسع بْب كاقع التعليم ا٤بعركؼ اليـو 
لم، ك٥بذا دعا ا٤بصلحوف كبْب كاقع صبلة النساء خلف الرجاؿ ُب عهده صلى اهلل عليو كس

إٔب إفراد النساء عن الرجاؿ ُب دكر التعليم، كأف يكن على حدة كالشباب على حدة، حٌب 
يتمكن من تلقي العلم من ا٤بدرسات بكل راحة من غّب حجاب كال مشقة؛ ألف زمن 
التعليم يطوؿ ٖببلؼ زمن الصبلة؛ كألف تلقي العلـو من ا٤بدرسات ُب ٧بل خاص أصوف 

كأبعد ٥بن من أسباب الفتنة، كأسلم للشباب من الفتنة ّٔن، كألف انفراد الشباب ُب  للجميع
دكر التعليم عن الفتيات مع كونو أسلم ٥بم من الفتنة فهو أقرب إٔب عنايتهم بدركسهم 
كشغلهم ّٔا كحسن االستماع إٔب األساتذة كتلقي العلم عنهم بعيدين عن مبلحظة الفتيات 

 دؿ النظرات ا٤بسمومة كالكلمات الداعية إٔب الفجور.كاالنشغاؿ ّٔن، كتبا
أف الدعوة إٔب عزؿ الطالبات عن الطلبة تزمت ك٨بالف  - أصلحو اهلل - كأما زعمو

للشريعة، فهي دعول غّب مسلمة، بل ذلك ىو عْب النصح هلل كلعباده كا٢بيطة لدينو 
حٍب ٤بدير جامعة صنعاء أف كالعمل ٗبا سبق من اآليات القرآنية كا٢بديثْب الشريفْب، كنصي

يتقي اهلل عز كجل كأف يتوب إليو سبحانو ٩با صدر منو، كأف يرجع إٔب الصواب كا٢بق، فإف 
الرجوع إٔب ذلك ىو عْب الفضيلة كالدليل على ٙبرم طالب العلم للحق كاإلنصاؼ. كاهلل 

ن القوؿ عليو ا٤بسئوؿ سبحانو أف يهدينا ٝبيعا سبيل الرشاد كأف يعيذنا كسائر ا٤بسلمْب م
بغّب علم، كمن مضبلت الفًب كنزغات الشيطاف، كما أسألو سبحانو أف يوفق علماء 
ا٤بسلمْب كقادهتم ُب كل مكاف ٤با فيو صبلح الببلد كالعباد ُب ا٤بعاش كا٤بعاد، كأف يهدم 
ا١بميع صراطو ا٤بستقيم إنو جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو 

 .(ُ)" ٥بم بإحساف إٔب يـو الدينكالتابعْب
  

                                                   
-ِْٖ/ْ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )ُ)

 ( مرجع سابق.ِّٓ
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 (29الملحق رقم )
 االحتساب على األستاذ سعد البواردي الدعوة

 إلى االختالط بٌن الجنسٌن فً الدراسة

 ّْٕٓاطلعت على ما كتبو األستاذ سعد البواردم ُب جريدة ا١بزيرة بعددىا رقم "
ُب الدراسة با٤برحلة ىػ الذم اقَبح فيو اختبلط الذكور كاإلناث َُّْ/ْ/ُٓكتاريخ 

 االبتدائية ك٤با يَبتب على اقَباحو من عواقب كخيمة رأيت التنبيو على ذلك.
فأقوؿ: إف االختبلط كسيلة لشر كثّب كفساد كبّب ال ٯبوز فعلو. كقد قاؿ النيب صلى 

مركا أبناءكم بالصبلة لسبع كاضربوىم عليها لعشر كفرقوا بينهم ُب "اهلل عليو كسلم: 
كإ٭با أمر صلى اهلل عليو كسلم بالتفريق بينهم ُب ا٤بضاجع؛ ألف قرب أحدٮبا من  "ا٤بضاجع 

اآلخر ُب سن العاشرة كما بعدىا كسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختبلط البنْب كالبنات. كال 
شك أف اجتماعهم ُب ا٤برحلة االبتدائية كل يـو كسيلة لذلك. كما أنو كسيلة لبلختبلط 

احل. كبكل حاؿ فاختبلط البنْب كالبنات ُب ا٤براحل االبتدائية منكر فيما بعد ذلك من ا٤بر 
ال ٯبوز فعلو ٤با يَبتب عليو من أنواع الشركر كقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد 
الذرائع ا٤بفضية للشرؾ كا٤بعاصي. كقد دؿ على ذلك دالئل كثّبة من اآليات كاألحاديث... 

كثّبا منها. كقد ذكر العبلمة ابن القيم رٞبو اهلل ُب    كلوال ما ُب ذلك من اإلطالة لذكرت
كتابو أعبلـ ا٤بوقعْب منها تسعة كتسعْب دليبل... كنصيحٍب لؤلستاذ سعد كغّبه أال يقَبحوا 
ما يفتح على ا٤بسلمْب أبواب شر قد أغلقت. نسأؿ اهلل للجميع ا٥بداية كالتوفيق. كيكفي 

بسبب االختبلط. كأما ما يتعلق ، من الفساد الكبّب العاقل ما جرل ُب الدكؿ آّاكرة كغّبىا
با٢باجة إٔب معرفة ا٣باطب ٨بطوبتو فقد شرع النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ذلك ما يشفي 
بقولو صلى اهلل عليو كسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإف استطاع أف ينظر إٔب ما يدعوه إٔب 

ة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإف ٓب نكاحها فليفعل فيشرع لو أف ينظر إليها بدكف خلو 
يتيسر بعث من يثق بو من النساء للنظر إليها ٍب إخباره ٖبلقها كخلقها، كقد درج ا٤بسلموف 
على ىذا ُب القركف ا٤باضية كما ضرىم ذلك بل حصل ٥بم من النظر إٔب ا٤بصطوبة أك 

سئوؿ أف يوفق كصف ا٣باطبة ٥با ما يكفي كالنادر خبلؼ ذلك ال حكم لو. كاهلل ا٤ب
ا٤بسلمْب ٤با فيو صبلحهم كسعادهتم ُب العاجل كاآلجل، كأف ٰبفظ عليهم دينهم، كأف 
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يغلق عنهم أبواب الشر كيكفيهم مكايد األعداء إنو جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم على نبينا 
  .(ُ)"٧بمد كآلو كصحبو

  

                                                   
( ِْٓ/ْاز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر )( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بُ)

 مرجع سابق.
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 (21الملحق رقم )
 االحتساب على فرٌد بن عبد الحفٌظ مٌاجان

 بالمناسبات اإلسالمٌة لالحتفالدعوته 

بسم اهلل، كا٢بمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن  
 اىتدل ّٔداه، أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبو األخ: فريد بن عبد ا٢بفيظ مياجاف ُب صحيفة ا٤بدينة 
بو السمح من ٙببيذ االحتفاؿ ىػ يؤيد بذلك ما كتبو عبد اهلل أُُْٓ/ِ/ُٓالصادرة ُب 

 با٤بناسبات اإلسبلمية. 

فرأيت أف من الواجب التنبيو على غلطهما ُب ذلك؛ نصحا هلل كلعباده، كعمبل بقولو 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّعز كجل: 

َّينجه ىن من خن
الدين النصيحة »كقولو صلى اهلل عليو كسلم:  (ُ)

هلل كلكتابو كلرسولو : ؿ اهلل؟ قاؿقيل لمن يا رسو  ،الدين النصيحة الدين النصيحة
كقد حـر اهلل سبحانو القوؿ عليو بغّب علم كحذر منو عباده،   .«كألئمة المسلمين كعامتهم

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّكما ُب قولو سبحانو: 

َّمننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
كقولو  (ِ)

 هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جفُّعز كجل: 

َّجمحم
كال شك أف الدعوة إٔب إقامة االحتفاالت اإلسبلمية الٍب ٓب ٰبتفل ّٔا النيب ، (ّ)

صلى اهلل عليو كسلم كال أصحابو رضي اهلل عنهم من البدع احملدثة ُب الدين، كمن أسباب 
الغلو ُب دين اهلل، كشرع عبادات ٓب يشرعها اهلل، كقد يكوف بعضها مع كونو بدعة كسيلة 

ؿ با٤بولد النبوم، كموالد الصحابة كالعلماء، كقد قاؿ اهلل عز كجل: للشرؾ األكرب؛ كاالحتفا

                                                   
 ( سورة العصر كاملة.ُ)

 .ّّ( سورة األعراؼ اآلية ِ)

 .ّٔ( سورة اإلسراء اآلية ّ)
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َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ
كقاؿ سبحانو:  (ُ)

 جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّ

َّجضحض مص خص حص مس حسخس
 رن مم ام يل ُّ كقاؿ سبحانو:  (ِ)

َّميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن
(ّ). 

 «ما ليس منو فهو رد من أحدث في أمرنا ىذا»كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 
 «مىٍن عىًملى عىمىالن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدٌّ»متفق على صحتو، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 

أما بعد فإف »خرجو مسلم ُب صحيحو، ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب خطبو: 
م كشر األمور خير الحديث كتاب اهلل كخير الهدم ىدم محمد صلى اهلل عليو كسل

 خرجو مسلم ُب صحيحو. كاألحاديث ُب ىذا ا٤بعُب كثّبة.  «محدثاتها ككل بدعة ضاللة

فالواجب على علماء ا٤بسلمْب، كعلى طلبة العلم، كعلى كل مسلم أف يتقي اهلل، كأف 
ٰبذر الدعوة إٔب غّب ما شرعو من البدع كاحملدثات، كأف يرضى ٗبا رضي اهلل بو كرسولو صلى 

ليو كسلم كأصحابو رضي اهلل عنهم كأتباعهم بإحساف، ففي ذلك السعادة كالعاقبة اهلل ع
ا٢بميدة، كالنجاة ُب الدنيا كاآلخرة، كالبعد عن التشبو بأعداء اهلل من اليهود كالنصارل الذين 

بدال من  -أحدثوا ُب دينهم ما ٓب يأذف بو اهلل، فضلوا كأضلوا، كمن الواجب على ا٤بسلم
التواصي با٢بق كالتناصح، كالعناية بتدبر القرآف الكرًن كاإلكثار  -كالدعوة إليهاإحداث البدع 

من تبلكتو، كالعناية بالسنة الصحيحة كالدعوة إٔب ذلك قوال كعمبل ُب ا٤بساجد كالبيوت، 
كالعناية ٕبلقات العلم كاإلكثار منها، حٌب يتعلم ا١باىل، كيتذكر الناسي، كيكثر ا٣بّب، 

كاف السلف الصاّب رٞبة اهلل عليهم يقوموف بذلك كيتواصوف بو. كاهلل   كيقل الشر، كما
ا٤بسئوؿ أف يوفقنا كٝبيع ا٤بسلمْب للعلم النافع كالعمل بو، كأف يصلح قلوبنا كأعمالنا ٝبيعا، 
كأف ٯبعلنا من ا٤بتواصْب با٢بق كالداعْب إليو على بصّبة، كأف ينصر دينو كيعلي كلمتو، كأف 

                                                   
 .ُّ( سورة آؿ عمراف اآلية ُ)

 .ُِ( سورة الشورل اآلية ِ)

 .ُٖ( سورة ا١باثية اآلية ّ)
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مْب ٝبيعا، كيوٕب عليهم خيارىم، كيصلح قادهتم، إنو كٕب ذلك كالقادر يصلح أحواؿ ا٤بسل
 .(ُ)كصلى اهلل كسلم على نبينا ٧بمد، كآلو كصحبو" عليو.

                                                   
( ِّٖ/ٖالعزيز بن باز، ٝبع كترتيب: د. ٧بمد الشويعر ) ( ٦بموع فتاكل كمقاالت متنوعة، لسماحة الشيخ عبدُ)

 مرجع سابق.
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقمها اآلية
 ک

 ِّّ، ِِّ ....ِ  ........................... َّجنحن يم ممىم حمخم جم يل ىلُّ

 َٔٓ.......... ّْ ........ َّري ٰى ين ىن نن من زنُّ

 ٖٖ ........... ْْ .... َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ

 ٖٔ .......... ُّٓ .................مق حق مف خف حف جفُّ

 ّْٔ......... ُٗٓ . َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ
 ّٔٓ، َْٔ ... َُٔ-ُٗٓ ... َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ

 ّْٔ......... َُٔ .............................. َّجح مج حج مث هتُّ

 ّٔٓ...... ُٗٔ-ُٖٔ ..َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ

 ُٕٓ......... ِِٖ ........................ َّمب زب رب يئ ىئُّ

 ِِّ......... ِّٖ ..... َّممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 َٔٓ، ْٕٓ .. ِْٓ ................................... َّري ٰى ينُّ

 َّٓ......... َِّٕٓجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ِِٓ.... ِٕٔ-َِّٕٓيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 َّٓ......... ِٕٔ .. َّيق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىتُّ

 ُّٓ......... َِّٖٕجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ

 ِِٓ...... ِٕٗ-ِٖٕ ...... َّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ

 ُّٓ......... ِٕٗ ................ َّمح جح مج حج مث هت مت ختُّ

 َِٖ......... ِٖٔ ...................... َّجع مظ حط مض خض حض جضُّ

 ّْٓ، ِٓٓ .. ِِٖ ... َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
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 الصفحة رقمها اآلية
 ک

 َّٓ...........ٕ  َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ

 ُٗٓ.......... ُّ ................. َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 ْٗٔ.......... ٓٓ .................................... َّيي ىي مي خيُّ

 ْ ............ َُِ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ

 ،ِٖ، ٕ ...... َُْ َّٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ
 ..................................................... ٕٓ ، َٔ ،ٖٔ ،َُٓ ،ّْٗ 

 ّٔ، ٕٓ، ٓ .... َُُ ......... َّيه ىه مه جه ين ىن منُّ
 ................................................................ ْٕ ،ُِّ ،ّّْ 

 َِٓ......... ُُٖ .. َّنث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّ
 ْٕٕ......... ُِّ . َّىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىنُّ
 ِْٖ......... ُِٔ .................. َّزنمن رن مم ام يل ىل مل يكُّ
 ُِٓ...... ُِّ-َُّ .. َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّ

 َْٔ......... ُِّ ..................... َّحمخم جم هل مل خلُّ
 ّْْ......... ُّْ .................................... َّٰذٰر يي ىيُّ
 َِٔ، ِٖ ... ُٗٓ ... َّجي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىمُّ
 ِٖٓ......... َُٔ . َّمث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مبُّ
 ُُِ......... ُٕٓ َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّ
 ّْٔ......... ُٕٖ . َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ک

 ْ ..............ُ  ... َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ِٗٔ.......... ُُ ............................. َّحنخن جن مم خم حمُّ
 ُٔٓ.......... ُْ .. َّمف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ



567 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ِٓٓ.......... ِٗ .... ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ
 ِٓٓ.......... ٖٓ ................... َّخس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ
 ُٔٔ، ُّْ ... ٗٓ ........ َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّ
 ْٗٓ، ُْٓ ... ٓٔ ...... َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ
 ُٓٓ، ِٔٓ، ْٖٗ . ُٕ ................... َّرن مم ام يل ىلُّ
 َٓٓ.......... ٕٗ .... َّهئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خنُّ

 َْٔ.......... َٖ ......... َّجن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّ

 ِِٗ.......... ْٗ ..... َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ
 َٔٓ......... َُِ . َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ّْٕ......... ُُْ ..َّخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 ّٖٓ......... ُِٖ ........................................... َّمه جهُّ
 ِٔٓ......... ُّٓ . َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 َٖٓ...... ُّْ-ُِْ ... َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ

 َٗٓ......... ُْٓ ..... َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّ

 ْٗٔ......... ُٖٓ ........................................... َّمم ام يل ىلُّ
 ک

 ِٓٓ...........ُ  ................................. َّىق يف ىف يث ىث ُّ 

 ِِْ، ُُٖ، ِْٕ ........ َّحك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغُّ
 ................................................................  ...........ُّٕ 

 ّٗٓ، ِّّ ....ّ  ......... َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ُّٓ...........ّ  .. َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ

 ّٖٓ، ّٕٓ ....ٓ  .......... َّحص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حجُّ
 ................................................................  ...........ّٕٖ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ُِْ...........ٖ  ......... َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ
 َْٓ.......... ُٕ َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّ

 ُّّ.......... ّّ ..................... َّرت يب ىب نب مب زبُّ
 ْٗٓ.......... َٓ . َّجهمه هن من خن حن جن مم حمخم جم هلُّ
 َّٕ.......... ُٓ . َّخن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 ِٖٓ....... ٔٔ-ٓٔ .. َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 َْٓ.......... ّٕ ................... َّمكىك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ
 ْٖٕ.......... ْٕ ............ َّمب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئُّ

 ِٖ ........... ٖٕ ... َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ِْٖ....... ٕٗ-ٖٕ ... َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ٓٔ .......... َُٓ َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ
 گ

