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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني، 
  .وآله الطاهرين وصحبه املكرمني

أما بعد فهذه نصيحة أقدمها لعموم إخواين املسلمني، أسأل اهللا 
أن ينفع ا وجيعلها خالصة له، ومقبولة عند كل مسلم، إنه على 

  .كل شيء قدير
 لطاعته أن اهلدى ودين احلق الذي افترضه اهللا اعلم أرشدك اهللا

على اجلن واإلنس هو معرفة احلق والعمل به لكونه عز وجل مل 
خيلق العباد عبثًا سدى ال يؤمرون وال ينهون، بل خلقهم ليعبدوه 

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا : كما أوضح ذلك بقوله تعاىل
وندبعيل.  

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال والعبادة 
واألعمال الظاهرة والباطنة ومنها النصح لكل مسلم كما جاء 
حبديث جرير ملا بايعه عليه الصالة والسالم على إقام الصالة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم، وقد أرشد اهللا إىل ذلك بقوله جل 

فَذَكِّر إِنما أَنت،  نفَع الْمؤمنِنيوذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى ت: وعال
 ذَكِّررٍ * مطيسبِم هِملَيع تلَس * كَفَرلَّى ووت نإِلَّا م * اللَّه هذِّبعفَي

 رالْأَكْب ذَابالْع * مهابا إِينإِنَّ إِلَي *مهابسا حنلَيإِنَّ ع ثُم ، فَذَكِّر
* ويتجنبها الْأَشقَى * سيذَّكَّر من يخشى * نفَعت الذِّكْرى  إِنْ

قَد أَفْلَح * ثُم لَا يموت فيها ولَا يحيا * الَّذي يصلَى النار الْكُبرى 
* نيا بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الد* وذَكَر اسم ربه فَصلَّى * من تزكَّى 
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فَإِنَّ * وَآثَر الْحياةَ الدنيا * فَأَما من طَغى ، والَْآخرةُ خير وأَبقَى
وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ * الْجحيم هي الْمأْوى 

للَّذين َآمنوا أَنْ  أَلَم يأْن ،فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى* الْهوى 
 ينوا كَالَّذكُونلَا يو قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخت
 ريكَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت

نْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ فَمن يرِد اللَّه أ ،َمنهم فَاسقُونَ
ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في 

إىل غري  السماِء كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ
رسولنا الذي ال ينطق عن  ذلك مما جاء من عند ربنا على لسان

  .اهلوى إن هو إال وحي يوحى
 ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي

 وا بِاللَّهنفََآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم
مي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم ورسوله النبِي الْأُ

وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّيتم فَإِنما علَى ، تهتدونَ
بِنيلَاغُ الْما الْبنولسر ،ُاكها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما َآتمو م

  .عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
فبهذه اآليات الكرميات وغريها يعلم املكلف أا جتب طاعة 
الرسول عليه الصالة والسالم يف مجيع أوامر ونواهيه والذي يوضحه 

فمن  إِذْن اللَّهوما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِ: قوله تعاىل
خالف أوامره أو ارتكب نواهيه فقد عرض نفسه للوعيد الشديد، 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ : يوضح ذلك قوله تعاىل
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصتقال اإلمام أمحد رمحه اهللا ، :
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فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف ال ؟ أتدري ما الفتنة

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ : قلبه شيء من الزيغ فيهلك مث تال قوله تعاىل
حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا 

  .مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
جل النصح الواجب لكل مسلم على أخيه رأيت أن فمن أ

أكتب البعض مما ورد عن املصطفى عليه الصالة والسالم يف حلق 
اللحية وتوفري الشارب والقزع الذي هو أخذ بعض الرأس وترك 
البعض، والسالم باإلشارة والتشبه مبن ال خالق له يف املالبس 

استطَعت وما توفيقي إِلَّا بِاللَّه  إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ماوغريها 
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ، يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر

يملالْع ، كُمبوا بِرنأَنْ َآم انلْإِميي لادنا ييادنا منعما سنا إِننبر
ا رنارِ فََآمرالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنب *

ربنا وَآتنا ما وعدتنا علَى رسلك ولَا تخزِنا يوم الْقيامة إِنك لَا 
اديعالْم فلخت، نِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر تمعي أَنالَّت كتم

علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه وأَصلح لي في 
نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيذُر.  

