
 
 
 
 

 شرح مسائل اجلاهلیة
 

 للشیخ املصلح ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل
 

 آل الشیخبن عبد العزیز للشیخ صاحل 
 -حفظه اهللا تعاىل-
 ]أشرطة مفرغة) 07[(

 إن هذه املسائل اجلاهلیـة الـيت خـالفهم رسـول اهللا     
وهي مهمة جدا  ،هي عزیزة املعاني -ترى]سـَ[كما -فیها 
إىل اهللا اتنا الیوم، بل إنه على الشباب والـدعاة  يف حی

أن یكون يف حلقاهتم وأن یكون يف بیان دعوهتم ما جل وعال 
یستدلون فیه بكثري من هـذه املسـائل؛ ألنـه إذا بینـت     

خصلة مـن خصـال   للناس أن هذه خصلة من خصال الیهود، 
وبكالم أهل العلم علیهـا، مث بینـت    اجلاهلیة، بدالئلها

هذه دخلت يف األمـة، یكـون هـذا مـن أنفـع أبـواب        أن
الدعوة، من أنفع طرقها، وهذه هي الطریقة أو هذه من 
الطرق السلفیة احملمودة يف الدعوة؛ دعوة الناس، وهلـذا  

رمحه اهللا اعتىن ببیـان هـذه   ]حممد بن عبد الوهاب[الشیخ 
لسـنن أهـل    األن اجلمیع راغب يف أن یكون جمانب ؛املسائل
كـانوا یهـودا أو    ولطرائقهم وخلصـاهلم سـواءً   اجلاهلیة

مـن امللـل و   إىل آخـره  ... مشركني أو جموس أو نصارى أو
 .النحل

فعنایتكم هبذه املسائل فهما واستنباطا مث عنـایتكم  
 ،ببیان أصل املسألة ؛بشرح كیف كان علیه أهل اجلاهلیة

وأن هذا مصـداقا   ،مث صور دخول هذه اخلصلة يف هذه األمة
لتتبعن سنن من كان قـبلكم شـربا بشـرب    «:  نيبلقول ال

هذا من األمور اليت تعني الداعیـة علـى    »وذراعا بذراع
 .الوصول إىل مبتغاه وتبني احلق للناس
أن ینفعنـا   جـل وعـال  وهي مسائل عظیمـة أسـأل اهللا   

مـن املسـائل   دائما فیمـا بینـه إمـام هـذه الـدعوة      
قـت يف هـذا   العظیمة اليت حنتاج إلیهـا وال شـك يف كـل و   

یعين حبـذا لـو    ؛الزمان، ومذاكرهتا والتذكري هبا ضروري
یكون يف االس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه املسائل 

ها لأللوسي أو لغريه، وینظـر فیهـا ویتأمـل    ویقرأ شرح
 ،اجة إلیها كمـا قـال يف املقدمـة   احلألا أشد ما تكون 

 .ال غىن للمسلم عن معرفتها: قال
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 ةاألشرطــــفهــــرس 

 الشریط األول 
 :الوجه األول
 مقدمـــــة

 وصف عام للرسالة. 
 ذكر من شرح هذه الرسالة ومنهم األلوسي. 
 تعریف اجلاهلیني. 
 معىن اجلاهلیة وعلى من تطلق يف الكتاب والسنة. 
 تقسیم اجلاهلیة: 

 مطلقة ومقیدة: األول االعتبار. 
 يف  ،جاهلیـة يف املكـان  : الثـاني  االعتبار

 .ن، يف األشخاصالزما
 ]ختطئة من أطلق لفظ جاهلیة القرن العشرین[

  جيمع هذه املسائلاألمر الذي جعل الشیخ. 
 أمهیة معرفة سنن اجلاهلیة 

 .كان أهل اجلاهلیة یتعبدون بإشراك الصاحلني: املسألة األوىل
 أصناف الصاحلني. 
 طرق إشراك الصاحلني ومنها الشفاعة. 

 ]معىن التسویة[، ]تعریف الشرك[
 أخذ هبذه املسألة: 

 ال إله إال اهللا[، أهل الكالم.[ 
  ،شـرح  [طوائف من املبتدعة كاألشاعرة مثال

 ].السنوسي لكلمة التوحید
   ممن عاصر الشیخ حممد بن عبد الوهاب رمحـه

 .اهللا
 عظم هذه املسألة. 
  النـار   أهـل الفرق بني ترتب أحكام الكفار وأنه من

 .واستباحة الدم واملال
  يف شرح هذه املسائلمنهج الشارح. 

 :من الشریط الوجه الثاني
التفرق يف الدین والدنیا ویرون أنه هو : املسألة الثانیة

 .الصواب
 حال أهل اجلاهلیة يف تفرقهم يف دینهم. 
 كیف ذلك؟األمر باالجتماع يف الدین ، 
  اجتماع ( يف الدنیا باالجتماععالقة االجتماع يف الدین

 .)يف األبدان
 ]من تفرق األبدان ظهور األحزاب[

 .خمالفة وعدم االنقیاد لويل األمر فضیلة: املسألة الثالثة
      حال أهل اجلاهلیة من ناحیـة معاملـة الـوالة وكیـف

 .لذلك انتقل إىل املسلمني وخمالفة الرسول 
 حال اجلزیرة قبل الدعوة. 

 :األسئلــــة
ما رأیكم فیمن یقـول علـى العـامل أن یعلـم      .1

 ق إىل املناهج الضالة؟منهج السلف دون التطر
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آل [﴾واعتِصموا بحبـل اللـِه جِمیعـا   هل اآلیة ﴿ .2

 يف الدین أم الدنیا؟] 103:عمران
ذكر أن املسألة األوىل من أجلـها شـرع اجلهـاد     .3

 .أرجو التوضیح
جاهلیة (بالنسبة لتعلیقكم على عدم دقة قول  .4

أال حتمل علـى أن أعظـم النـاس يف    ) القرن العشرین
 جاهلیة؟

یصرب على الضرب وأخذ املال، لكن مس العرض هل  .5
 یصرب علیه؟

 .اختالف طبعات مسائل اجلاهلیة .6
 من قاتل حتت رایة كفریة؟ .7
هل كل املسائل التسي ذكرها املؤلف خمرجـة مـن    .8

 امللة؟
قول من قال أن حممد بن عبد الوهاب خـرج عـن    .9

 العثمانیني؟
هل نستطیع أن نقول أن اجلاهلیني يف عهد الرسـول   .10
 م على باطل؟كانوا یعلمون أ 

  ثانيالشریط ال
 :الوجه األول

االستدالل على بطالن الشيء بأنه مل یتبعه : املسألة الثامنة
 .إال الضعفاء

 املعىن العام للمسائل اليت قبلها. 
 الضعفاء يف نظر أهل اجلاهلیة. 
 صوارف اتباع احلق: 

 االستكبار واهلوى. 
 الغىن. 
 و غريمهااجلاه سواء نسب أو رئاسة أ. 
 العجب بالنفس. 

 ]شرح معىن األرذلون[
     قاعدة اإلميان اللغوي والشـرعي يف القـرآن بتعدیتـه

 .بالباء والالم
 سریان هذه املسألة يف قوم نوح. 
 ]تعریف أعقل العقالء[
 سریان هذه املسألة ألصناف من هذه األمة: 

 أهل الرئاسة بأنواعها: الصنف األول. 
  یني الـذین  قـوم العقالنـ  : الصنف الثـاني

 .سفةلدرسوا الف
 ]معىن كلمة احلشویة[

 أهل األموال: الصنف الثالث. 
 ــع ــنف الراب ــالمیون : الص ــریون اإلس العص

 .املهتمون بالفكر
  ــامس ــنف اخل ــدعاة   : الص ــن ال ــف م طوائ

 .والدعوات
 خالصة املسألة. 

 .بفسقة العلماء والعباد اإلقتداء: املسألة التاسعة
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 ء النصارىاقتداء أهل جاهلیة العرب بعلما. 

 :الوجه الثاني من الشریط
  بعلماء الیهود إقتداؤهموكذلك. 
 سریان هذه املسألة يف هذه األمة. 
 ]طائفة تفيت على املذاهب األربعة[
 الصنف الثاني فسقة العباد. 
  بفسقة العباد هبذه األمة اإلقتداءسریان. 
 ]يف الصوفیة[
 خالصة املسألتني. 
 ]نصیحة يف إبطال رد املخالف[

 :سئلــةاأل
 .ما سبب اختیار جحر الضب على وجه اخلصوص  .1
من یفيت بالشریعة يف الفتوى ويف القضاء بالقانون،  .2

 هل هذا كفر؟
 ما معىن فقه الواقع؟ .3

  ثالثالشریط ال
 :الوجه األول

االستدالل على بطالن الدین بقلـة أفهـام   : املسألة العاشرة
 .أهله وقلة حظهم

 سریان هذه املسألة يف قوم نوح. 
 ]تصحیح كلمة حفظهم إىل حظهم[
 ﴿ 27:هود[﴾باِدي الرْأيأوجه قراءة[. 
  أختلف فیه على ثالثة أقوال )باِدي الرْأي(تفسري. 
 ذه املسألة يف قریش وقبلهم قوم موسىسریان ه. 
  األمة الشعبة يف هذهسریان : 

  الذین یعتزون بالعلوم اخللفیة من أصحاب
 .الكالم

 اءطائفة من غالة الفقه. 
  عبد الوهـاب مـن   حممد بن من عاصر الشیخ

 .العلماء
 الذین ادعوا أن باب االجتهاد قفل. 
 من دخلته هذه الشعبة يف وقتنا. 

 .االستدالل بالقیاس الفاسد: املسألة احلادیة عشرة
 القیاس عند اجلاهلیني. 
 منها أنواع القیاسات اليت استدلوا هبا: 

      إبطال النبوة بـأن الرسـول بشـر ووجـه
 ).كفار قریش من قبلهم(به فیه الش

  املعتزلـة  ( نيبإذا أثبت للويل كرامة صار
 ).وغريهم

 الصوفیة(بشيء  صتخي النيب ال.( 
 كل من اتصف باإلميان یتربك بذاته. 

 لعدم إبطال النبوة س الصحیح ومقتضاهالقیا. 
 مقتضى القیاس الصحیح يف هذه األمة. 
  یراد املسألةإمقصد الشیخ يف. 
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  :من الشریط يالوجه الثان

 .انكار القیاس الصحیح: املسألة الثانیة عشرة
 وقد ذكرها مع املسألة اليت قبلها. 

 .الغلو يف العلماء والصاحلني: املسألة الثالثة عشرة
 الغلو يف العلماء وكان له أحناء: 

 اتباع العلماء يف التحلیل والتحرمي. 
  اعتقــاد أن للعلمــاء تغــیري مــا يف الكتــب

 . صل للیهود والنصارىاملنزلة كما ح
 الغلو يف الصاحلني: 

 اعتقاد كل ما فعلوه من الصالح والعبادة. 
 أن هلــم منزلــة عنــد اهللا يف حیــاهتم  اعتقــاد

 .منزلة املقربني من امللوك منهمومماهتم ك
 التربك بالصاحلني عند الیهود والنصارى. 

  الغلو يف هذا الغلو يف هذه األمةسریان هذا: 
 الغلو يف العلماء. 
 قبول أقوال من ینتسب إىل العلم دون حجة. 

مثـال علـى ذلـك    [ ،]أصـحاب الفقـه  [، ]أصحاب الكالم[
 ].املالكي يكالمه على حممد علو[، ]مسألة الشفاعة

 الغلو يف الصاحلني. 
 املقصود من املسألة. 
 ذه املسـألة الـتكلم علـى التعصـب والغلـو      كتتمة هل

 .واجلفاء
 :ةــــاألسئل

وهـل   اعة ودعوة الناس إلیـه لفظ أهل السنة واجلم .1
 یدخل فیه األشاعرة واملاتریدیة؟

 ج املرأة ما حكمه؟السائل الذي خيرج من فر .2
حماضرة املنهجیة يف طلب العلم اليت ألقیتها األسبوع  .3

 املاضي هل سجلت؟
سؤال عن زبدة التفسـري خمتصـر فـتح القـدیر حملمـد       .4

 .سلیمان األشقر
برية مــع هــل العبــارة ال صــغرية مــع إصــرار وال كــ .5

 استغفار صحیحة؟
 هل یستطیع املسلم فهم العقیدة دون حفظ القرآن ؟ .6
صـلوا  «الصالة خلف املبتدع والقبوري ودرجة حـدیث   .7

 .»وراء كل بر وفاجر
 ما الفرق بني الفرقة الناجیة والطائفة املنصورة؟ .8
عقیــدة أهــل الســنة واجلماعــة يف احلــرب بــني علــي  .9

ة بتقسـیم فرقـة   وهل له عالقـ . ومعاویة رضي اهللا عنهم
 .ناجیة وطائفة منصورة

  رابعالشریط ال
 :الوجه األول

یتبعون اهلوى والظن ویعرضون عمـا  : املسألة الرابعة عشرة
 ].أرجأ الكالم علیها[ جاءت به الرسل

 .اعتذارهم بعدم الفهم فأكذهبم اهللا: املسألة اخلامسة عشرة
 حلجة نوعانفهم ا: 
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  همهایقیم احلجة من یف(یفهم معناها.( 
 فهم احلجة الفهم الذي جيعله یتبع احلجة. 

       تكذیب اهللا جل وعال هلم وتبـیني سـبب عـدم الفقـه هـو
 .الطبع على القلوب

   ان هـذه  مـ سریان هذه املسألة يف هذه األمـة يف قـدمي ز
 .األمة ويف حدیثها

     ،من ناحیة االعتقـادات الكفریـة وغريهـا
دلیل حلول األعراض جلهم بن صفوان وأنـه  [

 ].لبالء العامسبب ا
 من ميكـن أن یقـال   [، من ناحیة العبادات

 ].أنه قامت علیه احلجة
هم اهللا بكتـب  اهم عمـا آتـ  ضـ اعتیا: املسألة السادسة عشرة

 .السحر
  اتبعوا مـا تتلـو الشَّـیاِطني    أرجح التفاسري يف اآلیة﴿

 .]102:البقرة[﴾على ملِك سلیمان
  ل ملا أنزل اهللا بغريههذه املسألة لكل استبداأصل. 
 سریان هذه املسألة يف هذه األمة: 

    استبدال الكتاب والسنة بكتـب الفالسـفة
 .واملتكلمني
 :الوجه الثاني من الشریط

 عـن هـدي الـنيب إىل     أهل السلوك اعتاضوا
 .كتب خاصة يف الزهد

 ]رد على ابن عربي وفصوصه[
 ترك كتب أهل السنة ألجل كتب أهل البدع. 

 وأمهیتها الیومه املسائل كلمة على هذ. 
 :األسئلـــة

أهل البدع غري املكفرة هل یشهر هبم وحيّذر منهم  .1
 ومن آرائهم؟

لفهم احلجة هل یكفي ذكر أن هذا شرك أو بدعة  .2
 أو جيب ذكر األدلة؟

 هل وسائل الدعوة توقیفیة أم ال؟ .3
ما معىن قـوهلم البـد يف إقامـة احلجـة انتفـاء       .4

 املوانع وثبوت الشروط؟
 ؟ىن قوهلم قامت احلجة ببعثة النيب ما مع .5
ــَث   ﴿ .6 ــى نبعــ ــذِّبني حتــ ــا معــ ــا كنــ ومــ

ِلئلا یكون ِللناس على اللِه ﴿ ،]15:اإلسراء[﴾رسولا
، یسـتدل هبـا بعـض    ]165:النسـاء [﴾حجٌة بعد الرسل

 .اجلماعات على إقامة احلجة
جـة هـل   الذین خالفوا أئمة الدعوة يف فهم احل .7

 یعلمون قول األئمة يف إقامة احلجة؟
  امسالشریط اخل

 :الوجه األول
 .نسبة باطلهم إىل األنبیاء: املسألة السابعة عشرة

  تذكري(تعریف أهل اجلاهلیة.( 
 انتساب كفار قریش إىل إبراهیم. 
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 نسب السحر إىل سلیمان. 
 انتساب النصارى والیهود إىل إبراهیم. 
 األمة سریان هذه املسألة يف هذه. 
  نسبة الباطل إىل النيب على طریقتني: 

 بأن األنبیاء فعلوه واعتقدوه. 
  بأن هذا من دین األنبیاء وهو ما وقع

 ).استنباطا(يف هذه األمة 
 سبب تنصیص العلماء على اتباع سلف األمة. 
تشــبه بعــض القــرآن علــى بعــض العلمــاء وكــذلك [

 ].السنة
 سبب تسمیتهم أهل السنة واجلماعة. 
  عة ألصوهلمتبیني أهل السنة واجلماسبب. 

ــرة  ــة عش ــألة الثامن ــون يف  : املس ــة یتناقض ــل اجلاهلی أه
 .االنتساب
 حقیقة االنتساب. 
    التنبیه على أن الشیخ شرح معىن هـذه املسـألة يف

 . شرح كتاب فضل اإلسالم
القدح يف بعض الصاحلني بالقدح فیمن : املسألة التاسعة عشرة

 .ینتسب إلیهم
 سألة على من عادى امحد يف العقیـدة  سریان هذه امل

 .والسلوك
  ا على بعض أتباع املذاهب األربعةانتقـاص  (سریا

 ).األئمة األربعة من جراء أتباعهم
 تنقص بعض الصاحلني كعبد القادر اجلیالني واجلنید. 
 وهذا یؤدي إىل  ،أول ما یقدح يف األولیاء: خطأ من

 .القدح يف الدعوة
  املسلمنيالقدح يف اإلسالم بفعل. 

 وإنكــاريف خمــاریق الســحرة  االعتقــاد: املســألة العشــرون
 .الكرامات
 انقسام اخلوارق ثالثة أقسام: 

 لألنبیاء. 
 لألولیاء. 
  جرت على ید الكفار والفسقة ومن خرج عن

 .منهج األنبیاء
 :الوجه الثاني من الشریط

 ].تعریف الويل[، ]تكملة تبیني تقسیم اخلوارق[
 على هذه األمة جریان هذه املخاریق. 
 : األسئلــة
حنـن علـى طریقـة أهـل     (ما الفرق بني من قال  .1

 ؟)حنن على طریقة السلف(و) السنة واجلماعة
 هل حيصل كرامة لفاسق وكیف؟ .2
 هل احملذر من التقلید مشاهبة ألهل اجلاهلیة؟ .3
: أسـاس اإلسـالم أربعـة   : ما صحة قول القائـل  .4

 عقیدة وشریعة ومنهاج وأخالق؟
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الـيت تقـوم علیهـا اجلماعـات     ما هـي األدلـة    .5

 اخلاصة؟
یقده بعض الطلبـة يف بعـض اجلماعـات بـالنظر      .6

 هل هذا من اإلنصاف؟ ،ألخطاء أتباعها
یوجــد مــن یقســم املخــاریق إىل أربــع منــها   .7

 .الِفراسة
  سادسالشریط ال

 :الوجه األول
ترك الدخول يف احلـق إذا سـبق   : املسألة الرابعة والعشرون

 .لیه الضعفاءإ
  ولـا تطـرد الـِذین یـدعون     ﴿نزول اآلیة ذكر سبب

ــدون   ــي یریـــ ــداِة والعِشـــ ــم بالغـــ ربهـــ
 .]52:األنعام[﴾وجهه

  ســریان هــذه املســألة علــى كفــار قــریش وكــذلك
 .الیهود

 ا يف هذه األمةسریا. 
 ]من أسباب الصدود عن احلق اتباع الناس للصاد[
 وبني أحد العلماء ذكر نتیجة مناظرة جرت بینه. 

یستدلون على بطالن احلق بسبق : والعشرون امسةاملسألة اخل
 .الضعفاء
 عالقة هذه املسألة باليت قبلها. 

حتریف كتاب اهللا من بعد ما  :املسألة السادسة والعشرون
 .عقلوه

 سریان هذه اخلصلة يف الیهود. 
 ذكر مذاهب العلماء يف حتریف التوراة واإلجنیل: 

  جهة املعىن وهو قول شیخ اإلسالم التحریف من
 .ابن تیمیة

 التحریف بزیادة ونقص لأللفاظ. 
 باملعىن واللفظ وهو الصحیح فیما  حتریف

 .یظهر
  سریان هذه اخلصلة يف هذه األمة من ناحیة التأویل

 .ومثاله ما یكثر من تأویل الصفات
الكالم على ابن العربي يف تفسريه لالستواء يف عارضة [

 ].األحوذي
 :سئلـــةاأل

 ؟) 8(و) 25(و) 10(الفرق بني املسألة  .1
 اجلين إذا أسلم هل تقبل شهادته؟ .2
أین كالم شیخ اإلسالم أن التحریف يف الكتب يف  .3

 املعىن دون اللفظ؟
 :الوجه الثاني من الشریط 

بعض طلبة العلم یقول أنا ال أخالط إال من  .4
 فیه خري فیرتفع على العوام؟
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ته ونفخت ِفیِه ِمن فإَذا سوی﴿شرح اآلیة  .5

وقول اإلمام استووا للمصلني وغري ذلك؟  )1(﴾روِحي
 .إىل وعلى: وفیه كالم على تعدیة استوى بـ

الكالم على مناهج التوحید يف جامعات  .6
 .السعودیة

 .معاملة العمال األجانب ملن له سلطة .7
هل جيوز إدخال مشرك أو كافر إىل جزیرة  .8

 العرب؟
 .یتهممعاملة الكفار وحت .9

  سادسالشریط ال
 :الوجه األول

تصنیف الكتب الباطلة : املسألة السابعة والعشرون
 .ونسبتها إىل اهللا

 تصنیف الكتب على قسمني: 
 الزیادة يف الكتب املنزلة. 
 جعل كتب كالشرح للكتب املنزلة. 

 سریان هذه املسألة يف الیهود. 
 سریان هذه املسألة يف هذه األمة. 

 ز والنصريیةيف الروافض والدرو. 
الغایة احلقیقة من [، ]سبب كراهة السلف للتصانیف[

 ].التصنیف
 تصنیف التفاسري عند خمتلف الفرق. 