 ٓٓٓ.......... ُٗ ........................ َّجي يه ىه مه جه ين ىن منُّ

 َُّ.......... ّٖ ............................... َّيت ىت نت مت زت رتُّ
 َُٔ، ْٓ .... ٖٔ .................... َّهل مل خل حل جل مك لك خكُّ
 ِٗٔ.......... ّٖ .................................... َّٰرٰى ٰذ يي ىيُّ
 ْٕٓ.......... ٖٖ .......................َّمث هت مت خت حت جت هبُّ
 ُْٖ......... َُٖ . َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ
 ْْٖ......... ُُٔ ............ َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ
 َِٗ......... ُْٓ ..... َّمسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّ
 ْٕٔ......... ُُٓ ..... َّحط مض خض حض جض مص خص حصُّ
 ُُٓ......... ُِٓ ....................... ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ِِٖ......... ُِٔ ......... َّمحجخ جح مج حج مث هت مت خت حتُّ
 ِِٖ......... ُّٔ .................. َّجضحض مص خص حص مس حسخس جس مخُّ

 گ

 َُٗ....... ُٕ-ُٔ . َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ
 َٔٓ،ّٔٓ .... ّّ ..... َّيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ
 ِٕٕ.......... ْٓ ......................................... َّمك لك اكُّ
 ِٖٓ،َْٕ .... ٔٗ .......... َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 َّٓ......... ُٕٓ ........... َّمم ام يل ىل مل يك ىكُّ
 َُْ......... ُٖٓ .............. َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّ
 ِٗ .......... ُْٔ .. َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ْٕٕ......... ُٖٖ ...............َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 گ

 ْٕٕ........ َُ-ٗ .............. َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ّْٓ،ِٔٓ .... ِٕ ........ َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ

 َٕ ........... ّْ ................. َّمه جه ين ىن خنمن حن جنُّ
 ِٓٓ،ْٖٗ .... َٔ .............................. َّمح جح مج حج مث هتُّ

 گ

 ّّٕ...........ُ  ........... َّىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ّّٖ...........ِ  ................................. َّىن من خن حن جنُّ
 ّّٖ...........ٓ  ............. َّمب خب حب جب هئ مئُّ
 ُُّ.......... ِٗ ........... َّىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ
 َْٓ.......... ُّ .......... َّجس مخ جخ مح جح مج حجُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 َٗٓ....... ٓٓ-ْٓ .... َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ
 ِٔٗ .......... ٓٔ .................. َّاكلك يق ىق يف ىفُّ

 ِٔٗ.......... ٔٔ ............................ َّيل ىل مل يك ىك مكُّ
 ِٗ ........... ٕٔ ..................... َّحئ جئ يي ىي نيُّ
 ِْٕ.......... ٕٔ ......................................... َّمت خت حتُّ
 َٗٓ....... ٖٔ-ٕٔ .. َّهئ مئ حئخئ جئ يي ىي نيُّ
 ُّٕ، ٔٔ، َُٕٓ ........ َّام يل ملىل يك ىك مك لكُّ
 ّْٖ......... ََُ .. َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ِٔٓ......... ُُٗ ...... َّيئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

 ڳ

 ْٕٓ......... َُٔ ........................... َّحي جي ٰه مه جه هنُّ
 ْٕٓ......... َُٔ ............... َّخن حن جن مم خم حم جم هل مل خلُّ

 ڳ

 ْْٕ.........ِ -َُّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّ 
 ْٔٔ...........ٔ  ................... َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ

 ِٗٓ.......... ٖٖ .................. َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حطُّ
 َٓٓ......... َُِ . َّمم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ 

 ڳ

 ُِٓ......... َُٔ ............... ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ
 ْْٓ......... َُٖ ..... َّيث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتُّ

 ڱ

 َٓٓ.......... ِْ ................... َّخل حل جل مك لك خك حكُّ



574 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ٓٓٓ.......... ِٓ ....... َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّ

 ڱ

 ِٖٓ.......... ّٔ ............ َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ
 ُّٓ.......... ْْ ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 ْٗٔ.......... َٓ ..................................... َّمج حج مث هتُّ
 ُّٓ.......... ْٔ .... َّجه هن من خن حن جن مم خم حم جم هلُّ

 َْٕ.......... ْٕ ............. َّٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جهُّ
 ُّٓ.......... ٖٗ .. َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

 ،َِٔ، ّٖ .. ُِٓ ............. َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ
 ....................................................... ِِٔ، ِّٓ ،ِٖٓ ،ُّٖ 

 ڱ

 ْْٕ.......... ِّ ................................. َّمن زن رن مم ام يلُّ
 ْْٕ.......... ُّ ..َّزث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب ربُّ

 َٔٓ.......... ّٔ ............ َّجل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جفُّ
 َُٓ.......... َٕ ................. َّمل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ

 ں

 ْٔٔ.......... ْٔ ............................ َّجم يل ىل مل خلُّ

 ُْْ....... ْٕ- ُٕ .................... َّخض حض جض مص خص حص مسُّ
 ِْٓ......... َُُ ............. َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حنُّ

 ں

 ُْٗ....... ْٓ-ّْ َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ
 َُّ.......... ْٔ ........................................ َّهشلك مش هس مسُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 َْٕ.......... ٓٔ .......................................... َّخن حن جن يمُّ

 ڻ

 َِٔ، َِٔ، ِٖ ... ْْ .................. َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ
 ڻ

 ِٗٔ.......... ِّ ............................... َّحقمق مف خف حف جف مغُّ
 َْٕ.......... ِٓ َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ِٕٔ......... َُٕ .................... َّيكمل ىك مك لك اكُّ

 ڻ

 َْٓ.......... ّٕ ......................................... َّخل حل جلُّ
 َٕ ........... َْ .......... َّمتنت زت رت يب نبىب مب زب ربُّ
 َٕ ........... ُْ ..... َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّ
 ْْٓ.......... ْٔ ...... َّخل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّ

 ْٕٓ.......... ِٔ َّمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ
 ڻ

 ِٔٓ...........ٖ  ........................ َّمتنت زت رت يب ىبُّ
 ۀ

 ْٖٕ.......... ُّ .... َّىل مل يك ىك مك لك اكُّ
 ّْٔ.......... ِّ .............َّخم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ْْٔ، ّْٔ، ِْٔ ... ّّ .. ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 َّٓ.......... ْٓ ........ َّحن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ
 َْٔ.......... ٔٓ ... َّمن زن رن مم ام يل ىل ملُّ
 ّْٕ.......... ّٔ .............َّيك ىك مك لك اك يق ىق يفُّ
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ۀ

 ْٕٔ.......... ِّ .............. َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
 ْٖٕ....... َٕ-ٖٔ ...... َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 ہ

 ْٔٔ.......... ِٕ ... َّٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمُّ
 ہ

 ْٕٕ.......... ُِ ....................................... َّجي ٰه مه جهُّ
 ْٕٕ.......... ُٓ ................. َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

 ہ

 ْٔٔ.........  َٔ .............َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّ
 ْٔٔ.......... ُٕ .... َّنت مت رتزت يب ىب نب مب زب ربُّ

 ھ

 ِِٓ.......... ّٗ ...... َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ
 َٓٓ.......... ُْ .... َّهن من خن حن جن مم خم حم جم هلُّ

 ھ

 ْٕٓ.......... ُّ ....................................... َّرئ ّٰ ِّ ُُّّ

 ّْٕ.......... ُٕ .......... َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ
 ھ

 ْٗٔ...........ٓ  .................... َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ
 ھ

 ،ّٓٔ، ٖٖ ... ُِ ......... َّجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ
 ................................................................  .... ُِٓ ،ِْٓ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ّٓٓ، ْٖٔ ... ّّ ........... َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ
 ْٓٓ.......... ّٓ .................. َّجض مص خص حص مس خس حسُّ
 ْٓٓ.......... ّٓ .......................... َّمظ حط مض خضُّ
 ّٓٓ.......... ٗٓ ... َّني مي زي ري ٰى ين ىن ننُّ
 ّٕ، ْ ..... ُٕ-َٕ َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ

 ِٓٓ.......... ِٕ ......... َّحض جض مص خص حص مس خس حسُّ
 ے

 َْٗ.......... ِٖ ................. َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ
 ے

 ْٗٔ.......... َُ ................. َّجع مظ حط مض خض حض جضُّ
 ۓ

 ُُٓ.......... ُْ َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمُّ
 ڭ

 ْْٕ.........ّ -ِ ... َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ
 ُٖٔ.......... َّ .................................. َّحنخن جن مم خمُّ
 ْٕٓ.......... ٓٔ .. َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب مبُّ

 ڭ

 ْْٕ.......... ُْ ........ َّمج حج مث هت مت خت حت جتُّ

 ُٕ ........... ُٓ ........... َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 ْْٕ.......... َٔ ... َّجي يه ىه جهمه ين ىن من خنُّ

 ڭ

 ْٓٓ.......... ّّ .............. َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّ



575 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ۇ

 َْٓ.......... َُ ................... َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّ
 َْٕ.......... ُُ .......................... َّحي جي يه مهىه جه ينُّ
 ّْٖ.......... ُِ ....... َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّ
 ْٖٕ.......... ِٓ .......... َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّ
 ِٖٓ.......... َّ ... َّمنهن خن حن جن مم خم حم جم هل ملُّ

 ۆ

 ُٔٓ.......... ُٖ ....... َّٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ
 ۈ

 ْٔٓ...........ٗ  ..................َّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ
 َِْ.......... ِِ . َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّ
 ُْٓ.......... ّٓ ............ َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ

 ۋ

 ّٖٓ...........ٗ  . َّجح مج حج مث متهت خت حت جت هب مبُّ
 َُٓ.......... ُّ .... َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ

 ۅ

 ِٖٓ، ُُِ ... ٔٓ ........................ َّىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ
 ْٔٔ....... ٖٓ-ٔٓ .. َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ

 ې

 ْْ ........... ُِ .......................................... َّىئيئ نئ مئ زئُّ
 ې

 َِٓ.......... ِِ .. َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
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 الصفحة رقمها اآلية
 ى

 ِّٔ...........ٖ  .............. َّحج مث هت مت خت حت جتُّ
 ى

 َِٓ.........ْ -ُ . َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ّّٕ...........ْ  ... َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ
 ْٕٔ.......... ُِ ..................................... ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّ

 ەئ

 ٕٗ ........... ُٔ ....................................... َّمئ خئ حئ جئُّ
 وئ

 ِٖٓ.........ّ -ِ .... َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّ
 ِٕٓ...........ْ  .................... َّلكمك خك حك جك مق حق مف خفُّ

 ۇئ

 ْٗٔ.......... ُٔ ...................... َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ
 ْٗٔ.......... ُٕ .................... َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ

 ۈئ

 ْْٕ.......... ُٖ ......................... َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّ
 ْٕٕ....... ُِ-َِ َّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثُّ

 ۇئ

 َُّ...........ُ  ......................................................... َّنثُّ
 ٕٕ ............ْ  ........................................ َّىنين نن من زنُّ

 خب

 ُْٖ.......... ُٓ .............................................. َّمصجض خص حصُّ



577 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 الصفحة رقمها اآلية
 ىت

 ِِٖ، ٖٕ .....ٓ  ... َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ
 يث

 ٗٔ ..........ّ -ُ ........ َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ٗٔ ............ّ  .............................................. َّمن خنُّ

 جخ

 ِِٖ ...........ُ  ..................................... َّمثنث زث رثُّ
 ِِٖ ...........ِ  ........................................ َّىفيف يث ىثُّ

 حس

 َْٕ.........ْ -ُ ..........َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
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 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة  طرؼ الحديث
 َّٕ ................. ضيعىفىاًئكيٍم، فىًإنَّكيٍم ًإ٭بَّىا تػيٍرزىقيوفى كىتػيٍنصىريكفى ًبضيعىفىاًئكيمٍ  ابٍػغيوين ُب  -ُ
 َُٓ ....................... أثقل الصبلة على ا٤بنافقْب صبلة العشاء كصبلة الفجر -ِ
 ِِٓ ................ اجتنبوا السبع ا٤بوبقات،... الشرؾ باهلل، كالسحر، كقتل النفس -ّ
 ْٕٔ .............. احفظ اهلل ٰبفظك احفظ اهلل ٘بده ٘باىك إذا سألت فاسأؿ اهلل -ْ
 ُْٓ ........................................ أدكا إليهم حقهم كسلوا اهلل حقكم -ٓ
 ْٕٔ ............ كإذا حكم فاجتهد إذا حكم ا٢باكم فاجتهد ٍب أصاب فلو أجراف، -ٔ
 ْٖٕ ......................... اإلسبلـ يهدـ ما كاف قبلو كالتوبة ٘بب ما كاف قبلها -ٕ
 ْٔ .......................................... ، يؤتك اهلل أجرؾ مرتْبأىٍسًلٍم تىٍسلىمٍ  -ٖ
 ْٖٔ .......................... اصنعوا آلؿ جعفر طعاما فإنو قد أتاىم أمر شغلهم -ٗ

 ْٖٓ ....................... آلؿ جعفر طعاما فإنو قد أتاىم ما يشغلهماصنعوا  -َُ
 ْْٔ ......... أطيعوا اهلل فيما أمركم بو من النكاح ينجز لكم ما كعدكم من الغُب -ُُ
 ّٓٓ ............... أال أنبئكم بأكرب الكبائر،... اإلشراؾ باهلل، كعقوؽ الوالدين -ُِ
 ِّْ، ِِّ ................................. أال إين أكتيتي الكتابى كمثلىو معو -ُّ
 ْٗٔ .......  خرب السماء صباحان كمساءأال تأمنوين كأنا أمْب من ُب السماء يأتيِب -ُْ
، كمىن كافى يعبد  -ُٓ أال مىن كافى يعبدي ٧بمدان فإفَّ ٧بمدان صلى اهلل عليو كسلم قد ماتى

 ُٖٔ ...................................................... اهللى فإفَّ اهللى حيٌ 
ٍيئنا ًمٍن مىٍعًصيىًة اهللً  -ُٔ ، فػىرىآهي يىٍأٌب شى  ُْٔ، ُْٓ ................ أىالى مىٍن كىٕبى عىلىٍيًو كىاؿو
 ِْٗ، َْٖ صذكف قبور أنبيائهم كصا٢بيهم مساجدأال كإف من كاف قبلكم كانوا يت -ُٕ
 ُٔٓ، ُٗٓ، ْْٖ .. أما بعد فإف خّب ا٢بديث كتاب اهلل كخّب ا٥بدم ىدم ٧بمد -ُٖ
 ُّّ ... أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل -ُٗ
 ّْٓإهنا كاحدةأف أبا ركانة طلق امرأتو ثبلثا فردىا عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ:  -َِ
الثبلث كانت ٘بعل كاحدة على عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، كعهد أيب بكر أف  -ُِ
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 ّْٓ ........................................................ رضي اهلل عنو
 ِّٔ .... إف الشمس كالقمر آيتاف من آيات اهلل ال ينكسفاف ٤بوت أحد كال ٢بياتو -ِِ

 الصفحة  طرؼ الحديث
ـً  -ِّ ٍسبلى ـى ًبطىرًيًق اإٍلً  َُٗ ............................... ًإفَّ الشٍَّيطىافى قػىعىدى اًلٍبًن آدى
ٍلًقًو، قىالىًت الرًَّحمي  -ِْ ، حىٌبَّ ًإذىا فػىرىغى ًمٍن خى  َِْ .................. ًإفَّ اللَّوى خىلىقى ا٣بىٍلقى
 ِْٔ، َُٗ ............................ إف اهلل يزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف -ِٓ
 ِْٖ ............. إف الناس إذا رأكا ا٤بنكر فلم يغّبكه أكشك أف يعمهم اهلل بعقابو -ِٔ
ٍيًو أىٍكشىكى أىٍف يػىعيمَّهيمي اللَّوي ًبًعقىابًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا ظىاًلمنا، فػىلىٍم يىأٍ  -ِٕ  ٓٔ .. خيذيكا عىلىى يىدى
 ْٖٔ ............................................ إف أمر ا١باىلية كلو موضوع -ِٖ
 ْٕٔ ........................................... كىو خلقك أف ٘بعل هلل ندان  -ِٗ
ثنا، ٍبيَّ حىرَّمىهىا -َّ  َُٕ ....... ًإفَّ رىسيوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسلم أىًذفى لىنىا ُب اٍلميتػٍعىًة ثىبلى
كسلم كتب اليو توريث امرأة أشيم الضبايب من دية أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -ُّ

 َُٕ ............................................................... زكجها
أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم كىتىبى قػىٍبلى مىٍوتًًو ًإٔبى ًكٍسرىل كىًإٔبى قػىٍيصىرى كىًإٔبى  -ِّ