  فصل

اعلم وفقين اهللا وإياك أن املرجع لتعريف حدود اللحية هو اللغة 
 ا كلم من ال العربية اليت نزلا عرب عن معانيه، وا القرآن، و

ينطق عن اهلوى، فبني احلالل ووضح احلرام، وا دل األمة على 
اخلري وحذرها من الشر، وا يتكلم أهل اجلنة يف اجلنة، وهي 
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  . أشرف لغة من لدن آدم عليه الصالة والسالم إىل قيام الساعة
هي اسم جلميع الشعر فإذا تقرر عندك ما ذكر فاعلم أن اللحية 

النابت على الوجه والذقن ما خال الشارب فقط، يوضحه ما نص 
بالكسر شعر اخلدين : اللحية"بتاج العروس باجلزء العاشر، قال 

مث تكلم " والذقن ومها اللحيان ومها العظمان اللذان فيهما األسنان
، وما نص باملصباح "اللحيان اللذان مها جانبا الفم: "إىل أن قال

اللحية الشعر النازل على الذقن، مث تكلم إىل أن : قال ٥٣٤) ص(
واللحي عظم احلنك وهو الذي عليه األسنان، وهو من  :قال

اإلنسان حيث ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل، وما نص بالقاموس 
  ".اللحية بالكسر شعر اخلدين والذقن: قال) ٣٨٧(باجلزء لرابع 

بية عرفت حينئذ أن مجيع فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العر
شعر الوجه مما ينبت على الذقن وحتت اللحيني وما على اخلدين 

  . يقال له حلية، ما عدا الشارب فقط كما تقدم بيانه- والعارضني 
وإليك البعض من الوارد عن املصطفى عليه الصالة والسالم 

نجاح أمرا ويا مما يتعلق باللحية فامسع واعقل وافقه واعمل تظفر بال
والفالح، واعلم أن األصل يف األوامر الوجوب، ويف النواهي 
التحرمي، وأن األمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن 
الشيء يستلزم األمر بضده كما تقرر يف األصول، فال تغفل عن 

  . هذين األصلني فإن فيهما فائدة عظيمة، وخذ ما وعدت به
ا املشركني، وفِّروا اللحى خالفو«: قال عليه الصالة والسالم

كوا أ«: ، وقال عليه الصالة والسالم»وأَحفوا الشوارب
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، وإعفاء اللحية تركها كما نبتت ال »الشوارب واعفوا اللحى

حتلق وال تقص وال تقصر وال تنتف ال كلها وال البعض منها، بل 
تبقى وافرة موفرة، وأما األخذ من أطرافها أو القص أو التقصري 

وخالف  أو نتفها، أو حلقها كليا فهذا خالف ملا أمر به منها، 
ملا فعله عليه الصالة والسالم، وارتكاب ملا ى عنه عليه الصالة 
والسالم، وكل ذلك تشبه باألعاجم وهو شعار الكفرة فنعوذ باهللا 

  .من موارد املهالك
إن أهل الشرك يوفِّرون شوارم، «: قال عليه الصالة والسالم

  .»ون حلاهم خالفوهم وابقوا اللحى وأحفوا الشواربوحيلق
خالفوا اوس ألم كانوا يطولون الشوارب «: وقال 

من فطرة اإلسالم أخذ الشارب «: وقال » ويقصرون حلاهم
وإعفاء اللحية، فإن اوس تقصر شوارا وحتفى حلاها 

من مثَّل «: وقال » فخالفوهم، خذوا شواربكم واعفوا حلاكم
املعىن نتفه أو : قال الزخمشري» لشعر ليس له عند اهللا خالقبا

  .حلقه من اخلدود أو غريه بالسواد
وقال صاحب النهاية يف ايته مثل قول الزخمشري، ويشهد 

أُتى : لقول الزخمشري وصاحب النهاية حديث جابر عند مسلم قال
بأيب قحافة والد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما يوم فتح مكة 

غيروا هذا «: رأسه وحليته كالثغامة بياضا، فقال رسول اهللا و
  .»واجتنبوا السواد

وحديث ابن عباس املرفوع عند احلافظ يف الفتح قال عليه 
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يكون قوم خيضبون بالسواد ال جيدون ريح «: الصالة والسالم

، وحديثه اآلخر عند أيب داود والنسائي وابن حبان واحلاكم، »اجلنة
يكون قوم «: اإلسناد قال عليه الصالة والسالموقال صحيح 

خيضبون يف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون 
  .»رائحة اجلنة

وحديث أيب الدرداء عند الطرباين وابن أيب عاصم قال عليه 
من خضب بالسواد سود اهللا وجهه يوم «: الصالة والسالم

  .وفيه لني» القيامة
قص الشارب وإعفاء اللحية «: لىوقال صاحب احمللى يف احمل

خالفوا املشركني أحفوا الشوارب «: فرض واستدل بقوله 
ليس منا من تشبه «: وقال عليه الصالة والسالم» واعفوا اللحى

، وقال عليه الصالة والسالم »بغرينا، ال تشبهوا باليهود والنصارى
 »ما هذا؟«: لرجل جموسي جاء إليه وقد حلق حليته وأطال شاربه

لكن يف ديننا «هذا ديننا، قال عليه الصالة والسالم : فقال اوسي
اللحية بقيحنفي الشارب ون«.  