 سریان هذه املسألة يف وقتنا احلاضر يف أهل الفكر. 
ذكر منع الشیخ [ ].الكالم على تفسري الفخر الرازي[

 ].ابن باز لتفاسري الصابوني
 :الوجه الثاني من الشریط

ال یقبلون إال احلق الذي مع : الثامنة والعشرون املسألة
 .طائفتهم

 سریان هذه املسألة يف الیهود. 
 وجود إجنیل فیه [ .سریان هذه املسألة يف النصارى

 ].ال تعرتف به النصارى بشارة بالنيب حممد 
  سریان هذه املسألة يف هذه األمة ومنها بعض أتباع

 .املذاهب األربعة
 بد الوهاب يف الرد على من طریق الشیخ حممد بن ع

 :خيالفه
 ذكر ما علیه طائفته. 
  تبیني أن املقصود من كالم العلماء هو

 .إفهام األدلة
مع ذلك فهم ال یعلمون ما : املسألة التاسعة والعشرون

 .علیه طائفتهم
 شرح لطریقة الرد السابقة. 

 االجتماعوهي من العجائب؛ تركوا : املسألة الثالثون
 .رحهم مبا لدیهمفعاقبهم اهللا بف

 ذكر أسباب التفرق: 
                                                

 .72:، ص29:احلجر)1(
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 فنسوا حظا ِمما ُذكروا بِه ﴿ :العلم
إلى فَأغرینا بینهم العداوة والبغضاَء 

 ].14:املائدة[﴾یوم الِقیامِة
 وما تفرقوا إلا ِمن بعـِد مـا   ﴿: البغي

ــا  ــم بغیـــــ جـــــــاَءهم الِعلـــــ
 .]14:الشورى[﴾همبین

 بیان أن فرح كل حزب مبا لدیه من عقوبة اهللا له. 
 انتهت الفهرسة حبمد اهللا جل وعال
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 بسم اهللا الرمحن الرحیم

 ]املنت[
ذه أمـور  هـ : رمحه اهللا تعاىلالشیخ حممد بن عبد الوهاب قال 

أهل اجلاهلیة من الكتابیني واألمـیني   خالف فیها رسول اهللا 
 :م عن معرفتهامما ال غىن للمسل

      ه الضد   یظهر حسن فالضد
.......................... 

 وبضدها تتبني األشیاء        ........................
فأهم ما فیها وأشدها خطرا عـدم إميـان القلـب مبـا جـاء      

فإن انضاف إىل ذلك استحسان ما علیه اجلاهلیـة   ،الرسول 
﴿والـِذین آمنـوا بالباِطـل     تعـاىل  كمـا قـال   ،ت اخلسارةمت

 ]52:العنكبوت[وكفروا باللِه ُأولِئك هم الخاِسرون﴾
أم یتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعـاء اهللا  ) املسألة األوىل(

وعبادته یریدون شفاعتهم عند اهللا، بظنهم أن اهللا حيب ذلـك،  
عبدون ِمن دون اللـِه  الصاحلني حيبوم كما قال تعاىل ﴿وی وأن

ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلـاِء ُشـفعاؤنا ِعنـد    
وقال تعاىل ﴿والِذین اتخـُذوا ِمـن دوِنـِه     ،]18:یونس[اللِه﴾

َأوِلیــاَء مــا نعبــدهم إلــا ِلیقربونــا إلــى اللــِه       
  .]3:مرالز[زلفى﴾

فــأتى  ،وهــذه أعظــم مســألة خــالفهم فیهــا رســول اهللا 
الذي أرسل بـه مجیـع الرسـل،    باإلخالص، وأخرب أنه دین اهللا، 

من فعـل مـا   أن وأنه ال یقبل من األعمال إال اخلالص، وأخرب 
 .استحسنوا فقد حرم اهللا علیه اجلنة ومأواه النار

، سلم وكافرفرق الناس ألجلها بني موهذه هي املسألة اليت ت
وعندها وقعت العداوة وألجلها شرع اجلهاد، كما قال تعـاىل  
﴿وقــاِتلوهم حتــى لــا تكــون ِفتنــٌة ویكــون الــدین كلــه  

 .]39:األنفال[ِللِه﴾
 ]الشرح[

 رب العاملني، محدا كـثريا  احلمد هللا، بسم اهللا الرمحن الرحیم
وأشهد أن  ،حده ال شریك له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وطیبا

صلى اهللا علیه وعلى آلـه وصـحبه وسـلم    حممدا عبده ورسوله 
 .تسلیما إىل یوم الدین

 :أما بعد
 لكنه اشتمل علـى مسـائلَ   ،فهذا الكتاب قلیل الصفحات

ریقات يف هذه الرسالة هـي  هذه الو بل إّن ،اتمن أهم املهم
الناس من جهالـة   صعث لیخلِّإمنا ب النيب  ألّن ؛ینأصول الد

 .یني على أنواع مللهم وأصناف حنلهماجلاهل
ه وأمر به رسـولُ  ،جل وعال مر به اُهللافإذن هي خالصة ملا َأ

 .املشركني والكفار أن یرتكوه 
وهذه الرسالة هي مسائل؛ املسألة منها قد تكون بضـعة  

  .إىل كلمتني أو ثالث لُِّقأسطر، وقد َت
جیـز یكشـف عـن مرامیهـا     تناوهلا بالشرح؛ بشرح وقد و

 ،يوِسُللفي حممود شكري األمة العراق الشیخ السومعانیها عال
لكنه يف كثري من األحناء واملواضع مل  ،وهو شرح مطبوع متداول
  .یكشف الكشف الذي ینبغي
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ماجستري يف شـرح هـذه   ل رسالة وهناك من إخواننا من سج

ولیس مـن   ،رتىوال شك أا حتتاج ذلك لعظمها كما س ،املسائل
 .رأى كمن مسع

مسائل اجلاهلیة الـيت  “ّمساها الشیخ اإلمام رمحه اهللا تعاىل 
  ”أهل اجلاهلیة خالف فیها رسول اهللا 

اجلاهلیني الذین یریدهم بقولـه   وكما ذكر يف املقدمة أّن
هم األمیون یعين مشركي العرب وأصناف أهـل   ”أهل اجلاهلیة“

ة واـوس وأنـواع أهـل    وكذلك غريهم مـن الصـابئ   ،الكتاب
  .امللل

 ،مبـا یسـتحقه  و ،واجلاهلیة راجعة إىل اجلهل باهللا جل وعال
وهذه اجلاهلیة هي كل ما كان  ،ومبا حيبه من الدین والطاعة
مما خالفوا فیه الدین املشـرتك   علیه الناس قبل رسول اهللا 

للرسل صلوات اهللا وسالمه علیهم أو ما شرعه من الدین احلـق  
فیشرتك يف ذلك ما كان علیه أهل اجلاهلیة  .نة رسلهعلى ألس

وأهل اجلاهلیـة   ،وأهل اجلاهلیة من أهل الیهود ،من العرب
وأهل اجلاهلیـة مـن    ،وأهل اجلاهلیة من اوس ،من النصارى

 .وهكذا إىل مجیع أنواع أهل امللل ،الصابئة
 ،اجلاهلیة غالب إطالقها يف الكتاب والسنة یعىن هبا احلال

  .عىن هبا صاحب احلالتطلق ویوقد 
 یعـين الصـفة    ،وهو أن تطلق ویعىن هبا احلال ؛فمن األول

اليت هي راجعة إىل نفي العلم واإلغراق يف اجلهل مبـا أنـزل   
هـذه اجلاهلیـة الـيت هـي احلـال       ،اهللا جل وعال على رسـوله 
ألبي ذر حني عیر رجال أسود وهـو   والصفة منها قول النيب 

أعیرتـه  «بأمه، قال علیه الصالة والسالم  -الراجحب–بالل 
وكذلك قوله علیه الصـالة   ،»بأمِه؟ إنك امرؤ فیك جاِهلیة

وكـذلك قـول    ،»ثنتان من أميت من أمر اجلاهلیـة «والسالم 
 ”كان نكاح الناس يف اجلاهلیة علـى أربعـة أحنـاء   “عائشة 

لك ویدل لـذ  ،وحنو ذلك من احلادیث اليت فیها ذكر اجلاهلیة
َأفحكم الجاِهِلیِة یبغون ومـن َأحسـن ِمـن    قول اهللا جل وعال ﴿

فإنـه يف هـذه    ،]50:املائـدة [﴾ اللِه حكما ِلقوم یوِقنـون 
 .النصوص یعىن باجلاهلیة احلال والصفة

 فیقال فالن جاهلي، كما یقـال   ،وقد یراد هبا ذو احلال
ن بذلك أنه هـو اجلـاهلي   یریدو ،ر جاهليعامرؤ القیس شا

 .الفرتة اليت هي اجلاهلیه املطلقةعیشه يف تلك ل
 

 :واجلاهلیة تقسم باعتبارات
 فتارة تنقسم إىل قسمني: 

 .وهي اجلاهلیة املطلقة
 .واجلاهلیة املقیدة

 وتارة تقسم إىل ثالثة أقسام وهي: 
 .جاهلیة يف املكان
 .جاهلیة يف الزمان
 .جاهلیة يف األشخاص

 :واملقیدة ةوىل وهي اجلاهلیة املطلقفالقسمة األ
الكاملــة مــن مجیــع الوجــوه بأحــد : باملطلقــةعين نفــ

  .الثالث االعتبارات
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لوجـوه، إمـا مقیـدة    یعين املقیدة بوجه من ا: واملقیدة

 .، أو ببعض الصفاتمبكان، أو بزمان، أو بشخص
  :قیدةفاجلاهلیة يف املكان تكون مطلقة وم -1
، هذه دار احلرب، بالد الكفارملطلقة يف بالد الكفار؛ فا

؛ ألجـل أـا دار   واملكـان جـاهلي   ،یقال هلا أمكنة جاهلیة
  .كفار

وقد یكون املكان فیه جاهلیة مقیدة ببعض األمور كمـا  
نه ال یزال فیهم بعض خصال اجلاهلیـة  فإهو يف بالد املسلمني، 
، أو هلیة، تكون مقیدة ببعض األشـیاء فیكون فیهم بعض اجلا

األمكنة دون بعض، تقول البلد الفالني من بالد  مقیدة ببعض
 أو بلد أصبح جاهلیا إذا رجع أهلـه  ،املسلمني فیه جاهلیة

 .وارتدوا عن اإلسالم إىل الشرك
  :وجاهلیة الزمان أیضا مطلقة ومقیدة -2

فاجلاهلیة يف الزمان املطلقة هي مـا كـان قبـل مبعـث     
كل ما كان یعين  ؛كانت جاهلیة مطلقة يف الزمان رسول اهللا 

قال هلا جاهلیـة  ی -بعثة النيب  هدحو- قبل زمن الرسول 
 .بإطالق

واجلاهلیة املقیدة بالزمان هذه هي اليت تكـون يف بعـض   
ظهور خصال اجلاهلیة يف وقت دون وقت، لكنها جاهلیة مقیدة 

 ،یعين مقیدة بوقت ظهرت فیه خصال اجلاهلیـة  ؛ولیست مطلقة
 )2( ....الوقتبفتكون مقیدة 

أو ) جباهلیة القـرن العشـرین  (فال یصح إطالق من أطلق 
ألنـه بعـد    ،حنوها من العبارات اليت یستعملها من مل یـدقق 

وال یزال يف أمته  ،انقضت اجلاهلیة املطلقة بعثة رسول اهللا 
فلـیس مث جاهلیـة    ،من ینافح عن هذا الدین ویرفع رایتـه 

منسـوبة إىل   وإمنا تكـون  ،كالقرن العشرین منسوبة إىل زمن
وقت من األوقات فیما إذا ظهـرت بعـض الصـفات مث جياهـدها     

یعـين   ویظهر علیها أهل احلق باإلنكـار فـال تصـبح جاهلیـةً    
  .الزمن

فمثال تقول القـرن العشـرین ظهـرت فیـه أنـواع مـن       
جاهلیـة القـرن    :لكـن مـا نطلـق نقـول     ،اجلاهلیات كثرية

أخرب بأنه   والنيب ،ن بكاملهمألن هذا إطالق للز .العشرین
مـن  على الحق ظـاِهرین ال یضـرهم   « یَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمِتهال 

» وهـم علـى ذلـك    من خَذلهم حتى یْأِتي َأمـر اهللا  وال خالفهم
 .هؤالء یبینون وینصحون

القسم الثالث جاهلیة يف األشخاص وهي أیضا مطلقـة   -3
  :ومقیدة

 .فاملطلقة يف الكافر
أو يف شـخص يف بعـض حالـه دون     ،واملقیدة يف شخص دون شخص

 ؛»إنك امرؤ فیـك جاِهلیـة  «ألبي ذر  كما قال النيب  ،بعض
 .یعين بعض خصال اجلاهلیة

 . ذكرها أهل العلم يف هذا املقاماليتهذه التقسیمات 
اجلاهلیة والذي حدا بالشیخ يف هذا األمـر العظـیم    وأهل

املسائل هو ما رواه البخـاري وغـريه    یعين التصدي جلمع هذه

                                                
 .أظن یوجد حذف يف هذا املوضع من الشریط)2(
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أبغض «أنه قال  من حدیث ابن عباس عن النيب  ،عن النيب 
ومبتغ يف اإلسـالم سـنَة   , ملِحد يف احلرم: إىل اهللا ثالثٌة رجالال

فمـن طلـب    »بغري حق لیهریق دمه ئلب دم امرومط, اجلاهلیة
ل اجلاهلیـة فهـو   وابتغى يف اإلسالم سنة یعين مسألة من مسائ

فمن ابتغى شیئا ) إىل اهللا ثالثٌة رجالأبغض ال (داخل يف قوله
من أمر اجلاهلیة وطلبه أو كان فیه ومل یرتكه بعد البیـان  
له فهو داخل يف هذا الوعید الذي أخـرب بـه علیـه الصـالة     

 .والسالم
ذكر هذه توالذین  ،واجلاهلیون الذین خالفهم رسول اهللا 

ننهم وما كانوا علیـه، قـد یكونـون مـن     املسائل لبیان س
العرب كما ذكرت أو من أهل الكتاب أو غريهم كمـا سـیأتي   

 .إن شاء اهللا تعاىلإیضاحه يف مواضعه 
ألنه كما یذكر عن عمـر   ؛وذكر أمهیة معرفة سنن اجلاهلیة

إسـنادا أنـه   رضي اهللا عنه باخلرب مل نعرف إسناده ومل جند له 
يف اإلسـالم   أعروة عروة إذا نشـ  إمنا تنقض عرى اإلسالم: قال

فإذا عرف املرء اجلاهلیة وعـرف أنـه    .من مل یعرف اجلاهلیة
جيب علیه أن یتباعد عنها كان أحرى له أن یكون على بینة 
من أمره وال تدخله سنة من سـنن اجلاهلیـة وال مسـألة مـن     

 ال(مسائل اجلاهلیة، وهلذا قال الشیخ رمحه اهللا يف هذه اخلطبة 
ال غـىن باملسـلم عـن معرفـة هـذه      ) سلم عن معرفتهاغىن بامل

األمور؛ ألا أمور دخلت على املسلمني وابتغوا سنة اجلاهلیة 
 ،عن جهل تارة، وعن علم مع عناد واسـتكبار تـارة أخـرى   

وقـول   )وبضدها تتـبني األشـیاء  (وكما ذكر من قول الشاعر 
 وقولـه هنـا   )فالضد یظهر حسنه الضد( الشاعر اآلخر قبله

هذا من كالم عجز بیـت للمنبجـي   ) فالضد یظهر حسَنه الضد(
 :املعروفني یقول يف وصف شخصأحد الشعراء 

والشعر مثل اللیل         فالوجه مثل الصبح مبیض
 مسود

ه والضد یظهر حسَن       فان ملا استجمعا حسنا نص
 الضد

فهذا من الشعر السائر  )وبضدها تتبني األشیاء(قوله  وأما
 املعروف ألبي الطیب املتنيب قالك

 ونذميهم وهبم عرفنا فضله         وبضدها تتبني األشیاء
ثين هبا وميدح هبا أبا علي هارون بن عبد العزیـز  يف قصیدة ی

، ويف بعـض  املتنسكة الذین مـالوا إىل التصـوف  الكاتب أحد 
 .تنبه لذلكعلت وكأا بیت واحد فالطبعات ج

ن هـذه املسـائل أال وهـي أن أهـل     ذكر املسألة األوىل مـ 
اجلاهلیة كانوا یتعبـدون بإشـراك الصـاحلني يف عبـادهتم، يف     

ون العبادة والدعاء یرجون شفاعتهم لظنهم أن الصاحلني حيبـ 
 .ذلك وأن اهللا جل وعال حيب ذلك

ألنتـها   رسالة الـنيب   ؛وهذه املسألة هي زبدة الرسالة
اجلاهلیـة كـانوا    فأهـل مسألة اإلخالص يف الدین، والعبادة 

  .یتعبدون اهللا جل وعال بإشراكهم الصاحلني يف عبادة اهللا
الصاحل یراد به العهد وهو ثالثـة  و .والصاحلون مجع الصاحل

 :أصناف
 .األنبیاء والرسل -1
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  .الصاحلون من البشر -2
 .املالئكة -3

وهؤالء قد وقع يف إشراكهم بالعبـادة طوائـف مـن األمـیني     
وتـارة دعـون    ،عبدون نبیـا فتارة ی ،مشركي العرب وغريهم

قال . یعبدون صاحلا لیس مبلك وال بنيب وتارة ،كاویعبدون مَل
ومنـاة الثَّاِلَثـَة   )19(َأفـرَأیتم اللـات والعـزى    جل وعال ﴿

لـه  وإْذ قـال ال وقال جل وعـال ﴿  ،]20-19:النجم[﴾ الُأخرى
لناس اتِخُذوِني وُأمـي إلهـین   َأنت قلت ِلیاِعیسى ابن مریم َء

ویـوم یحُشـرهم جِمیعـا ُثـم     ﴿ ]116:املائـدة [﴾ِمن دون اللِه
ــول ــانوا    )3(یقــ ــاكم كــ ــاِء إیــ ــِة َأهؤلــ ِللملاِئكــ
نـواع يف عـدة   اآلیات، ذكر جل وعال هذه األ]40:سبإ[﴾یعبدون

أو هذا العمل الذي كـانوا   ةوهذه الشبه ،یات يف القرآنآ
یعملونه من إشراك الصاحلني جاء يف هذه األمة وورثتـه هـذه   

واجلاهلیون حني عبدوا الصاحلني یعين أـم   ،األمة من اجلاهلیني
، تارة یستغیثون هبم، تارة یذحبون هلم تارة ،لیهمإتوجهوا 

وحنـو  ینذرون هلم، تارة یستشفعون هبم، تارة جيعلوم وسائط 
أفعاهلم، وهذه األعمال حكم علیهم اهللا جل وعال أـم   منذلك 

عني مـا حصـل وحـدث يف     هي -أعين األفعال–وهذه هي  ،مشركون
 .بعد القرون املفضلة هذه األمة

هل كان أهل اجلاهلیة یعملون تلك األعمال عن جهل أم عـن  
وكـانوا یعلمـون حججـا     ،علم؟ بل كانوا یفعلوا عن علم

قـال جـل    ،الباطل لیدحضوا به احلـق وهلذا جادلوا ب ،لذلك
، فأهـل  ]83:غافر[فرحوا بما ِعندهم ِمن الِعلم﴾﴿عنهم وعال 

ة مضاد ،اجلاهلیة عندهم علوم ولكنها مضادة لعلم األنبیاء
فرحـوا بمـا   (، قال جل وعال للعلم الذي أنزله اهللا جل وعال

وهلـذا   ،لیس بنـافع  عندهم علم ولكنهف ،)ِعندهم ِمن الِعلم
فإمنـا حيـاجهم    ،أهل التوحید يف األزمـان املتـأخرة   من حاج

بشبه مثل الشبه اليت كانت عند أهل اجلاهلیة وواجهوا هبـا  
ومن أعظمها ما قال الشـیخ رمحـه اهللا تعـاىل يف     ،رسول اهللا 

مــا نعبــدهم إلــا ِلیقربونــا إلــى اللــِه  ﴿قولــه تعــاىل 
من أعظمها مسألة الشفاعة، طلب الزلفى  ].3:الزمر[زلفى﴾

جـد أن منـهم طائفـة    تإىل اهللا جل وعال بأولئـك الصـاحلني، ف  
ــاحلني، إىل     ــاء، إىل الص ــه إىل األولی ــن ال نتوج ــون حن یقول

وإمنـا   ،األنبیاء، ألجل أم یستقلون بالنفع أو بدفع الضر
قـام  ألجـل مـا هلـم مـن امل     ؛نتخذهم شفعاء عند اهللا جل وعال

الرفیع عند اهللا جـل وعـال وهـذا األصـل هـو الـذي یفعلـه        
املتأخرون، املشركون من هذه األمة حیث إم یزعمون أم ما 

ون تلك الواسطة وذلك العمل ویسم ،اختذوا أولئك إال واسطة
یسمونه توسال، والتوسل شيء واختـاذ الواسـطة شـيء آخـر،     

جـل وعـال   عندهم شبه وحجج ولكنـها داحضـة كمـا قـال اهللا     
 ،]5:غـافر [﴾وجادلوا بالباِطل ِلیدِحضوا بِه الحق فَأخْذتهم﴿

؛ یعـين بعضـهم یتوجـه إىل    وهم تارة یعبدون عبادة مستقلة
یتوجهون ألجـل   ،إىل العزى ،إىل الالت ،، إىل الصاحلنياألولیاء
فیصرفون بعض العبـادات هلـم    ،اد هلم منزلة عند اهللابأم ع

  .تقالال، وتارة یتخذوم واسطةاس

                                                
 .)نقول, حنشرهم(شیخ حفظه اهللا قال ال) 3(
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فإذن هذه املسألة هي أعظم املسـائل الـيت خـالف فیهـا     

 ،بـاإلخالص  ، فإن اهللا جل وعال أمـره أهل اجلاهلیة رسول اهللا 
قـل  فقال جل وعال آمـرا نبیـه ﴿   ،وأن یأمر الناس باإلخالص