 َْٗ ............................................................ النَّجىاًشيّْ 
 ُِْ ..................... يٍػتىوي أىٍف الى تىدىعى ٛبٍثىاالن ًإالَّ طىمىٍستىوي كىالى قػىبػٍرنا ميٍشرًفنا ًإالَّ سىوَّ  -ّّ
 ُٓٓ .............. إنا أمة امية ال نكتب كال ٫بسب الشهر ىكذا كىكذا كىكذا -ّْ
ٍر لىنىا شىٍيءه نىٍأخيٍذ بًوً  -ّٓ ًينىا عىًن التَّجىسًُّس كىلىًكٍن ًإٍف يىٍظهى  ُّٔ ............... ًإنَّا قىٍد هني
، كىإفَّ قيلوبىنا لىتػىٍلعىنػيهيمٍ  -ّٔ  َِٕ ............................ ًإنَّا لىنىٍكًشري ُب كيجيوًه أىٍقواـو
 ْٖٔ ................................................ إنك امرؤ فيك جاىلية -ّٕ
، فػىٍليىكيٍن أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيوً  -ّٖ ـي عىلىى قػىٍوـو أىٍىًل ًكتىابو  ُُِ ............... ًإنَّكى تػىٍقدى
 ُٓٓ ..... إنكم تصا٢بوف الرـك صلحان آمنان، ٍب تقاتلوف أنتم كىم عدكان من كرائكم -ّٗ
ـي جينَّةه، يػيقىاتىلي ًمٍن كىرىائًًو، كىيػيتػَّقىى بًوً  -َْ مىا  ُْْ ............................... ًإ٭بَّىا اإٍلً
 َّٓ .................................................... ُب النسيئة إ٭با الربا -ُْ
 َُٓ ................................................ إ٭با الطاعة ُب ا٤بعركؼ -ِْ
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 ُْٖ ...................... ًإنَّوي قىٍد ظىٍهرى ًقبػىلىنىا أينىاسه يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى كىيػىٍبتػىغيوفى اٍلًعٍلمى  -ّْ
 ُّٓ .إنو ٓب يكن نيب قبلي، إال كاف حقان عليو أف يدؿ أمتو على خّب ما يعلمو ٥بم -ْْ
ا؟ -ْٓ ٍرىؾى  ...أىىنَّ لىكيٍم ىىذى ا الى يىٍصليحي، كىلىًكٍن ًبٍع ٛبى  ّٔٗ ............. فىبلى تػىٍفعىٍل، ًإفَّ ىىذى
ٍيئػىٍْبً لىٍن تىًضلُّوا بػىٍعدىٮبيىا: ًكتىابى اللًَّو كىسينًٍَّب  -ْٔ  ِِّ ............. ًإينّْ قىٍد تػىرىٍكتي ًفيكيٍم شى
ـه، كىلىًكِبّْ أىخىاؼي أىٍف تػىعىاطىويا اٍلميوًمسىاًت إً  -ْٕ  ّٖٕ .......... ًمنػٍهينَّ ينّْ الى أىٍزعيمي أىنػَّهىا حىرىا
 ُْٓ ................. ًإينّْ ٓبٍى أيكمىٍر أىٍف أىنٍػقيبى عىٍن قػيليوًب النَّاًس، كىالى أىشيقَّ بيطيونػىهيمٍ  -ْٖ
 ِْٗ ................. أكلئك إذا مات فيهم الرجل الصاّب بنوا على قربه مسجدان  -ْٗ
 َّٓ ......................................... أكَّه عْب الربا عْب الربا ال تفعل -َٓ
اًة، كىالنٍُّصًح ًلكيلّْ بىايػىٍعتي رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم عىلىى ًإقىاـً الصَّ  -ُٓ ًة كىإًيتىاًء الزَّكى بلى

 ُّٗ، ُْْ ......................................................... ميٍسًلم
 ّٕٗ ............. البػيرُّ بًاٍلبػيرّْ رًبنا، ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى، كىالشًَّعّبي بًالشًَّعًّب رًبنا ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى  -ِٓ
 ّّٓ ........... البيعاف با٣بيار ما ٓب يتفرقا، فإف صدقا كبينا بورؾ ٥بما ُب بيعهما -ّٓ
 َٖٓ ............................... الشرؾ كالكفر ترؾ الصبلة بْب الرجل كبْب -ْٓ
نىا رىجيله شىًديدي بػىيىاًض الثػّْيىاب -ٓٓ نىا ٫بىٍني ًعٍندى النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم، ًإٍذ طىلىعى عىلىيػٍ  ُْٖبػىيػٍ
لىةي ًمنى الشٍيطاف -ٔٓ  ِِٗ ..................................... التأىينّْ منى اهلل كالعىجى
 ِْٔ ..................... تزكجوا الولود تناسلوا فإين مباه بكم األمم يـو القيامة -ٕٓ
 ْْٔ ......... على اهلل عوهنم الناكح يريد العفاؼ كا٤بكاتب يريد األداء ثبلثة حق -ٖٓ
 ُٗٓ .................................................. خذكا عِب مناسككم -ٗٓ
يػٍرى النَّاًس لًلنَّاًس تىٍأتيوفى ًًٍّٔم ُب السَّبلىًسًل ُب أىٍعنىاًقًهٍم، حىٌبَّ يىٍدخيليوا ُب اإًلٍسبلـى -َٔ  ّٔ . خى
 ْٕٔ ..................................................... الدعاء ىو العبادة -ُٔ
 َٔٓ، ْٖٖ، ُْٓ، ُّٓ ....... النصيحةالدين النصيحة الدين النصيحة الدين  -ِٔ
 ّٓٓ، ُّٓ، ُُٕ الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كالرب بالرب، كالشعّب بالشعّب -ّٔ
 ُٗٗ .......... رىجيله جىاىىدى بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو، كىرىجيله ُب ًشٍعبو ًمنى الشّْعىاًب: يػىٍعبيدي رىبَّوي  -ْٔ
 ُُٕ ....... طىةي بًا٢ٍبًٍنطىًة، كىالشًَّعّبي بًالشًَّعّبً ريدُّكهي الى حىاجىةى ٕب ًفيًو التٍَّمري بًالتٍَّمًر، كىا٢ٍبًنٍ  -ٓٔ
 َْٗ ........................................ زكركا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة -ٔٔ
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 ُْٗالسبلـ عليكم أىل الديار من ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب كإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف -ٕٔ
 ّٗٓ ................................................... كلوه ٠بوا عليو أنتم -ٖٔ
 ُٔٓ .......... الصـو يـو تصوموف، كالفطر يـو تفطركف، كاألضحى يـو تضحوف -ٗٔ
 َِٖ ... قىٍد فػىعىٍلت... قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب: َّجع مظ حط مض خض حض جضُّ -َٕ
ٍرًء اٍلميٍسًلًم السٍَّمعي كىالطَّاعىةي ًفيمىا أىحىبَّ كىكىرًهى، ًإالَّ أىٍف يػيٍؤمىرى ٗبىٍعًصيىةو  -ُٕ  ُْٓ .... عىلىى اٍلمى
 ّْٖ .........عليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدم ٛبسكوا ّٔا -ِٕ
 َٖٓ ...................... الصبلة فمن تركها فقد كفرالعهد الذم بيننا كبينهم  -ّٕ
 ِّٔ ..................... فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إٔب ذكر اهلل كدعائو كاستغفاره -ْٕ
 ٕٖ .................................... فًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري ألىٍىًل اإًلٍخبلىًص ذينيوبػىهيمٍ  -ٕٓ
ا ًمٍنوي، فػىوىاهللً  -ٕٔ هي أىٍحسىنى تػىٍعًليمن لىوي كىالى بػىٍعدى ا قػىبػٍ  ْٖ ....... فىًبأىيب ىيوى كىأيمّْي، مىا رىأىٍيتي ميعىلّْمن
 ُٓٓ .............. فصوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو فإف غم عليكم فاقدركا لو ثبلثْب -ٕٕ
 ُْٗ . فقاؿ السبلـ عليكم يا أىل القبور يغفر اهلل لنا كلكم أنتم سلفنا ك٫بن باألثر -ٖٕ
 َِٗ ........... فقاؿ اهلل عزَّ كجلَّ: كيٍن، فإذا ىو رجله قاًئمه، قاؿ اهللي: أٍم عىٍبدم -ٕٗ
ا الى يىصٍ  -َٖ ا حىاجىتىكى فىبلى تػىٍفعىٍل، ًإفَّ ىىذى ، ٍبيَّ اٍشَبىً ًمٍن ىىذى ٍرىؾى  ّٔٗ ..... ليحي، كىلىًكٍن ًبٍع ٛبى
 ْٖٔ ................................ فما زالت السنة فينا حٌب تركها من تركها -ُٖ
 ّْٕ ........................................ فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينًٍَّب فػىلىٍيسى ًمِبّْ  -ِٖ
 ُٕٓ ............................................ ُب كل ٟبس من اإلبل شاة -ّٖ
 ْٖ ...................................................... كذب أبو السنابل -ْٖ
 ُُٕ ........................................... كىذىًلكى مىا ييكىاؿي كىييوزىفي أىٍيضنا -ٖٓ
 ِٕ ............................................. كىًلمىةي حىقٍّ ًعٍندى سيٍلطىافو جىائًرو  -ٖٔ
 ُّٓ ........ ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثبل ٗبثل كال تشفوا بعضها على بعض -ٕٖ
 ّّٓ .............. ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا ٧باـر اهلل بأدىن ا٢بيل -ٖٖ
 ُٓٓ . ال تقدموا الشهر حٌب تركا ا٥ببلؿ أك تكملوا العدة ٍب صوموا حٌب تركا ا٥ببلؿ -ٖٗ
 َّٗ ............................................. تكتبوا عِب سول القرآفال  -َٗ
 ُٕٔ .................................... صبلة صحيحة إال بفاٙبة الكتاب ال -ُٗ
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 ُٕٔ ....................................... الكتاب ال صبلة كاملة إال بفاٙبة -ِٗ
 ُٕٔ ...................................... ال صبلة ٤بن ٓب يقرأ بفاٙبة الكتاب -ّٗ
 َْٓ ..................................................... ال ضرر كال ضرار -ْٗ
 ْٕٔ .................................... ال طاعة للمصلوؽ ُب معصية ا٣بالق -ٓٗ
 ُْٗ، ُْْ ................................ قال طاعة ٤بصلوؽ ُب معصية ا٣بال -ٔٗ
 ٕٗ ................................. ُب مىٍعًصيىًة اهلًل عىزَّ كىجىلَّ طىاعىةى ًلمىٍصليوؽو  الى  -ٕٗ
 ِِٖ .................................................... ال عقر ُب اإلسبلـ -ٖٗ
 ِْٗ ........................... لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذك القذة بالقذة -ٗٗ

 َْٓ ..................... لعن اهلل اليهود كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد -ََُ
 ُِٖ .............................................. لعن اهلل من ذبح لغّب اهلل -َُُ
 ّٓٓ، ِِٓكشاىديو، ككاتبو، لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم آكل الربا، كموكلو -َُِ
 ِْٗ ................ لعنة اهلل على اليهود كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد -َُّ
ا -َُْ  ُْٗ ................... أىٍك ًجٍئتيٍم بًًبٍدعىةو ظيٍلمنا، لىقىٍد فىضىٍلتيٍم أىٍصحىابى ٧بيىمَّدو ًعٍلمن
 َٕٓ، ِِّ ........  آمر رجبل فيصلي بالناسلقد ٮبمت أف آمر بالصبلة فتقاـ ٍب -َُٓ
 ْٔٓ ................................................ اللهم ُب الرفيق األعلى -َُٔ
 َٕٓ ....................... لوال ما ُب البيوت من النساء كالذرية ٢برقتها عليهم -َُٕ
ينىاًفًقْبى ًمنى الفىٍجًر كىالًعشىاءً  -َُٖ

 ُّٔ ........................ لىٍيسى صىبلىةه أىثٍػقىلى عىلىى ا٤ب
 ْٓٔ ......................................... ليس من كل ا٤باء يكوف ا٢بمل -َُٗ
 ْٓٔ .................................... خالقهاليس من نفس ٨بلوقة إال اهلل  -َُُ
 َِٗ .................................... مىا ٞبىىلىكى يا حاًطبه عىلىى مىا صىنػىٍعتى  -ُُُ
 ّْٖ ................. رٍّْفقي ُب شىٍيءو قىطُّ ًإالَّ زىانىوي، كىالى عيزًؿى عىٍنوي ًإالَّ شىانىوي مىا كىافى ال -ُُِ
 ُّٗ، ُٖٖ، ُٕٖ .. مىا ًمٍن نىيبٍّ بػىعىثىوي اهللي ُب أيمَّةو قػىٍبًلي ًإالَّ كىافى لىوي ًمٍن أيمًَّتًو حىوىارًيُّوفى  -ُُّ
ٍرًنىا؟ -ُُْ ا التٍَّمري ًمٍن ٛبى ا الرّْبىا فػىريدُّكهي ... مىا ىىذى ٍرىنىا كىاٍشتػىريكا لىنىاىذى  ّٔٗ .......... ، ٍبيَّ بًيعيوا ٛبى
؟ -ُُٓ ا يىا صىاًحبى الطَّعىاـً  ِِٔ ....... أىفىبلى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى الطَّعىاـً كىٍي يػىرىاهي النَّاسي ... مىا ىىذى
 َُٔ ............................................. مثل القائم على حدكد اهلل -ُُٔ
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 ِْٕ .................................. مرضت فلم تعدين كجعت فلم تطعمِب -ُُٕ
 ِْ .............. كاٍضربوىم عليها لعشر سنْبميريكا أبناءكم بالصبلة لسًبًع سنْبى،  -ُُٖ
ًة أىًخيو -ُُٗ  ْٕ .......... اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي كىالى ييٍسًلميوي، مىٍن كىافى ُب حىاجى
ٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىانًًو كىيىًدهً  -َُِ

ي
ٍسًلمي مىٍن سىًلمى ا٤ب

ي
 ٖٓ .................................. ا٤ب

يػىٍتبىعي النَّاسى ُب مىنىاز٥ًًبًٍم مىكىثى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ٗبىكَّةى عىٍشرى ًسًنْبى،  -ُُِ
 َُٖ .............................................................. بعيكىاظو 

 ُٔٓ، ُٗٓ، ّْٖ، ْٕٔ ......... من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد -ُِِ
ا؟ -ُِّ  ُُٕ ................. ريدُّكهي الى حىاجىةى ٕب ًفيًو التٍَّمري بًالتٍَّمر.... ًمٍن أىٍينى لىكيٍم ىىذى
 ِٔٗ .................................................. من بدؿ دينو فاقتلوه -ُِْ
 َُٓ، ْٖٖ ........................................ من تشبو بقـو فهو منهم -ُِٓ
 ِْٕ .............................................. كقـو فهو منهممن تشبو   -ُِٔ
ٍرًء تػىرٍكيوي مىا الى يػىٍعًنيوً  -ُِٕ ـً اٍلمى  َُْ .................................. ًمٍن حيٍسًن ًإٍسبلى
 ْٓٗ ................... من دعا إٔب ىدل كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو -ُِٖ
 ُّٖ .................................... من دؿ على خّب فلو مثل أجر فاعلو -ُِٗ
 ُٖٖ، ُٕٖ، ُٖٓ، َُْ، ِٓ .............. من رأل منكم منكران فليغّبه بيده -َُّ

 ................................................ ُّٗ ،ِِٕ ،ُّٖ ،ّّْ 
 ِّْ ......................... النداء فلم يأتو فبل صبلة لو إال من عذرمن ٠بع  -ُُّ
ـى ًمٍن ذىٍنًبوً  -ُِّ ـى رىمىضىافى، ًإٲبىاننا كىاٍحًتسىابنا، غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ  ُٖ .................. مىٍن صىا
 ِْٔ .................................. مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ  -ُّّ
 ّٓٓ ................................................... من غشنا فليس منا -ُّْ
ا ٓبٍى يىرًٍح رىائً  -ُّٓ  ُُّ . حىةى ا١بىنًَّة، كىًإفَّ رٰبىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسّبىًة أىٍربىًعْبى عىامنامىٍن قػىتىلى ميعىاىىدن
 ْٕٔ .................................. من مات كىو يدعو هلل ندا دخل النار -ُّٔ
نًيىة فقد شانو كىمن كعظو ُب السٌّْر فقد زانو -ُّٕ  ِٗٓ .......... من كعظ أىخىاهي ُب اٍلعىبلى
، ٰبيٍرىـً ا٣ٍبىٍّب  -ُّٖ  ِٖ ................................................ مىٍن ٰبيٍرىـً الرٍّْفقى
 ْٖٗ .......... خّب كأحب إٔب اهلل من ا٤بؤمن الضعيف كُب كل خّبا٤بؤمن القوم  -ُّٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





581 

 -رحمه هللا  - الشٌخ عبد العزٌز ابن بازالحسبة عند 

 

 ِْٗ ........................ هنى أف ٯبصص القرب كأف يقعد عليو كأف يبُب علي -َُْ
 ُِْ .................. هنى عن البناء على القرب ك٘بصيصو كٚبليقو كالكتابة عليو -ُُْ
 َٖ ........................... ا٤بنكر ىلكت إف ٓب يعرؼ قلبك ا٤بعركؼ كينكر -ُِْ
 َْٓ ...................كالذم نفس ٧بمد بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة -ُّْ
 ِٖ، ٓ .................. كالذم نفسي بيده لتأمرف با٤بعركؼ، كلتنهوف عن ا٤بنكر -ُْْ
 ُّٓ ........................................... كالشهر ىكذا كىكذا كىكذا -ُْٓ
 ِّْ ............................................ كىاٍلقيٍرآفي حيجَّةه لىكى أىٍك عىلىٍيكى  -ُْٔ
 ْٕ .............................. كىاهللي ُب عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ُب عىٍوًف أىًخيوً  -ُْٕ
ثىاًت اأٍليميوًر، فىًإفَّ كيلَّ ٧بيٍ  -ُْٖ لىةه كىًإيَّاكيٍم كى٧بيٍدى ثىةو ًبٍدعىةه، كىكيلَّ ًبٍدعىةو ضىبلى  ُّٖ ........... دى
 ّٓٓ ................. الورؽ بالورؽ ربا إال ىاء كىاء، كالرب بالرب ربان إال ىاء كىاء -ُْٗ
بَّةي خىٍردىؿو  -َُٓ ٲبىاًف حى  ٕٔ ....... كىمىٍن جىاىىدىىيٍم ًبقىٍلًبًو فػىهيوى ميٍؤًمنه، كىلىٍيسى كىرىاءى ذىًلكى ًمنى اإٍلً
 ْٕٕ .............................................. يا رب ا٪بز ٕب ما كعدتِب -ُُٓ
، كىيػيٍعًطي عىلىى الرٍّْفقً ، اًئشىةي يىا عى  -ُِٓ بُّ الرٍّْفقى  ِِٔ .................... ًإفَّ اهللى رىًفيقه ٰبًي
 ْٓٔ، ْْٔ، ّْٔ، ِْٔ .... كم الباءة فليتزكجيا معشر الشباب من استطاع من -ُّٓ
 ِْٗ ....... مسجدان  ٰبذر ما صنعوا كلوال ذلك ألبرز قربه غّب أنو خشي أف يتصذ -ُْٓ
ًلقي أىقػٍتىابي بىٍطًنوً يػيٍؤتىى بًالرَّجيًل يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة،  -ُٓٓ  ٔٗ ............... فػىيػيٍلقىى ُب النَّاًر، فػىتػىٍندى
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 فهرس المصادر والمراجع

الرياض،  -د. ٞبد الشتوم، الناشر: دار العاصمة  اإلبريزية في التسعين البازية، -ُ
 ىػ.َُِْ، ُط.