لرجلني دخال عليه قد حلقا حلامها وأحفيا شوارما : وقال 
» ويلكما من أمركما ذا؟«: من بعد ما كره أن ينظر إليهما

حلييت وقص ولكن ريب أمرين بإعفاء «: أمرنا ربنا، قال هلما: فقاال
قد  كانت حلية رسول اهللا : ، وقال أنس رضي اهللا عنه»شاريب

مألت من ههنا إىل ههنا، وأمر يده على عارضيه، وقال ابن عمر 
أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وقال أبو : رضي اهللا عنهما
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جزوا الشوارب وأرخوا «: هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 

  .»اوس اللحى، خالفوا
وكل األحاديث املذكورة وغريها مما مل يذكر موجودة يف باب 
سنن الفطرة يف البخاري ومسلم والسنن واملسانيد وغريها من كتب 

ه من السنة املشهورة، ومن له مهة يف معرفة احلق والعمل به يطلب
ويصم، وما أحسن قول أيب هريرة  مظانه فيجده، لكن اهلوى يعمي

امللك طابت  ملك، واألعضاء جنوده، فإذا طابالقلب : حيث قال
جنوده، وإذا خبث امللك خبثت جنوده، والذي يصدقه قوله عليه 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا «: الصالة والسالم
  .»اجلسد كله وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد، أال وهي القلب

 فإن قلت كيف يسوغ ملسلم يرتكب هذه املنهيات ويترك
وما كَانَ : العمل ذه املأمورات وهو يتلو أو يتلى عليه قوله تعاىل

 مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمل
 مبِينا الًالْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا

إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن : ال عز وجلقلت ق
أسأله جل جالله أن جيعلنا من  بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِميٍ

الذين خيشونه بالغيب والشهادة وال خيشون أحدا سواه، فإنه ال 
  .توفيق وال هدى وال حول وال قوة إال باهللا

فإن قلت كيف تطمئن نفس مسلم بعد وقوفه على قوله عليه 
أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وال تشبهوا «: الصالة والسالم

وبعد وقوفه على قوله عليه الصالة والسالم » باليهود والنصارى
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، وبعد »ال تشبهوا باألعاجم أعفوا اللحى وجزوا الشوارب«

 نا ال تشبهوا باليهودليس منا من تشبه بغري«:  هوقوفه على قول
كثيفة  ، مث مما سلف يعلم علم اليقني أن حلية رسوله »والنصارى

عظيمة كثرية الشعر قد مألت عارضيه وذقنه ومل يقص، وال قصر 
ومل ينتف، وال حلق، ومع علمه بذلك يعمد إىل حليته فيقص، أو 
يقصر، أو ينتف، أو حيلق و ينقصها من أطرافها من النابت على 

ين وحتت الذقن، أو مما ينبت على العارضني، وال التفت لقوله اخلد
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ : جل شأنه

رالَْآخ موالْيو و اللَّهجري  وال لقوله نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي
ف مهيبصأَنْ ت رِهأَميمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونت وال لقوله : ام

فلم يتأس برسوله،  َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
بل صال عليها فحلق أو  ويترك حليته وافرة كما كانت حليته 

نتف أو قص أو قصر أو أخذ من أطرافها فخالف األوامر وارتكب 
  . نواهي، وزهد يف التأسي بالرسول ال

إن هذا لشيء عجيب ممن يفعله من أفراد املسلمني، مع صحة 
ما تقدم من األحاديث القاضية بإعفاء اللحية وحلق الشارب أو 
كه على الصفة املذكورة باألحاديث الصحيحة الصرحية الواردة 

اهللا عليه ما أمرا ويا وفعال، ومل جند عن النيب صلوات  عن النيب 
يدلنا على خالف هذا احلكم، فكيف حيل لنا حتويل الشرع املقرر 
بالعادة املتبعة املألوفة، أو بقول بعض أهل العلم املخالف للسنة 
الغراء املطهرة لكون احلق فيما قضى به خامت الرسل صلوات اهللا 

إن : قلت. عليه ولو خالفه عموم من يف األرض، عاملهم وجاهلهم
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جب ممن ينتسب للعلم والدين كيف يعادي حليته باحللق، تعجب فع

أو القص، أو النتف، أو التقصري، أو أخذ ما على اخلدين، أو ما 
على العارضني أو ما حتت الذقن مما نبت ا بال مباالة مبا جاء عن 
النيب صلوات اهللا عليه ذا اخلصوص، ومع كل ذلك مير بتالوته 

أَصرِف عن َآياتي الَّذين يتكَبرونَ في سلكالم اهللا بقوله عز وجل 
الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ َآية لَا يؤمنوا بِها وإِنْ يروا سبِيلَ 

ذَلك  الًوإِنْ يروا سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِي الًالرشد لَا يتخذُوه سبِي
بِأَننيلا غَافهنوا عكَانا وناتوا بَِآيكَذَّب مه.  