ِمـن   فاعبـدوا مـا ِشـئتم   )14(الله َأعبد مخِلصا لـه ِدیِنـي  
ومـا ُأِمـروا إلـا    وقـال جـل وعـال ﴿   ] 15-14:الزمر[﴾دوِنِه

وقـال   ،]5:البینة[﴾ِلیعبدوا الله مخِلِصني له الدین حنفاَء
ُأِمـرت َأن َأعبـد اللـه مخِلصـا لـه       )4( ]إنـي [قل جل وعال ﴿

 ،]12-11:الزمـر [﴾المسِلِمني وُأِمرت ِلَأن َأكون َأول)11(الدین
 ،وهكذا يف آیات كثرية یأمر اهللا جل وعال بـإخالص الـدین لـه   

خالفوا ذلك  ،والتوجه إلیه وحده دومنا سواه ،ونبذ الشرك
  .فأشركوا

 ،ما معىن الشرك؟ أم جعلوا هللا جل وعال ندا يف العبـادة 
حسان هو الشبیه والنظري كما  دوهذا هو الشرك األكرب، والِن

  :، قاليف هجائه
 له بند       فشركما خلريكما الفداء أهتجوه ولست

فمن جعـل أحـدا مـع اهللا مثـیال      ،یعين لست له مبثیل وال نظري
وقـد   ،ونظريا هللا يف العبادة والتوجه فقد سواه باهللا جل وعال

أشرك بذلك الشرك الذي حكم اهللا جل وعال بـه علـى املشـركني    
 .ت علیهم اجلنةمروأم ح بأم من أهل النار

قال جل وعال خمربا عن احتجـاج املشـركني وقـوهلم آلهلتـهم يف     
تاللِه إن كنا لِفـي  قال جل وعال يف سورة الشعراء ﴿ ،النار

 ،]98-97:الشـعراء [﴾إْذ نسویكم برب العالِمني)97(ضلال مبني
هم بـرب العـاملني، وهـذه    فأخربوا عن أنفسهم أم سووا آهلت

ألـم   ؛التسویة تسویة يف حمبة العبادة، تسویة يف العبـادة 
عبدوا اهللا وعبـدوا غـريه،    ،توجهوا إىل اهللا وتوجهوا إىل غريه

 ،صرفوا بعض أنواع العبادة هللا وصرفوا بعضا آخرا لغـري اهللا 
د، أـم جعلـوا هللا   فهذا معىن التسویة وهو معىن اختـاذ النِّـ  

وهلذا اسـتنكف املشـركون    ،لوا لغريه عبادة أیضاعبادة وجع
مـا ذا   ،بكلمـة التوحیـد ال إلـه إال اهللا    ملا أتى الـنيب  

ــالوا؟ ﴿ ــيٌء   ق ــَذا لَش ــدا إن ه ــا واِح ــَة إله ــل الآِله َأجع
  .]5:ص[﴾عجاب

والیوم إذا رأیت فإنه قد دخـل هـذا األمـر یعـين هـذا      
مـن ثالثـة قـرون     مضي حنـو  النوع من الشرك يف املسلمني بعد

  .شیئا فشیئا
هو من أجله دخل هذا النوع من الشرك وأصل البالء الذي 

كمـا   ،أنه فسرت كلمة التوحید بأا دالة على الربوبیـة 
مل جيعلوا كلمة التوحید دالة  ،علیه أهل الكالم ومن تبعهم

وإمنا جعلوها دالة علـى   ،على إفراد اهللا جل وعال بالعبادة
وهلذا جتد يف كتب أهل الكـالم   ،هللا جل وعال بالربوبیةإفراد ا

، اإلله ما عندهم؟ االخرتاعأم قالوا اإلله هو القادر على 
 ال إلــه إال اهللا عنــد أهــل الكــالم. االخــرتاعالقــادر علــى 

. إال اهللا -یعـين علـى اخللـق   - االخـرتاع ال قادر على : معناها
سـَألتهم مـن خلـق     ولِئنوهذا املعىن یقر به أهل اجلاهلیة ﴿

ــز    ــن العزیــ ــولن خلقهــ ــَأرض لیقــ ــمواِت والــ الســ
ولِئن سـَألتهم مـن خلقهـم لیقـولن     ﴿، ]9:الزخرف[﴾العِلیم

                                                
 .إمنا: الشیخ حفظه اهللا قال)4(
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ن اهللا جـل وعـال هـو    أكانوا یوقنون بـ  ،]87:الزخرف[﴾الله

لق شیئا، هلذا احتج غريه ال خي وحده وأّن االخرتاعالقادر على 
َأیْشركون ما لـا یخلـق َشـیئا    بقوله ﴿ جل وعال علیهم ربنا
 .ألم یقرون بتلك املقدمة] 191:األعراف[﴾وهم یخلقون

كذلك أخذ هذا املعىن طوائف من املبتدعة من جنس األشاعرة 
فیقــول أحــد مــن  ،قــرروه يف كتبــهم ،فقــرروه يف كتبــهم

السنوسي يف رسالته اليت یسموا أم الرباهني،  متأخریهم وهو
فمعىن ال إله إال اهللا : یقول یقول فیها يف معىن كلمة التوحید

وال مفتقرا إلیه كـل مـا عـداه إال     ،ال مستغنیا عما سواه
املستغين عما سـواه املفتقـر   هو -هذا كالمه–اهللا، فمعىن اإلله 
ار توحیـد  ملا درس الناس مثـل هـذه صـ   . إلیه كل ما عداه

العبادة عندهم لیس هو معىن كلمة التوحید، احنـرف النـاس   
شیئا فشیئا حىت اختذوا آهلة من دون اهللا، یظنون أن التعلـق  

 –ب ظنـهم سعلى ح- املوتى وسؤال من له جاه عند اهللابأرواح 
وهـذا أصـل الـبالء الـذي دخـل يف       ،سؤاله لیس من الشـرك 

ظـم  شـیدت وع القبور وُأظمت شیئا فشیئا دخل حىت ع ،املسلمني
حىت وصل األمر  ،عتقد أن هلم بعض خصائص اإلهلیةحىت ُأ ،أصحاهبا

يف عهد الشیخ اإلمام حممـد رمحـه اهللا تعـاىل إىل أـم كـانوا      
 ،یعتقدون فیهم أم ینفعون ویضرون استقالال والعیاذ بـاهللا 

 .بل كانوا یشركون هبم يف الرخاء ويف الشدة
أن مشركي أهل زماننا : ده األربعقواعقال الشیخ يف  هلذا

أعظم شركا من مشركي العرب ذلك ألن أولئك كانوا یشـركون  
يف الرخاء وأما يف الشدة فكانوا یوحدون اهللا وخيلصون الدین 

﴿فإَذا رِكبوا ِفـي الفلـِك دعـوا    له كما قال جل وعال عنهم 
إلـى البـر إَذا هـم     الله مخِلِصني له الدین فلمـا نجـاهم  

فـإم  وأمـا أهـل هـذا الزمـان     . ]65:العنكبوت[﴾یْشركون
یشركون يف السراء ويف الضراء كما قال أحد علماء الـدعوة  
حیث ناقش رجال يف تعلق طائفـة مـن النـاس بـابن عبـاس يف      

كما كان قبل الدعوة كانوا یتعلقون به وجيعلونه  ،الطائف
جيعلونـه مسـتغاثا    ،ه حقوق اهللا جل وعالویصرفون ل ،هلم اإهل
إن ابـن  : قـال لـه   ا،مـدعو  ،منذورا له ،مذبوحا له ،به

أهـل   إّن -، یقول لآلخریقول هذا أحد علماء الدعوة–عباس 
یتوجهون إىل  -االعتقادیعين من كان منهم على هذا -الطائف 

یعرفون ابن عباس وال یعرفون اهللا، فقـال الرجـل   ابن عباس 
أمـر قـد ال یظهـر     وهذا. فتهم بابن عباس تكفيمعر: اآلخر

لكـن مـن عـرف مـا علیـه       ،لكثري مـن الناشـئة يف الـبالد   
اخلرافیون يف بعض البقاع يف هذه البالد ويف عريهـا مـن بـالد    

دون يف زیـ بل إم ی ،جيد أن هذا األمر شائع منتشر ،املسلمني
 .أم یعتقدون أن بعض األولیاء هلم الضر والنفع االستقاليل

وهـي   ،هذه املسألة ذكرها الشیخ أول مسألة لعظـم شـأا  
وبتوحیـده جـل    ،بإخالص الدین لـه  الزبدة لرسالة النيب 

ونبذ الشرك الذي كان یفعلـه أهـل    ،به اإلشراكوعال وعدم 
 .اجلاهلیة

بـأن اهللا   إن من فعل ذلك فقد أخـرب الـنيب    :قال رمحه اهللا
جل وعـال خمـربا عـن    حرم علیه اجلنة ومأواه النار كما قال 

بِنـي   وقـال المِسـیح یـا   قول عیسى بن مرمي علیه السـالم ﴿ 
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وربكم إنه من یْشرك باللِه  )5(]ربي[إسراِئیل اعبدوا الله 

فقد حرم الله علیِه الجنَة ومْأواه النار وما ِللظاِلِمني ِمن 
  .]72:املائدة[﴾صارَأن

إذن هذه املسألة هي أعظم املسائل، إذا كانـت هـي أعظـم    
أهـل اجلاهلیـة فكـون     املسائل اليت خالف فیها رسـول اهللا  

زة علیها معتنیة هبا أمت العنایـة یكـون   جعل مركِّالدعوة ُت
ألْن هذه املسألة مـن أعظـم    ؛راثة دعوة املصطفي ذلك من و

أهـل اجلاهلیـة، فـإذا     رسول اهللا  املسائل اليت خالف فیها
 كانت كذلك فغريها من املسائل اليت خالف فیهـا رسـول اهللا   

فعلیـه یكـون ورثـة     ،أهل اجلاهلیة هـي دوـا يف املرتبـة   
من ورثوا عنه العلم النافع إمنا  ،ورثة النيب  ،األنبیاء

یدعون أول ما یدعون ویهتمون أكثر ما یهتمـون بـه هبـذه    
ن النـار وأن  ة وهي أن ینقضـوا النـاس مـ   املسألة العظیم

وذلـك بنـهیهم عـن الشـرك      ،اجلنـة  جيعلوهم ممن یرجـى لـه  
 إیضاح ومعـىن الشـهادة هللا جـل    متوبتوضیح مسألة التوحید أ

وعال بالوحدانیة وما فیها من النفي واإلثبات ومعىن الكفر 
 .بالطاغوت وحنو ذلك من أصول التوحید

يف دعوتــه بغــري  فــتعلم أن مــن توجــه ،إذا كــان كــذلك
بـأمر مل یكـن    اهـتم هبذه املسألة العظیمة فإمنـا   هتماماال

وهلذا جـاء يف حـدیث معـاذ أن     ،به أوال رسول اهللا  اهتمام
إنك تـأتي أهـل كتـاب    «النيب علیه الصالة والسالم قال له 
كمـا يف  » یوحـدوا اهللا  أنفلیكن أول ما تـدعوهم إلیـه إىل   

أو يف الروایـــة  ،صـــحیح البخـــاري يف كتـــاب التوحیـــد
إىل أن شعادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول    «املشهورة

إىل أن یشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول    «أو »اهللا
 .»اهللا

وعلیهـا جيـب أن تكـون     ،فهذه املسألة هي أعظم املسـائل 
ألا هي اليت هبا یتفرق الناس إىل  ؛الدعوة مركزة مهتما هبا

 .ا غريها من املسائل فهو دوا بكثريمسلم وكافر، وأم
جل هذه املسألة تفرق النـاس إىل  أمن  :قال الشیخ رمحه اهللا

مسلم وكافر وهذا یعين أن من أشرك باهللا جل وعـال صـاحلا أو   
ال نتوان عن إطـالق الشـرك    ،غري صاحل فإنه كافر باهللا، كافر

 ألنه ما دام أنه مشـرك بـاهللا   ؛وال إطالق الكفر علیه ،علیه
فإنه یطلق علیه أنـه مشـرك كـافر،     ،جل وعال، فعل الشرك
وال  أموالـه طلـق علیـه ال تسـتباح بـه     لكن الشرك الذي ی

بل ذلك موقوف على البیان، موقـوف علـى    ،یستباح به دمه
الدعوة، البد من البیان والـدعوة قبـل االسـتباحة، لكـن     

ب علیـه أحكـام   رتَّـ حكم علیه بأنه مشـرك وتُ ی ،احلكم علیه
ولكن ال یشهد علیه بأحكـام الكفـار يف    ،كفار يف الدنیاال

النار حىت نعلـم أنـه رد احلجـة     أهلیعين بأنه من  ؛اآلخرة
 ،ها علیه أهل العلممالرسالیة بعد بیاا له بعد أن أقا

 .حتت رایة الكفرأو أنه قاتل 
وطریقتنـا يف هـذا الشـرح ذكـر      ،هذه هي املسـألة األوىل 

یتم معه فهم مرادات املؤلف رمحه اهللا  إیضاح هلذه املسألة مبا
ولیست جمال تقریر املسألة بكل مـا یتعلـق هبـا مـن      ،تعاىل

                                                
 .مل یذكرها الشیخ)5(
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وموطن بیان هـذه املسـائل    ،ألن املقام یضیق عن ذلك ؛فروع

 )6( .لفت يف هذا الشأنكتاب التوحید وغريه من الكتب اليت ُأ
 ] املنت[ 
تعاىل  أم متفرقون يف دینهم كما قال )املسألة الثانیة(

أن ویـرون  وكذلك يف دنیاهم  )7(﴿كل ِحزب بما لدیهم فرحون﴾
ذلك هو الصواب، فأتى باالجتماع يف الدین بقوله ﴿َشرع لكم 
ِمن الدین ما وصى بِه نوحا والِذي َأوحینا إلیك وما وصینا 

ى َأن َأِقیموا الدین ولا تتفرقـوا  بِه إبراِهیم وموسى وِعیس
وقـال تعـاىل ﴿الـِذین فرقـوا ِدیـنهم       ،]13:الشـورى [ِفیِه﴾

، وانا عـن  ]159:األنعام[وكانوا ِشیعا لست ِمنهم ِفي َشيٍء﴾
مشاهبتهم بقوله ﴿ولا تكونوا كالِذین تفرقوا واختلفوا ِمن 

وانـا عـن    ،]105:آل عمـران [ِد مـا جـاَءهم البینـات﴾   بع
واعتِصموا بحبـل اللـِه جِمیعـا     التفرق يف الدنیا بقوله ﴿

 ].103:آل عمران[﴾ولا تفرقوا
 ] الشرح[

فیهـا أهـل اجلاهلیـة بـأم      فصـ هذه املسألة الثانیـة و 
الكرامـة يف  متفرقون يف دینهم ودنیـاهم، عنـدهم العـزة و   

ألنه یدل على استقالل كل مبا عنده، وأنه ال یتبـع   ؛التفرق
لـه دیـن، بعضـهم یعبـد      كـلٌّ  ،أحدا، متفرقـون يف دینـهم  

، بعضهم یعبد الصاحلني، بعضهم ینكر البعث، بعضـهم  كةاملالئ
ه عزیرا، وحنـو  لِّبعضهم یؤ ،جيحد الرسالة بعضهم یؤله عیسى

فبني اهللا جل وعال  ،يف دنیاهمكذلك  ،مل جيتمعواذلك، يف دینهم 
أم شرع لنا من الدین ما جنتمع بیه يف الدنیا، قـال جـل   

الدین ما وصى بِه نوحا والِذي َأوحینـا   َشرع لكم ِمن وعال ﴿
إلیك وما وصینا بِه إبـراِهیم وموسـى وِعیسـى َأن َأِقیمـوا     

قـال شـیخ اإلسـالم     ،]13:الشورى[﴾فرقوا ِفیِهالدین ولا تت
: رمحه اهللا تعاىل يف شرح هذه اآلیة يف قاعدة اجلماعة والفرقـة 

إن األصل األصیل الذي دعا إلیه األنبیاء مجیعا وهو الـدین  
علـى دیـن حـق وعـدم      االجتمـاع ميان املشرتك هـو  املشرتك واإل

ِذي َأوحینـا  والـ وأكد ذلك جل وعال بقوله ﴿. التفرق يف ذلك
فذكر جل وعال ما وصف بـه أمـر املرسـلني بقولـه      )8(،﴾إلیك

 ،)والِذي َأوحینا إلیك(بقوله وما أمر به النيب ) وصینا(
َشرع لكم ِمن الدین ما وصى بِه نوحا والـِذي َأوحینـا   (قال 

فهـذه اآلیـة   ) براِهیم وموسى وِعیسـى إلیك وما وصینا بِه إ
َأن َأِقیموا الـدین ولـا تتفرقـوا    (، باالجتماعفیها األمر 

یعين على مـا   ؛على التوحید باالجتماعوإقامة الدین ) ِفیِه
قـر  وأن ال ی ،بأن ال یكون يف البالد شرك ،دعا إلیه النيب 

ألنـه إذا   ،الـدین  الشرك وأن ال یكون هناك ما حيرم األصـل 
تفرق الناس يف أصل تفرقوا يف الدنیا وال شك، فأهل الشـرك  

فالتفرق يف الـدین   ،ملا تفرقوا يف الدین تفرقوا يف الدنیا
یعـين  –وكذلك التفـرق يف الـدنیا    ،یورث التفرق يف الدنیا

یورث التفرق يف الدین، فأمر  –كما سنوضحه  االجتماعبعدم 
 ؛وعدم التفرق يف الدنیا يف الدین  جل وعال بعدم التفرقاهللا

يف  واالجتمـاع يف األبـدان   واالئـتالف  باالجتمـاع یعين بـاألمر  
                                                

 .انتهى الوجه األول من الشریط األول )6(
 .32:، الروم53:املؤمنون)7(
 .13:، الشورى31:فاطر )8(
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ان یـ ديف األ اجتمـاع  ؛االجتمـاع  مـن فهمـا نوعـان    ،الدین

هلـذا قـال أهـل     ،واجتماع يف األبدان وأحدمها مالزم يف اآلخر
اجلماعـة رمحـة والفرقـة    « اجلماعة يف قـول الـنيب   : العلم
اعة هـو مـا   ذلك من النصوص اليت فیها ذكر اجلم وحنو» عذاب

يف الـدین واجتمـاع يف    اجتمـاع ، یكون مـن جممـوع األمـرین   
فكمـا أن   ،يف األبدان واجتمـاع يف الـدین   اجتماع، الدنیا
ن فـأتى  خالف أهل اجلاهلیة يف أم متفرقون يف الدی النيب 

 ك أمره باالجتماع يف الدنیال، كذبدین واحد خيضع له اجلمیع
لوالهتم وأن ال خيرجوا علیهم كما سیأتي إیضـاحه   واوأن یقر

  .يف املسألة الثالثة
ولا تكونوا كالِذین تفرقوا واختلفـوا ِمـن   قال جل وعال ﴿

جل وعال أنزهلا اهللا ] 105:آل عمران[﴾بعِد ما جاَءهم البینات
قبل مـن الیهـود   مع كون الذین كانوا  على صحابة النيب 

؛ الیهـود علـى   أكثر من سبعني فرقةوالنصارى افرتقوا على 
والنصـارى علـى ثنـتني وسـبعني فرقـة،       ،وسبعني فرقة إحدى

ولـا  (فنهانا اهللا جل وعـال عـن التفـرق يف الـدین بقولـه      
یعين أنه جل وعـال أمـر   ) تكونوا كالِذین تفرقوا واختلفوا

ال نتفرق يف ن وأ ،حید واالعتصام حببل اهللاعلى التو باالجتماع
وأن  ،كلمة التوحیـد  ىالدین وأن جنتمع على الكلمة العظم

 خنـالف عمـا   فیما بیننا حدث خمالف ألصـل اإلسـالم وال   ثال حيد
 .أنزل اهللا على رسوله

واعتِصموا بحبل اللِه جِمیعـا ولـا   اآلیة األخرى يف قوله ﴿
 ،يف الدنیا االجتماعفهذه اآلیة يف ] 103:رانآل عم[﴾تفرقوا

یعين تفـرق بعضـهم عـن     ؛فإن الناس إذا تفرقوا يف الدنیا
بعض بأن أطاع بعضهم طائفة وأطاع اآلخـرون طائفـة أخـرى    

نـتج عنـه جزمـا    ا التفرق يف األبـدان يف الـدنیا   وحصل هذ
مـا تفـرق   لفك ،مث یكون كبرياالتفرق يف الدین ویبدأ صغريا 

وكلما تفرقوا يف  ،الدین نتج عنه فرقة يف األبدان الناس يف
یكون لكل طائفة مطاع ال یقـرون بطاعـة    یعين بأْن-األبدان 

تفرقهم يف دینهم فإم ینتج عن ذلك  -كربائهم من والة األمر
واعتِصموا بحبل اللِه جِمیعا ولـا  (فأمر اهللا جل وعال بقوله 

عـن مـن   ) لا تفرقوا(يف أبدانكم،  )قوالا تفر( ،)تفرقوا
الـذي سـیأتي إن   -واله جل وعال أمركم، هلذا جاء يف احلـدیث  

إن الله یرضى لكـم َثالثـا   «قال  أن النيب  -شاء اهللا تعاىل
وَأن تعتِصموا بحبل اللـِه  , َأن تعبدوه وال تْشركوا بِه َشیئا

كـان  » وأن تناِصحوا من واله اهللا أمـركم , وال تفرقوا جِمیعا
ویعتـربون الطاعـة مذلـة     ،أهل اجلاهلیة یعتزون بـالتفرق 

وهاتان املسـألتان   ،ومهانة كما سیأتي يف املسألة الثالثة
مـع  ا مل یطیعوا والهتـم  فإن أهل اجلاهلیة ّمل ،متصلتان ببعض

املسـألتني متصـلة   كوم مشركني تفرقوا يف دنیاهم ألن إحـدى  
وإمنا تـتم   ،فأتى اهللا جل وعال باالجتماع يف األمرین ،باألخرى