مشس الدين  ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،اجتماع الجيوش اإلسالمية -ِ
الناشر: مطابع ، ٙبقيق: عواد عبد اهلل ا٤بعتق، ىػ(ُٕٓابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُط.، الرياض -الفرزدؽ التجارية 

 - دار طيبة: عبدالكرًن ٧بمد الزاحم، الناشر، احتساب النساء على الرجاؿ -ّ
 ىػ.ُّْْالرياض، 

أليب ا٢بسن ا٤باكردم، الناشر: دار  األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، -ْ
الكتاب العريب، بّبكت، توزيع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن 

 ا٤بنكر. 
أليب يعلى الفراء، بتعليق: ٧بمد حامد الفقي، الناشر: دار  األحكاـ السلطانية، -ٓ

 ن ا٤بنكر. الوطن، الرياض، توزيع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي ع
لقاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب االشبيلي ا٤بالكي ل ،أحكاـ القرآف -ٔ

، راجع أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو: ٧بمد عبد القادر عطا، ىػ(ّْٓ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ّط.، بّبكت-الناشر: دار الكتب العلمية، 

أٞبد بن سعيد بن حـز ٧بمد علي بن  أليب ،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ -ٕ
، الشيخ أٞبد ٧بمد شاكر، ٙبقيق: ىػ(ْٔٓاألندلسي القرطيب الظاىرم )ا٤بتوَب: 

 بّبكت. - الناشر: دار اآلفاؽ ا١بديدة
 ىػ. ُِْٔ، ُأليب حامد الغزإب، الناشر: مؤسسة الرياف، ط إحياء علـو الدين، -ٖ
ماجستّب سالة ر  ،اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية كآراؤه في قضايا معاصرة -ٗ

مقدمة لقسم ا٢بسبة كالرقابة، ا٤بعهد العإب للدعوة كاالحتساب، جامعة اإلماـ 
سعد  إشراؼ: د.، ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، للطالبة/نورة بنت ٧بمد القحطاين

 ىػ.ُّْٔعاـ ، بن عبدالرٞبن ا١بريد
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رسالة مقدمة لنيل  ،اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية كآراؤه في قضايا معاصرة -َُ
درجة الدكتوراه، للباحث: خالد بن مفلح ا٢بامد، من ا٤بعهد العإب للقضاء ٔبامعة 

، ُق، طَُّْق، منشورة ُِْٔاإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض، 
 دار الفضيلة للنشر كالتوزيع.

مد بن مفلح بن ٧بمد بن مفرج، أبو عبد حمل ،اآلداب الشرعية كالمنح المرعية -ُُ
 .ىػ( الناشر: عآب الكتبّٕٔاهلل، مشس الدين ا٤بقدسي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 

٤بعإب د. عبداهلل الفيصل، ٕبث  اإلدارة المالية في عهد الملك عبد العزيز، -ُِ
 -مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 

 ىػ. ُِْٖالرياض، 
مد ناصر الدين األلباين )ا٤بتوَب حمل، نار السبيلإركاء الغليل في تخريج أحاديث م -ُّ

، بّبكت -الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ، إشراؼ: زىّب الشاكيش، ىػ(َُِْ: 
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ِط.

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد ل ،االستقامة -ُْ
، ىػ(ِٖٕالدمشقي )ا٤بتوَب:  اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي

، ا٤بدينة ا٤بنورة، الناشر: جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود، احملقق: د. ٧بمد رشاد سآب
 ىػ.َُّْ، ُط.

البن حجر العسقبلين، الناشر: دار الكتب اإلصابة في تمييز الصحابة،  -ُٓ
 ىػ.ُُْٓ، ِبّبكت، ط.-العلمية

عن المنكر، مع تطبيقاتو في  األصوؿ العلمية كالعملية لألمر بالمعركؼ كالنهي -ُٔ
أ.د. عبد الرحيم بن  ،-المملكة العربية السعودية انموذجا  -الواقع المعاصر 

 ىػ. ٧ُُّْبمد ا٤بغذكم، دار ا٢بضارة للنشر، ط: الثانية، 

مد بن مفلح بن ٧بمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: حمل، أصوؿ الفقو -ُٕ
الناشر: ، و: الدكتور فهد بن ٧بمد السَّدىحىافىػ( حققو كعلق عليو كقدـ لّٕٔ

 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، مكتبة العبيكاف

٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار للعبلمة  ،أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -ُٖ
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الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر ، ىػ(ُّّٗبن عبد القادر الشنقيطي )ا٤بتوَب: 
 .ىػُُْٓ، بّبكت - كالتوزيع

، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزافل، انة المستفيد بشرح كتاب التوحيدإع -ُٗ
 .ـََِِ-ىػُِّْ، ّط.، الناشر: مؤسسة الرسالة

براىيم بن موسى بن ٧بمد اللصمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب إلاالعتصاـ،  -َِ
الناشر: دار ابن عفاف، ، ٙبقيق: سليم بن عيد ا٥ببلٕب، ىػ(َٕٗ)ا٤بتوَب: 
 .ـُِٗٗ-ىػُُِْ، ُط.، السعودية

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس حمل ،إعالـ الموقعين عن رب العالمين -ُِ
، ٙبقيق: ٧بمد عبد السبلـ إبراىيم، ىػ(ُٕٓالدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 .ىػُُُْ، ُبّبكت، ط -الناشر: دار الكتب العلمية 

أيوب بن سعد مشس  مد بن أيب بكر بنحمل، إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف -ِِ
 - الناشر: مكتبة ا٤بعارؼ، ٧بمد حامد الفقي، ٙبقيق: الدين ابن قيم ا١بوزية

 .الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية

رٞبو  –لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  اإلفهاـ في شرح عمدة األحكاـ، -ِّ
، ٙبقيق كإعداد د. سعيد بن كىف القحطاين، الناشر: مؤسسة عبدالعزيز بن -اهلل

 .ىػُّْٓالطبعة األكٔب،  -باز ا٣بّبية، الرياض

أ. عبدالرٞبن ا١بريسي ٕبث مقدـ  االقتصاد السعودم بين الماضي كالحاضر، -ِْ
ياض، الر  -لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 

 ىػ.ُِْٖ
عياض بن موسى بن عياض السبٍب، أبو الفضل ل ،إكماؿ المعلم بفوائد مسلم -ِٓ

الناشر: دار الوفاء للطباعة ، احملقق: الدكتور ٍٰبٓبى ًإ٠ٍبىاًعيل، ىػ(ْْٓ)ا٤بتوَب: 
  ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُط.، مصر - كالنشر كالتوزيع

بن شافع بن عبد عبد اهلل ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف أليب  ،األـ -ِٔ
الناشر: دار ، ىػ(َِْا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ا٤بتوَب: 

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْسنة النشر: ، الطبعة: بدكف طبعة، بّبكت -ا٤بعرفة 
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، ِالرياض، ط. -د. عبدالعزيز السدحاف، الناشر: دار ابن األثّب  اإلماـ ابن باز، -ِٕ
 ىػ. ُِِْ

المنكر من مسائل اإلماـ المبجل أحمد بن حنبل األمر بالمعركؼ كالنهي عن  -ِٖ
أليب بكر ا٣ببلؿ، ٙبقيق: عمرك عبدا٤بنعم سليم، الناشر: مكتبة  ،-رحمو اهلل-

 .ُق، طُِْٔالصحابة، 

سالة دكتوراه، األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كأثرىما في حفظ األمة،  -ِٗ
٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي منشورة، د. عبدالعزيز ا٤بسعود، الناشر: الرئاسة العامة 

 ىػ.ُُْْ، ُ، طالرياض، إدارة التوعية كالتوجيوعن ا٤بنكر، 
دار : عبدالرٞبن الرٞبة، الناشر ،اإلنجاز في ترجمة اإلماـ عبدالعزيز بن باز -َّ

 .قُُِْ، ِط.، الرياض - ا٥بجرة

العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن أليب ، أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ -ُّ
، الناشر: عآب الكتب، ىػ(ْٖٔعبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب بالقراُب )ا٤بتوَب: 

 .بدكف

قاسم بن عبد اهلل بن ، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بين الفقهاء -ِّ
ىػ(، ٙبقيق: ٰبٓب حسن مراد، ٖٕٗأمّب علي القونوم الركمي ا٢بنفي )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ُِْْالناشر: دار الكتب العلمية، 

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية حمل، بدائع الفوائد -ّّ
 . بّبكت، لبناف - الناشر: دار الكتاب العريب، ىػ(ُٕٓ)ا٤بتوَب: 

الناشر: مكتبة ابن ، ٙبقيق كدراسة: عمرك عبد ا٤بنعم سليم ،بن كضاحال البدع، -ّْ
 . ىػُُْٔ، ُط.، السعودية -مصر، مكتبة العلم، جدة  -تيمية، القاىرة

لياسْب سويد، ٕبث مقدـ لندكة  ،البناء السياسي للمملكة العربية السعودية -ّٓ
 ىػ.ُِْٖ، الرياض -ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 

ٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ الزَّبيدم حمل، تاج العركس من جواىر القاموس -ّٔ
 : ٦بموعة من احملققْب، الناشر: دار ا٥بداية، بدكف.ىػ( تَُِٓ)ا٤بتوَب: 

 للمنبجي. تاريخ الحسبة كنشأتها علم الحسبة بين النظرية كالتطبيق، -ّٕ
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أبو عمرك خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفرم تاريخ خليفة بن خياط،  -ّٖ
 الرياض، -، ٙبقيق: د. أكـر العمرم، الناشر: دار طيبة ىػ(َِْالبصرم )ا٤بتوَب: 

 ىػ. َُْٓ، ِط
 ىػ. َُْٓ، الناشر: دار الفكر، البن عساكر ،دمشقتاريخ  -ّٗ
لعبداهلل فليب )كا٠بو:  تاريخ نجد كدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب السلفية، -َْ

، لبناف - سنت جوف فليب سابقان( تعريب: عمر الديراكم، الناشر: ا٤بكتبة األىلية
 بّبكت.

بلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ع ،التحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو -ُْ
احملقق: د. عبد الرٞبن ، ىػ(ٖٖٓا٤برداكم الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 

-ىػُُِْ، ُط.، السعودية، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد كآخركف، ا١بربين، 
 .ـَََِ

٧بمد بن إ٠باعيل بن صبلح بن ٧بمد ا٢بسِب،  ،التحبير إليضاح معاني التيسير -ِْ
الكحبلين ٍب الصنعاين، أبو إبراىيم، عز الدين، ا٤بعركؼ كأسبلفو باألمّب )ا٤بتوَب: 

الناشر: مىكتىبىةي ، حققو: ٧بىمَّد صيٍبحي بن حىسىن حىبٌلؽ أبو مصعب، ىػ(ُُِٖ
 .ـَُِِ-ىػُّّْ، ُط.، ا٤بملكة اٍلعىرىبيَّة السعودية -الرُّشد، الرياض 

ي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب: زكريا ٧بي يبأل ،تحرير ألفاظ التنبيو -ّْ
 .دمشق -الناشر: دار القلم ، احملقق: عبد الغِب الدقر، ىػ(ٕٔٔ

أليب العبل ٧بمد عبد الرٞبن بن عبد  ،تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم -ْْ
بّبكت،  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية ُّّٓ)ا٤بتوَب:  ا٤بباركفورمالرحيم 
 بدكف.

لعبدالعزيز بن ابراىيم القاسم، دار أصالة  العزيز بن باز،ترجمة الشيخ عبد -ْٓ
 ق.َُّْ، ُالرياض، ط. -ا٢باضر 

ىػ. ٗبطبعة ُّٕٔا٤بطبوع عاـ  تشخيص أخطاء صاحب األغالؿ الرئيسية، -ْٔ
 ىػ.َُّٖأنصار السنة احملمدية. ٗبصر صػ 

د.سعيد ا٥باجرم،  ،تطور التنظيم االجتماعي في المملكة العربية السعودية -ْٕ
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 -مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز ٕبث 
 ىػ.ُِْٖ، الرياض

حملمد بن سليماف  تطور السياسة الخارجية في عهد الملك عبدالعزيز، -ْٖ
غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك ، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، ا٣بضّبم

 ػ.ىُِْٖ، الرياض -عبدالعزيز 
٧بمد عميم اإلحساف آّددم الربكٍب، الناشر: دار الكتب الفقهية،  التعريفات -ْٗ

 ىػ. ُِْْ، ُط.، العلمية

ىػ(، ُٖٔلعلي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب:  ،التعريفات -َٓ
 -بّبكت ، ٝباعة من احملققْب بإشراؼ الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية: ٙبقيق
 ىػ. َُّْ، ُط.، لبناف

 .عليقات الحساف على صحيح ابن حبافالت -ُٓ
أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر ، تفسير القرآف العظيم -ِٓ

: أسعد ٧بمد ٙبقيقىػ( ِّٕالتميمي، ا٢بنظلي، الرازم ابن أيب حاًب )ا٤بتوَب: 
، ّط.، ا٤بملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطيب
 ىػ.ُُْٗ

الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب  يبأل، تفسير القرآف العظيم -ّٓ
الناشر: دار طيبة  احملقق: سامي بن ٧بمد سبلمة، ىػ(ْٕٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 

 ىػ.َُِْ، : الثانية، طللنشر كالتوزيع
الناشر: شركة ، ىػ(ُُّٕألٞبد بن مصطفى ا٤براغي )ا٤بتوَب:  ،تفسير المراغي -ْٓ

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔ، ُكمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ٗبصر، ط.مكتبة 

ماؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم ١ب، تلبيس إبليس -ٓٓ
، ُط.، تك بّب -الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر، لبناف ، ىػ(ٕٗٓ)ا٤بتوَب: 
 ىػ.ُُِْ

 من أفعاؿ الهالكين،تنبيو الغافلين عن أعماؿ الجاىلين كتحذير السالكين  -ٔٓ
حمليي الدين أٞبد بن إبراىيم ابن النحاس، ٙبقيق: عباس سعيد، الناشر: دار 
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 ىػ.َُْٕالكتب العلمية، بّبكت، ط. األكٔب، 
ا٥بند،  -البن حجر العسقبلين، الناشر: دائرة ا٤بعارؼ النظامية ، تهذيب التهذيب -ٕٓ

 ىػ.ُِّٔ، ُط 
، ىػ(َّٕا٥بركم، أبو منصور )ا٤بتوَب: مد بن أٞبد بن األزىرم حمل، تهذيب اللغة -ٖٓ

، ُط.، بّبكت -الناشر: دار إحياء الَباث العريب ، احملقق: ٧بمد عوض مرعب
 .ـََُِ

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ل، التوضيح لشرح الجامع الصحيح -ٗٓ
ٙبقيق: دار الفبلح للبحث العلمي ، ىػ(َْٖأٞبد الشافعي ا٤بصرم )ا٤بتوَب: 

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُط.، دمشق -، الناشر: دار النوادركٙبقيق الَباث

لزين الدين ٧بمد كيدعى بعبد الرؤكؼ ا٤بناكم  ،التوقيف على مهمات التعاريف -َٔ
، القاىرة - عبد ا٣بالق ثركت ّٖىػ(، الناشر: عآب الكتب َُُّ)ا٤بتوَب: 

 ىػ.َُُْ، ُط.