فإذا تلبس مدعي املعرفة ذه األفعال مع أنه عامل بأن ما تلبس 
، وأنه بذلك خمالف لألوامر مرتكب للمناهي، به مغاير لفعله 

وقد عرف من كالم اهللا الوعيد الشديد ملن ارتكب املنهيات أو 
تعاىل أن حيفظنا  ل من باب أوىل، أسأل اهللاخالف املأمورات فاجلاه

مع العادة املخالفة للشرع الشريف املطهر، مع أن  من اهلوى واجلري
املتلبس ذه األفعال يعتقد أن اجلزاء واقع ال حمالة ولكن عدوه 
الشيطان غزاه جبيش فتان، فهجم عليه من باب اهلوى وتقليد العادة 

وقتله، فما هو عذره عند اهللا ومطاوعة النفس األمارة، فظفر به 
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا وما : تعاىل

  .عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعيدا
فالنصح من أخيك لك يا مسكني لزوم باب التقوى والرجوع 

  . باالتباع وليس بعد احلق إال الضالل إىل احلق، فإن احلق أحق
  .انتهى وبه يتم الفصل األول ويليه الفصل الثاين
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١٤  

 
  فصل

ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القرون قبلها «: قال 
فقيل يا رسول اهللا كفارس والروم، » شربا بشرب وذراعا بذراع

: أخرجه البخاري، وقال » ومن الناس إال أولئك«: فقال
بعن سنن من كان قبلكم شربا شربا وذراعا بذراع حىت لو لتت«

دخلو جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى 
  .أخرجه البخاري »قال فمن

الشرب والذراع والطريق ودخول اجلحر متثيل : قال عياض
لتركنب «: لالقتداء م يف كل شيء مما ى عنه وذمه، وقال 

رواه الشافعي، وقال الزهري » م حلوها ومرهاسنة من كان قبلك
إمنا انسلخ اليهود والنصارى من العلم الذي كان بأيديهم حني 

  .استقلوا الرأي وأخذوا فيه
مسعت أيب يقول مل يزل أمر بين إسرائيل مستقيما : وقال هشام

حىت حدث فيهم املولدون أبناء سبايا األمم، فأحدثوا فيهم القول 
السنن السنن، : "وكان أيب يقول: ين إسرائيل قالبالرأي وأضلوا ب

  ".فإن السنن قوام الدين
ال تترك هذه األمة شيئًا من سنن «: وقال عليه الصالة والسالم

رواه احلافظ ابن حجر، وقال ابن بطال أعلم » األولني حىت تأتيه
عليه الصالة والسالم أن أمته ستتبع احملدثات من األمور والبدع 

ا وقع لألمم قبلهم، وقد أنذر يف أحاديث كثرية بأن واألهواء كم
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الساعة ال تقوم إال على شرار الناس وأن الدين إمنا يبقى قائما عند 

  .خاصة من الناس
وقد وقع معظم ما أنذر به عليه الصالة : قال احلافظ ابن حجر
  .والسالم وسيقع بقية ذلك

 باهللا وذلك يف زمن احلافظ فكيف بزمننا اليوم؟ فقل يل: قلت
عليك أيها املتلبس بأفعال الكفرة أو بالبعض منها، ما املخرج من 

أخرجه أبو » من تشبه بقوم فهو منهم«: قوله عليه الصالة والسالم
داود وابن حبان، واحلديث دال على أن من تشبه بالفساق أو 
بالكفرة أو املبتدعة يف أي شيء مما خيتصون به من ملبوس أو غريه 

  .كان منهم
يف سبل السالم بعد كالمه على  -رمحه اهللا- ل األمري قا

 - فإذا تشبه بالكافر يف زي واعتقد أن يكون بذلك مثله: احلديث
يكفر : كفر، فإن مل يعتقد ففيه خالف بني الفقهاء منهم، من قال

  .ال يكفر، ولكن يؤدب: وهو ظاهر احلديث، ومنهم من قال
ومن هذا وما قبله وما سيأيت بعده يظهر لك إن املتشبه بالكفرة 
على خطر عظيم، فاألوىل بالعاقل النظر يف عواقب األمور وماذا 

بعد املوت، فإن الوقت سيف إن  يترتب على خمالفة املصطفى 
  . قطعته وإال قطعك، ونفسك إن شغلتها باحلق وإال شغلتك بالباطل

ب ما عنه يت وزجرت، قبل أن فتنبه وقم مبا أمرت، وجتن
يسبل احلجاب، ويغلق الباب، وتواجه رب األرباب، فتندم وتقول 

بِيولِ سسالر عم ذْتخنِي اتتا لَيذْ *  الًيخأَت نِي لَمتى لَيلَتيا وي
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نَ لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَا*  الًفُلَانا خلي