يف الـدین بـأن ال نتفـرق     اجتماعالشریعة باألمرین مجیعا، 
كل فیه، واجتماع يف الدنیا بأن ال یكون يف املسلمني أحزاب ﴿

ئة وهلذا كلما نشأ يف اإلسالم ناشـ  ،)9(﴾ِحزب بما لدیهم فرحون
فإن ذلك یعد مـن   ،عن اجلماعة األوىل وعن النهج األصل ُقرَفُت

                                                
 .32:، الروم53:املؤمنون)9(
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عن دیـن  و واالختالف، إذا كان ذلك عن أراء مستقلةالتفرق 

فرتقـت إىل ثـالث   اوهذا الذي حدث يف األمة ف ،مستقل يف األصول
وسبعني فرقة ثنتـان وسـبعون يف النـار وواحـدة يف اجلنـة،      

یعـين الـيت    ،»هي اجلماعة«من هي یا رسول اهللا؟ قال : قالوا
  .يف دینها واجتمعت يف دنیاها اجتمعت

 ]املنت[
أن خمالفة ويل األمر وعدم االنقیاد له ) املسألة الثالثة(

فضیلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول اهللا 
  وأمر بالصرب على جور الوالة وأمر بالسمع والطاعة هلـم ،

 .ى وأعادوالنصیحة، وغلظ يف ذلك وأبد
وهذه الثالث الـيت فیـه مجـع بینـها فیمـا ذكـر عنـه يف        

إن الله یرضى لكم َثالثا َأن تعبـدوه  « : الصحیحني أنه قال
وَأن تعتِصموا بحبل اللـِه جِمیعـا وال   , وال تْشركوا بِه َشیئا

مل یقـع خلـل يف   و »وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم, تفرقوا
 .ذه الثالث أو بعضهاهبدین الناس ودنیاهم إال بسب اإلخالل 

 ]الشرح[
خلل يف دین النـاس أو   یقع رمحه اهللا الشیخ رمحة واسعة، مل

دنیاهم إال بسبب اإلخـالل يف هـذه الـثالث أو بعضـها، هـذه      
ال یقرون بوالیـة ألحـد    ،الثالثة أهل اجلاهلیة كانوا فوضى

 ام یعتقدون أن الطاعة لبشر مثلهم أـ أل ؛وال یرضون ذلك
 ؟مبا فضل علیه ؟كیف یطیع ویسمع له وهو مثله ،هانةذل وم

ویعتربون عدم الطاعة دلیل العزة ودلیل الكرامـة ودلیـل   
خالف أهـل اجلاهلیـة بـأن أمـر      فخالفهم النيب  ،الرفعة

أمر بطاعتـهم   ،بطاعة والة األمر یعين املسلمني يف غري املعصیة
ق النـاس مـن   رَفـ ی خـرج علـیهم وأن ال  ی وأن ال ،عروفيف امل
وهلذا كان أول من خالف هذا األصل اخلوارج حیث إم   ،حوهلم

ني علي بن أبي طالب رضـي  رجوا عن والیة وخالفة أمري املؤمنخ
أمر بالطاعة قـال   والنيب  ،اهللا عنه بآراء اجتهدوا فیها

وقـال  , »ب ظهركأمسع وأطع وإن أخذ مالك وضر«قال , »أطع«
مـا   ال«: أفال نقاتلـهم؟ قـال   :يف احلدیث اآلخر حینما سأله

 ،إنه یكون علیكم أمراء تعرفون منـهم وتنكـرون  «. »صلوا
أفـال   :قـال . »ضـي وتـابع  ولكن مـن ر فمن أنكر فقد برئ، 

ما أقاموا فیكم «ويف روایة  ».ما صلوا ال«: نقاتلهم؟ قال
روا كفـرا بواحـا   إال أن تـ « ، ويف حدیث آخر قـال ».الصالة

الیـة یصـح   فمـا دام أن الو ، ».عندكم من اهللا فیـه برهـان  
حكـم  علیها اسم اإلسـالم، ومل تنتقـل عنـه إىل الكفـر ومل ی    

بردهتا، فالطاعة والسمع واجبان، وجتمیع الناس حوهلـا مـا   
ألنـه مـا حيصـل للنـاس مـن       ؛دام اسم اإلسالم باقیا واجـب 

مور الدین فإنـه مـا   ولو كان هناك نقص يف بعض أ االجتماع
ضعاف مـا حيصـل مـن املصـلحة مـن      أضعاف َأ االجتماعحيصل من 

، وجدمت أن هذا خ املسلمنيیالتفرق، وأنتم إذا نظرمت إىل تار
خبـروجهم علـى   األصل حزم يف مواضع وكلما ظـن النـاس أـم    

يل املسلم أنه سینتجون خريا فإنه ترتد علیهم وال یكون االو
ال یأتیكم زمان إال «الصالة والسالم كما قال علیه  ،ذلك خري

خرجوا على بين أمیـة  » والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم
ومل یقروا هلم، وقامت دولة بين العبـاس ومـع ذلـك مل تكـن     
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دولة بين العباس كدولـة بـين أمیـة، وهكـذا يف نـزول مـن       

وقـد كـان    ،مبخالفة املشركني يف ذلـك  فأتى النيب  ،الزمان
شركني ینصـح باالجتمـاع وینـهى عـن التفـرق       الواحد من امل
  :فقال أحد منهم

هاهلم ال یصلح الناس فوض ال صراط هلم       وال صراط إذا ج
 سادوا

ولكـن مـا كـانوا     ،كانوا یأمرون بأن یرجعوا إىل كربائهم
بل كانت اجلزیرة العربیـة فیهـا مـن القیـادات      ،یطیعون

حيصـى وال تغـینب عـنكم    ما ال  واالختالف قبل مبعث رسول اهللا 
 .احلروب الدائرة يف اجلاهلیة وأسباب ذلك
وأبدى  :قال رمحه اهللا، إذن فهذا األصل من األصول العظیمة

وأعـاد وغلـظ يف ذلـك، مـن      أبدى فیـه  -یعين النيب – هفی
 »امسع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخـذ مالـك  «التغلیظ أنه قال 

ذا مفسـدته  ؟ ألن أخذ املال وضـرب الظهـر هـ   تسمع وتطیع مل
لكنـك إذا مل   ،علیك وستلقى ربك أنت وهو ویقتص لـك منـه  

تطع تعدى ذلك إىل النـاس فصـار االخـتالف وصـارت الفرقـة      
 . ومعها ال یكون االجتماع يف الدین

يف هذه اجلزیرة قبل دعوة الشیخ رمحه اهللا تعاىل كان الناس 
كـانوا   جهة، كان يف شرق اجلزیـرة العربیـة   متفرقون كل يف

ــدین ــةی ــة العثمانی ــدینون   ،ون للوالی ــا ی ــان يف غرهب وك
إمنـا   ؛ويف وسط اجلزیرة یعين يف جند مل تكن حتت والیة ]لألشراف[

كان لكل بلد أمري ولكل بلد وايل یطیعـه أصـحابه وكـان يف    
نـه يف یـوم واحـد يف بعـض     إذلك من القتال ما تعلمون حىت 

ان تل أربعـة؛ كـ  القرى القریبة من الریاض يف یوم واحد ُق
 ،ث وتوىل اإلمـارة لله ثاتوق ،توىل اإلمارة أمري فقتله واحد

ي كلـها قـرى ال   هو ،وقتله رابع وتوىل اإلمارة يف یوم واحد
  .تزید القریة عن مئات إن كثرت

فأنعم اهللا جل وعال علـى هـذه الـبالد بـدعوة التوحیـد،      
واجتمع الناس يف دینهم ويف دنیـاهم وال شـك أن التفـرق يف    

ق يف الـدین یـورث   رالتفـرق يف الـدین والتفـ   دنیا سیورث 
الفساد حيصل  -كما قال الشیخ–التفرق يف الدنیا وإمنا حيصل 

يف الناس من اإلخالل يف أحد هذه الـثالث أو هبـا مجیعـا؛ إذا    
إذا مل جيتمعوا يف الدین ومل جيتمعـوا يف   ،أشركوا وقع الشرك

نـه  الدنیا، إذا مل یطیعوا والة أمـورهم ومل یناصـحوهم فإ  
، وهذه الثالث أصول عظیمـة  ،یقع االفرتاق يف الدین والدنیا

إن الله یرضـى  « بقوله  كما ذكر مجعها النيب  هذه الثالث
وَأن تعتِصـموا  , لكم َثالثا َأن تعبدوه وال تْشركوا بِه َشـیئا 

ا مـن واله اهللا  وأن تناصـحو , بحبل اللِه جِمیعا وال تفرقـوا 
أن ینفعنـا   جـل وعـال  وهي مسائل عظیمة أسـأل اهللا  » أمركم

من املسـائل العظیمـة   نه إمام هذه الدعوة دائما فیما بی
 ،الــيت حنتــاج إلیهــا وال شــك يف كــل وقــت يف هــذا الزمــان

یعين حبذا لو یكون يف اـالس   ا والتذكري هبا ضروريومذاكرهت
ملسـائل ویقـرأ شـرحها    أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هـذه ا 

 وینظر فیها ویتأمل ألا أشد مـا تكـون   ،لأللوسي أو لغريه
ال غـىن للمسـلم عـن    : حباجة إلیها كما قال يف املقدمة قـال 

 .معرفتها
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أسأل اهللا الكرمي بأمسائه احلسـىن وصـفاته العـال أن ینـور     

وأن یعلمنـا   ،وأن جيعلنا متبعني لنبینـا   ،قلوبنا مجیعا
علـى األذى   أن یرزقنا الدعوة إلیه والصربالعلم النافع و

فیه، وأسأله جل وعال أن جيعل آخر أیامنا خـريا مـن أوهلـا    
إنه ويل  ،وأن جيعل أیامنا يف قرب منه وازدیاد وزلفى إلیه

وأسأل اهللا جل وعال يل ولكم الثبـات إىل   ،ذلك والقادر علیه
 .املمات واالستعداد لیوم لقاه
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبینا

 ] األسئلة[
إن على العـامل أن یعلـم    :ما رأیكم فیمن یقول: یقول /1

منهج السلف الصاحل دون التطرق إىل الفرق الضالة وأصـحاب  
املناهج الضالة أال یدخل يف مقولة عمر رضي اهللا عنـه تـنقض   

 ؟عرى اإلسالم عروة عروة
 ؛یس بصحیح بل هو غلطأن هذا الكالم غري دقیق ول: اجلوابو

مـن   ، الرد على املخالفألن الرد على املخالف يف دین اإلسالم
وأعظم من  ،ألن اهللا جل وعال هو أول من رد ؛أصول هذا الدین
وهو الذي حاجهم بنفسه جـل   ،رسول اهللا ل رد على املخالفني

یقـول شـیخ    ،، فالرد على املخالفني من أعظم القربـات وعال
وهذا صحیح وقد یفـوق  . م أنواع اجلهادظأع وهو من :اإلسالم

یعين أن جماهدة العدو الداخل أعظم  ؛جهاد األعداء اخلارجیني
ه عداوتـ  ٌةألن العدو اخلـارج بینـ   ؛من جماهدة العدو اخلارج

، ومن أعظم العـداوات أن  أما العدو الداخل فهذا قد خيفى
-ینشأ يف املسلمني من یدعوهم إىل غري منهج السـلف ألن هـذا   

كالبدع والشركیات واملناهج الضالة من منحرفة كالرافضـة  
الرد علـى هـؤالء مـن     فإن هذا ال شك أنه -واخلوارج وحنوها
، اخلرافیني الصوفیني أهل الطرق وحنو ذلك كـل  أعظم القربات

وهـو   ،هؤالء الرد علیهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات
تِطع الكـاِفرین  فلا نوع من اجلهاد ال بد منه قال جل وعال ﴿

وجماهدهم بـالقرآن  ] 52:الفرقان[﴾وجاِهدهم بِه جهادا كبريا
أمـا أن یرتكـوا ویسـكت     ،وبالعلم من أعظم أنواع اجلهـاد 

فمىت یعرف احلق؟ إذا سـكت العـامل علـى بیـان ضـالل       ،عنهم
مىت یعرف احلق؟ ألننا جيب علینا أن نرعـى الـدین،    ،الضالني

أهم من األشخاص فإذا كان الرد على فالن حيمي الدین علینا 
وال مفسدة راجحة يف الرد؛ من سفك  -هذا املخالف–محى الدین 
 الرد، فـالرد علـى املخـالفني مـن     عنيفهذا یت ،دماء وحنوه

  .أصول اإلسالم وال شك
فقوله أنه علیه أن یـبني منـهج السـلف دون التطـرق إىل     

 .یحالفرق الضالة كالم غري دقیق وغري صح
 .أحد اإلخوان یطلب أن یفرغ الدرس بعد تسجیله

 .هذا یكون إن شاء اهللا تعاىل
 ؟ يف الدنیا ویسأل عن آیة آل عمران هل هي يف الدین أ /2

واعتِصــموا بحبــل اللــِه جِمیعــا ولــا ﴿وهــي قولــه تعــاىل 
 ].103:آل عمران[﴾تفرقو

روا ِنعمَة اللِه علیكم واْذك؟ ألنه قال ﴿ال هي يف الدنیا، مل
ما كان ] 103:آل عمران[إْذ كنتم َأعداًء فَألف بین قلوبكم﴾

، مـا  الرجل من األوس مع اآلخر من اخلزرج متآلفان متحابان
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كان یرضى الرجل الذي يف املدینة مثال مـن األوس أو اخلـزرج   

لو یأتي , رضىیأتیه واحد من قریش ویسكن مكانه، ما ی أن
وفعل، كان بینهم عداوات مـا بینـهم   ویفعله رمبا فعل به 

بأن نعتصم حببـل اهللا مجیعـا   فأمر اهللا جل وعال  ،تآلف وال حتاب
 .یعين يف الدنیا ؛وال نتفرق

شرع  -یعين املسالة األوىل-ة كر يف الكتاب أن هذه املسألُذ /3
 .من اجلها اجلهاد فأرجو توضیح ذلك

إمنا جاهد لتكون كلمة اهللا هـي العلیـا     ال شك أن النيب
ولیكون الدین كله هللا جـل   ،وكلمة الذین كفروا هي السفلى

وقاِتلوهم حتى لا تكون ِفتنٌة ویكون الـدین  ﴿كما قال ،وعال
وقاِتلوهم حتى لـا  ﴿ويف اآلیة األخرى  ]39:األنفال[﴾كله ِللِه

 ،یعـين مجیعـا   ،]193:البقرة[﴾ویكون الدین ِللِه تكون ِفتنٌة
یاَأیها الِذین آمنـوا ادخلـوا ِفـي السـلم     جل وعال ﴿وقال 
فاملــأمور بــه العبــاد أن خيلصــوا ، ]208:البقــرة[﴾كافــًة

دون هللا جـل وعـال فـإم جياهـ    الدین، إذا ما أخلصوا الدین 
ل هـذه املسـألة جوهـد    جـ ن أم ،جهاد كفر كما فعل النيب 

، ومـن اجلـها تفـرق    وأمـواهلم ستبیحت دماؤهم املشركون وُا
الناس بني مسلم وكافر فالـدعاء بـأي شـيء أبیحـت؟ ألجـل      

اء املشركني أبیحت ألجل أـم مشـركون ألجـل أـم     مد ،الكفر
فهذه املسألة هي اليت جياهـد مـن    ،یشركون مع اهللا آهلة أخرى

 .اهد ألجلهأجلها ألا أعظم ما جي
، املطلـق بالنسبة لقولكم يف اجلاهلیة بالنسبة للزمـان   /4

أنا -. ول جباهلیة القرن العشرینقوتعلیقكم على عدم دقة 
أال  -ما قلت أن القول غري دقیق أنا قلت أنه غلط من أصله

 حتمل على أن معظم الناس الیوم يف جاهلیة؟
خ حممـد يف  هذا أیضا غلط آخر، الشیخ رمحه اهللا تعاىل، الشی

وال : قـال  ،وقته الذي اجلاهلیة فیه أكثر من هذا الزمـان 
إال  ارتـدوا النـاس   وأّن ،أقول إن أكثر الناس على الشرك

وهذا الذي نعتقده، خبالف مـا ینقـل عـن     .طائفة كذا وكذا
أم یعتقدون أن من هم خالفهم أم  ،الدعوة يف بعض األمصار

فإنين مل أكفـر إال مبـا   : مشركون، یقول الشیخ رمحه اهللا تعاىل
فقولـه هنـا    .وأكثر األمة واحلمد هللا لیس كـذلك  ،أمجع علیه

كـالم  هـذا  ) ى أن معظم الناس الیوم يف جاهلیةأال حتمل عل(
، قد یكون يف بعضهم جاهلیة لكن معظم النـاس يف  لیس بصحیح

یعـين جاهلیـة   ) يف جاهلیة(ألن قوله  ؛جاهلیة هذا غري دقیق
علـى أن   :ألنه لو قال األخ ؛، وهذا غلطكاملة؛ یعين الكفر

أما أن  ،معظم الناس عندهم خصال من اجلاهلیة لكان صحیحا
 .یقال يف جاهلیة الیوم فهذا تعبري ال یستعمله أهل العلم

یصرب علیه عندما یتعدى اإلمام بالضرب وأخذ املال یقال  /5
 ؟ فهل یصرب علیه أیضا لكن لو مس الِعرضو، كما قال النيب 

 .هذه جمملة حتتاج إىل تفصیل) لو مس الِعرض(قوله هنا 
الِعرض إذا كان بالتعدي علـى العـرض مباشـرة فإنـه      مس
یعين أتى وايل من الوالة ودخل یرید  ؛ل املرء دون ِعرضهیقاِت

تقاتـل دون ذلـك، فـإن     اأن یأخذ زوجتك أو یتعدى علیهـ 
 .ك فأنت شهیدُقتلت دون عرِض
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عىن أن یكون هناك مثل ما یكون يف مثل هذا أما مس العرض مب

ویفسـد األعـراض    ،الزمان اإلعالم وحنوه الذي یفسد النسـاء 
هذا لیس متعینـا وال   ألّن ؛فهذا الشك أنه ال یدخل ضمن األول

ن بالدین، وهـذا  موجها لواحد بعینه، وإمنا علیه أن یتحص
ر يف من جنس الفنت ومن جنس أنواع البالء واملعاصي اليت تنتش

وهـذا ال خيـرج بـه املـرء عـن       ،الناس بأمر الوالة وحنـوهم 
 فكیف إذن ال یصرب علیه؟  ،اإلسالم

 .فإذن العبارات املة ینتبه أصحاهبا
نالحظ بعض الطبعات فیها زیادة وحذف : هذه مالحظة جیدة /6

 .ونقص
، ت الكتاب بعضـها یزیـد وبعضـها یـنقص    هذا صحیح طبعا

األلفاظ بـل أن بعـض الطبعـات يف     يف بعض اختالفبعضها فیه 
وبعضها فیها مائـة   ،ذكر قریب من مائة مسألة تزید قلیال

وعشرون مسألة أو تزید، فعلیه أن یقبل بني ما نقرأ ومـا  
 .عنده ویضیف

العبـاد   مـن  نرجو توضیح ما إذا كان املصر علـى كفـر   /7
 بعد أن بني له األمر وما ،اجلاهلیني دعاة الصاحلني واألولیاء

أنه قاتـل حتـت    أو ،هو علیه مث أقر وأصر على ما هو علیه
رایة كفر، هل تنطبق علیـه أحكـام الكفـار يف اآلخـرة أم     

 یبقى كمن مل یبني له؟
صحة ما قاتـل   امعتقد یةأن من قاتل حتت رایة كفر: اجلواب

ألجله ولو مل یصله البیان مبفرده فإنه إذا مات یشهد علیه 
الصدیق ومن معه مع املرتـدین   ؛بالنار، كما فعل الصحابة

م حىت یشهدوا بأن قتالهم هملا أسروا من أسروا قال ما تركو
وأن قتلى املسلمني يف اجلنة، فمن قاتل حتـت رایـة    ،يف النار

ده كفر غري مكره معتقد صحة ما قاتل له ولو مل یبني له مبفر
أما  ،بالنار علیهشهد ، یفإنه یكون كافرا ظاهرا وباطنا

 .معهم ومل یقاتل وحنو ذلك فهذا لیس له هذا احلكمإذا خرج 
هل كل املسائل اليت ذكرها : أیضا هذا سؤال جید یقول /8

 املؤلف خمرجة من امللة؟
على ما هـو شـرك أكـرب،     ال، هذه املسائل اشتملت: اجلواب

صغر، وما هـو بدعـة ومـا هـو     أ، وما هو شرك وما هو كفر
ن شـاء اهللا تعـاىل   ا إاشتملت على هذه األنواع سیأتین .حمرم

التقلید يف املسـألة الرابعـة    ، بعضها مثلكل هذه األنواع
إن دینهم مبين على أمور أعظمها التقلید، التقلیـد  : قال

على النحو ذاك حمرم، قد یكون شركا أكرب، إذا كان تقلیدا 
إذن هــذه املســائل ال تأخــذ . وحنــوه يف التحلیــل والتحــرمي

ذكرهــا الشــیخ يف مســائل  املســألة تقــول أــا شــرك ألنــه
هذه خصال كان علیها أهـل اجلاهلیـة بعضـها     ،ال ،اجلاهلیة

 .یكون شرك وبعضها لیس كذلك
مـا یـرد ومـع كثـرة إیضـاحه       اكثرياحلقیقة هذا سؤال  /9

: فال أدري سبب إثارته دائما، یقول ،وبیانه ما زال یورد
ن ولوا أنكم تسألون عادائما يف األسئلة حت–مارأیك مبن قال 

یك عـن قـول مـن قـال إن     أما ر -القول لكن مبن قال نرتكه
الشیخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا خرج علـى العثمـانیني،   

 وكیف نرد علیهم؟
 :اجلواب من جهتني
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أنه كما ذكرت لكم َنجـد يف وقـت الشـیخ مل    : اجلهة األوىل