 ،على العبيدتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل  -ُٔ
: ، ٙبقيقىػ(ُِّّسليماف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب )ا٤بتوَب: للشيخ 

-ىػُِّْ، ُط.، بّبكت، دمشق - الناشر: ا٤بكتب االسبلمي، زىّب الشاكيش
 .ـََِِ

عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل ل ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف -ِٔ
 ىػ.َُِْ، ُط.، الناشر: مؤسسة الرسالة ،ىػ(ُّٕٔالسعدم )ا٤بتوَب: 

عبد اهلل، عبد الرٞبن بن  أليب ،تيسير اللطيف المناف في خالصة تفسير القرآف -ّٔ
الناشر: كزارة ، ىػ(ُّٕٔناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن ٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب: 

، ُط.، العربية السعودية ا٤بملكة -الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 .ىػُِِْ

د. ابراىيم بن مبارؾ ، الثوابت كالمتغيرات االجتماعية في المجتمع السعودم -ْٔ
ا١بوير، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك 

 ىػ.ُِْٖ، الرياض -عبدالعزيز 
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أ.د. عبداهلل بن حسْب ا٣بليفة، ، الثوابت كالمتغيرات في المجتمع السعودم -ٓٔ
 -ندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز ٕبث مقدـ ل

 ىػ.ُِْٖ، الرياض
الناشر: ، ٙبقيق: أٞبد شاكر، جعفر الطربم أليب، جامع البياف في تأكيل القرآف -ٔٔ

 ىػ.َُِْ: األكٔب، ط مؤسسة الرسالة
زين الدين  ،جامع العلـو كالحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم -ٕٔ

عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدمشقي، 
الناشر: ، إبراىيم باجس -: شعيب األرناؤكط ٙبقيقىػ( ٕٓٗا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 
 .ـََُِ-ىػُِِْ، ٕط.، بّبكت -مؤسسة الرسالة 

صفهاين، كتب كرسائل ألئمة الدعوة اإلسبلمية، الناشر: دار األ الجامع الفريد، -ٖٔ
 ـ.ُٖٗٗجدة، الطبعة األكٔب، 

عبد اهلل ٧بمد مشس الدين القرطيب )ا٤بتوَب:  أليب ،الجامع ألحكاـ القرآف -ٗٔ
، الناشر: دار الكتب ا٤بصرية، ٙبقيق: أٞبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، ىػ(ُٕٔ
 .ىػُّْٖ: الثانية، ، طالقاىرة

عبد للشيخ ، جحالجامع لمسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاتها على المذىب الرا -َٕ
ا٤بملكة العربية ، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، الكرًن بن علي بن ٧بمد النملة

 ىػ. َُِْ، ُط.، السعودية

، ىػ(ُِّبكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد األزدم )ا٤بتوَب:  أليب ،جمهرة اللغة -ُٕ
 .ـُٕٖٗ، ُط.، بّبكت، الناشر: دار العلم للمبليْب، احملقق: رمزم منّب بعلبكي

رسالة مقدمة لنيل درجة ، الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -ِٕ
ا٤باجستّب، من جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، كلية أصوؿ الدين، قسم 

 ق، للباحث: عبداهلل بن إبراىيم ا٤بعدم.ُِْٓالسنة 
ة رسالة مقدمة لنيل درج، الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -ّٕ

ا٤باجستّب، من جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، كلية أصوؿ الدين، قسم 
 ق، للباحث: عبداهلل بن ابراىيم ا٤بعدم.ُِْٓالسنة 
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في تفسير القرآف  -رحمو اهلل-جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  -ْٕ
رآف كرقة علمية للدكتور ٧بمد بن سريع السريع، األستاذ ا٤بشارؾ بقسم الق ،الكريم

كعلومو، مقدمة إٔب ندكة )جهود ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ُب خدمة القرآف 
ق، الناشر: مؤسسة عبدالعزيز بن باز ُِْٗالكرًن( بالرياض ٔبامعة ا٤بلك سعود 

 ا٣بّبية.
ركاية ٧بمد ا٤بوسى، ، -رحمو اهلل-جوانب من سيرة اإلماـ عبدالعزيز بن باز  -ٕٓ

، ِ: مؤسسة عبدالعزيز بن باز ا٣بّبية، ط.إعداد: د. ٧بمد ا٢بمد، الناشر
 ىػ.ُّْٔ

عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين ل ،حاشية السيوطي على سنن النسائي -ٕٔ
، حلب -الناشر: مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية ، ىػ(ُُٗالسيوطي )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٖٔٗ-َُْٔ، ِط.

٧بمد بن أليب ا٢بسن علي بن  ،الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي -ٕٕ
ٙبقيق: ، ىػ(٧َْٓبمد بن حبيب البصرم البغدادم، الشهّب با٤باكردم )ا٤بتوَب: 

الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، الناشر: دار الكتب  -الشيخ علي ٧بمد معوض 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُط.، بّبكت - العلمية

 لصاحب ا٤بعإب ،ُّمجلد ، الحركة الفكرية كالثقافية في بالدنا عبر مائة عاـ -ٖٕ
عبدالعزيز السآب، األمْب العاـ ّٓلس الوزراء، ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة 

 ىػ.ُِْٖ، الرياض -عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
لعلي  الحسبة بين الماضي كالحاضر بين ثبات األىداؼ كتطور األسلوب، -ٕٗ

 ق.ُِْٕ، ِالرياض، ط. -القرين، الناشر: مكتبة الرشد 
تقي الدين أبو البن تيمية، ل ،كظيفة الحكومة اإلسالمية= في اإلسالـ الحسبة  -َٖ

الناشر: ، ىػ(ِٖٕالعباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد ابن تيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: 
 ىػ.َُّْ، : األكٔبمكتبة دار األرقم، الكويت، ط

 د. رائد ا٢بصونة، الناشر: دار الصادؽ الحسبة في اإلسالـ نشأتها كتطورىا، -ُٖ
 ىػ.ُّّْ، ُالثقافية، ط.
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أ.د. فضل إ٥بي، الناشر:  الحسبة في العصر النبوم كعصر الخلفاء الراشدين، -ِٖ
 ق.َُِْالرياض، ط: الثالثة،  -مؤسسة ا١بريسي 

 الحسبة في النظاـ األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، -ّٖ
من قسم توراه، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكد.عبدالرٞبن بن صاّب اليحٓب، كأصلو 

الدعوة كاالحتساب، ٔبامعة االماـ ٧بمد بن سعود االسبلمية، الناشر: بدكف، 
 ىػ.ُّْٔ، ُالرياض، ط.

ٝبع نقوال زيادة، الناشر: ا٤بطبعة الكاثوليكية،  الحسبة كالمحتسب في اإلسالـ، -ْٖ
 ـ.ُِٔٗبّبكت، 

ف أ.د. فضل إ٥بي، الناشر: إدارة ترٝباحكم اإلنكار في مسائل الخالؼ،  -ٖٓ
 ىػ.ُُْٕباكستاف، ط: األكٔب، -اإلسبلـ

كتاب منشور،   ،-رحمو اهلل-الحكمة في دعوة المخالف عند الشيخ ابن باز  -ٖٔ
للدكتور: ٧بمود بن عبدا٥بادم دسوقي، طبع كنشر: مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن 

، كأصلو: ٕبث من ضمن ا٤بشاريع البحثية لكرسي ُق، طُّْٔباز ا٣بّبية، 
لعزيز بن باز لدراسات ا٢بكمة ُب الدعوة( با١بامعة اإلسبلمية )٠باحة الشيخ عبدا

 با٤بدينة ا٤بنورة.
نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بن  أليب ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء -ٕٖ

 -الناشر: السعادة ، ىػ(َّْإسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين )ا٤بتوَب: 
 .ىػُّْٗٔبوار ٧بافظة مصر، 

كتاريخ  ٓٔقرار رقم:  العاـ بالمملكة األردنية الهاشميةدائرة االفتاء  -ٖٖ
ٙبرًن ٙبديد النسل بأم عمل يقطع الذرية ككاف برئاسة رئيس  .قُِْْ/ٓ/ٗ

 .عز الدين ا٣بطيبالشيخ: ٦بلس اإلفتاء 

: عبد الرٞبن بن ، ٙبقيقعلماء ٪بد األعبلـ ،الدرر السنية في األجوبة النجدية -ٖٗ
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ٔط.، ٧بمد بن قاسم

، ٝبعو لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز دركس كفتاكل في المسجد الحراـ، -َٗ
كاعتُب بو: صبلح الدين بن عثماف بن أٞبد، أمْب مكتبة ٠باحتو، الناشر: دار 
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 ىػ.ُّْٕبّبكت، ط: األكٔب، -قرطبة، لبناف

اإلسكندرية،  -د. ٧بمود السيد، الناشر: دار الفكر العريب دعول الحسبة، -ُٗ
 ـ.ََِٕ

ٕبث مقدـ ، أ.د. عبدالرحيم عبدالرٞبنالدكلة السعودية كالدعوة اإلصالحية،  -ِٗ
، الرياض - ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيزِلندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ ج

 ىػ.ُِْٖ
٧بمد العجبلف، ٕبث مقدـ لندكة  د.، الدكلة السعودية كالدعوة اإلصالحية -ّٗ

 ىػ.ُِْٖ، الرياض -دارة ا٤بلك عبدالعزيز ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع 
ديواف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمن عاصرىم من ذكم الشأف  -ْٗ

الناشر: دار ، احملقق: خليل شحادةخلدكف، عبد الرٞبن بن ٧بمد ابن ل، األكبر
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ: الثانية، ، طالفكر، بّبكت

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم  لشيخ اإلسبلـ ،الرد على المنطقيين -ٓٗ
بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي 

 بدكف. -بّبكت -الناشر: دار ا٤بعرفة، لبناف، ىػ(ِٖٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 

٧بمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي  للمجدد الشيخ ،الرسالة المفيدة -ٔٗ
الناشر: رئاسة ، احملقق: ٧بمد بن عبد العزيز ا٤بانع، ىػ(َُِٔ)ا٤بتوَب: النجدم 

 .البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد إدارة

تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن  ،رفع المالـ عن األئمة األعالـ -ٕٗ
نبلي عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين ا٢ب

طبع كنشر: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ، ىػ(ِٖٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 
عاـ النشر: ، ا٤بملكة العربية السعودية -كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، الرياض 

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ
ركضة الناظر كجنة المناظر في أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن  -ٖٗ

٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي ٍب  أليب، حنبل
الناشر: مؤسسة ، ىػ(َِٔالدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب: 
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 ـ.ََِِ-ىػُِّْ، ِط.، الريٌاف

ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن  ،زاد المسير في علم التفسير -ٗٗ
الناشر: دار الكتاب ، ىػ( احملقق: عبد الرزاؽ ا٤بهدم٧ٕٓٗبمد ا١بوزم )ا٤بتوَب: 

 .ىػُِِْ، ُط.، بّبكت -العريب 

مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس حمل زاد المعاد في ىدم خير العباد، -ََُ
مكتبة ، بّبكت - ىػ( الناشر: مؤسسة الرسالةُٕٓالدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ ،ِٕ.ط، الكويت - ا٤بنار اإلسبلمية
عبد  أليب ،سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة كأثرىا السيئ في األمة -َُُ

الرٞبن ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األلباين )ا٤بتوَب: 
، ُط.، العربية السعودية ا٤بملكة -دار النشر: دار ا٤بعارؼ، الرياض ، ىػ(َُِْ
 .ـُِٗٗ-ىػُُِْ

، الناشر: دار الرسالة العا٤بية، كآخركف، : شعيب األرنؤكطٙبقيق، ماجو سنن ابن -َُِ
 ىػ.َُّْ، ُط.

الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي ،ابن ماجوسنن  -َُّ
 فيصل عيسى البايب ا٢بليب. -

سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك ل ،سنن أبي داكد -َُْ
٧بىمَّد كاًمل قره  -: شعىيب األرنؤكط ، ٙبقيقىػ(ِٕٓتاين )ا٤بتوَب: األزدم السًّْجسٍ 

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ُط.، الناشر: دار الرسالة العا٤بية، بللي
الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ، كآخركف، أٞبد ٧بمد شاكر سنن الترمذم، -َُٓ

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ، ِط.، مصر -مصطفى البايب ا٢بليب 
 النسائي أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين أبو عبد الرٞبن سنن النسائي، -َُٔ

الناشر: مكتب ا٤بطبوعات ، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ىػ(َّّ)ا٤بتوَب: 
 ىػ.َُْٔ، ِط.، حلب -اإلسبلمية 

رٞبو -لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية، -َُٕ
 ق.ُِّْالقاىرة، ط: األكٔب،  -، الناشر: دار ا٤بنهاج -اهلل
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مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن الذىيب سير أعالـ النبالء،  -َُٖ
، ىػ( احملقق: ٦بموعة من احملققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكطْٖٕ)ا٤بتوَب: 

 .ىػَُْٓ، ّ، ط.الناشر: مؤسسة الرسالة
 الناشر: شركة، سعد الرؤكؼ: طو عبد ، ٙبقيقبن إسحاؽال ،السيرة النبوية -َُٗ

 . الطباعة الفنية ا٤بتحدة

أ.د. فضل إ٥بي، الناشر:  شبهات حوؿ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، -َُُ
 ق.َُّْ، ٕدار ا٢بضارة، الرياض، ط.

تقي الدين أبو الفتح ل ،شرح األربعين النوكية في األحاديث الصحيحة النبوية -ُُُ
)ا٤بتوَب: ٧بمد بن علي بن كىب بن مطيع القشّبم، ا٤بعركؼ بابن دقيق العيد 

 ىػ.ُِْْ، ٔط.، ىػ( الناشر: مؤسسة الريافَِٕ
حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين اإلماـ مالك،  وطأمشرح الزرقاني على  -ُُِ

 -ا٤بصرم األزىرم، ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُالقاىرة، ط.

)ا٤بتوَب:  مالربّٔار سن بن علي بن خلف ٧بمد ا٢بلئلماـ أيب  شرح السنة، -ُُّ
الرياض، ط: -، ٙبقيق: خالد بن قاسم الردادم، الناشر: دار الصميعيىػ(ِّٗ

 ق.ُِْٔ، ٔ
يي السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفراء البغوم حمل ،شرح السنة -ُُْ

، ٧بمد زىّب الشاكيش - ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، ىػ(ُٔٓالشافعي )ا٤بتوَب: 
 . ىػَُّْ، ِط.، بّبكتك  دمشقُب  الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي

٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب )ا٤بتوَب: للعبلمة  ،شرح العقيدة الواسطية -ُُٓ
الناشر: دار ابن ، خرج أحاديثو كاعتُب بو: سعد بن فواز الصميل.ىػ(ُُِْ

 ىػ.ُُِْ، ٔط.، ا١بوزم للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربية السعودية

شمس الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ل، الشرح الكبير على المقنع -ُُٔ
ٙبقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد ، ىػ(ِٖٔأٞبد بن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب: 

الناشر: ىجر للطباعة كالنشر ، الدكتور عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو -احملسن الَبكي 
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 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُط.، عربيةٝبهورية مصر ال -كالتوزيع كاإلعبلف، القاىرة 

أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن ، شرح تنقيح الفصوؿ في علم األصوؿ -ُُٕ
إعداد الطالب: ، ىػ(ْٖٔإدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب بالقراُب )ا٤بتوَب: 

ٞبزة بن : إشراؼ: الدكتور، ناصر بن علي بن ناصر الغامدم )رسالة ماجستّب(
عاـ النشر: ، جامعة أـ القرل -لة علمية، كلية الشريعة الناشر: رسا، حسْب الفعر

 .ـَََِ-ىػُُِْ

٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب، الناشر: للنوكم، شرح  ،شرح رياض الصالحين -ُُٖ
 ىػ.ُِْٔ، الرياض - دار الوطن للنشر

 العيِببدر الدين  ا٢بنفي٧بمد ٧بمود بن أٞبد  أليب ،أبي داكدسنن  شرح -ُُٗ
الناشر: مكتبة ، احملقق: أبو ا٤بنذر خالد بن إبراىيم ا٤بصرم، ىػ(ٖٓٓ)ا٤بتوَب: 

 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، الرياض -الرشد 

للشيخ  شرح سنن النسائي المسمى بذخيرة العقبى في شرح المجتبى، -َُِ
 .السلفي علي األثيويب الوٌلوم

بكر ٧بمد بن ا٢بسْب بن عبد اهلل اآلجيرّْمُّ البغدادم )ا٤بتوَب:  أليب، الشريعة -ُُِ
الناشر: دار ، ىػ( احملقق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجئَّ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ِط.، الرياض -الوطن 

ٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣براساين، أبو بكر البيهقي أل ،شعب اإليماف -ُِِ
٨بتار ، كإشراؼ: : الدكتور عبد العلي عبد ا٢بميد حامدٙبقيقىػ( ْٖٓ)ا٤بتوَب: 
ندكم، الناشر: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار أٞبد ال

 ىػ.ُِّْ، ُط.، السلفية ببومبام با٥بند

البن القيم الناشر:  ،شفاء العليل في مسائل القضاء كالقدر كالحكمة كالتعليل -ُِّ
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ دار ا٤بعرفة، بّبكت،

العباس أٞبد بن عبد  تقي الدين أبول ،الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ -ُِْ
ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢براين 

الناشر: ، احملقق: ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، ىػ(ِٖٕا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
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 .ا٢برس الوطِب السعودم، ا٤بملكة العربية السعودية

علي بن أٞبد الفزارم القلقشندم ٞبد بن أل ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء -ُِٓ
 ، بدكف.بّبكت - الناشر: دار الكتب العلمية، ىػ(ٍُِٖب القاىرم )ا٤بتوَب: 

نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب يب أل ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية -ُِٔ
 -الناشر: دار العلم للمبليْب ، ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور عطار، ىػ(ّّٗ)ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ْط. ،بّبكت
لناشر: ، احققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط ،ابن حبافصحيح  -ُِٕ

 ىػ.ُُْْ، ِ، ط.مؤسسة الرسالة، بّبكت
عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن  أليب األـ، صحيح أبي داكد -ُِٖ

ر كالتوزيع، الناشر: مؤسسة غراس للنش، ىػ(َُِْ٪باٌب بن آدـ، األلباين )ا٤بتوَب: 
 الكويت.