فإن اليوم عمل وال حساب وغدا  الًالشيطَانُ للْإِنسان خذُو
  .حساب وال عمل

بعثت بني يدي «: واحذر أيها املسلم اندراجك حتت قوله 
الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي 
حتت ظل رحمي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، 

؛ ألن يف احلديث النهي الشديد »فهو منهمومن تشبه بقوم 
والتهديد والوعيد على من تشبه بالكفار يف أقواهلم، أو أفعاهلم، أو 
لباسهم، أو أعيادهم، أو عبادام، أو غري ذلك مما خيتصمون به، 

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا : يوضحه قوله تعاىل
  .واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليم انظُرنا

هذا ي من اهللا لعباده املؤمنني أن يتشبهوا : قال أهل التفسري
بالكافرين يف مقاهلم أو أفعاهلم، مث ساقوا األدلة القاضية مبنع التشبه 

من تشبه بقوم «: بالكفار، ولو مل يكن يف هذا الباب إال قوله 
 را، لكن قد أخرب الصادق املصدوق لكفى به زاج» فهو منهم

بأن الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإن أمته ستفترق إىل 
ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة، وهي املتمسكة مبا 

  .كان عليه رسوهلا وأصحابه
وبيقني أنه سيكون يف هذه األمة من ال يدع شيئًا مما يفعله 

 يفعله كله أو البعض منه كما أخربنا بذلك اليهود والنصارى حىت
لو كان يف اليهود «: من ال ينطق عن اهلوى يوضحه قوله 

، »ميت من يفعل ذلكأوالنصارى من يأتى أمه عالنية لكان يف 
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وهذا علم من أعالم النبوة فإن أغلب من ينتسب إىل اإلسالم يف 

لعمل ا هذه األزمان قد زهد يف السنة وأعرض عن البحث عنها وا
وسلك طريق الكفرة يف كل ما فعلوه وتشبه م يف غالب ما 

جعلت الذلة والصغار على من خالف  رمسوه، فاندرج حتت قوله 
  . أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

فكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز ألهل 
 ،وللْمؤمنِني وللَّه الْعزةُ ولرسوله: طاعته يوضحه قوله تعاىل

: ، وقوله تعاىلمن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه: وقوله تعاىل
 نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نم

حو نيحالالصاِء ودهالشو نييقدالصو نيبِييقًاالنفر كأُولَئ نس، 
وحسبه شرفًا عظيما ورفعة وتكرميا وفضال من اهللا جسيما أن 
قرنت طاعته بطاعة اهللا، ومعصيته مبعصية اهللا، وإن من أطاعه دخل 

ومن : اجلنة، ومن عصاه دخل النار، والذي يوضحه قوله تعاىل
ي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي لَها ويها فدالا خارن لْهخد

هِنيم ذَابع، وقوله تعاىل : ارن فَإِنَّ لَه ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
من أطاعين فقد أطاع اهللا، «: وقوله  جهنم خالدين فيها أَبدا

كل أميت يدخلون اجلنة «: ، وقوله »ومن عصاين فقد عصى اهللا
من أطاعين دخل «: ومن يأىب يا رسول اهللا؟ قال: قيل» من أىبإال 

فمن كان حمبا هللا راجيا ثوابه خائفًا » اجلنة ومن عصاين فقد أىب
وليتأس به يف مجيع أفعاله، ويعمل جبميع  عقابه فليتبع الرسول 

أوامره ويتجنب مجيع نواهيه؛ ليكون ممن يفوز مبغفرة الذنوب وحمبة 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه : حه قوله تعاىلعالم الغيوب، يوض
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يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات.  

إن هذه اآلية تسمى آية االمتحان ألا حاكمة على كل : قيل
كاذب يف  من ادعى حمبة اهللا، وليس هو على الطريقة احملمدية، فإنه

نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله 
زعم قوم أم : وأفعاله، كما قال حسن البصري وغريه من السلف

قل إن كنتم حتبون اهللا «: حيبون اهللا فابتالهم اهللا ذه اآلية فقال
وأن  فنسأله تعاىل أن جيعلنا ممن حيبهم وحيبونه،» فاتبعوين حيببكم اهللا

جيعلنا من الذين يدعون الناس إىل إقامة دينه وطاعته وسنة نبيه عليه 
ال يزال اهللا يغرس يف هذا «: الصالة والسالم ليشمله قوله 

: وقوله عليه الصالة والسالم» الدين غرسا يستعملهم يف طاعته
ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورين ال يضرهم من «

  اهـ .»حىت يأيت أمر اهللا عز وجلخذهلم وال من خالفهم 
  فصل

عن القزع  قال ابن عمر رضي اهللا عنهما، ى رسول اهللا 
 ى رسول اهللا  -رضى اهللا عنه: رواه البخاري ومسلم، وقال

أن حيلق من رأس الصيب مكان : وما القزع؟ قال: عن القزع قيل
 صبيا قد: رأى رسول اهللا : ويترك مكان، وقال رضى اهللا عنه

: حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، وقال
ى : وقال علي رضي اهللا عنه» احلقوه كله أو اتركوه كله«

  .أن حتلق املرأة رأسها رسول اهللا 
وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما : قال اهللا عز وجل: قلت
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لرسول فافعلوه ومهما واملعىن مهما أمركم به ا نهاكُم عنه فَانتهوا

اكم عنه فاجتنبوه، فإنه إمنا يأمركم خبري وينهاكم عن شر، وإن ما 
حرم الرسول هو عني ما حرم اهللا فإن التحرمي يضاف إىل الرسول 
باعتبار التبليغ وإال هو يف احلقيقة هللا، واملراد أن ما حرم الرسول 

، وذه اآلية فهو مثل ما حرم اهللا يف وجوب الطاعة ولزوم العمل به
الكرمية وأمثاهلا حيذر اهللا سبحانه وتعاىل عباده خمالفة السنن اليت 

واتقُوا : سنها رسوله عليه الصالة والسالم، يوضحه قوله تعاىل
  .اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

وحقيقة التقوى امتثال األوامر وترك الزواجر، فإنه شديد 
لف أمره وأباه، وارتكب ما عنه زجره العقاب ملن عصاه وخا

  اهـ.واه
  فصل

قال عليه الصالة : قال روى الترمذي بسنده إىل رسول اهللا 
ليس منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا باليهود وال «: والسالم

بالنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع، وإن تسليم 
مها عن جابر ، وروى الطرباين وأبو يعلى كال»النصارى باألكف

تسليم الرجل بأصبع «: رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا 
  .»واحدة يشري ا فعل اليهود

قال النيب عليه : قال وروى الطرباين بسنده إىل رسول اهللا 
ليس منا من تشبه بغرينا؛ ال تشبهوا باليهود «: الصالة والسالم

يم ع، وتسلوال بالنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصاب
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قصوا النواصي وأحفوا النصارى اإلشارة باألكف، وال ت

وإحفاء الشوارب حلقها بالكلية، » الشوارب واعفوا اللحى
وإعفاء اللحية تركها على حاهلا وافرة كاملة ال يتعرض هلا بشيء 

ال «: قال وروى مسلم وأبو داود والترمذي أن رسول اهللا 
م أحدهم يف طريق تإذا لقيتبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم و

  .»فاضطروهم إىل أضيقه
وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة أن 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا «: قال رسول اهللا 
فقف مفكرا عند هذه األخبار النبوية وانظر يا أخي بعني » وعليكم

وارتكبوا اإلنصاف حالة أكثر املسلمني كيف خالفوا املأمورات؟ 
املنهيات، وسلموا باألكف واألصابع، وطولوا الشوارب وحلقوا 
اللحى، وأخذوا البعض من الرأس وتركوا البعض، وخضبوا اللحى 

. لبدع والفسوقبالسواد، ولبسوا مالبس أهل الكفر ومالبس أهل ا
و القذة بالقذة شربا بشرب وذراعا بذراع فإنا وحذوا حذو أولئك حذ

راجعون، كيف حيصل الفالح ملن كان هذا حاله، هللا وإنا إليه 
وكيف يكون جوابه عند سؤاله ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم 

  املرسلني؟
هاه هاه ال أدري مسعت الناس : جوابه عند ذلك، ومقاله

يقولون شيئًا فقلته، ورأيتهم يفعلون شيئًا ففعلته، عافانا اهللا من هذه 
فضله وكرمه من موارد املهالك إنه احلالة وهذه املقالة، وأجارنا ب

  .على كل شيء قدير
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إن خمالفة الكفرة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه

أمر مقصود للشارع؛ ألن املشاة م يف الظاهر تورث مودة وحمبة 
مواالة يف الباطن، كما أن احملبة يف الباطن تورث املشاة يف الظاهر، 

  . هـ.س والتجربة أذا أمر يشهد عليه احلوه
  .وبه يتم الفصل الرابع ويليه الفصل اخلامس
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  فصل

، وقد وغربا وشاما وميناً هذا أمر قد عم البالد شرقاً: قلت فإن
تلبس به كثري من الناس ما بني جاهل وعامل ومتعلم، أفيكون 
حراما؟ وتتناول هذه النصوص فاعله وأنت ترى كثريا من العلماء 

  .علونه فضال عن اجلهالوطلبة العلم يف
لو سلكنا طريق اإلنصاف وتركنا متابعة األسالف : قلت

وعرفنا أن احلق ما قام عليه دليل، ال ما اتفق عليه اجلهال واملقلدة 
  .لكنا يف أرغد عيش وأعلى مقام - جيال بعد جيل وقبيال بعد قبيل 