هـ وهـي   260بل إن جندا من سنة  ،تكن حتت والیة العثمانیني
الیة، ال والیـة العباسـیني ال والیـات أخـر، كانـت      لومل ختضع 

لوقـت وطائفـة   علیها بعض اخلوارج من ذلك ا طمستقلة، تسل
، یعين استقلت مل تدخل حتـت طاعـة مـن    من أهل الیمن وحنوها

ضـعوا  جـرب أهلـها ومل خي  لـم ی فذلك الوقت، فكانوا يف تفرق 
ة ، ملا ظهرت الدولـة العثمانیـ  لبیعة وإمنا كانوا مستقلني

فمـا خضـعوا حتـت اخلالفـة      ،كانت جند كـل بلـد هلـا أمريهـا    
كانـت علـى   ألنه أول ما قامـت  العثمانیة يف أول ما قامت 

 .احنرفتلك ذصحیح بعد إسالم 
 ،أتى الشیخ وهم على هذا النحو كل بلد هلـا أمـري  هذا ملا 

األحساء واملنطقة الشرقیة  خبالفما یقرون بطاعة لبين عثمان 
الیة للعثمـانیني، والـوايل علـى األحسـاء     وهؤالء یقرون للو

وحنوهم كان عنـدهم نـوع    ]األشراف[وحنوها حتت والیته، كذلك 
 ،استقالل لكنهم حتت الوالیة العامة، أما جند كانت مسـتقلة 

 .هذا من جهة
أن يف وقت الشـیخ رمحـه اهللا تعـاىل كـان     : اجلهة الثانیة

لصـوفیة  العثمانیون یدعون إىل الشرك األكـرب وإىل الطـرق ا  
بادهتـا ینفقـون   عون ذلك وینفقون على القبور وعلـى  بوحيب

فمن هذه اجلهة لـو كانـت جنـد داخلـة حتـت       ،علیها األموال
الوالیة ملا كان هلم طاعة ألم دعـوا إىل الشـرك وأقـروه يف    

) سـنة األوىل  250(عهودهم األخرية، أما يف املائتني سنة األوىل 
، لكـن ملـا يف   جلملة جیدین، یعين كانوا يف اكانوا على منهج

تقریبا ومـا بعـدها ملـا كثـر الشـرك يف       1100كان يف سنة 
 ،املسلمني هم كانوا ممن یؤیدون ذلك تأییدا وینفقون علیـه 

حسـب التسـمیة   –لفـاء العثمـانیني   وقد وجد من أقـوال اخل 
والة بين عثمان وجـد منـهم مـن یكتـب أدعیـة يف       -الشائعة

 .ولیاء وحنو ذلكاألبأو استغاثة  استغاثة بالرسول 
والثانیـة فـرع    ،فاجلهة األوىل هي املعتمدة اليت ذكرت لك

 .عنه
 هل أن نقول أن أهل اجلاهلیة األولني يف عهد الرسـول   /10

 كانوا یعلمون أم على باطل؟
بصحیح كما یقول إمام الدعوة لیس كفر من كفر  ]لیس[هذا 

تقلیـد   ؛دتقلیعن منهم عن عناد واستكبار بل بعضهم كفر 
بـل   األكابر وبعضهم من أجل عدم العلم، قـال جـل وعـال ﴿   

فلـم   .]24:األنبیاء[﴾َأكَثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون
یكونوا یعلمون أم على باطل، ذلك القلـة منـهم كـانوا    
یعلمون لكنهم كـانوا مسـتكربین لكـن األكثـرون كـانوا ال      

 ، دعـا الـنيب   ان العام، أزل القرآنني هلم البییعلمون ب
 . الناس فمن صد فهو كافر مشرك

خنتم هبذا ونسأل اهللا جل وعال أن ینفعين وإیـاكم وصـلى اهللا   
 )10( .وسلم على نبینا حممد

 ]املنت[
االستدالل على بطـالن الشـيء بأنـه مل    ) املسألة الثامنة(

تبعـك  یتبعه إال الضـعفاء كقولـه ﴿قـالوا َأنـؤِمن لـك وا     
                                                

 .انتهى الشریط األول)10(



27 شرح مسائل اجلاهلية
﴿َأهؤلاِء من الله علیهم  وقوله ،]111:الشعراء[الَأرَذلون﴾
فرده اهللا بقوله ﴿َألیس الله بَأعلم ] 53:األنعام[ِمن بیِننا﴾
 ] 53:األنعام[بالشَّاِكرین﴾

اإلقتداء بفسقة العلماء فأتى بقوله ) املسألة التاسعة(
ِذین آمنوا إن كـِثريا ِمـن الَأحبـار والرهبـان     ﴿یاَأیها ال

ــبیل    ــن س ــدون ع ــل ویص ــاس بالباِط ــوال الن ــْأكلون َأم لی
وبقوله ﴿لا تغلـوا ِفـي ِدیـِنكم غیـر      ،]34:التوبة[اللِه﴾

ن قبـل وَأضـلوا   الحق ولا تتبعوا َأهواَء قوم قد ضـلوا ِمـ  
 .]77:املائدة[كِثريا وضلوا عن سواِء السبیل﴾

االسـتدالل علـى بطـالن الـدین بقلـة      ) املسألة العاشرة(
 .]27:هود[﴿باِدي الرْأي﴾أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله 

 ]الشرح[
بسم اهللا الـرمحن الـرحیم، احلمـد هللا رب العـاملني، والصـالة      

 .لى نبینا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالسالم ع
اللهم اهدنا فیمن هدیت، وعافنا فـیمن عافیـت وتولنـا    

 .فیمن تولیت
الباطـل   اَنـ روَأ ،اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعـه 
نـا  لنـا مـن أمر  ئ باطال ومنَّ علیما باجتنابه، اللهم هیـ 

، نعـوذ بـك مـن شـرور     رشدا، نعوذ بك من شـرور أنفسـنا  
 .من سیئات أعمالناأنفسنا، و

اليت وذلك أن املسائل يف املعىن العام للمسائل اليت قبلها 
اســتدالل املشــركني وأهــل  ؛قبلــها كانــت يف ذكــر االســتدالل

  .اجلاهلیة على ما هم علیه من الباطل بأنواع من األدلة
 ،فذكر من تلك األدلة أم یستدلون باألثر علـى الصـواب  

  .كان أتباعه هم األكثرین الشيء یعرف بأنه حق إذا ّنوأ
  .وذكر من أدلتهم أم حيتجون باألولني واملتقدمني

 ،وذكر من استدالالهتم أـم اسـتدلوا بقـوم أعطـوا قـوى     
وأعطوا علوما، یستدلون هبم وبأحواهلم على  ،وا أفهاماطأع

  .بیان صالح ما هم علیه وبطالن ما جاءت به املرسلون
وهي أـم یسـتدلون علـى     ،وهذه املسألة هي تلك املسائل

یسـتدلون علـى    ،بطالن الشيء بأنه مل یتبعـه إال الضـعفاء  
وهـذا تنـوع مـن    بطالن الشيء بأنه مل یتبعه إال الضعفاء، 

ویسـتدل هبـا    ،األدلة اليت یستدل هبا أهل اجلاهلیة يف املاضي
كل من كان فیه شعبة من شعب أهـل اجلاهلیـة يف كـل زمـان     

أمر من األمور بأنـه مل یتبعـه    یستدلون على بطالن ،ومكان
وذلك أنه يف ظاهر أفهـامهم أن أهـل الشـرف     ،إال الضعفاء

والسیادة وأهل الرفعة والریادة وأهل الوجاهة واملال هم 
ل للحق وأعرف للحق وأحسـن اسـتدالال   وصأحرى بأن یكونوا أ

وأضـعف   ،فكیف یكون الضعفاء الذین هم أضعف عقـوال  ،علیه
فاستدلوا بـذلك   ؟لون إىل احلق دومكیف یص ،أفهاما عندهم

وأفهـامهم   ،على أن أولئك الضعفاء عقـوهلم لیسـت صـائبة   
وإذا  ،وأم هم أهل األفهام وأهـل العقـول   ،لیست مستنرية

كان كذلك مت هلم الدلیل بأن جاءت به املرسلون إمنا اقتنـع  
 ،ولیس هلـم عقـول مسـتنرية    ،به الذین لیس هلم عقول صائبة

فاسـتدل ذلـك علـى     ،م جیدة وقـرائح قویـة  ولیس هلم أفها
، العلـو یقنع به أهل  مل یقتنع به أهل الفهم، إْذ ،بطالنه
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أهـل املـال، الرؤسـاء، األشـراف،     تنع به أهل اجلاه، قمل ی

 .املأل، وحنو ذلك
وهذا االستدالل يف أصله صحیح شرعا، ولكنهم هم اسـتدلوا  

كیـف  و ،به، فخلطوا ومل یزنوه بـاملیزان الشـرعي الصـحیح   
ذلك؟ صحیح أن كل من كان أوفر عقـال وأجـود ذهنـا وأصـح     

ودونه  ،من كان دونه يف الفهم قرحية أنه یصل إىل احلق، وأّن
ودونه يف إتیان اللب والفهم، هذا یكـون أبعـد    ،يف العقل

وهلذا ذكـر اهللا جـل وعـال     ،من الذي قبله يف الوصول إىل احلق
لكـن هـذا    ،والاملشركني بأنه أعطاهم ألبابا وأعطـاهم عقـ  

األصل ملـا كـان صـحیحا كـان حـال املشـركني معـه منقلبـة         
ع مـن اسـتجاب للحـق وتبـ     ألنه یثبـت بـذلك أنّ   ؛ومنعكسة

ل وهم أهـل األلبـاب وهـم أهـل     املرسلني أم هم أهل العقو
وِتلك الَأمَثال نضـربها ِللنـاس ومـا    ، قال جل وعال ﴿الفهم

ــ  ــا الع ــا إل ــوت[﴾اِلمونیعِقله ــركون مل  ،]43:العنكب واملش
، وإن كانوا عنـد  یعقلوها فثبت أن من عقلها هم العاملون

وما یذَّكر إلا ُأولوا ، كذلك قال جل وعال ﴿أولئك أقل فهما
هـم أولـوا   فالذین یتذكرون ویتبعون الرسـل   )11(﴾الَألباب

 .األلباب وهم أولوا العقول
وأولئك املشركون كیف مل یتم هلم هذا  إذن فهؤالء املشركون

ذلك أم إن ظنوا أم هم  ؟مع أنه يف أصله صحیح ،االستدالل
فذلك قد  ،وهم أهل األلباب ،وهم أهل األفهام ،أهل العقول

یكون صحیحا يف نفسه لكـن العقـل یصـرفه عـن فهـم احلجـة       
فرة عا من الصوارف كانت متـوا ویصرفه عن اتباع احلق أنوا

، ظـاهرة بادیـة يف حـاهلم    متكاثرة فیهم ،املشركنييف أولئك 
 :وشأم
  ذلك أن اهلـوى   :واهلوى االستكباروأعظم تلك الصوارف

یغطي العقل عن احلق وهم كانوا أهل هوى فاهلوى كان صارفا 
َأرَأیـت مـن اتخـَذ إلهـه     الستعمال عقوهلم فیما كان ینفع ﴿

ومـن َأضـل    ،﴿]43:الفرقان[﴾ِه وِكیلاهواه َأفَأنت تكون علی
 .]50:القصص[﴾ِممن اتبع هواه بغیر هدى ِمن اللِه

   من الصوارف أیضا اليت جعلت عقوهلم ضعیفة وأفهـامهم
وهم یضنون أـم حيسـنون صـنعا وأـم هـم أولـوا        ،كلیلة

 نسـان اإلو اهللا جل وعـال بـني أن    ،الغىن األلباب من الصوارف
كلا إن الإنسـان  یصرفه املال عن رؤیة احلق فقال جل وعال ﴿

فاإلنسـان إذا رأى   ،]7-6:العلق[﴾َأن رآه استغنى)6(لیطغى
 وكثر ماله كان ذلك يف األكثرین صارفا هلم عن ين، غنفسه غين

 ،ألن للمـال هبـرج ولـه زینـة     ؛رؤیة احلق وعن اتباع احلـق 
األعظـم   اإلخـالص التجـرد العظـیم و    إىلال فیحتاج صاحب امل

تلك اللذة وذلـك اإلغـراء حـىت     إىلالذي یصرفه عن الركون 
فكان هـذا صـارفا ألذهـام لقبـول احلـق ومـن        ،یقبل احلق

ما أعطاهم اهللا جل وعال من  استعماهلمومن  ،رؤیتهم احلق حقا
 .اهلدى وإتباع املرسلني إبصاراأللباب يف 

  أهـل ما هم فیه من اجلـاه فكـانوا   من الصوارف أیضا 
وإمـا يف رئاسـة    ،يف نسب كشرف النسـب غـري كسـيب    إما ،جاه

اجلـاه   ،نواع اجلـاه وحنو ذلك من أ ،وترفع وسؤدد بني الناس

                                                
 .7:، آل عمران269:البقرة)11(
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فلهذا  ،مل یكن مبصرا البصر الشرعي إذاعقله  ىصاحبه یغطَّ

عقـوهلم مـن رؤیـة     امتنعـت كانوا على جاه  ردوا احلق ألم
 .اء اجلاه وغطاء السؤددالصواب ألجل غط

 رفعتـها  واعتقـاد العجب بـالنفس  ومن الصوارف أیضا، 
فإذا اعتقد املرء يف نفسه أنه أرفع من غـريه فإنـه یصـده    

وهلـذا فـإن املشـركون     ،ذلك عن قبول احلق إذا جاء به غريه
وقالوا لولا نـزل  ﴿قالوا ما قالوا حیث قال طائفة منهم 

 ]31:الزخـرف [﴾ى رجل ِمـن القـریتین عِظـیم   هَذا القرآن عل
 منـهم يف العظماء الذي هم أعلى  سالةأرادوا أن تكون الر

ومـن   ،ال یكون يف صدورهم حـرج مـن أتباعـه   رتبة وشرف حىت 
 .ألنواع الصوارف كثرية

نوعـا مـن    الـدعوة ومحـه اهللا   إمامهذه املسألة ذكر فیها 
ذلـك   ،هلـم یسـتدلون بـه    واسـتدالال أنواع الصوارف وحجـة  

نـه  أم یستدلون على بطالن الشيء املراد إثبات أ االستدالل
یعين هـذا  -الضعفاء یشمل حق ألنه ما اتبعه إال الضعفاء، و

كل ضعیف ماال وجاها ونسـبا وفـري ذلـك مـن أنـواع       -االسم
  .الضعف الذي یكون بني الناس

جـاء  احتجوا هبذا على أنه لو كان احلق لو كان هذا الذي 
وقال الِذین كفروا ِللـِذین  ﴿ به الرسول حقا لكنا أحرى به

وقال (، ]11:األحقاف[﴾آمنوا لو كان خیرا ما سبقونا إلیِه
لو كان الذین آمنوا ﴿ نیعين ع) الِذین كفروا ِللِذین آمنوا

م یهتدوا بِه فسـیقولون هـَذا   خیرا ما سبقونا إلیِه وإْذ ل
كذلك ما قص اهللا جل وعـال   ،فهذا نوع] 11:األحقاف[﴾إفك قِدمي

هللا تعـاىل  محـه ا هبا املصنف ر استدلآلیات اليت يف قصة نوح من ا
وما نراك اتبعك إلا الِذین هم ﴿حیث قال املأل من قوم نوح 

أو  ،هذه اآلیة يف سورة هود ]27:هود[﴾رْأيَأراِذلنا باِدي ال
ــيت  ــة ال ــتدلاآلی ــا امل اس ــف هب ــك  ﴿ؤل ــك واتبع ــؤِمن ل َأن

ها يف أصـل  ،مجع أرذل )الَأرَذلون( ]111:الشعراء[﴾الَأرَذلون
أصـلها يف   َلَذادة راملـ  هذذلـك أن هـ   ،اللغة لشيء الـدون 

فالدون  ،ل ودونكان شیئان عا إذادون یعين اللغة لشيء ال
 :فـریقني  إىلوا النـاس  میعين أم قس ؛هو األرذل من األمرین

وقال  ،وآخرون هم الضعفاء وهم األراذل ،أشراف وسادة ومأل
نـؤِمن لـك   َأ( جل وعال يف هذه اآلیة خمربا عن قیـل قـوم نـوح   

مبـا جئـت    أنصـدق یعـين  ) َنـؤِمن لـك  أ(، )واتبعك الَأرَذلون
ــه ــَأرَذلونو(ب ــك ال ــرى ، )اتبع ــراءة أخ ــك (ويف ق وَأتباع

یعين كیف یكـون الصـواب مـع     ؛وهي لیست سبعیة )الَأرَذلون
وقد قـال املفسـرون    ،أولئك مع أم الضعفاء وهم األرذلون

بعضـهم أهـل   أكثر أتباع نوح كانوا من أهل الصناعات  أن
وحنـو   ،راءوبعضهم أهل بیع وشـ  ،وبعضهم أهل جنارة ،حیاكة
 اسـتدلوا بنوع املتبعني لنوح علیه السـالم  فاستدلوا  ،ذلك

اإلميان هاهنا لغوي ) َنؤِمن لكأ(بذلك على بطالن ما جاء به 
 :وضابط ذلك .یعين التصدیق

 . ي تارة بالباء وعدي تارة بالالمدأن اإلميان يف القرآن ع
عـروف  امل ،عدي بالباء أنه اإلميان الشـرعي  والغالب فیما

  .تعریفه
وما ﴿قال جل وعال  ،وما عدي بالالم یراد به املعىن اللغوي

دي اإلميان بالالم علمنا فلما ع ،]17:یوسف[﴾َأنت بمؤِمن لنا
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خيـالط صـاحبه شـك    ال وهو التصدیق اجلازم الذي  ،نه لغويأ

  .شيءالأو يف  ،فیما خوطب به
اء رتمـ ایقا جازما ال یعين أنصدق لك تصد) َنؤِمن لكأ( هنا

 ،)واتبعـك الـَأرَذلون  (فیه والذین اتبعوك هـم األرذلـون   
  .منعهم هذا النوع من تصدیقه ومن اتباعهف

ومل یكن هذا يف قوم نوح فحسب بل كان هـذا يف العـرب ويف   
لئـك الصـحب الكـرام    وأ فلما اتبـع الـنيب    ،قریش خباصة

هؤلاِء من الله علیهم َأ﴿قال املشركون  ،والصفوة املنتخبون
كیف یكون؟ هدى اهللا یهدي به أولئك  ]53:األنعام[﴾ِمن بیِننا

الذین هـم صـغار السـن     ،الذین هم موايل ،الذین هم ضعاف
َألـیس اللـه بـَأعلم    ﴿فأجاهبم اهللا جل وعال بقوله  ،وحنو ذلك

جيعـل هـداه وحیـث     اهللا أعلم حیث ،]53:األنعام[﴾بالشَّاِكرین
 .فهل أنتم تتحكمون يف فعل اهللا جل وعال،جيعل توفیقه

لو مل تكـن   ،تعملوا عقوهلم لوصلوا إىل الصوابإذن لو اس
 ،على قلوهبم أنواع من الغشوات لوصلوا إىل الصـواب واحلـق  

فما َأغنـى عـنهم سـمعهم ولـا     ﴿ولكن عقوهلم مل تكن نافعة 
َأفِئدتهم ِمن َشيٍء إْذ كـانوا یجحـدون بآیـاِت     َأبصارهم ولا

 ،]26:األحقـاف [﴾اللِه وحاق بهم ما كـانوا بـِه یسـتهزئون   
، فأولئك مل ینفعهم العقل ومل ینفعهم ما أوتوه من الفهـم 

فكان حقا أن یكون أولئك األقوام الضعفاء فیهم هـم أهـل   
اإلدراك هلـذا قـال بعـض     أهلوهم  العقل، وهم أهل الفهم،

. ، وكم من عاقل وال عقل لـه كم من لبیب وال لب له :السلف
اهللا جل وعال لبا یفهم به األشیاء ولكنه  أعطاهكم من لبیب 

ینجیه يف اآلخرة هل عما  انصرفمل؟ ألنه  ،يف الواقع ال لب له
یكون من عقل العاقل أن یقتحم الـردى ویضـع نقسـه علـى     

هـل   ر هل هذا من العقل ؟هل هذا مـن اللـب؟  دكادك من نا
یكون العاقل الذي جيحد احلق الذي سیوصـله لـو اتبعـه إىل    
اجلنة ویرضـى بزینـة احلیـاة الـدنیا القاصـرة الفانیـة       

أو بـأن   یرضى بأن یكون من أهل النـار  ؟اهلالكة عن اجلنة
 ؟یتعرض يف اآلخرة إىل العذاب وهو يف اجلنة یتبع عرضا زائـال 

ولـو   ،عاقل وهلذا اعقل العقالء أكملـهم إميانـا  لیس هذا ب
وكمـل   ،إميانـا  أكمـل إذا كان  ،كان يف الناس ضعیف العقل

فقريا لیس بـذي   ،إميانه ولو كان يف الناس وضیعا ال مال له
ولیس بذي جاه لكنه هو لو أقسم علـى   ،سؤدد لیس بذي شرف

قـول   أحسـن فما  ،وصاحب اللب ،وهو صاحب العقل ،اهللا ألبره
وكم من ذي عقل وال عقـل   ،ال لب لهذي لب و من كم :ائلالق
 .له

هذه املسألة اليت هي من صور أهل اجلاهلیة ومن شعبهم ومن 
هذه املسألة جـاءت إىل املسـلمني    ،به اختصواومما  ،مسائلهم

قـال   وكانت فیهم ألا مـن سـنن أهـل اجلاهلیـة والـنيب      
ذراع حىت لو لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا ب«

یـا رسـول اهللا الیهـود    : قـالوا  »دخلوا جحر ضب لدخلتموه
یا رسول اهللا  :ويف روایة أخرى قالوا »فمن«قال  ؟والنصارى

 .»فمن الناس إال أولئك«قال  فارس والروم؟
وذلـك   ،االستداللفهذه األمة جاءت فیها هذه الشبهة وذلك 

  :األمةيف أصناف من هذه 
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 ،بأنواع مـن الرئاسـات   اسةئرهم أهل ال :الصنف األول