: ٧بمد زىّب بن ، ٙبقيق٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البصارم صحيح البخارم، -ُِٗ
٧بمد فؤاد : مصورة عن السلطانية ترقيم، الناشر: دار طوؽ النجاة، ناصر الناصر

 .ىػُِِْ، ُط.، عبد الباقي
عارؼ الناشر: مكتىبة ، حملمد ناصر الدين األلباين ،صحيح الترغيب كالترىيب -َُّ

ى
ا٤ب

  ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُط.، ا٤بملكة العربية السعودية -لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، الرياض 
أبو عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين األلباين ، صحيح الجامع الصغير كزيادتو -ُُّ

 .الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي، ىػ(َُِْ)ا٤بتوَب: 
توَب: بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم )ا٤ب ٤بسلم، مسلمصحيح  -ُِّ

بّبكت، ، احملقق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الَباث العريب ،ىػ(ُِٔ
 بدكف.

كة نبعبدالرٞبن حسن ح ضوابط المعرفة كأصوؿ االستدالؿ كالمناظرة، -ُّّ
  ىػ.ُُْْ، ْدمشق، ط -القلم ا٤بيداين، دار

، ىػ(ِٔٓ ا٢بسْب ابن أيب يعلى، ٧بمد بن ٧بمد )ا٤بتوَب: أليب، طبقات الحنابلة -ُّْ
 .بّبكت -الناشر: دار ا٤بعرفة ، احملقق: ٧بمد حامد الفقي
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أبو عبد اهلل ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي بالوالء، البصرم، ، الطبقات الكبرل -ُّٓ
، الناشر: دار الكتب العلمية، ىػ(َِّالبغدادم ا٤بعركؼ بابن سعد )ا٤بتوَب: 

 ىػ.َُُْ، ُط.
أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم مد بن أيب بكر بن حمل ،الطرؽ الحكمية -ُّٔ

 ، بدكف، بدكف.الناشر: مكتبة دار البياف، ىػ(ُٕٓا١بوزية )ا٤بتوَب: 
مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس حمل، طريق الهجرتين كباب السعادتين -ُّٕ

، مصر - الناشر: دار السلفية، القاىرة، ىػ(ُٕٓالدين ابن قيم ا١بوزية )ا٤بتوَب: 
 .ىػُّْٗ، ِط.

٤بعإب د. ٧بمد الشويعر، الناشر: ا٢بميضي  عبدالعزيز بن باز عالم فقدتو األمة، -ُّٖ
 ىػ.ُِْٕ، ُالرياض، ط. -

الناشر: دار ابن كثّب، البن قيم ا١بوزية، ، عدة الصابرين كذخيرة الشاكرين -ُّٗ
، ّط.، دمشق، بّبكت/مكتبة دار الَباث، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية

 .ىػَُْٗ
شمس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب )ا٤بتوَب: ل ،عرشال -َُْ

الناشر: عمادة البحث ، ٧بمد بن خليفة بن علي التميمي، ٙبقيق: ىػ(ْٖٕ
، ِط.، العلمي با١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ
ٞبد بن عمرك بن ٛبيم الفراىيدم البصرم عبد الرٞبن ا٣بليل بن أ أليب، العين -ُُْ

الناشر: دار ، احملقق: د مهدم ا٤بصزكمي، د إبراىيم السامرائي، ىػ(َُٕ)ا٤بتوَب: 
 ، بدكف، بدكف.كمكتبة ا٥ببلؿ

للشيخ عبدالعزيز بن باز، ٝبع كإعداد: صبلح الدين بن عثماف الغزك الفكرم،  -ُِْ
 ىػ.ُّْٔٔب، أٞبد، أمْب مكتبة الشيخ، مطبعة ا٢بميضي، ط: األك 

ألٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، الناشر: ، فتح البارم -ُّْ
رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ، ىػُّٕٗبّبكت،  -دار ا٤بعرفة 

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب، عليو تعليقات 
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 بن باز.العبلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل 
زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي، ، لفتح البارم -ُْْ

ٙبقيق: ٧بمود بن شعباف بن ، ىػ(ٕٓٗالبغدادم، ٍب الدمشقي، ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 
، ُط.، ا٤بدينة النبوية -الناشر: مكتبة الغرباء األثرية كآخركف،  عبد ا٤بقصود

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ
عبد الرٞبن بن حسن بن ٧بمد بن عبد ل ،ب التوحيدفتح المجيد شرح كتا -ُْٓ

، ٧بمد حامد الفقي، ت: ىػ(ُِٖٓالوىاب بن سليماف التميمي )ا٤بتوَب: 
 -الناشر: مطبعة السنة احملمدية ، القاىرة، مصر - الناشر: مطبعة السنة احملمدية

 ىػ.ُّٕٕ، ٕط.، مصر -القاىرة
طريقي، ط: األكٔب، د. عبداهلل ال فقو االحتساب على غير المسلمين، -ُْٔ

 الرياض. -ق، الناشر: دار ا٤بسلم ُُِْٔ

٧بمد عز الدين عبد العزيز بن عبد أليب ، قواعد األحكاـ في مصالح األناـ -ُْٕ
السبلـ بن أيب القاسم بن ا٢بسن السلمي الدمشقي، ا٤بلقب بسلطاف العلماء 

ة الناشر: مكتب، راجعو كعلق عليو: طو عبد الرؤكؼ سعد ىػ(َٔٔ)ا٤بتوَب: 
 -)كصورهتا دكر عدة مثل: دار الكتب العلمية ، القاىرة -الكليات األزىرية 

-ىػُُْْطبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ، القاىرة( -بّبكت، كدار أـ القرل 
 .ـُُٗٗ

ا٤بؤلف: د. ٧بمد مصطفى  ،القواعد الفقهية كتطبيقاتها في المذاىب األربعة -ُْٖ
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ، ُط.، دمشق -الناشر: دار الفكر ، الزحيلي

عبد اهلل، عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد  أليب ،القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد -ُْٗ
الناشر: كزارة الشئوف ، ىػ(ُّٕٔاهلل بن ناصر بن ٞبد آؿ سعدم )ا٤بتوَب: 

، ِط.، ا٤بملكة العربية السعودية -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 .ىػُُِْ

القاىرة، ط:  - ا١بوزية، الناشر: مكتبة ابن تيميةالبن قيم  ،الكافية الشافية -َُٓ
 .ىػُُْٕالثانية، 
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الناشر: كزارة الشؤكف ، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزافللشيخ  ،التوحيدكتاب  -ُُٓ
، ْط.، ا٤بملكة العربية السعودية -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

 .ىػُِّْ

 مر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر،الكتاب الوثائقي للرئاسة العامة لهيئة األ -ُِٓ
 ىػ.ُُّْ، ُإعداد كنشر: مركز البحوث كالدراسات بالرئاسة، ط.

للكفوم أبو البقاء ا٢بنفي ، الكليات معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية -ُّٓ
٧بمد ا٤بصرم الناشر: مؤسسة  -ىػ( ٙبقيق: عدناف دركيش َُْٗ)ا٤بتوَب: 

 بّبكت.، الرسالة

ربكات عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمود حافظ الدين النسفي أبو ال، كنز الدقائق -ُْٓ
: دار البشائر اإلسبلمية، دار ، الناشر: أ. د. سائد بكداش، تىػ(َُٕ)ا٤بتوَب: 

 .ىػُِّْ، ُط.، السراج

مَّد ا٣بىًضر بن سيد عبد ، حملكوثر ا٤بعاين الدرارم ُب كشف خبايا صحيح البصارم -ُٓٓ
، بّبكت - الناشر: مؤسسة الرسالة، ىػ(ُّْٓاهلل بن أٞبد الشنقيطي )ا٤بتوَب: 

 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُط.

ٝبع كترتيب: أٞبد بن عبد  ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاءفتاكل  -ُٔٓ
اإلدارة العامة  -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء ، الرزاؽ الدكيش

عبد اهلل بن ك  ،عبد اهلل بن منيعية كل من: عضو ، كالفتول بالرياض -للطبع 
 .عبد الرزاؽ عفيفي: اللجنة نائب رئيس، ك غدياف

مد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور حمل ،لساف العرب -ُٕٓ
، ّط.، بّبكت -ىػ(، الناشر: دار صادر ُُٕاألنصارم اإلفريقي )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ُُْْ
ا٤بتوَب: للشيخ ٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب ) لقاء الباب المفتوح، -ُٖٓ

ىػ( لقاءات كاف يعقدىا الشيخ كل ٟبيس. بدأت ُب أكاخر شواؿ ُُِْ
دركس صوتية قاـ ، ىػُُِْ: صفر، عاـ ُْكانتهت ُب ا٣بميس ، ىػُُِْ

 .http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية، 

http://www.islamweb.net/
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براىيم بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد ابن مفلح، أبو إل ،المبدع في شرح المقنع -ُٗٓ
، لبناف -ىػ(: دار الكتب العلمية، بّبكت ْٖٖإسحاؽ، برىاف الدين، )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط.

مد بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ا٤بتوَب: حمل ،المبسوط -َُٔ
تاريخ النشر: ، طبعةالطبعة: بدكف  -بّبكت -الناشر: دار ا٤بعرفة ، ىػ(ّْٖ

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ

ا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن  يبأل ،الفوائد مجمع الزكائد كمنبع -ُُٔ
اًديثىوي: حسْب سليم أسد ، ىػ(َٕٖسليماف ا٥بيثمي )ا٤بتوَب:  حىقَّقىوي كىخىرَّجى أىحى

ىٍأميوف لًلتػُّرىاثً ، الٌداراين
 .الناشر: دىاري ا٤ب

القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب )ا٤بتوَب:  زكرياارس بن أٞبد بن فأليب  ،مجمل اللغة -ُِٔ
 -دار النشر: مؤسسة الرسالة ، دراسة كٙبقيق: زىّب عبد احملسن سلطاف، ىػ(ّٓٗ
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ِط.، بّبكت

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين ل، مجموع الفتاكل -ُّٔ
الناشر: ٦بمع ا٤بلك ، ن بن ٧بمد بن قاسمق: عبد الرٞبيق، ٙبىػ(ِٖٕ)ا٤بتوَب: 

عاـ ، فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔالنشر: 

-لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  مجموع تفسير آيات من القرآف الكريم، -ُْٔ
الرياض،  -، ٝبع كترتيب: يزيد بن ٧بمد آؿ ردعاف، الناشر: دار القبس -رٞبو اهلل

 ىػ. ُّْٓ، ِط.

ىػ(، َُِْ)ا٤بتوَب:  ،-رحمو اهلل-مجموع فتاكل العالمة عبد العزيز بن باز  -ُٓٔ
. الناشر: رئاسة إدارة ٧بمد بن سعد الشويعرد. أشرؼ على ٝبعو كطبعو: 

لة البحوث اإلسبلمية، الرياض، ط.األكٔب، البحوث العلمية كاإلفتاء، إدارة ٦ب
 ىػ.ُِْٔ

البن باز، ٝبع كإعداد كل من د. عبد اهلل بن  ،فتاكل نور على الدربمجموع  -ُٔٔ
، ٧ُبمد الطيار كد. أٞبد بن عبد العزيز بن باز، الناشر: دار الوطن، ط.
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 ىػ. ُُْٔ

بن باز عبد العزيز بن عبد اهلل لسماحة الشيخ  ،فتاكل نور على الدربمجموع  -ُٕٔ
، الناشر: الرئاسة ٝبعها: الدكتور ٧بمد بن سعد الشويعر، ىػ(َُِْ)ا٤بتوَب: 

، ُالرياض، ط -إدارة ٦بلة البحوث االسبلمية ، العامة للبحوث العلمية كاالفتاء
 ىػ.ُُّْ

٧بمد عبد ا٢بق بن غالب بن  أليب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -ُٖٔ
الناشر: ، احملقق: عبد السبلـ عبد الشاُب ٧بمد، ػ(ىِْٓ)ا٤بتوَب:  عطية األندلسي

 ىػ. ُِِْ، ُط.، بّبكت -دار الكتب العلمية 

ت: )ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي أليب  ،المحكم كالمحيط األعظم -ُٗٔ
، بّبكت -الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: عبد ا٢بميد ىنداكم(، ىػْٖٓ

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُط.
زين الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي  ،الصحاحمختار  -َُٕ

 -احملقق: يوسف الشيخ ٧بمد، الناشر: ا٤بكتبة العصرية ، ىػ(ٔٔٔالرازم )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ٓصيدا، ط.، بّبكت - الدار النموذجية

ركؼ بابن البقاء ٧بمد بن أٞبد ا٤بع أليب ،مختصر التحرير شرح الكوكب المنير -ُُٕ
الناشر: مكتبة ، احملقق: ٧بمد الزحيلي كنزيو ٞباد، ىػ(ِٕٗالنجار ا٢بنبلي )ا٤بتوَب: 

 . ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ِط.، العبيكاف
الناشر: دار ا٥بجرة ، علوم بن عبد القادر السَّقَّاؼل، مختصر كتاب االعتصاـ -ُِٕ

 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط.، للنشر كالتوزيع

شمس الدين ابن قيم ل، نعبد كإياؾ نستعينمدارج السالكين بين منازؿ إياؾ  -ُّٕ
الناشر: دار ، ٧بمد ا٤بعتصم باهلل البغدادم، ٙبقيق: ىػ(ُٕٓا١بوزية )ا٤بتوَب: 

 ىػ. ُُْٔ، ّط.، بّبكت -الكتاب العريب 

أبو الربكات عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمود حافظ  ،مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل -ُْٕ
، حققو كخرج أحاديثو: يوسف علي بديوم، ىػ(َُٕالدين النسفي )ا٤بتوَب: 
 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُط.، بّبكت - الناشر: دار الكلم الطيب
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د. عبدالعاؿ أٞبد عطوة، الناشر: جامعة اإلماـ  المدخل إلى السياسة الشرعية، -ُٕٓ
 ىػ. ُِْٓ، ٧ِبمد بن سعود اإلسبلمية، ط.