ولَما كان هذا حالنا مع أعدائنا، ولكن ملا كانت عادتنا تقليد 
ومثيل، صار  كنا هلم تبعا من غري فرق بني ديناآلباء بال دليل، و

احلق ما حنن عليه وما تلبسنا به، وما كان خمالفًا لنا فليس من 
اإلسالم يف شيء، غري أن اهللا قد تفضل بالفقه يف دينه على اخلواص 
من عباده ومن وفق عرف احلق، واحلق ال حيتجب على أهل التوفيق 

صدق على وجدان احلق، فافهم ترشد، يوضحه واإلنصاف شاهد 
أعلم الناس أبصرهم باحلق إذا «: قوله عليه الصالة والسالم

إال أن اجلمود على التقليد حجب عن كثري من » اختلف الناس
الناس التبصر فيما توجبه األدلة الشرعية، وكل منصف يقر بذلك 

التقليد، ويعلم علم اليقني أنه مل يصب اإلسالم وأهله بأعظم من 
فهل عبدت األحجار واألشجار والنجوم والشمس والقمر واملالئكة 
واجلن واإلنس والقبور مبن فيها إال بتقليد األحبار والرهبان والسادة 
والكرباء؟ يشب على ذلك الصغري، ويشيب عليه الكبري، فصار عادة 
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مألوفة ال تنكر فما أقبحها من عادة مشؤومة وما أضرها على 

أهله، فإن ا صرفت حقوق اخلالق للمخلوق، وشرك بني اإلسالم و
العابد واملعبود، وا أولت صفات اهللا تعاىل وافترقت أمة اإلجابة 
إىل هذا التفرق العظيم الذي قرت به عني إبليس وبه انشرح صدره 

  .واطمأنت نفسه ملا رأى من تشتت املسلمني وتفرق كلمتهم
واحد والدين واحد  فالرب واحد، والرسول واحد، والكتاب

والقبلة واحدة، وأمة اإلجابة واحدة، كلها تدعى اإلسالم، وهي 
خمتلفة املسالك كاختالف امللل والنحل وكل هذا من شؤم التقليد 
ملن يصيب وخيطئ، فالواجب على املسلمني االئتالف وخلع ربقة 
االختالف وحتكيم الكتاب والسنة يف كل قليل وكثري، ويف كل 

، وترك االنتصار لقول املتبوع حيث ما من إمام من صغري وكبري
أئمة اهلدى والتقوى إال قد ى عن التقليد، لكن بدل الذين قلدوا 
قوال غري الذي قيل هلم، وزعموا أن االختالف رمحة، فعكسوا 
احلقيقة، وأصروا على التقليد وكل نص خرج عن طريقة املتبوع 

الت والتأويالت الفاسدة، أبطلوا االستدالل به، وصربوه باالحتما
ووراء ذلك لن ترضى مجاعة التقليد عن املخالف للمتبوع فمن 

جتهم، روع، ونظر فيما أخذ القوم وعرف حخالف املتبوع للمش
عابوه وذموه وبدعوه، -وعمل بالدليل الراجح من الكتاب والسنة 

وال يزالون منتقصني له ذه املخالفة هلم وملا هم عليه انتقاصا 
ديدا على وجه ال يستحلونه من الفسقة، وال يستحلونه من أهل ش

بدعة الرفض وأشباههم بل يبغضونه بغضا شديدا فوق ما يبغضون 
أهل الذمة من اليهود والنصارى لكوم يرون أنه قد ارتكب أمرا 
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شنيعا وخالف شيئًا قطعيا، وأخطأ خطأ ال يكفره شيء ملخالفته 

الذين قد ضاقت أذهام عن تصور إمام املذهب، واألصحاب 
عظيم قدرهم، وامتألت قلوم من هيبتهم من حيث إنه قد تقرر 
عندهم أم يف درجة عالية مل تبلغها الصحابة فضال عن الذين من 

  .بعدهم
فمن أجل ذلك صار املخالف ملا هم عليه عندهم ضالّ مضلّ 

ى بعلماء وال ذنب له إال أنه عمل بكتاب اهللا وسنة رسوله، واقتد
اإلسالم يف أن الواجب على كل مسلم تقدمي الكتاب والسنة على 

  .قول كل عامل كائنا من كان
فلموجب ذلك جعلوه عرضة للشتم والتبديع والتجهيل 
والتضليل فقصدوه بشرهم وهو صابر على بالئهم وضرهم 

.. إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا«: متسلّـيا بقوله 
النزاع من «: فلما قيل ومن الغرباء؟ قال » اءفطوىب للغرب

  .»القبائل
وقد جاء عن بعض السلف أم أهل احلديث، وال شك أم 

العاملون ما، الذين يؤذون وخيرجون من  أهل الكتاب والسنة
األوطان، وينزعون عن األهل والعشرية وال يوهن عزمهم وال 