رأوا املتبعني للهدى وللحق تنقصوهم وتنقصـوا   إذاوأولئك 
هذا الذي هم علیه لیس  أّنوقادهم ذلك التنقص إىل  ،عقوهلم

 ،احتقـروه فـإذا رأوا مـن یتمسـك بالسـنة      ،هو الصـواب 
من غري  ،من املوايل ،بأنه من أهل الفقر واملسكنة واستدلوا

وهـذا   ،إمنا اختـار هـذا الطریـق    على أنه ،أشراف الناس
النحو ألجل ضعف عقلـه وهـم أهـل العقـول الكاملـة وهـم       

فیسـتدلون   ،مة الذین هم عنـد أنفسـهم أصـحاب فهـ    َلمالَك
املـراد  هـو  مهم ومعرفتهم وعقوهلم علـى أن هـذا لـیس    بفه

فكانـت   ،من أصحاب الریاسـات  وهذا كان يف كثري ،بالشریعة
 .عن رؤیة الصواب ات معطلة لعقوهلمتلك الریاس

 ،الذین درسوا الفلسفة قوم من العقالنیني الصنف الثاني
لكنهم كما  ،وكانت هلم عقول وأفهام وذكاء ،وعرفوا املنطق

وتوا عقـوال ومل یؤتـوا   ُأ :قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة عنهم
أولئك أهل الفلسفة . وأوتوا ذكاء ومل یؤتوا ذكاء ،فهوما

شویة، ینظرون إلـیهم ومـا هـم    ینظرون إىل من یسموم باحل
أم هم األراذل هم الضـعفاء، الضـعفاء يف العقـل،    بعلیه 

الضعفاء يف الفهم، فیقودهم ذلك ألن أولئك الـذین ومسـوهم   
یعين عقول - بالضعف والرذالة بأن أولئك مل یعتنوا بعقوهلم

مل یعتنـوا مبنطـق الیونـان، مل یعتنـوا      ،-أولئك الفالسفة
وا بتلك الدالئل اليت یسموا عقلیة لیس بالفلسفة، مل یعتن
، لـیس عنـدهم   ، إمنا مدارهم على النقـل هلم سعة يف العلوم

مل یـدخلوا يف   ،فهم إمنا هم ینقلون قـال اهللا وقـال رسـوله   
یستدلون بضعفهم عن املشـاركة علـى بطـالن     ،الفهم بعقوهلم

لو كان ذلك صوابا لكان وصل إلیـه   :فیقولون ،هذا النوع
هـؤالء هـم أهـل العقـول      ،مة طالب احلكمة منـهم فالسفة األ

فال بد أن یكون هنـاك   ،العالیة وهم أهل الفهوم السامیة
هذه كانـت   .تقدمي لطریقة أولئك على طریقة أولئك احلشویة

مل  ،مث وصل بطائفة من الفالسفة اجلمع بني الطریقتني ،يف قرون
ب مـن اتبـع الكتـا    هحیث إن ،یصدعوا باحلق ومل یروه متاما

والسنة ومل یدخل يف ذلك بعقله یعين العقل املعارض للكتـاب  
أن جيمعـوا بـني    واحـاول  ،مل یدخل يف ذلـك بعقلـه   ،والسنة

حـاول أن جيمـع   ف ،كما مجع بینها ابن رشد وحنوه ،الطریقتني
ممـن عـداهم وبـني    بني طریقة املتكلمني الذین حيتقرون الناس 
مسوهم احلشویة مـا   طریقة أهل األثر يف عدة مصنفات هلم، هلذا

الوجود، لیسوا هم  وْش؟ یعين أم حویةذا یعنون بكلمة احلش
، لیسوا هم املتمیزین، إمنا هم حشویة ال قیمة هلـم،  النخبة

إن أتبــاع الرســل هــم األراذل وهــم : كمــا قــال أولئــك
مـن اتبـع    ثهم من هذه األمة إّنكذلك قال من ور. الضعفاء

واألثر وأثبت ما أثبت فیهما الكتاب والسنة واتبع احلدیث 
لیسوا  ، حشو يف هذه األمةیعين حشو يف الوجود إمنا هم حشویة

 .رین مهما قالوا ومهما فعلوابتمع
 أهـل ىن من هذه األمـة  أیضا دخلت تلك املسألة يف أهل الِغ

، یعين مـن  األموال من هذه األمة غرهم غناهم، فأهل األموال
حلق من لـیس بأهـل غـىن    غره منهم غناه فكان إذا أتاهم با

إذا جالسه من  ،تراه ال یسمع، تراه جيد يف نفسه صدودا عنه
الغـىن، ولـیس مـن أهـل      أهـل ولیس من  ،املال أهللیس من 
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سه ويف مركبه، ويف بیته وحنـو ذلـك، تـراه ال    الزینة يف لبا

أن مـا   ، وذلك أنه یستدل بضعفه علـى یعري لقوله اهتماما
 .أولئكا قال كمجاء به وما قاله لیس حبق، 

أیضا دخل ذلك يف األمة وهذا یتجلى يف هذا العصر بالذات 
یعـين ممـن اهتمـوا     دخل فیمن یسموم العصریني من اإلسالمیني

ورأوا أن  ،بالفكر، اهتم بالفكر طائفة من أهل هذه األمة
اإلسالم عن طرق الفكر وعـن طریـق اجلمـع بـني منتجـات       عرض

خـرج  هذه الشـریعة أنـه ی   فكار وما جاء يفاألاحلضارات من 
اه عند من لـیس  فإذا كان احلق رأو ،للناس ما یقتنعون به

؛ ألنه عنده ناقص هبذه الفكریات احتقروه مفكرا ومن مل یعنت
، بلیـد الـذهن، وهـذا كـثري وجتـد أن      العقل، ناقص الفهم

ممن كتبوا الكتابات اإلسالمیة إذا خاطبهم من یعـتين  كثريین 
علم األثر الذي هو أعلـى العلـوم   بوالكتاب والسنة علم ب

رأیت عندهم يف أنفسهم وقـد   ،وصفوة العلوم وأصوب العلوم
ظهرون احتقارا له وردا ملا جاء به ِلم؟ ألنه ضعیف عندهم ی

وهلذا واجهنا كما واجه رمبا كثريون  ،بتلك العلوم الفكریة
منكم أنه یعاب على من یكثر النفقة يف الكتاب والسـنة يف  

ألنه لیس عنده علـم هبـذه األمـور     ، یعاب علیه؛صرهذا الع
الفكریة اجلدیدة بأنواع من الفلسفات الفكریة وأنواع من 
الدراسات اإلسالمیة احلدیثـة، یعیبـون علیـه، وهـذا لـیس      

ألن اهللا جل وعال جعل أهل اللب وأهل الفهم إمنـا هـم    ؛بعیب
 .أهل اإلتباع لكتابه ولسنة نبیه 

فكلما كان الرجـل أطـوع    ،األلباب واُلأهل التذكر هم ُأ
 كـان  مالككلما كان هو ذو اللب، و هللا وأتبع لسنة النيب 

ألن هذه األمـور مل یطالـب هبـا     ؛هو ذا اللب كان ذا الفهم
وأخشـى أن   األمـة، وهذا داء سرى يف طوائف يف هـذه   ،الشرع

یتسرب إىل هذه البالد اليت هي خالصة يف دعوهتا اتباع الكتاب 
 .ما كان علیه السلف الصاحلوالسنة و

طوائـف   دخـل يف  طائفة خنتم هبا هذه الطوائف أیضا دخل يف
ذلك أن طوائـف مـن أولئـك الـذین      ،تمن الدعاة والدعوا
رأوا أم كلمـا كـان عنـدهم     -مشكورین–یعتنون بالدعوة 

معرفة أعظم بـالواقع علـى اخـتالف صـنوفه وأحوالـه مـن       
تقلبـات، ومـن    قیاسات ومن فكریـات، ومـن أحـوال، ومـن    

ویـرون أن مـن مل    ،لصـواب إىل ادراسات، كلما كانوا أقرب 
یعتين بتلك العلوم من العلماء ومن طلبة العلم أـم هـم   
أضعف منهم  فهما وأقل منهم نظـرا وأقـل منـهم تسـدیدا     

 اعتنـاء وصوابا، وهذا أیضا من آثار أولئـك، ألنـه فیـه    
ول علـى  واحتقار لآلخرین باقتصارهم علـى النقـ   ،بفهومهم

لیست معرفة تلك األمور مرذولة ومـردودة   ،الكتاب والسنة
حبـده املطلـوب شـرعا    –العلم بتلك األشیاء مطلوب شرعا  بل

لكـن االسـتدالل بفهـومهم     ؛-ملـ الع أهـل على مـا یقـرره   
ومعرفتهم لتلك األمور على أن غريهم لیس على الصواب ألجـل  

ألولـني،  هذا من جـنس احتجاجـات ا   ،أنه ما فهم تلك األمور
ريى أن املفيت إذا مل یكن عاملا بـالواقع یكـون ذاك الـذي    ف

فتكون فتوى العامل مـردودة یسـتدل    ،علم أفهم منه وأرفع
ل صـ وهذا لیس بأمر مؤ ،على بطالا بقلة فهمه لتلك األمور
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شرعا، إمنا األمر املؤهل شرعا العمدة هـو الـدلیل، فـإذا    

إذا كـان   ،الصوابكان للعامل استدالل وفهم فإنه یكون هو 
والسنة فلـیس علیـه أن یعـرف كـل     للعامل اتباع للكتاب 

، من علم هذه األشیاء علما صوابا فإنه قد یكون ذلـك  ذلك
 .العلم نافعا وقد یكون ضارا له

مل اإلسـالمي عمومـا   ااملقصود مـن ذلـك أن طائفـة يف العـ    
هبـا أنـه هـو     ، ورأوا أن من مل یعـنت اعتنوا بتلك العلوم

ألن هذه األمة  ؛ذا من مداخل الشیطان على القلوباألضعف وه
لن یصلحها إال شيء واحد أال وهـو الرتبیـة علـى كتـاب اهللا     

 ،والسعي يف اجناء الناس يف الـدار اآلخـرة   وسنة رسول اهللا 
وال شك أنه باإلمجاع أن تلك العلـوم لیسـت منجیـة لعامـة     

 ؛ولیسـت بنافعـة يف الـدار اآلخـرة     اآلخرةالناس يف الدار 
هبا طائفة قلیلة مـن   فیكون املخاطب ،نها قد تنفع األمةلك

 .وأما نشرها على العوام فهذا لیس حبد شرعي ،ألمةاهذه 
قل فهما أفإن هذه احلجة من أنه من كان  ،إذا كان كذلك

يف تلك األمور فیدل على بطالن ما جاء به وعلـى بطـالن مـا    
 األمـة  ودخـل هـذا يف   ،قاله هذا من جنس حجج أهل اجلاهلیة

 .بنوع من تلبیسات الشیطان على النفوس
اجلاهلیـة یسـتدلون علـى     أهلإذن فنخلص من هذا إىل أن 

والواجـب أن نظـر    ،بطالن الشيء ألنه مل یتبعه إال الضعفاء
كما  ،رمبا یأتي باحلق شیطانف ،إىل احلق جمردا عن من أتى به

ا ال ، الشیطان علمه دعاء معروفهریرة رضي اهللا عنهم أىب عّل
كمـا   ،وإمنا علم أىب هریرة شـیطان  ،به یزال كل منا یدعو

صدقك وهو «قال ا ألبي هریرة بعد أن ذكر له م قال النيب 
 .»كذوب

ومـن   ،نظر إىل احلق وتكون غایة املؤمن طلـب احلـق  فإذن ی
ه لیس مبقصود، قـد جيـيء بـه    جاء به فهذا ال یهم من جاء ب

به املوىل، قد جييء بـه   ، قد جييءالصغري، قد جييء به الضعیف
 .به من مل یكن عنده جاه، وحنو ذلكالرفیع، قد جييء 

اء به جاٍء أن یكـون مقبـوال   املقصود أن یكون احلق إذا ج
ء به، یعين من حیث رفعته ووضـاعته،  نظر يف حال من جادون 

تلتبس هذه املسألة مبا إذا كان الذي جيـيء بـه   لكن تارات 
هـذا لـه مقـام     اء وحنو ذلك،البدع، من أهل األهو أهلمن 
 .آخر

 .هذا ملخص هلذه املسألة وهي كما ترى مسألة مهمة
  .اإلقتداء بفسقة العلماء والعباد: التاسعة

جاهلیـة العـرب سـألوا الیهـود وسـألوا      أهل اجلاهلیة 
ا أجابوهم بأم علـى  ّملا هم علیه فاقتدوا هبم النصارى عم

لى الِذین ُأوتوا نِصـیبا  َألم تر إكما قال جل وعال ﴿ ،صواب
 ِمن الِكتاب یؤِمنـون بالجبـِت والطـاغوِت ویقولـون ِللـِذین     

 ،]51:النسـاء [﴾الِذین آمنوا سبیلا كفروا هؤلاِء َأهدى ِمن
الـِذین آمنـوا    كفـروا هؤلـاِء َأهـدى ِمـن     یقولون ِللِذین(
یعين أن الیهود ملا سأهلم املشركون من أهدى حنـن أو  ) یلاسب
 إقتـداء؛ ، وهذا نـوع  أجابوهم بأم هم أهدى ؟تباع حممدأ

باجلبـت   ابل هو اتباع ألولئك بل مسـاه اهللا جـل وعـال إميانـ    
الـذین   كانوا یقتدون بالفسـقة مـن العلمـاء    ،والطاغوت
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إن ولـه ﴿ ، وصفهم اهللا جل وعال بقیأكلون أموال الناس ظلما

كــِثريا ِمــن الَأحبــار والرهبــان لیــْأكلون َأمــوال النــاس 
أولئـك  ] 34: التوبـة [﴾بالباِطل ویصدون عـن سـبیل اللـهِ   

سوا احلق بالباطل وكتموا احلق وهـم  بالفسقة من العلماء َل
 )12( ...یعلمون، وهذا جار يف كل زمان

لیهود مع أن الیهود كـانوا أهـل أكـل    كذلك اقتدوا با
إن كِثريا ِمن الَأحبـار  (هذا دلیل الفسق  ،ألموال بالباطلل

والرهبان لیْأكلون َأموال الناس بالباِطل ویصدون عن سبیل 
 ،بأهل الصـالح والطاعـة   اإلقتداءالواجب أن یكون  ،)اللِه

ا نـ فیـدفع اآلخـرة مث   ،هذه الدنیا باآلخرةأما الذي یشرتي 
فع مثـن اآلخـرة   یشرتي الدنیا ویـد هذا فاسق،  ،هلذه الدنیا

ئك املشركون كـان  ل، هذا دلیل الفسق، أوویصد عن سبیل اهللا
علمـوا  مـن  و ،من خصائصهم أم یذهبون إىل من علموا فسقه

فیقتدون هبم يف الـدین،   ،ومن علموا خمالفاته ،ضعف دیانته
 ،أو يف أهـل الیهودیـة   ،يف مشركي العرب ظاهرة سواًءوهذه 

كلـهم كـانوا    ،يف غريهم من أصحاب امللل ، أوأو يف النصارى
ل علیه ومن یرضـیه  ب من یسهاملرء حي ؛ ألّنعندهم هذه اخلصلة

املرء حيب من یقول لـه إنـك علـى     األصل يف هذا أّن ،بواقعه
، واهلـدى  ول له إنك علـى غـري الصـواب   ویأنف ممن یق ،صواب

ولو كان  .إنك على صواب وهدى فرح به :فإذا قال له قائل
یعلم أنه ضال ولو كان یعلم أنه فاسق، ألن حتـري الصـواب   

ال  ،هذا ال یؤتاه إال طالب احلق ،والرباءة من غريه من الضالل
أولئك یسألون أهـل  ف ،یؤتاه إال من رغب يف احلق وسعى إلیه

 ،أجـابوهم قبلـوا ذلـك    الضالل من الیهود والنصارى فإذا
يف  -اإلقتداء بفسـقة العلمـاء   -يف هذه تروهذه كما ترون س

  .وهي واضحة ظاهرة ،يف طوائف كثرية من األمة ؛أنواع كثرية
یعلم أنه جـائر   فمن الناس من یقتدي أو یرضى حبكم قاض

ومع ذلـك   ،قبل ماال ،یعلم أن هذا القاضي قبل رشوة ،فیه
یـأتي بعـض القضـاة ویسـتدل     , قال یرضى ویقتدي به يف ما

وكان هذا يف الـزمن   ،ببعض القضاة الذین یأخذون الرشاوي
 ،القدمي كثريا خاصة يف القرون ما بني الثالث إىل احلادي عشر

وكان احلكام یعين القضاة یأخـذون الرشـاوي    ،هذا جدا رُثَك
ویقول  ،بفعل من سبقهوكل قاض یستدل ویستشهد  ،على املال

فیقتدي بالفاسـق الـذي    ،وحنو ذلك ،هبذا للحاجةأنا أحكم 
من أنه الرشوة يف احلكم كفر وهـذا أعظـم مـن     ،یعلم فسقه
كذلك العلماء الـذین یعلـم مـن حـاهلم أـم       ،جمرد الفسق

یصلون كما هو موجـود يف كـثري    یعلم من حاهلم أم ال, فسقة
  .من األمصار

ال علماء وقد سئل بعض أهل العلم يف غري هذه البالد عن ح
یفعلون ما یفعلون  ،مصره وبلده عن أم ال یؤدون الصلوات

یعـين اختـذوا   . صـنعة : قال ؟هم، كیف یكون علممن املنكرات
, فكـانوا فسـقة بـذلك    ،العلم مهنة وصنعة مـن الصـنائع  

الناس اقتدوا هبم؛ فیستفتوم فیفتون ویرشدوم ویبینـون  
هـذا نـوع مـن    و ،ویقبلـون  ،هلم يف وسائل البیان املختلفة

 والواجب أن یسعى إىل مـن یعلـم    ،آثار اجلاهلیة يف النفوس

                                                
 .ى الوجه األول من الشریط الثانيانته)12(
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ألنـه   ؛أنه أصلح وأنه أبر وأنه أتقى و یأخذ الدین منـه 

إذا كان الطالب یطلب احلق فیذهب إىل من  ،هو الذي ال حيابي
أمـا   ،هذا طالب احلـق واهلـدى   ،یقول له احلق ولو كان مرا

یـذهب إىل فسـقة أهـل     نهإف ،الذي یطلب من یصحح له وضعه
العلم الذین یتكسبون بالدین ویتكسبون بالعلم فیجیبـون  

 :ومن صنوف أولئك. كل واحد مبا یناسبه
طائفة كان يف ما مضى مـن الزمـان كـانوا یفتـون علـى      
 ،املــذاهب األربــع؛ یــأتي ذلــك املســتفيت إىل ذلــك العــامل 

 فيت العامل باملذهب الـذي علیـه ذلـك   یف ،فیستفتیه املستفيت
غالـب أولئـك    ،مذهب فالن فیفتیـه  ىیقول أنا عل ،املستفيت

حممد بـن عبـد الوهـاب يف بعـض رسـائله      كما وصفهم الشیخ 
  .تأكلون بالعلمم

أنا ال أفتیك  :یقول ،بعض أولئك العلماء ال یفيت إال مبال
  .إال أن تعطیين شيء

بعض أولئك العلماء فیما مضى من الزمان یعلمـون أنـه   
ه اخلاصة، یعين رأمو يفولكنهم یقتدون به  ،هعلى فسق يف حال

 ،یرون حاله يف بیعه یـرون حالـه يف شـرائه ویقتـدون بـه     
 طیب ذلـك العـامل غـري متحـر     ،النيمل الفایقولون فعله الع

  .ورمبا كان فاسقا ،للصواب
بعض أولئك العلماء یفيت الناس مبا یناسـبهم بـرخص مـن    

بعض أهـل   ،اهةرخص أهل العلم إذا استفتاه بعض أهل الوج
فیذهب یفيت له برخصـة مـن    یرید أن یكدر خاطره، ال ،املال

أو  ،یعلـم أـا لیسـت صـوابا     ،رخص الفقهاء لیست صوابا
وهـذا یكثـر    ،بقول مهجور من األقوال يف الفقه إرضاء لـه 

فإذا  ،كل مكانللكرباء ولألمراء يف كل زمان وعند املخالطني 
إذا مل  -ي یسـأل فیجیـب  یعين العامل الـذ –مل یكن املرء على 

ال یهمه يف تبلیغه دینه أن یرضى ذلك  ،یكن على حتر يف دینه
إذا كـان هـذا    ،فإنـه ال یقتـدى بـه    ،السائل أو ال یرضى

ال یقتدى بـه   مه رضي ذاك هذا جيب أنهاملستفىت أو املسؤول ی
 .وال یؤخذ العلم منه

العلـم   أهـل رمبا خـالط طائفـة مـن النـاس مـن      الیوم 
أصــحاب األمــوال البــاهرة أصــحاب الشــركات أو  األغنیــاء

فیأتیه ویكون ذلـك أو   ،العقارات أو املؤسسات أو حنو ذلك
 ،فإذا سـأله أفتـاه مبـا یـریح ذاك     ،یكون له مصلحة منه

فسقة العلماء الذین كانوا مـن  بوهذا من أنواع اإلقتداء 
 قل یاَأهل الِكتـاب ذلك أن اهللا جل وعال وصفهم بقوله ﴿ ،قبل

یاَأهـل   ،قـل﴿ ]99:آل عمـران [﴾ِلم تصدون عـن سـبیل اللـهِ   
آل [﴾الِكتــاب ِلــم تكفــرون بآیــاِت اللــِه وَأنــتم تْشــهدون

 ،)قل یاَأهل الِكتاب ِلم تصدون عن سبیل اللِه( ،]70:عمران
ِلم تصدون عن ، ﴿]71:آل عمران[﴾ِلم تلبسون الحق بالباِطل﴿

سبیل اللِه من آمن تبغونها ِعوجا وَأنتم ُشهداُء وما اللـه  
هذه يف آل عمران كمـا  ، ]99:آل عمران[﴾بغاِفل عما تعملون