د كٝبع كتعليق: تقيي(، ِٕٔسؤاؿ رقم: ) ،مسائل اإلماـ ابن باز رحمو اهلل تعالى -ُٕٔ
ا٤بملكة العربية  -الناشر: دار التدمرية، الرياض ، الشيخ أيب ٧بمد عبد اهلل بن مانع

 .قُِْٖ، ُط.، السعودية

د. ٧بمد بن عبد العزيز السعيد،  ،رحمو اهلل بن بازعبد العزيز مسائل اإلماـ  -ُٕٕ
، الناشر: دار ابن ا١بوزم، بعد موافقة مؤسسة ابن باز ا٣بّبية، ط: األكٔب

 ىػ.ُّْٔ

عبد  عبد اهلل ا٢باكم ٧بمد بن كتاب الطهارة، أليب  ،على الصحيحينالمستدرؾ  -ُٖٕ
ٙبقيق: مصطفى ، ىػ(َْٓاهلل بن ٧بمد النيسابورم ا٤بعركؼ بابن البيع )ا٤بتوَب: 

-ىػُُُْ، ُط.، بّبكت، الناشر: دار الكتب العلمية، عبد القادر عطا
  ـ.َُٗٗ

الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن  تقيل، المستدرؾ على مجموع الفتاكل -ُٕٗ
، ٧بمد بن عبد الرٞبن بن قاسم: ٝبعو كرتبو، ىػ(ِٖٕتيمية ا٢براين )ا٤بتوَب: 

 ىػ. ُُْٖ، ُط.الناشر: بدكف، 

أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد مسند اإلماـ أحمد،  -َُٖ
، القاىرة، دار ا٢بديث، ٙبقيق: الشيخ أٞبد شاكر، ىػ(ُِْالشيباين )ا٤بتوَب: 

 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُط.
الناشر: ، عادؿ مرشد، كآخركف -: شعيب األرنؤكط ٙبقيقمسند اإلماـ أحمد،  -ُُٖ

 .ـ ََُِ-ىػُُِْ، ُط.، مؤسسة الرسالة
أ.د. فضل إ٥بي،  ،مسؤكلية النساء في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر -ُِٖ

 .قَُِْالرياض، - الناشر: مؤسسة ا١بريسي

٧بمد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمرم، التربيزم  عبد اهللأليب  ،مشكاة المصابيح -ُّٖ
الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ، : ٧بمد ناصر الدين األلباين، ٙبقيقىػ(ُْٕ)ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٖٓٗ، ّط.، بّبكت -
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، مد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمرم، أبو عبد اهلل، كٕب الدينحمل مشكاة المصابيح، -ُْٖ
الناشر: ا٤بكتب ، احملقق: ٧بمد ناصر الدين األلباين، ىػ(ُْٕالتربيزم )ا٤بتوَب: 

 .ـُٖٓٗالثالثة، ، ط: بّبكت -اإلسبلمي 
كىي  بن باز ا٣بّبية،عبد العزيز ، عمل مؤسسة مشركع موسوعة ابن باز العلمية -ُٖٓ

موسوعة ٙبوم مواد علمية متفرقة، ٧بررة نصان كصوتان، ٝبعت من الدركس 
 كالندكات كالربامج اإلذاعية كاللقاءات.

احملقق:  ، ىػ(ِّٓعبد اهلل بن ٧بمد العبسي )ا٤بتوَب:  بن أبي شيبة،مصنف ا -ُٖٔ
 ىػ.َُْٗ، ُط.، الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، كماؿ يوسف ا٢بوت

مستنبطة من مجموع فتاكل كمقاالت سماحة الشيخ المضامين الدعوية ال -ُٕٖ
رسالة دكتوراه قدمت للمناقشة، لقسم الدعوة ، -رحمو اهلل-عبدالعزيز بن باز 

كالثقافة، كلية أصوؿ الدين، با١بامعة اإلسبلمية. للباحث: موسى بن ٧بمد 
 ىػ. ُّْٔالتوٯبرم، للعاـ 

الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد أليب  ،انًيىةً المطىالبي العىاليىةي ًبزىكىاًئًد المسىانيد الٌثمى  -ُٖٖ
احملقق: ٦بموعة من الباحثْب ُب ، ىػ(ِٖٓبن أٞبد بن حجر العسقبلين )ا٤بتوَب: 

الناشر: دار ، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثرم، رسالة جامعية ُٕ
، ُُ - ُمن آّلد  ُط.، دار الغيث للنشر كالتوزيع -العاصمة للنشر كالتوزيع 

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ
الناشر: دار ، مد بن ٧بمد حسن شيرَّابحمل، المعالم األثيرة في السنة كالسيرة -ُٖٗ

 .ىػُُُْ، ُط.، بّبكت، دمشق -القلم، الدار الشامية 

حمليي السنة، أبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود  ،معالم التنزيل في تفسير القرآف -َُٗ
 ىػ. ُُْٕ، ْر كالتوزيع، ط.ىػ(، الناشر: دار طيبة للنشَُٓالبغوم )ا٤بتوَب: 

لضياء الدين ٧بمد بن ٧بمد ا٤بعركؼ بابن  معالم القربة في أحكاـ الحسبة، -ُُٗ
 ىػ.ُُِْ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت، ط. األكٔب، ُّاإلخوة، )ص

٧بمد  حامد عبد القادر/ أٞبد الزيات/ إبراىيم مصطفى/ ،المعجم الوسيط -ُِٗ
 ، بدكف.الناشر: دار الدعوة لقاىرة٦بمع اللغة العربية با، النجار
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ٞبد بن فارس بن زكريا القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب أل ،معجم مقاييس اللغة -ُّٗ
عاـ ، الناشر: دار الفكر، احملقق: عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، ىػ(ّٓٗ)ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالنشر: 

أليب ٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي ٍب  ،المغني -ُْٗ
ىػ(، الناشر: مكتبة َِٔالدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي )ا٤بتوَب: 

 ـ.ُٖٔٗ-ىػُّٖٖالقاىرة، تاريخ النشر: 
أليب عبد اهلل ٧بمد الرازم ا٤بلقب بفصر الدين  ،مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير -ُٓٗ

، ّط.، بّبكت -ىػ( الناشر: دار إحياء الَباث العريب َٔٔرازم )ا٤بتوَب: ال
 ىػ.َُِْ

الناشر: ، لدكتور عبد القادر بن ٧بمد عطا صوُبل، المفيد في مهمات التوحيد -ُٔٗ
 .ىػُِّْ-ىػُِِْ، ُط.، دار االعبلـ

٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن عاشور  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية -ُٕٗ
الناشر: كزارة ، : ٧بمد ا٢ببيب ابن ا٣بوجة، ٙبقيقىػ(ُّّٗ)ا٤بتوَب: التونسي 

  .ـََِْ-ىػُِْٓاألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، عاـ النشر: 

، صاّب بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزافللشيخ  ،الملخص في شرح كتاب التوحيد -ُٖٗ
 .ـََُِ-ىػُِِْ، ُط.، الرياض - دار النشر: دار العاصمة

ق ُّٓٗلبعض أعالـ المسلمين ممن توفي في عامي من أعالمنا تراجم  -ُٗٗ
مؤلفو جزءن  منو كقد أفردلعبدالعزيز بن صاّب العسكر، أك ما بينهما، ، َُِْك

 ق.َُِْ، ُللحديث عن الشيخ رٞبو اهلل، الناشر: بدكف، ط.
عبد اهلل بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل بن ّٔادر  أليب ،المنثور في القواعد الفقهية -ََِ

-ىػَُْٓ، ِط.، الناشر: كزارة األكقاؼ الكويتية، ىػ(٤ْٕٗبتوَب: الزركشي )ا
 .ـُٖٓٗ

حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي  أليب، المنخوؿ من تعليقات األصوؿ -َُِ
، حققو كخرج نصو كعلق عليو: الدكتور ٧بمد حسن ىيتو، ىػ(َٓٓ)ا٤بتوَب: 

، ّط.، سورية ،دمشق - لبناف، دار الفكر، بّبكت -الناشر: دار الفكر ا٤بعاصر
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 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ

تقي الدين أبو العباس أٞبد ل ،منهاج السنة النبوية في نقض كالـ الشيعة القدرية -َِِ
بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية 

الناشر: ، : ٧بمد رشاد سآبٙبقيقىػ( ِٖٕا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُط.، اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلميةجامعة 

زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ  أليب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، -َِّ
، ِ.ط، بّبكت -الناشر: دار إحياء الَباث العريب ، ىػ(ٕٔٔ)ا٤بتوَب: ، النوكم

 ىػ.ُِّٗ
رسالة  ، تعالىفي الدعوة إلى اهلل - رحمو اهلل -منهج اإلماـ عبدالعزيز بن باز  -َِْ

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ُب قسم الدعوة، كلية الدعوة كاإلعبلـ، جامعة اإلماـ 
٧بمد بن سعود اإلسبلمية، للطالب/٧بمد بن خالد البداح، ا٤بشرؼ/د. ٞبد 

 ىػ.ُِْٕلعاـ ، العمار
رسالة دكتوراه، حملمد منهج اإلماـ عبدالعزيز بن باز في الدعوة إلى اهلل تعالى،  -َِٓ

لبداح، قدمت للمعهد العإب للدعوة كاالحتساب، قسم الدعوة ٔبامعة اإلماـ ا
 ىػ.ُِْٕ- ٧ُِْٔبمد بن سعود بالرياض 

مد األمْب بن ٧بمد ا٤بصتار بن عبد القادر حمل، منهج التشريع اإلسالمي كحكمتو -َِٔ
 .ِط.، الناشر: ا١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ىػ(ُّّٗالشنقيطي )ا٤بتوَب: 

هج الشيخ عبدالعزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة مع التطبيق من -َِٕ
رسالة ماجستّب للباحث: شاُب بن مذكر السبيعي، مقدمة ، على أبرز العبادات

ق، ُِْٓلكلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ٔبامعة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة، 
 ق، دار ابن خزٲبة، الرياض.ُِْٔ، ُمنشور ط

٤بعإب الشيخ سليماف أبا  عبدالعزيز في الدعوة إلى اهلل تعالى،منهج الشيخ  -َِٖ
 ىػ.ُِْٗ، ِا٣بيل، الناشر: بدكف، ط.

)تحرير لمسائلو كدراستها دراسة  ،المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارف -َِٗ
دار النشر: مكتبة ، ا٤بؤلف: عبد الكرًن بن علي بن ٧بمد النملة ،نظرية تطبيقية(
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 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط.، الرياض -الرشد 

براىيم بن موسى بن ٧بمد اللصمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب إل، الموافقات -َُِ
الناشر: دار ، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، ىػ(َٕٗ)ا٤بتوَب: 
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُط.، ابن عفاف

إعداد: الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب، كاألحزاب المعاصرة،  -ُُِ
ا٤بية للشباب اإلسبلمي، الناشر: دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر، الندكة الع

 ىػ.ُِْْكالتوزيع، ط: ا٣بامسة، 

٧بمد بن علي ابن القاضي ٧بمد  ،كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـوموسوعة   -ُِِ
ٙبقيق: ، ىػ(ُُٖٓحامد بن ٧بٌمد صابر الفاركقي ا٢بنفي التهانوم )ا٤بتوَب: بعد 

كمراجعة: د. رفيق العجم، نقل النص الفارسي إٔب إشراؼ ، د. علي دحركج
، ُط.، بّبكت -الناشر: مكتبة لبناف ناشركف ، العربية: د. عبد اهلل ا٣بالدم

 ـ.ُٔٗٗ
أمبلىا األمّب ضارم بن رشيد، كتبها: أ. كديع البستاين، نبذة تاريخية عن نجد،  -ُِّ

 ق.ُُْٔيز، ٙبقيق: عبداهلل بن صاّب العثيمْب، الناشر: دارة ا٤بلك عبدالعز 
٤بعإب الشيخ د. عبداحملسن الَبكي، ، نشأة الدكلة السعودية كالدعوة اإلصالحية -ُِْ

 -ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة عاـ، غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز 
 ىػ.ُِْٖ، الرياض

٤بعإب د. ٧بمد الشويعر ٕبث مقدـ لندكة ا٤بملكة ُب مئة  ،نشأة الدكلة السعودية -ُِٓ
 ىػ.ُِْٖ، الرياض -غّب منشور، طبع دارة ا٤بلك عبدالعزيز عاـ، 

لعمر السنامي، ت: مريزف بن سعيد، الناشر: دار الوطن،  نصاب االحتساب، -ُِٔ
 .قُُْْ، األكٔب: ط

عدد من  صلى اهلل عليو كسلم،نضرة النعيم في مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكريم  -ُِٕ
، اـ كخطيب ا٢بـر ا٤بكيالشيخ/صاّب بن عبد اهلل بن ٞبيد إم: ا٤بصتصْب بإشراؼ

  .ْط، جدة - الناشر: دار الوسيلة للنشر كالتوزيع

( كتاريخ ِنظاـ اإلجراءات ا١بزائية الصادر با٤برسـو ا٤بلكي رقم )ـ/ -ُِٖ
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 .ىػُّْٓ/ُ/ِِ
 .www.bo.gov.saٗبوقع ىيئة ا٣برباء النظاـ األساسي للحكم،  -ُِٗ
عبد الرٞبن بن نصر بن عبد ل، ريفة في طلب الحسبة الشريفةنهاية الرتبة الظ -َِِ

ىػ( َٗٓاهلل، أبو النجيب، جبلؿ الدين العدكم الشيزرم الشافعي )ا٤بتوَب: ٫بو 
 .الناشر: مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر

د الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن ّٓ، النهاية في غريب الحديث كاألثر -ُِِ
، ىػ(٧َٔٔبمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب: ٧بمد بن 

 -الناشر: ا٤بكتبة العلمية ، ٧بمود ٧بمد الطناحي -ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكل 
 .ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗبّبكت، 

ٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن أل ،لهداية كاإلرشاد في معرفة أىل الثقة كالسدادا -ِِِ
الناشر: دار ، احملقق: عبد اهلل الليثي، ىػ(ّٖٗتوَب: ا٢بسن، أبو نصر البصارم )ا٤ب

 ىػ. َُْٕ، ُط.، بّبكت -ا٤بعرفة 

الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب  أليبالبداية كالنهاية  -ِِّ
احملقق: علي شّبيالناشر: دار إحياء الَباث العربية . ىػ(ْٕٕالدمشقي )ا٤بتوَب: 

 ـ . ُٖٖٗ -، ىػ َُْٖالطبعة: األكٔب 

مناىج العلماء ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، لفاركؽ عبد آّيد  -ِِْ
 السمرائي،طبع الرئاسة العامة ٥بيئة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .

٦بلة دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث  ،مجلة البحوث اإلسالمية -ِِٓ
ا٤بؤلف: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية ، العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد

 .كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد
 السعودية )كاس(: موقع ككالة األنباء -ِِٔ

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1206710. 
 :شبكة العنكبوتيةعلى ال ،النيابة العامةموقع  -ِِٕ

https://pp.gov.sa. 
 :على الشبكة العنكبوتية ،موقع ىيئة الخبراء -ِِٖ

http://www.boe.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1206710
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www.boe.gov.sa. 
 :قسم األنظمة، النظاـ األساسي للحكم موقع ىيئة الخبراء، -ِِٗ

 www.bow.gov.sa. 
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 ّ .................................................................... شكر كتقدير

 ْ ........................................................................ المقدمة
 ْ .............................................. موضوع الدراسة كأسباب اختيارهأٮبية 

 ٕ .................................................... أسباب اختيار موضوع الدراسة
 ٕ ................................................................. أىداؼ الدراسة

 ٖ ................................................................ تساؤالت الدراسة
 ٖ ............................................................... الدراسات السابقة

 ُِ ................................................................. منهج الدراسة
 ُْ ............................................................. تقسيمات الدراسة

 ُٔ ...................................................................... التمهيد
  .................................................. با٢بسبةالتعريف  :بحث األكؿالم

 ُٖ ........................ كأركاهنا، كشركطها، كحكمهاا٤بطلب األكؿ: تعريف ا٢بسبة، 
 ُٖ ............................................................ تعريف ا٢بسبةأكالن: 
 ِّ ............................................................. ا٢بسبة أركافثانيان: 
 ِْ .................................................... كضوابط ا٢بسبة شركطثالثان: 
 ِٔ ............................................................ ا٢بسبة حكمرابعان: 

 ِٗ ...... كنشأة ا٢بسبة كتطورىا، كأبرز الشبو الٍب تثار حو٥با، أٮبية ا٢بسبةا٤بطلب الثاين: 
 ِٗ .............................................................. أكالن: أٮبية ا٢بسبة

 ِّ ..................................................... نشأة ا٢بسبة كتطورىاثانيان: 
 ّٓ ..................................... ا٢بسبة كحدكد حسبتهمدكر العلماء ُب ثالثان: 

كبياف مكانتو العلمية  -رٞبو اهلل-التعريف بالشيخ عبدالعزيز بن باز  الثاني:المبحث 
 ّٕ ................ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ُب عصره ا٢بالةك كالعملية 
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 الصفحة  الموضوع
كانتو مبياف ك ، كنشأتوكمولده،  -رٞبو اهلل-الشيخ عبد العزيز بن باز با٤بطلب األكؿ: نس

نبذة عن ا٢بالة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ُب ، ككفاتو، ك كالعملية، العلمية
 ّٖ ................................................................ عصره

 ّٖ .................................... ، كنشأتو، كمشاٱبوكمولدهأكالن: نسب الشيخ، 
 ُْ ........................................................... مكانتو العلميةثانيان: 
 ْْ ........................................................... مكانتو العمليةثالثان: 

 ْٕ ................................................................... رابعان: كفاتو
 ْٔ ................ كاالجتماعية ُب عصرهنبذة عن ا٢بالة السياسية كاالقتصادية خامسان: 

كحكمها  -رٞبو اهلل-ا٤بطلب الثاين: مكانة ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ِٓ ................................................................ عنده

 ِٓ ................ -رٞبو اهلل-ا٢بسبة عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  أكالن: مكانة
 ْٓ .................. رٞبو اهلل-عند ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز ثانيان: حكم ا٢بسبة 

 املتعلقت بأركان  -رمحه اهلل-باس  تقزيزاث الشيخ عبد العشيش بن: ولالفصل األ

  ......................................... احلسبت
 ٖٓ ..... احملتسبا٤بتعلقة ب -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز  :المبحث األكؿ
 ٗٓ ................................. م، كاختصاصاهتْب احملتسب أصناؼا٤بطلب األكؿ: 