ما ما يلقون من يصدهم عن العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليه
احملن واملشاق واآلالم واألحزان واملصائب والغربة؛ بل ال يزيدهم 
كل أمل يصيبهم بسبب العمل بالسنة والدعوة إليها إال إميانا 
وتسليما، فصابروا األذى واهلوان من كل خمالف، وصربوا على 
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دينهم الذي ارتضاه اهللا هلم، فلم يدعوه لسراء وال لضراء وال لشدة 

 لرخاء، فقاموا بنصرة اإلسالم وعملوا بالسنن من غري مباالة مبن وال
خذهلم أو خالفهم، فإم منصورون باهللا ملا فيهم من اخلري واهللا 

 ،إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ: معهم كما قال
افع عنِ الَّذين إِنَّ اللَّه يد: وهو الذي يدافع عنهم كما قال

: ، وهو الناصر هلم ممن ناوأهم وخذهلم وآذاهم كما قالَآمنوا
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو.  

وما أحسن قول حفيد إمام الدعوة الشيخ عبد الرمحن ابن 
وإِذَا قيلَ : الشيخ حسن قدس اهللا روحه ملا تكلم على قوله تعاىل

لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ 
ن اتصف ذا الوصف خصوصا من قال فما أكثر م عنك صدودا

العلم فإم صدوا عما توجبه األدلة من كتاب اهللا وسنة  يدعي
ئ كثريا ممن ينتسب إىل األئمة األربعة إىل أقوال من خيط رسوله 

يف تقليدهم من ال جيوز تقليده، واعتمادهم على قول من ال جيوز 
االعتماد على قوله، وجيعلون قوله املخالف لنص الكتاب والسنة 
وقواعد الشريعة هو املعتمد عندهم الذي ال تصح الفتوى إال به، 

  .بني أولئك غريبا فصار املتبع للرسول 
ولَا تفِْسدوا في الْأَرضِ : قوله رمحه اهللا على قوله تعاىلمث 

قال فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق  بعد إِصلَاحها
إذا جاءه، وهذا من الفساد يف األرض ويترتب عليه من الفساد أمور 
كثرية خترج صاحبها عن احلق وتدخله يف الباطل، وما أحسن قول 

ولَا تفِْسدوا : ياش رمحه اهللا تعاىل ملا تكلم على آيةأيب بكر ابن ع
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إىل أهل األرض وهم يف  إن اهللا بعث حممدا : قال في الْأَرضِ

إىل خالف ما جاء به  من دعاف فساد، فأصلحهم اهللا مبحمد 
  .فهو من املفسدين يف األرض حممد 

من «: وما أحسن قول أيب العالية على اآلية املذكورة حيث قال
عصى اهللا يف األرض أو أمر مبعصية اهللا فقد أفسد يف األرض؛ ألن 

  .»صالح األرض والسماء، إمنا هو بطاعة اهللا ورسوله
ومما يناسب هذا املقام قول العماد ابن كثري رمحه اهللا على قوله 

قال عن أمر رسول اهللا  فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه: تعاىل
 وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن األقوال ،

واألعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو 
مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، بدليل ما ثبت يف البخاري 

من عمل عمال ليس عليه «: أنه قال ومسلم وغريها عن النيب 
  .اهـ.»أمرنا فهو رد

التقليد حىت أجانبه وأكون منه على حذر،  عرف: لتفإن ق
التقليد قبول قول الغري من غري حجة ومل يكن يف عصر : قلت

الصحابة ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم مذهب لرجل معني يقلد 
فيه ويتدارسونه كما يفعل اليوم ومل يقل ذه التقليدات عامل من 

خري القرون قرين مث «: نه قالأ العلماء اتهدين وقد ثبت عنه 
، وما حدث هذا التمذهب باملذاهب »الذين يلوم مث الذين يلوم

  .املشهورة إال بعد انقراض القرون املفضلة
وأما يف وقت األئمة عليهم من اهللا الرمحة والرضوان فما كان 
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 يف إال الكتاب والسنة، وكانوا على وفاق من تقدمهم من السلف

  .هجر التقليد
ذا تقرر هذا عندك علمت فساد التقليد، وظهر لك الذي إ

ندندن حوله، فإياك أن تكتم احلق والتصريح بالسنة خوفًا من قيل 
وقال، فإنك ال تسأل يوم التغابن عن الذي ترتضيه منك العباد، بل 
عن الذي يرتضيه منك املعبود، وإذا جاء ر اهللا بطل ر معقل 

امي السا فم لَّهلا واُءوا بِمأَس ينالَّذ زِيجيضِ لي الْأَرا فمو اتو
وباجلملة فعلى كل  عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى

يف مجيع أقواله وأعماله، ويف هذا  برسوله  مسلم أن يقتدي
  .املقدار كفاية ملن له هداية واهللا ويل التوفيق

ني أوال وآخرا، وهو الذي بنعمته تتم واحلمد هللا رب العامل
  . الصاحلات

  