یعلمـون أـم    ،ا وصفهم بأم یصدون عن سبیل اهللانذكرت وه
یفرحـون   ، كـانوا ومع ذلك یقتدون هبـم  یصدون عن سبیل اهللا

فلمـا جـاء الـنيب كفـروا بـه       ،بأم سیجيء نيب یتبعونـه 
، فكـانوا  ، وهذا نوع من الصد عـن سـبیل اهللا  وأعرضوا عنه
كان الناس یعلمون أم یأكلون أموال النـاس   ،بذلك فسقة
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، وهل أولئـك أصـحاب   ، ومع ذلك كانوا یقتدون هبمبالباطل

 .هبم؟ ال قتداءإقتداء؟ هل جيوز اإل
 :الصنف الثاني فسقة العباد

فكـل مـن    ،والفسق يف العبادة یكون باخلروج عـن السـنة  
كأصــحاب الطــرق  ،تعبــد بعبــادة بدعیــة فهــو فاســق هبــا

 ،وأصحاب األقوال واألحوال اليت ال توافـق السـنة   ،الصوفیة
 ،عن سنة النيب فأولئك بأمجعهم أهل فسق إذ كانوا خارجني 

كان الواجب أن ینكر علـیهم وأن ال   ،م كذلكفلما كان حاهل
وهـم الـذین    ،یقتدى هبم، املشركون اقتدوا بفسقة العبـاد 

بدعا من النصارى وغريهم، كان يف كـل مكـان رمبـا    ابتدعوا 
املقتدي بعابد فاسق، یعين خرج بعبادته عن الشریعة  اقتدى

 .ذلك املتبع فاتبع اليت أنزهلا اهللا جل وعال على رسول
اخلصلة من اجلاهلیة سرت يف هذه األمة يف أنـواع مـن    وهذه
 نجيمعهم أصحاب الطرق الصوفیة الـذین اقتـدوا مبـ    ،الناس

بل إن األمر زاد على ذلك حـىت جعـل أولئـك     ؛یعلمون فسقه
صـنف بعـض كبـار الصـوفیة یعـين غـالة        ،أولیاء هللا جل وعال

مثل الشـعراني  األولیاء الصوفیة، صنفوا مصنفات يف طبقات 
جعلـوا   -كما رأیت ذلك بنفسي-وجعلوا من األولیاء  ،غريهو

: لفواحش وقال يف ترمجة أذكرها قـال من األولیاء من یأتي ا
ر ضـرحيه كـان یتلـو    ونـو  ،سیدي فالن الفالني قدس اهللا روحه

 ،علیهـا بنفسـي   اطلعـت وهذا أنـا   .آیات لیست يف القرآن
یعين خطب يف . وخطب رضي اهللا عنه سبع مجع يف مجعة واحدة :وقال

 ،خيطب هنا وهنا وهنا يف وقت واحد ،سبعة بالد يف مجعة واحدة
أو یكون تتلـبس بـه    ،وهذا ال شك أنه إما أن یكون جمنونا

املهم أن هـذا لـیس    ،أو غري ذلك ،الشیاطني عن اختیار منه
من األولیاء ألن هذا ال شك أنه من الفسقة بل مـن الكفـرة   

رآن ویقـول أـا مـن    إذا كان یتلو آیات لیسـت مـن القـ   
، یقتدي به وجيعل يف الرتاجم ویغـىن  قرآن فهذا من الكفرةال

حـىت ال تكـاد    ،وطـم  فعم ذلك يف بالد املسلمني الیـوم علیه، 
تدخل بلد إال وفیه طریقة وفیـه زاویـة وفیـه مـن یتبـع      
الشیخ الفالني والشیخ الفالني، یذكرون من مناقب كل صاحب 

ذكرون مـن مناقبـه أشـیاء ال    طریقة وكل شیخ من أولئك، ی
تارة تكون منسـوبة   ،یفعلها األتقیاء إمنا یفعلها الفسقة

إلیه ال تصح وتارة تكون صحیحة، ويف احلملة مـن كـان علـى    
كیف یقتدى به؟ فهذه الشعبة من شعب أهل  ،فسق يف العبادة

، الواجـب أن  جدت يف املسلمني والواجب أن تصـدى اجلاهلیة، و
أتـى   ا من خـالل اجلاهلیـة والـنيب    أل ؛ینكر على أصحاهبا

ة اليت تلك اخلصال الباطل ،لرفض كل خصلة من خصال اجلاهلیة
 .مل یأذن اهللا جل وعال هبا

لا تغلوا ِفي ِدیِنكم غیـر  ﴿ساق املؤلف هنا قوله جل وعال 
﴿ولا تتبعوا َأهواَء قوم قد ضـلوا   هذه آیة املائدةالحق﴾ 

ــ ــواِء     ِمـ ــن سـ ــلوا عـ ــِثريا وضـ ــلوا كـ ــل وَأضـ ن قبـ
 ،فجمع يف أوساطهم أم ضلوا من قبل ].77:املائدة[السبیل﴾
ا فلـم  م فعلوا بعیسـى علیـه السـالم مـا فعلـو     بأوذلك 

، حرموا احلالل، وحللوا احلرام، یؤمنوا به، قتلوا األنبیاء
مع أنـه ـوا   وأكلوا الربا، وجعلوا السبت وقتا للصید، 
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 ؛جعلـوا التـوراة   ،، وأضلوا كثريا مبا أفتوهذلك عنه وحنو

وحرمـوا   ،جعلوا تفسري التوراة إلیهم فأحلوا حراما فیها
وضلوا عن سـواِء  (وقال  ، ذلك عنهمكما وصف اهللا ،حالال فیها

 ،فوصفهم بتلك الصفات اليت فیها أمعنوا يف الضالل) السبیل
 .من اقتدى من أهل اجلاهلیة مع ذلك اقتدى هبم

إذن خنلص من هاتني املسألتني إىل أن أهل اجلاهلیة كان هلـم  
وبقي من أدلتهم مما ذكره املؤلف ثالثة  ،االستداللأنواع من 

  .ن شاء اهللا تعاىلإأدلة ستأتي 
هذه االستدالالت بأنواعها جيمعهـا أـا اسـتدالالت يف نظـر     

أولئك هبا مع أنه قد  ل، وسبب استدالالعقل الصائب مرفوضة
یكون سبب  ،یكون أعطوا عقوال وأعطوا فهوما وأعطوا معرفة

یت أبصـارهم ومل  شِّي على قلوهبم وُغشِّأولئك هبا أنه ُغ استدالل
ألنه كانت عندهم أنـواع مـن    ؛یتوصلوا بعقوهلم إىل الصواب

الصوارف ملا صارت عندهم الصوارف اسـتدلوا علـى مـا هـم     
اطل بأنواع مـن األدلـة الـيت یقنعـون     علیه من أنواع الب

 ،منـها  ،ویردون هبا رساالت املرسلني ،أنفسهم أم على صواب
ومن أدلتهم االحتجـاج بـاألولني، مـن     ،من أدلتهم التقلید

بأهل القوة  االحتجاجبالكثرة، من أدلتهم  االغرتارأدلتهم 
وأهـل القـوة يف    ،يف الفهم، وأهـل العقـول، وأهـل املـال    

ویسـتدلون بـأن احلـق الـذي      ،ل الرفعة فیهاوأه ،الدنیا
ألنـه مل یتبعـه إال الضـعفاء،     ؛جاءت به املرسلون لیس حبـق 

 .كذلك یقتدون بفسقة العلماء، یقتدون بفسقة العباد
أا هي عـني مـا    ذا نظرت إىل هذه األدلة مبجموعها وجدتإ

 ،حيتج به املشركون واخلرافیون واملخالفون للحق يف كل زمـان 
ه وجـ وودعا الناس إلیها، لدعوة ملا أتى بالدعوة فإمام ا

متحضـت يف اسـتدالالت أهـل اجلاهلیـة،      ،بأنواع من االستدالالت
د األمة اووجه بالتقلید، ووجه بأنك وأصحابك قلیلون، وسو

قـول مـن قـال إن    بووجه  ،األعظم لیسوا على ما أنت علیه
لـى  ع-أهل جند هؤالء الذین ظهر فیهم حممد بن عبد الوهـاب  

ومل یتعلمـوا علـم    ،ما عنـدهم علـوم ال بالعربیـة    -قوهلم
مـن  ؤال أرسـل إىل الشـیخ   سویتبني ذلك ب ،الكالم وال املنطق
وجه إلیه سؤاال یرید منه أن یعرب سورة  ،بعض أهل األمصار
ویقول بني يل ما فیها مـن البـدیع ومـا     ،والعادیات ضبحا

و متنوعـة،  فیها من البیان يف سؤاالت من البالغة ومن النح
مشغول عن مثل هـذا، ال یریـد إثبـات    الشیخ رمحه اهللا تعاىل 
مع أن اجلواب عنـها   ، فرتك الرد علیه،نفسه يف هذه العلوم

معروف يف كتب املفسرین، یقولون إن هؤالء الذین ظهرت فیهم 
دعوة حممد بن عبد الوهـاب لـیس عنـدهم إال    هؤالء، الدعوة 

دهم مشـاركة فیـه، حـىت    فقه احلنابلة حىت التفسري لـیس عنـ  
اإلسناد لیس معهم معرفة به وحنـو ذلـك، فیسـتدلون بضـعف     

ویسـتدلون بـأم    ،وعدم عقـوهلم  ،أفهامهم وعدم مشاركتهم
ویستدلون أیضا بأن أهـل جنـد    ،وأن من خالفهم كثري ،قلیل

بعضـهم أكلـه حـاف،     ،أهل فقر ومسكنة ولیس عنـدهم شـيء  
 فیهـا علمـاء   ومساكنهم معروفة أما املـدن الكبـار الـيت   

 ،بذلك اخندعواوهم أهل القوة األمصار هؤالء هم أهل الفهم 
ؤلفات اليت ترد على وهذا موجود يف امل ،واستدلوا بذلك كله

كل هذا  ،؛ الدعوة السلفیة يف آخر هذه األزماندعوة اإلمام
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، وهو الذي بل إنه وجد يف هذا العصر من صرح بذلك ؛موجود
هـا طائفـة مـن البـدو     ءعلماإن أهل هذه الـبالد و : یقول
 أهـل حجة قد احتج من تقدمـه مـن    اوهذا ال شك أ. الاجله

  .الضالل
املقصود أنه يف كل وقت تظهر هذه االستدالالت إما أكثرهـا  

 .وإما بعض منها
على مـن خـالف    واالحتجاجهتتم باحلجة  ،فإذا تبینت ذلك 
لـها  بأن هذه احلجة أوردها واحتج هبا واستدل هبا وجع ،احلق

  .وأبطل اهللا جل وعال تلك احلجة ،دلیال املشركون من قبل
مث بعـد   ،االستداللفإذا أتى بشيء من ذلك تبطل أوال نوع 

 ذلك تنظر يف الدلیل وهذا ممـا ینبغـي أن یهـتم بـه طـالب     
املخالفني وإبطال أقوال  العلم الذین یهتمون بالردود على

  .النياخلرافیني والقبوریني واملبتدعة وأنواع الض
 ،مـا فیـه  وبطل نوع االستدالل قبل أن تنظر يف الـدلیل  ُت

تلك  فإذا كان ذلك متاما كان من أوجه الرد على أولئك أّن
 .من استدالالت أهل اجلاهلیة

ــأل اهللا  ــرمي أس ــات  الك ــداد والثب ــدى والس ــم اهل يل ولك
وصلى اهللا وسلم علـى   ،إنه ويل ذلك والقادر علیه ،والرشاد

 .نبینا حممد
 :]سئلةاأل[
مـا   ،جحر الضب دلیال على االتباع األعمى ذكر النيب  /1

 لذلك على وجه اخلصوص؟  سبب اختیار النيب 
من أوجه ما قیل يف ذلك أنه ال أحد یرغـب يف دخـول جحـر    

ما فیه أحد خيتار جحر  ،مثال لشناعته الضب، فضربه النيب 
فلو دخل املشركون أو دخل الیهـود والنصـارى جحـر     ،الضب
، وهل هـذا  »لدخلتوه«یقول النيب علیه الصالة والسالم  ،ضب

؟ هل هذا یكون عند ذي فهم وعنـد ذي بصـر؟ ال، فهـو    یعقل
رب لشناعته، وألجل أنـه ال خيتـاره عاقـل معـه لبـه      مثل ض
 .وعقله
-وعند القضاء  ،هل فعل من یفيت بالشریعة يف الفتوى /2

فسـقة  هـل هـذا مـن فعـل      ،یقضي بالقانون -ذا قضىإیعين 
كفر به مثلـه أو یَكفَّـر   ا یممالعلماء؟ هل فعله هذا یعترب 

 به مثله؟
یفـيت   ،ما فیه شك أن هذا أقل أحواله أن یكـون فاسـقا  

وإذا قضى بینهم ألجـل أن احلكومـة تلـك     ،بالشریعة للناس
یقضـي   ،قضـى بـه  جتعل القانون هو الدسـتور أو هـو مـا ی   
، حواله أنه فاسقبالقانون يف مسائل ویفيت بالشریعة أقل أ

؛ قد یكون كافرا إذا كان یعتقد أن هـذا  وقد یكون كافرا
إذا كان یعتقد أن فعله هـذا جـائز وحيسـنه     ،الفعل جائز

  .فهذا یكون كافرا باإلمجاع ،للناس
القانون يف كل ما جاء بـه   التزاموحكمه بالقانون یعين 

م كفـر ولـو كـان    لوعدم خروجه عنه یعده كثري من أهل الع
فحال هذا املسـؤول عنـه إذا كـان مـن      ،د عدم اجلوازیعتق

وقـد   ،العلماء فإا ال شك أا حال فسق على أقل األحـوال 
 .یكون كافرا بذلك
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هذا سؤال رمبا ورد كثريا یبدو أن احلاجـة إىل اجلـواب    /3

ونرجـوا أن تعـرج   عنها ملحة یقول ما معىن فقه الواقـع؟  
علـى أهـل    اأصـحاهب على تعریف بعض العلوم اليت یستدل هبا 

 .الدلیل من الكتاب والسنة
 ) ما معىن فقه الواقع؟(نكتفي بالفقرة األوىل وهي قوله 

) فقـه (مركبـة مـن كلمـتني     )فقه الواقع(أوال الرتكیبة 
وكل كلمة من هاتني الكلمـتني كانـت مسـتعملة     ،)الواقع(و

كانوا یسـتعملون كلمـة   ف ،عنهم عند السلف الصاحل رضي اهللا
ومع ذلك فهم مل  ،)الواقع(انوا یستعملون كلمة وك ،)فقه(

  .جيعلوا الواقع عندهم هو الواقع املراد عند هذه اإلضافة
  .هو ما یقع من األحداث واألمور يف الناس :والواقع

 ،السلف مل یركبوا هذا الرتكیب مع وجود الكلمتني عنـدهم 
فقـه  (فلـم یقولـوا    ،)الواقـع (إىل ) الفقه(فلم یضیفوا 

فقه الكتاب، فقه السنة، وحنو ذلك، الفقه : قالوا ،)واقع
 ،الكرب؛ یعين العقیدة، أما فقه الواقع فلـم یـرد عنـدهم   

مـع   ،فكان هبذا مع عدم تسمیة معرفة الواقع بفقه الواقع
كان هذا دلـیال   ،أن العلماء أعرضوا عنه أربعة عشر قرنا

ألا متصـلة   ؛»وكل حمدثة بدعة«على أن هذه التسمیة حمدثة 
وال خيفى على كل واحد منكم أن فقه الواقع عند  ،بالشریعة

  .ام الشرعیةكمن یسمیه بذلك له مساس باألح
فتبني من هذا أن تركیبة الكلمتني مل ترد عند السلف مـع  

الـذي كـان عنـد    ا مـ  ،وجود كل واحدة من الكلمتني عندهم
السلف والذي كان عند أهل العلم؟ كـان عنـدهم أن املفـيت    

 یفيت وال حيكم يف املسائل الشرعیة إال بعد أن یعرف واحلاكم ال
فإذا سئل عن شيء ال جيـوز لـه    ،املسألة املسؤول عنها واقع

وهلذا جاء يف بعض مسائل  ،أن یفيت أو حيكم بدون أن یتصورها
وفیهـا  : التوحید أن إمام الدعوة رمحه اهللا تعاىل قالكتاب 

ع النـاس ومـا   یعين بذلك فهمه لواق .فهم الصحابة للواقع
سأل عن مسـألة وهـو ال یعـرف مـا یریـد      ال ی ،یسألون عنه
یستغفل؟ ال، لكن إذا سئل یعـرف هـذه املسـألة     ،الناس هبا

يف الفقـه یعـرف صـورهتا    مـثال  فإذا كانت املسـألة   ،تصورا
احلكـم  : بـل قـالوا   ،هذا معلوم عند أهل العلم ،الفقهیة

 .على الشيء فرع عن تصوره
 :والواقع قسمان 

 .اقع له أثر يف األحكام الشرعیةو
 .وواقع ال أثر له يف األحكام الشرعیة

ومـا جيعلـه اهللا جـل وعـال يف      ،فلیس كل ما یقع بني الناس
تـبىن   أو ،لیس كل ذلك مـؤثرا يف األحكـام الشـرعیة    ،أرضه

 .علیه األحكام الشرعیة
الواقع الذي تبىن علیه األحكـام الشـرعیة   : القسم األول
 .وصورهتا وما تتنزل علیهوفهم املسألة 

ما یتصل باملسألة ممـا لـیس لـه أثـر يف احلكـم      : الثاني
  .الشرعي، هذا واقع ال أثر له

، یقـول  خصـمان یتخاصـمان يف مسـألة    یأتیهمثل القاضي 
ویأتي الثاني یقول كالما يف  ،طویل األول كالما يف ربع ساعة

ن ربع ساعة أیضا طویل، القاضي كل هذا الذي ذكره اخلصـما 
بين سـی ه یعـين  لِّيف سـج  لكن القاضي ال یقید منـه  ،واقع وقع
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ألـا هـي املـأثرة يف     ؛علیه احلكم إال ثالث كلمات أو أربـع 

  .احلكم الشرعي
العلماء، وتقص علیه قصة  حدكذلك املستفيت تأتي تستفيت أ

 ،طویلة، وجيیبك مبسألتني، ثالث، تقول ال شیخ كان كذا وكـذا 
أنـه   كوهو واقع صحیح عند ،ه أثریقول ولو كان هذا ما ل

واقع رمبا یكون مؤثرا لكنه عند العامل لیس مؤثرا يف احلكم 
  .الشرعي

أو مـا یقـع يف الـدنیا     ،فإذن لیس كل ما وقع يف الناس
وعلیه فإمنا جيب علـى العلمـاء    ،مؤثرا يف األحكام الشرعیة

 .أن یعرفوا الواقع الذي تنبين علیه األحكام الشرعیة
عىن هبـا معرفـة أحـوال    ی) فقه الواقع(الكلمة  هذهاآلن 

وما خيططون وحنـو   ،وما یعدون له ،الناس واملسلمني واألعداء
مع اعـرتاض علـى   –وهذا الشك أنه كعلم  ،ذلك من علوم كثرية

أن یعـرف يف األمـة طائفـة هـذه      ،مطلـوب كعلـم   -التسمیة
: فروض الكفایات كالعلوم املختلفة وهذا من أجناس ،األمور
ــ ــةعل ــاء ،م السیاس ــم الفیزی ــاء ،وعل ــرب ،والكیمی  ،واجل

تلك، فمعرفتها ال  وحنو ذلك، هذا من جنس العلوم ،واهلندسة
بد أن تكون يف األمة، لكن تلك معرفة ولیس بفقـه، معرفـة   

ما نفقه كِثريا ألن الفقه هو فهم األمور، الفقه هو الفهم ﴿
ا مما تقول، وال یدعي یعين ما نفهم كثري] 91:هود[﴾ِمما تقول

من یتابع أحوال العامل من طلبة العلم املعتنني بذلك وحنـو  
وهلـذا   ،ذلك، ال یدعون أم یفهمون ما سیجري مـن األحـداث  

التسمیة بفقه واقعا أیضا لیست بصـحیحة؛ ألن حقیقـة مـا    
وهذا أقل من الفقه  ،ما یكتبویرومون هو معرفة ما یقال 

 .بكثري
نا البد أن یكون يف األمة مـن یعـرف،   هنا هذه األشیاء قل

ه على ذلـك الشـیخ   فهي من جنس العلوم الكفائیة، وقد نب
 .ناصر الدین األلباني حني عرض هلذه املسألة

العلــوم  ،إذا تقــرر هــذا فإنــه باتفــاق أهــل العلــم
صـلحة  الكفائیة ال خياطـب هبـا عامـة النـاس ألـا لیسـت م      

أرأیـت لـو أن    لـه، لدینهم، بل إا تشغلهم عما هو أوىل 
وقلنـا حـدث    ،حماضرا أتى عندنا الیوم ففسحنا له الـدرس 

كونه یوجد يف األمة من  ،نشتاین النسبیةیاإلخوة يف نظریة أ
 ،لكن هل حتـدثون بـذلك   ،یزیاء ال باسیعلم ذلك يف ختصص الف

وإذا  ،هذا ال شـك أنـه مـن الكفائیـات الـيت ال تناسـبكم      
ا علـى واقـع النـاس    هل یصدق هـذ  ،عرفتموها عرفتم علما

ألعـداء یفیـد   اوعلى خمططـات األعـداء أم ال؟ ذكـر خمططـات     
، وذكر أحـوال املسـلمني یفیـد الشـباب مـن جهـة       ،الشباب

 :ویضرهم من جهات أخر
 ،یفیدهم من جهة أنه حيیي يف نفوسـهم االرتبـاط باإلسـالم   

وحيیي يف نفوسهم أخـذ  ،وحيیي يف نفوسهم بغض الكفرة واملشركني
  .وهذه مصلحة مطلوبة ،عداء وحنو ذلكاألاحلذر من 

ربـوا علـى غـري    ومن جهات أخـر یقـود الشـباب إىل أن ی   
 ،الرتبیة السلفیة اليت نبعهـا ومصـدرها القـرآن والسـنة    

