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﷽ 

رس العارش  ا

د سمرب 6لـ املوافق 1437 صفر 23 األ 2015د  

     43 ٕاىل االٓیة  37 من االٓیةمتة الفوائد 
  
ََّعنَْت أُْخَهتَا[ هللا تعاىليف قول   8 ٌة ل لَْت أُمَّ َ اسهم مه   ]ُلكََّما َد خوة يف الكفر إ الكفار مبختلف ٔاج

ن، كام قال تعاىل  شاهبون يف امل وا َیاِطنيِ [ألهنم م ْخَواَن الشَّ
ِٕ
ِرَن َاكنُوا ا نَّ الُْمَبّذِ ِٕ

كام ٔان  )27( ]ا
ني  ْخَوةٌ [. خوة بعضهم لبعض، قال تعاىلإ املؤم

ِٕ
ُوَن ا ََّما الُْمْؤِم ن

ِٕ
  .)10( احلجرات ] ا

  
ْم [ تعاىل يف قول هللا  9 َ فَآِهتِ ُّو ُؤَالِء أََضل ـٰ َّنَا َه یًعا قَالَْت أُْخَراُمهْ اِلُٔوَالُمهْ َرب اَرُكوا ِفهيَا َمجِ َذا ادَّ

ِٕ
ٰ ا َحىتَّ

ِكن الَّ تَْعلَُمونَ  ـٰ َ َن النَّاِر ۖ قَاَل ِلُلكٍّ ِضْعٌف َول سان داعیة  احلذر ]ََذااًب ِضْعًفا ّمِ كون إال ٕاىل من ٔان 
كا للرش ؤان ال  لهيم، وقال تعاىل يف سورة الن اسب  ا يف ٕاضالل الناس ألنه سی  ون س
ََذااًب فَْوَق الَْعَذاِب ِبَما َاكنُوا یُْفِسُدونَ [ ُمهْ  َ ِ ِزْد َّ ِل ا ِ وا َعن َس َن َكَفُروا َوَصدُّ ِ َّ ل  ]ا     )88(الن

ا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص  من معل هبا من بعده ف ٔاجرها ؤاجر  ،حسنةمن سن يف إالسالم سنة (وقال نب
ري ٔان ی  لیه وزرها ووزر من نقمن  ئة اكن  ص من ٔاجورمه يشء، ومن سن يف إالسالم سنة س

ري ٔان ینقص من ٔاوزارمه يشء  ٔاي ومعىن سن هنا، ،رواه ٔامحد ومسمل )1( )معل هبا من بعده من 
ا  .سنة ٔاح

  
  
 

ريهام  ،) 1017(، مسمل  )19156( ٔامحد )1(  .ورواه 
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تباع، قال بعض العلامء ف العذاُب یضاعَ  ]ِلُلكٍّ ِضْعٌف  [َيف قو تعاىل  10 ٔ   :ٔایضا ل

ل زوجاهتم ؤاوالدمه وبعض ٔاقارهبم، مفعهم نوع : الوجه األول ، م ريمه كذ ألن األتباع ٔاضلوا 
 ، طي رمحه هللاكام قال الشیخ دمحم األمني لك حبسبه، رئاسة يف إالضالل ولو اكنت قلی   )1(الشنق

دم نظرمه يف املعجزات : الوجه الثاين ألن األتباع مجعوا بني التقلید األمعى والتعصب للكفر و
  )2( .واألد الواحضات اليت جاءت هبا الرسل

طي 11 اة ٕاىل احلضارة الغربیة مبا : قال الشیخ دمحم األمني الشنق ني امللعونني ا ل يف املتبو ید
عهم يف ذ ل يف األتباع من ی   )3( .فهيا من رش وفساد وٕاحلاد، وید

لیه الصالة والسالم   بََّه ِبَقْوٍم فَهَُو ِمْهنُمْ (وقد قال النيب  ََش   )4( )َوَمْن 

ىل ثالث فِ  یومموقف املسلمني ال  و    :قرَ من احلضارة الغربیة 

ذ لك يشء من عند الكفار   رید ٔان تأ د ،فرقة  ه املف   .والضار م

دوفرقة    ذ من عندمه ولو املف   .ضد األ

ذون ما ینفع وال یعوفرقة     .رض إالسالماوسط، یأ

  
  
  
  
 

طي يف التفسري )2()1( منري من جمالس الشنق صار)3/228(العذب ا ابخ
طي يف التفسري )3(  منري من جمالس الشنق  بترصف)  230/  3( العذب ا
ريهام ) 4031(داود  ٔابو ،)5114( ٔامحد )4( داته . و رواه    )2831(األلباين، حصیح اجلامع الصغري وز
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ىل بصرية  ،قلید األمعى واتباع الزعامء والرؤساء الضالنيت احلذر من ال  12 كون  ىل املسمل ٔان  و
ن قال تعاىل  َباُب  [يف ا ُم ااْلَْٔس َعْت ِهبِ ََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعَذاَب َوتََقطَّ َن ات ِ َّ ُِّبُعوا ِمَن ا َن ات ِ َّ أَ ا ْذ تََربَّ

ِٕ
 ]ا

ستعمل عق لريشد ٕاىل ما جاء به )166(البقرة  سان ٔان  هيتدي ٕاىل  فعىل إال اء والرسل  األن
ق هللا تعاىل    .الرصاط املستقمي بتوف

ِ  [ قال تعاىل 13 َّ ن ُدوِن ا َاَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم أَْراَباًب ّمِ َُذوا أَْح   )31(التوبة  ]اختَّ

ة األمراء والعلامء يف حتلیل ما حرم هللا ٔاو حترمي ما أ  ل هللا يف األمور من التقلید احملرم طا
امت قالفع .وهذا من اختاذمه ٔاراباب من دون هللا اجهتادیة الواحضة الغري ن  دي  ت النيب :  ن  ٔات

دي ومسعته یقرٔا يف سورة ،  )اطرح عنك هذا الون(: ملسو هيلع هللا ىلص ويف عنقي صلیب من ذهب فقال  
ن [ راءة َاَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم أَْراَباًب ّمِ َُذوا أَْح ِ اختَّ َّ كونوا یعبدوهنم(  :قال ]ُدوِن ا ولكهنم اكنوا  ،ٔاما ٕاهنم مل 

لوه ئا است لوا هلم ش ئا حرموه ، ٕاذا ٔا لهيم ش دیث حسن )وٕاذا حرموا    .رواه الرتمذي وهو 

  

  

  

  

  

  

 
 ) 3095( الرتمذي )1(

  