 ْٔ ................................. كمكانتو كثوابو: بياف فضل احملتسب ثاينا٤بطلب ال
 ٕٗ ................................................ الثالث: صفات احملتسب ا٤بطلب

 ّٗ .................................................. احملتسبشركط : رابعا٤بطلب ال
 َُٔ ..................................... سائل هتٌم احملتسبالعلم ٗبا٤بطلب ا٣بامس: 

 َُٔ ................................................. األدلةتعارض بْب الدفع أكالن: 
 َُٖ ........................ كا١بلوس فيو كاف فيو منكر٤باحملتسب  ثانينا: مسألة ذىاب

 ُُُ ..................................... داخل الشيطاف على احملتسبثالثنا: العلم ٗب
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 ُُْ ................................................. ؤلكلوياتاحملتسب لفقو رابعان: 
 ُُٕ .......................................... هبغّب احملتسب استعانة خامسنا: مسألة 

 ُُٖ .......... ، كأنو ال يبلـ فيو٧باسبة احملتسبسادسنا: التأكيد على حق كٕب األمر ُب 
 ُُٗ ..........................................قامات الناساحملتسب ٤بمراعاة سابعنا: 

 َُِ ............................................. ُب الدفاع عنو احملتسبثامننا: حق 
  ... ا٤بتعلقة باحملتسب عليو -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز  المبحث الثاني:

 ُِّ ....................................................................... ٛبهيد
 ُِٓ ............................. ٤بسلمْبلعامة من اا٤بطلب األكؿ: االحتساب على ا

 ُِٓ ........................................... أكالن: ا٤بسلم ا٤بتلبس بأعماؿ ا٤بشركْب
 ُِٖ ................................................................ ثانيان: ا١بّباف

 ُِٗ ........................................................... ثالثان: زمبلء العمل
 ُِٗ ............................................................... رابعان: الصديق

 َُّ ........................................................ خامسان: الصم كالبكم
 ُُّ ...................................................... سادسان: األئمة كا٣بطباء

 ُّّ ....................................... االحتساب على الكافرين: ثاينا٤بطلب ال
 ُّٖ ....................................... الثالث: االحتساب على ا٤بنافقْبا٤بطلب 

 َُْ ...................................... االحتساب على أىل البدع: رابعا٤بطلب ال
 ُْٓ ................................... االحتساب على كالة األمور: امسا٤بطلب ا٣ب
 َُٓ ....................................... على القرابة : االحتسابسادسا٤بطلب ال

  ..... ا٤بتعلقة باحملتسب فيو -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبدالعزيز بن باز  المبحث الثالث:
 ُٔٓ ....................................................................... ٛبهيد

 ُٕٓ .................................................... ا٤بطلب األكؿ: كونو منكران 
 ُُٔ ..................................... كوف ا٤بنكر موجود ُب ا٢باؿ: ثاينا٤بطلب ال

 ُْٔ ............................... ظاىر من غّب ٘بسس: كوف ا٤بنكر لثا٤بطلب الثا
 ُٕٔ ................................ معلوـه من غّب اجتهاد: كوف ا٤بنكر رابعا٤بطلب ال
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  ...... تعلقة باالحتسابا٤ب -رٞبو اهلل-تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز  لرابع:ا المبحث
 ُٖٓ ....................................................................... ٛبهيد

 ُٖٔ ............................................. االحتسابا٤بطلب األكؿ: شركط 
 ُٖٔ .......................... -ة السابق –األربعة  ا٤بنكرالشرط األكؿ: ٙبقق ضوابط 

 ُٕٖ .............................. الشرط الثاين: أف ال ٰبصل باإلنكار منكر أشد منو
 ُٖٖ ........................................ التغيّبالشرط الثالث: التدرج ُب مراتب 

 َُٗ .........................................ثبلثة تغيّب ا٤بنكرمراتب : ثاينا٤بطلب ال
 ُُٗ ............................................................ أكالن: التغيّب باليد

 ُٔٗ ......................................................... لسافالتغيّب بالثانيان: 
 َُِ .......................................................... قلب: التغيّب باللثان ثا

 َِٖ ........................................... االحتسابدرجات : لثا٤بطلب الثا
 ُِٔ .......................... الشرعية ُب االحتساب القواعداستعماؿ : رابعا٤بطلب ال

  .............. يف االحتساب -رمحه اهلل-الفصل الثاني: هنهح الشيخ عبد العشيش بن باس 
 ُِِ ُب االحتساب -رٞبو اهلل-منهج الشيخ عبد العزيز بن باز خصائص  المبحث األكؿ:
 ِِِ ............................ حتساب كأبرز مظاىرىا ُب اال الربانبةا٤بطلب األكؿ: 
 ِّٓ ............................. شمولية ُب االحتساب كأبرز مظاىرها٤بطلب الثاين: ال
 ُِْ . -رٞبو اهلل-أىم مراتب االحتساب عند الشيخ عبد العزيز بن باز  :المبحث الثاني
 ِْٕ -رٞبو اهلل-أىم درجات االحتساب عند الشيخ عبد العزيز بن باز  :المبحث الثالث
 ِْٖ ................................................. درجة التعريفا٤بطلب األكؿ: 
 ِّٓ ........................................... وعظة ا٢بسنةدرجة ا٤با٤بطلب الثاين: 

  .............. -رمحه اهلل-الشيخ عبد العشيش بن باس الفصل الثالث: جماالث احتساب 
 ِٖٓ ....................................................................... ٛبهيد

 ِٗٓ ... ُب ٦باؿ العقيدة -رٞبو اهلل-احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز  المبحث األكؿ:
 َِٔ ...................................................................... توطئة
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 ِِٔ ................................ ُب باب توحيد الربوبية ا٤بصالفاتا٤بطلب األكؿ: 
 ِٗٔ ............................. ُب باب األ٠باء كالصفات ا٤بصالفاتالثاين: ا٤بطلب 

 ِٕٔ .............................. ُب باب توحيد األلوىية ا٤بصالفات: ثالثا٤بطلب ال
 ..........م...الفكر  ُب الدين كاال٫براؼ  أرباب الغلوعات ك اإلحتساب على ا١بماكفيو 

 َّٔحتساب على ٝباعة القاعدة اإلرىابية ......................................اال
 َّٗكالدعوة.........................................ٝباعة التبليغ االحتساب على 
 ُُّ)اإلخواف ا٤بسلمْب( اإلرىابية............................ ٝباعةاالحتساب على 
 ُّْقلل من أٮبية الدعوة إٔب اهلل تعأب............................... االحتساب على

 ُّٕالشريعة..........................االحتساب على من أنكر أف السنة من مصادر 
  ........ ُب ٦باؿ العبادة -رٞبو اهلل - احتساب الشيخ عبدالعزيز بن باز المبحث الثاني:

 ُِّبالصبلة...................................... ا٤بصالفات ا٤بتعلقة كؿ: األ طلبا٤ب
 ِّٖ ................................... ا٤بصالفات ا٤بتعلقة برؤية األىلة: ثاينا٤بطلب ال
 ّّْ ....................................... ا٤بصالفات ا٤بتعلقة با٢بج: لثاا٤بطلب الث
  َّْ......  ُب باب الدعوة إٔب اهلل تعأب، كاالحتسابا٤بصالفات ا٤بتعلقة   :رابعا٤بطلب ال

  ..... ٦باؿ ا٤بعامبلت ُب -اهلل رٞبو- احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز المبحث الثالث:
 ّْٔ .............................. با٤بعامبلت ا٤باليةا٤بصالفات ا٤بتعلقة : كؿا٤بطلب األ

 ّّٓ ........................... حواؿ الشصصيةباألا٤بصالفات ا٤بتعلقة  ا٤بطلب الثاين: 
 ّٕٓ ................................... باألطعمةا٤بصالفات ا٤بتعلقة  : لثا٤بطلب الثا
 ِّٔ ............................ بالصلح مع األعداءا٤بصالفات ا٤بتعلقة : رابعا٤بطلب ال

 األخبلؽ  ُب ٦باؿ -اهلل رٞبو-احتساب الشيخ عبد العزيز بن باز  رابع:المبحث ال
 . ............................................................... السُّليوؾك 

 ّٔٔ ....................................... ا٢بسنة مايتعلق باألخبلؽا٤بطلب األكؿ: 
 ّٖٕ ........................................ سيئةال مايتعلق باألخبلؽ: ثاينا٤بطلب ال
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  ........ رمحه اهلل-الفصل الزابع: أوخه االستفادة هن احلسبت عند الشيخ عبد العشيش بن باس 
 َّٗ ....................................................................... ٛبهيد

 ُّٗ ............................. أكجو االستفادة  ا٤بتعلقة باحملتسب :المبحث األكؿ
من ا٤بصلحة ، بْب عمل احملتسب كبْب الداعية إٔب اهلل تعأبا٤بطلب األكؿ: ٘بلية الفرؽ 

 ِّٗ ............................................................ الشرعية
 ّٕٗ ........................... ا٤بطلب الثاين: ضركرة إبراز مكانة احملتسب ُب اإلسبلـ

 ََْ ....... من ا٤بصلحة الشرعيةبصبلح احملتسب لوظيفة ا٢بسبة عناية ا٤بطلب الثالث: ال
 َِْ ............................ عظم أثر صفات احملتسب على آّتمع: ا٤بطلب الرابع

 َْٓ .................... احملتسب مناصرةدكر العلماء ُب التأكيد على امس: ا٣ب ا٤بطلب
 -رٞبو اهلل- أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند الشيخ عبد العزيز بن باز :المبحث الثاني

  .................................................... ا٤بتعلقة باحملتسب عليو
 َْٕ ........ تعدد أصناؼ احملتسب عليهم، يستلـز مراعاة فقو األكلوياتا٤بطلب األكؿ: 

 َْٗ ... تسب عليو ال تسقط مهما بلغ منكره، كتعاظم جرموأف حقوؽ احمل: ثاينا٤بطلب ال
 ُِْ ............. لزـك العمل باألصل، كىو األخذ بظاىر احملتسب عليوا٤بطلب الثالث: 
 ُْٓ .......... االحتساب على أىل البدع، أسوةن بالسلف الصاّبالعناية با٤بطلب الرابع: 

 ُْٗ ............ ا٤بطلب ا٣بامس: التأكيد على العناية ٖبصوصية االحتساب على القرابة
 -رٞبو اهلل-أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند الشيخ عبد العزيز بن باز  المبحث الثالث:

  ..................................................... فيوا٤بتعلقة باحملتسب 
 ِِْ ............................ أٮبية فهم كتطبيق ضوابط احملتسب فيوا٤بطلب األكؿ: 
 ِْٓ ............... ٘بلية ا٤بفاسد ا٤بَبتبة على ٨بالفة ضوابط احملتسب فيوا٤بطلب الثاين: 

 َّْ ..................... ١بميع ا٤بنكرات احملتسب فيوا٤بطلب الثالث: استيعاب مفهـو 
 -رٞبو اهلل-أكجو االستفادة من ا٢بسبة عند الشيخ عبد العزيز بن باز  رابع:المبحث ال
  ......................................................... حتساب نفسوا٤بتعلقة باال

 ِّْ ............... الدخوؿ فيوتوافر شركط االحتساب قبل العلم بأٮبية ا٤بطلب األكؿ: 
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 ّْْ .................. يد ٗبراتب التغيّب من األعلى إٔب األدىنالتقضركرة : ثاينا٤بطلب ال
 ّْٔ ........... التقيد بدرجات االحتساب من األدىن إٔب األعلىضركرة : لثا٤بطلب الثا
 ّْٗ ................... ارتباط القواعد الشرعية باالحتسابالتأكيد على : رابعا٤بطلب ال

 ُْْ ........................ ا٤بطلب ا٣بامس: التأكيد على العناية ٗبضموف االحتساب
 ْْْ ................ ديثة ٤بصلحة االحتسابتطويع الوسائل ا٢بأٮبية س: داسا٤بطلب ال
 ْْٔ .................................................................... الخاتمة

 ْْٔ ................................................................. أكالن: النتائج
 ُْٓ ............................................................. ثانيان: التوصيات

  ...................................................................... ملحقاتال
 ْٓٓ .................... على كتاب القصيمي، كفيو إ٢باد االحتساب (:ُا٤بلحق رقم )
 ْٗٓ ........ االحتساب على خليفة رشاد عندما أنكر شيء من السنة (:ِا٤بلحق رقم )

 االحتساب على مفٍب ٩بلكة األردف ا٥بامشية القوؿ بإباحة ٙبديد  (:ّا٤بلحق رقم )
 ّْٔ ............................................................. النسل
تفسّبه الغلط ُب االحتساب على فضيلة الشيخ أٞبد ٧بمود دىلوب  (:ْا٤بلحق رقم )

 ْٗٔ ك بياف مذىب أىل السنة ُب االستواء إٔب السلف الصاّب كنسبتولبلستواء، 
 ِْٕ ...... لذبح لغّب اهلل ُب سلطنة عمافاالحتساب على من كقع ُب ا (:ٓا٤بلحق رقم )
 ْْٕ ...... االحتساب على من كتب أبيات فيها استغاثة بغّب اهلل تعأب (:ٔا٤بلحق رقم )

 ُب كضع القرب ُب  االحتساب على كصية الشيخ عبد ا٢بليم ٧بمود (:ٕا٤بلحق رقم )
 ُْٖ ............................................................ ا٤بسجد

االحتساب على صاّب ٧بمد ٝباؿ اعَباضو على خطبة ا٤بسجد ا٢براـ ُب  (:ٖا٤بلحق رقم )
 ّْٖ .............................................. ا٤بولدالتحذير من بدعة 

 ْٖٗ ....... ، دعوتو إلحياء اآلثار النبويةعلى مصطفى أمْب اباالحتس (:ٗا٤بلحق رقم )
االحتساب على شركة إعبلمية العمل على إخراج فيلم ٧بمد رسوؿ اهلل  (:َُا٤بلحق رقم )

 ْٕٗ ................................................. كسلمصلى اهلل عليو 
 االحتساب على الشيخ جاد ا٢بق ُب معُب الوالء كالرباء كالتساىل  (:ُُا٤بلحق رقم )
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 َِٓ ................................................................ فيو
 َٕٓ االحتساب على من يتهاكف بصبلة ا١بماعة كٰبتج بكبلـ العلماء (:ُِا٤بلحق رقم )
االحتساب على بعض األئمة إقامة صبلة الكسوؼ معتمدان على أخبار  (:ُّا٤بلحق رقم )

 ُِٓ .................................. ساب، كترؾ السنة كىي رؤيتوأىل ا٢ب
 ُْٓ .. االحتساب على من اعترب ا٢بساب الفلكي شرطان لصحة الرؤية (:ُْا٤بلحق رقم )
االحتساب على من يدعو إلقامة مسّبات ُب ا٢بج ٕبجة الرباءة من  (:ُٓا٤بلحق رقم )

 ُٗٓ ............................................................ ا٤بشركْب
ٙبليلو للفوائد االحتساب على فضلة الشيخ د. ٧بمد سيد طنطاكم  (:ُٔا٤بلحق رقم )

 ِِٓ .......................................... ةالبنكية ذات النسب احملدد
االحتساب على إبراىيم بن عبد اهلل الناصر جعلو الربا ُب مسألة كاحدة  (:ُٕا٤بلحق رقم )
 ِٓٓ ............................................................... فقط
االحتساب على أحد القضاة ُب مكة نقض فتول لو كىي موافقة لؤلدلة  (:ُٖا٤بلحق رقم )

 ّٗٓ .......................................................... الصحيحة
 ُْٓ ...... يوسف القرضاكم حوؿ الصلح مع اليهوداالحتساب على  (:ُٗا٤بلحق رقم )
 ْْٓ ......... ٮبية الدعوة إٔب اهلل تعأبأاالحتساب على من قلل من  (:َِا٤بلحق رقم )

 بغزكه الكويت للمسلمْب ُباالحتساب على صداـ حسْب ظلمو  (:ُِا٤بلحق رقم )
 ْٗٓ ................................................................ ٥بم
ط ُب التعليم، االحتساب على عبد العزيز ا٤بقاّب زعمو أف منع االختبل (:ِِا٤بلحق رقم )

 ْٓٓ ...................................................... ٨بالف للشريعة
االحتساب على األستاذ سعد البواردم الدعوة إٔب االختبلط بْب  (:ِّا٤بلحق رقم )

 ٗٓٓ .................................................. ا١بنسْب ُب الدراسة
 لبلحتفاؿاالحتساب على فريد بن عبد ا٢بفيظ مياجاف دعوتو  (:ِْا٤بلحق رقم )

 ُٔٓ ................................................ با٤بناسبات اإلسبلمية
  ........................................................................ الفهارس

 ٓٔٓ ........................................................ فهرس اآليات القرآنية
 ٖٕٓ ...................................................... فهرس األحاديث كاآلثار
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 ٖٓٓ ....................................................... فهرس ا٤بصادر كا٤براجع
 ُِٔ ........................................................... فهرس ا٤بوضوعات