من انشغل بتلك األمور انشغل أشـهرا   وبالتجربة وجدنا أّن
ذا حصـلت؟ یقـول مل   ، وإذا سألته الیوم مـا بل رمبا سنوات

: أثق به ممن یعتنون هبذا األمـر یقـول  وأحد من  ،أحصل شيء
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وتتبعت مجیـع اجلرائـد ألخـرج بفهـم ملـا       ،تتبعت مجیع االت

ــات     ــات واملخطط ــواع السیاس ــن أن ــتقبل م ــیجري يف املس س
فوجدت كل ما قـرأت ال یعطـي صـورة عـن     : املستقبلیة، قال

  .املستقبل
وقد سئل بعـض الـوزراء الربیطـانیني عـن السیاسـة مـا       

  .ها أن السیاسة هي الكذبأصح تعاریِف :تعریفها؟ قال
هبذه األمـور لـن    االنشغالوهذا ینبين علیه فهمنا إىل أن 

بل إنه یصدك عن مـا جيـب أن تربـي     ،ل من ورائها طائالحتص
 .علیه أحبابكنفسك علیه وما تربي 

وجدت أنه ميثل الواقع،  ،إذا نظرت وتأملت يف هذا الكالم
یعطون ما ینفعهم  -ن بعامةالشباب واملسلمو-الناس یعطون 

یعين ِعداء الیهـود   ؛لكنه مع أصوله الشرعیة ،يف هذا األمر
ومـا   ،قرأ فیه اآلیات آیات الوالء والرباءتوالنصارى لنا 

فعله أولئك يف أعظم أمر وهو أم أشـركوا بـاهللا جـل وعـال     
وهذا كاف يف أن جيعل املـؤمن   ،وسبوا اهللا جل وعال أعظم مسبة

 . هلم كارها هلم املوحد مبغضا
ال  ،معرفة األحوال وما جيري بني الناس ال ینقص مـن جهلـه  

إىل قصـة   ینقص من جهله؛ مبعىن األحـوال الدنیویـة، أمل تـر   
 ،سلیمان علیه السالم حیث كان جبـواره دولـة ومملكـة سـبأ    

 ،وكـان عنـدها مـن الـدنیا مـا عنـدها       ،وملكتها بلقیس
ذلـك مل یعلـم شـیئا    ومـع   ،وجبوارها وهلا من القوة ما هلا

 إْذ ،على شيء مـن أخبارهـا  ع من اهللا جل وعال طَلومل ی ،عنها
وإمنا بلغه اهلدهد  ،أن ذلك لیس له اثر يف تبلیغ رساالت اهللا
َأحطت بما لم تِحط بِه بأمر یتعلق بالعقیدة، فقال اهلدهد ﴿

أ الـذي  هـذا النبـ  ] 22:النمـل [﴾وجئتك ِمن سبإ بنبإ یِقني
إنـي  )22(وجئتك ِمن سـبإ بنبـإ یِقـني   إعتىن به اهلدهد قال ﴿

وجدت امـرَأة تمِلكهـم وُأوِتیـت ِمـن كـل َشـيٍء ولهـا عـرٌش         
وجــدتها وقومهــا املقدمــة ﴿هــذا ك] 23-22:النمــل[﴾عِظــیم

وزین لهم الشَّـیطان َأعمـالهم    یسجدون ِللشَّمس ِمن دون اللِه
 )13( ]23:النمل[﴾فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون

 ]املنت[
االسـتدالل علـى بطـالن الـدین بقلـة      ) املسألة العاشرة(

 .]27:هود[﴿باِدي الرْأي﴾أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله 
كقوهلم  بالقیاس الفاسد االستدالل) عشرة ةاملسألة احلادی(

 .)14(﴿إن َأنتم إلا بَشر ِمْثلنا﴾
إنكار القیاس الصحیح واجلـامع  ) املسألة الثانیة عشرة(

 .هلذا وما قبله عدم فهم اجلامع والفارق
الغلـو يف العلمـاء والصـاحلني    ) املسألة الثالثة عشـرة (

كم ولـا تقولـوا   كقوله ﴿یا َأهل الِكتاب لا تغلوا ِفي ِدیِن
 .]171:النساء[على اللِه إلا الحق﴾

 كل ما تقدم مبين على قاعدٍة أن) املسألة الرابعة عشرة(
عرضـون عمـا   وهي النفي واإلثبات فیتبعون اهلوى والظن، وی

 .جاءت به الرسل
 ]الشرح[

                                                
 .انتهى الشریط الثاني )13(
 .15:، یس10:إبراهیم )14(
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بســم اهللا الــرمحن الــرحیم، احلمــد هللا رب العــاملني والصــالة 

 .م على نبینا حممد وعلى آله وصحبه أمجیعنيوالسال
مجیعا اهلدى والسداد والثبـات علـى   لنا أسأل اهللا جل وعال 

وأسـأله أن یرینـا احلـق حقـا ویرزقنـا       ،احلق حىت املمـات 
 .باطال ومين علینا باجتنابهوالباطل  ،إتباعه

رة شـ املسألة العاشـرة واملسـألة احلادیـة ع   –هذه املسألة 
ه من تتمة مسائل أنواع االستدالل لـدى  هذ -والثانیة عشرة

فإن الشیخ كما سبق أن عرفتم ذكـر مسـائل    ،أهل اجلاهلیة
استدالل اليت یستدلون هبا أنواع األدلـة عنـدهم متوالیـة،    
ومن أدلتهم أم یستدلون على بطالن الـدین بقلـة أفهـام    

كما قال جل وعال يف قصة نوح خمربا عن قول  ،همظأهله وعدم ح
وما نراك اتبعك إلا الِذین هم َأراِذلنـا بـاِدي   قوم نوح ﴿

ــنكم     ــل نظ ــل ب ــن فض ــا ِم ــم علین ــرى لك ــا ن ــرْأي وم ال
وهذا لیس خاصا جباهلیة دون جاهلیة مـن   ،]27:هود[﴾كاِذبني

 ،وإمنا هـو كـثري فـاش    ،اجلاهلیات اليت سبقت رسالة النيب 
 ؛هلیة املاضون مل یزالوا یسـتدلون هبـذا الـدلیل   فأهل اجلا

وضـعفهم يف الـدنیا    ،ف املتبعني للحق يف اجلـاه عیستدلون بض
مث یستدلون هبذه املقدمة الفاسـدة علـى    ،على بالدة أذهام
ألنه  ؛وإمنا ذلك دلیل بطالنه ،باهلدى منهم أم لیسوا بأحق

عقـول وذووا  ال یصل إىل معرفة الشيء بأنه حـق إال ذووا ال 
فما دام أن أهـل اجلـاه وأهـل العقـل عنـدهم مل       ،األفهام

كما یزعمون وأهل احلـق   ،وذلك ألم تأملوا ،یتبعوا الرسل
وقلة فهـم وهلـذا    ،الذین اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة

اتبعوا الرسل، هذا كثري، واستشهد علیـه اإلمـام رمحـه اهللا    
ا لنـوح علیـه   بقصة قوم نوح فإن قـوم نـوح قـالو    ،تعاىل

ما نراك اتبعك إلـا الـِذین هـم َأراِذلنـا بـاِدي      (السالم 
فذكروا شیئني، ذكرمهـا  ) الرْأي وما نرى لكم علینا ِمن فضل

 .الشیخ رمحه اهللا تعاىل
 .عدم الفهم لدیهم بأم مل یتدبروا واستعجلوا: األول

 .مال یعين لیس لدیهم حظ أن لیس هلم فضل: والثانیة
) وعدم حفظهـم (والعبارة يف أكثر النسخ اليت بني أیدیكم 

ألـا هـي   ) وعدم حظهم(والذي یظهر يل بعد تأمل أن صواهبا 
وما نرى لكـم علینـا   (اليت تناسب متام اآلیة يف قوله تعاىل 

والفضل يف أحد وجهي التفسري هو اجلـاه واملـال، يف   ) ِمن فضل
وما (قوله تعاىل هنا فیما استشهد به اإلمام رمحه اهللا تعاىل 

يف قولـه  ) نراك اتبعك إلا الِذین هم َأراِذلنا باِدي الرْأي
 :قراءتان سبعیتان) باِدي(

بدون مهز يف آخره من البـدو وهـو   ) َباِدي(قرأها اجلمهور 
  .الظهور

عروف أحد القـراء السـبعة   وقراؤها أبو عمر البصري امل
  .باهلمز) َباِدئ(املشهورین، قرأها 

فإنـه مـن البـدو وهـو     ) َبـاِدي (وعلى قراءة التسـهیل  
واختلف أهل العلم يف التفسري، يف تفسري هذا احلـرف   ،الظهور

 :على ثالثة أقوال
یعـين يف ظـاهر الـرأي     )الرْأي َباِدي(منهم من قال  .1

تبعك إلا الـِذین هـم َأراِذلنـا    ما نراك ا( ،لكل أحد
هـذا   ،ذالة فیهم وأم اتبعوكوهذه الر) باِدي الرْأي
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 هر للرائي ویظهر لذي الرأي بوضـوح ظاهر لكل أحد یظ

 .ال خفاء فیه وال لبس
 ،من الظهور أیضا) الرْأي باِدي(أن قوله : الثاني .2

كون البدو هنا وهو أم أظهروا شیئا وأخفوا غريه، فی
مـا   ،مبعىن الظهور راجع إىل االتباع ال إىل كـوم أراذل 

تباعـا يف  انراك إال اتبعـك إال الـذین هـو أراذلنـا     
أما يف باطن األمر ويف حقیقتـه   ،الرأي ئالظاهر يف باد

فإم لیسوا متبعني لك وال مقتنعني مبا جئتهم به، وهذا 
م إلا علـى ربـي   إن ِحسابه استدلوا له بقوله تعاىل ﴿

 ،وحنو ذلك بآیة هود وغريها] 113:الشعراء[﴾لو تْشعرون
یعين أن نوحا علیه السالم أحـال حسـاهبم علـى اهللا جـل     

فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء  ،وعال
إظهار اإلميان وإخفـاء الكفـر، أو إخفـاء     ،آخر منهم
 .ىل حساب اهللا جل وعالفأحاهلم علیه السالم إ ،التكذیب

مـا نـراك اتبعـك    (القول الثالث هو أنه يف قوله  .3
یعين أم ظهر هلم ) الرْأي إلا الِذین هم َأراِذلنا باِدي

ــدون  ــرأي ب ــل، ال ــوه ومل تأم ــر؛ اتبع ــأول رأي ظه ف
هــذا القــول و ،یتــأملوه ومل یتــدبروه لقلــة فهمهــم

أورده املصـنف رمحـه اهللا    الثالث هو الذي یتفق مع مـا 
 ،فإم عند قـوم نـوح اسـتعجلوا ومل یتـدبروا     ،تعاىل

اتبعوه يف بادئ الرأي فیما ظهر هلم من رأیهـم، ولـو   
تأملوا واسـتیقنوا الـرأي واسـتخريوه وحتققـوا منـه      
وتدبروه وتأملوا العواقب فیـه وتـأملوا أسـراره مل    

هم یتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلك األمر الذي حصل من
وهذا مظنـة   ،وهو عدم التدبر دلیل على قلة أفهامهم

وأبطلوا صحة ما  عدم الوصول إىل احلق، فأبطلوا الدین
السالم بأم جعلوا الـذین اتبعـوه    جاء به نوح علیه

ما اتبعوه إال لضعف أفهامهم كما قال الشیخ رمحـه اهللا  
 .تعاىل

كان هذا الدلیل مستقیما موافقا ألحـد   ،فإذا كان كذلك
العلـم، والقـراءة األخـرى     أهلأوجه التفسري املنقولة عن 

مـن   ،هبمـز ) َبـاِدئ ( ،)الـراي  َبـاِدئ (ها أبو عمر قرأاليت 
 ،یعين أن اتباعهم له كـان مـن عجلـة    البدء وهو األولویة

 ،أول مـا نظـروا بـرأیهم    ،وإمنا اتبعوه يف بادئ ذي بـدء 
ى هـذا  برایهم اتبعوه، فهذا من البدء وهو األولویة، وعل

یكون املعىن على هذا الوجه مـن التفسـري أـم اسـتعجلوا     ف
 ،فیتفق مع ما فهمه اإلمـام املصـنف رمحـه اهللا تعـاىل     ،أیضا

بـاِدي  (قراءة اجلمهور  ؛یتفق ما جاءت به القراءتان مجیعا
وهـو   ؛معىن البدو هو الظهور باملعىن الثالـث  يف أّن) الرْأي

، وكذلك على قـراءة  ال تأملأنه ظهر هلم ذلك من غري تدبر و
وذلك مـن األولیـة وعـدم التـدبر     ) الراي َباِدئ(أبي عمر 
 .واالستعجال

وهذا الذي ذكره رمحه اهللا تعاىل، أردفه بقوله يف استدالهلم 
لقلة فهمه  ظبأن أولئك الذین اتبعوا نوحا لیسوا بأهل ح

كم وما نرى ل(ذلك ألم قالوا لنوح ومن معه و ،وعدم حظهم
ذلك أم جعلوا مقیاس الفضـل هـو كثـرة     ،)علینا ِمن فضل
والفضل هنا ُفسر بأنه احلظ يف الـدنیا مـن    ،احلظ يف الدنیا
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یعـين لسـتم   ) وما نرى لكم علینا ِمـن فضـل  (جاه أو مال، 

ولسـتم بأهـل مـال     ،فضلون علینابأهل جاه فوق جاهنا فَت
فكـان املقیـاس عنـدهم كمـا      ،ینـا فوق مالنا فتفضلون عل

هـو اجلـاه    ،سیأتي يف املسألة اليت بعدها هو مقیاس الفضـل 
يف  ،وهذا كثري يف كـل جاهلیـة   ،واملال یعين احلظوظ الدنیویة

كل جاهلیة كثري هذا، كل رسول یأتي تكون احلجة عند أولئك 
ويف قوله تعاىل  ،عافهم الضمتنوعة منها أن الذین اتبعوه 

قـوم اتبعـوا    ِمن َأقصى المِدینِة رجل یسعى قال یـا وجاَء ﴿
ــِلني ــم     )20(المرس ــرا وه ــَألكم َأج ــا یس ــن ل ــوا م اتبع

يف سورة یس ذلك الرجـل املـؤمن الـذي    ] 21-20:یس[﴾مهتدون
أتى من أقصى املدینة لیسعى بشرح اإلميان، قال طائفـة مـن   

فیه ) ِمن َأقصى المِدینِة(لتفسري إن قوله هنا أهل العلم با
لـیس   ،تنبیه على أنه من فقراء الناس ومن عدم أشـرافهم 

عـادهتم  الوإمنا هو من الضعفة، وأما األشراف ف ،من األشراف
وأمـا أقصـى    ،إذ هـي اتمـع   ،أم یسكنون وسـط املدینـة  

وال إمنا یسكنه الذین لیسـوا بـذي جـدة وال جـاه      ،املدینة
وجـاَء رجـل ِمـن َأقصـى     وهكذا جـاء رجـل إىل موسـى ﴿    ،شرف

موسـى إن الملـَأ یـْأتِمرون بـك      المِدینِة یسـعى قـال یـا   
، فهـذا االحتجـاج كـثري يف أن الـذین     ]20:القصص[﴾ِلیقتلوك

وهذا فهمـه هرقـل عظـیم     ،یتبعون الرسل إمنا هم الضعفاء
أبا سفیان األسئلة املشهورة اليت رواهـا   الروم حینما سأل

هل یتبعه أشراف : فقال له من تلك األسئلة ،البخاري وغريه
قـال  . بـل ضـعفاؤهم  : الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفیان

وهذا عـام يف  . وكذلك األنبیاء إمنا یتبعهم الضعفاء: هرقل
كل أهل جاهلیة یستدلون هبذا الـدلیل، وقـریش   فكل رسالة 
رمبا رغب أن یكون  وكان النيب  ،بذلك ت النيب أیضا واجه

الذین یؤمنون به من أشراف القوم ومن علیتهم ومن سادهتم 
الـذین یـدعون رهبـم    فانصرف إلـیهم عـن النفـر املـؤمنني     

ألنـه لـو أسـلم     ،رغبة يف إسـالم أولئـك   بالغداة والعشي،
فأنزل اهللا جل وعال علـى   ،الكرباء حلصل من اخلري الشيء الكثري

واصبر نفسك مع الِذین یدعون ربهـم بالغـداِة   نبیه قوله ﴿
والعِشي یریدون وجهه ولا تعد عینـاك عـنهم تریـد زینـَة     
الحیاِة الدنیا ولا تِطع من َأغفلنا قلبه عن ِذكرنا واتبع 

عـبس  وكـذلك قولـه ﴿   ،]28:الكهـف [﴾كان َأمره فرطاهواه و
َأو )3(وما یدریك لعلـه یزكـى  )2(َأن جاَءه الَأعمى)1(وتولى

فَأنـت لـه   )5(َأمـا مـن اسـتغنى   )4(یذَّكر فتنفعـه الـذِّكرى  
 حيتاج إىل مزید اآلیات، وهذا األمر ظاهر ال] 6-1:عبس[﴾تصدى
  .إطالة

دخلت هذه الشعبة من شعب اجلاهلیة يف  ،كذلك يف هذه األمة
  :هذه األمة

ون بعلـومهم  الـذین یعتـزّ   هةبفممن دخلت إلیه هذه الش
فـإم مل یعتنـوا بفقـه     ،فیة من أصحاب الكالم وحنـوهم اخلْل

النصوص الشرعیة لزعمهم أا إمنا هـي ظـواهر یفهمـا كـل     
ا خاصـة بـذوي العقـول    واألسرار فإمنـ  واطنوأما الب ،أحد

النرية، فجحدوا ما أنزله اهللا جل وعال من اآلیـات البینـات   
ألجـل   ؛وحرفوها وأولوا بعضـا منـها وردوا طائفـة أخـرى    

واحتقـروا أهـل السـنة واجلماعـة ألجـل أـم ال        ،أفهامهم
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م مل یعرفـوا علـم الكـالم ومل یعرفـوا     فهـ  ،یفهمون فهمهم

وحنـو   ،املستقاة من املنطق؛ منطق الیونـان األصول القطعیة 
  .ذلك مما یعتزون به

كذلك شّغب على أهل احلدیث فیما مضى مـن الزمـان وعلـى    
هاء الذین اهتموا مـن  قفقههم يف النصوص طائفة من غالة الف

ا من النصوص ولـو  یتبع ظواهر النصوص ویأخذ بالفقه مستًق
 ،أوصاف بشعةرموهم ب ،مل یكن عنده رسوخ قدم يف كل العلوم

كما قال ابن العربي املـالكي يف   ،حىت إن بعضهم مساهم احلمري
فلما أتى هؤالء احلمـري  : قال ،أحد أقواله يف وصف الظاهریة

ألجـل أن يف   ،وصفهم بأوصـاف یعـين بشـعة   . الذین كذا وكذا
األندلس كان هنـاك معركـة حمتدمـة بـني أتبـاع ابـن حـزم        

لتوسـط  وسط لو راموا اوالت ،الظاهري وبني فقهاء املالكیة
لكنـهم ردوا علـى هـؤالء وتنقصـوهم، تنقصـوا       ،كان ممكنا

وهم ببالدة الفهم وبالدة الذهن وحنو ذلك ألحل صفأفهامهم وو
 .هذا األمر، ألجل اتباعهم للنصوص

كذلك بعض الذین عاصروا الـدعوة مـن العلمـاء دعـوة      
فـإم رمـوا    ،الشیخ حممد بن عبد الوهـاب رمحـه اهللا تعـاىل   

وبـأم لـیس    عـوام، بـأم  م ال یفهمون أتباع الدعوة بأ
بعـض   لـیس عنـدهم معرفـة إال    ،عندهم مشـاركة يف العلـوم  

فاهتموهم يف بعـض   ،فقه احلنابلة ال غريباملسائل يف العقیدة و
ما دعوا إلیه من املسائل اليت دالئلـها كالشـمس يف رابعـة    

وا املـراد  اهتموهم بأم مل یفهموا احلـق ومل یعرفـ   ،النهار
  .منه

الـذین ادعـوا أن بـاب     -وهذا سـیأتي تفصـیلها  -كذلك 
حـد الیـوم أن جيتهـد يف    االجتهاد قد قفل وأنـه ال یسـوغ أل  

ألجل أن النصوص حتتاج إىل فهم وطابع أهـل الزمـان    النصوص
فهم اهتموا بأم جيتهدون يف فهم النصـوص وهـم    ،عدم الفهم

 ،أذهام كلیلةو بل أفهامهم ضعیفة ؛لیسوا من أهل الفهم
 .فباب االجتهاد قد انقطع فال ميكن أن جيتهدوا

ترى أن  ،كذلك يف هذا الزمان خبصوصه زماننا هذا القریب
رمبـا   ،بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب أهـل اجلاهلیـة  

تسلط علیه اهلوى فرمى من هو بني أن یكون جمتهـدا وبـني أن   
كون جمتهـدا خمطئـا   أو ی ،یكون مصیبا یعين احلق یعين الصواب

 ،یرمیه ببالدة الذهن وعدم الفهم وحنـو ذلـك مـن األوصـاف    
بـل   ،والواجب على أهل اإلميان أن ال یعرج على هذه املسألة

وال یسـتهزئوا   ،الواجب علـیهم أن یبینـوا احلـق بدلیلـه    
ملخطئ بل إذا أخطأ ا ،باخللق ال یستهزئوا بالناس يف علومهم

تـبني  , بني احلـق بدلیلـه  یـ , یقال هذا خمطئ والصـواب كـذا  
دون  ،املسألة حبججها وبراهینها الـيت توضـح املـراد منـها    

نـه  إف ،نه إذا قال فالن هذا فهمه كذاألدخول يف هذا األمر 
فیتـدرج يف   ،یزید شیئا فشیئا حىت تسلط علیه هذه الشـعبة 
إذا أتى حبق  ،األمر حىت إذا أتى ذلك الضعیف يف الفهم عنده

والواجـب علـى    ،جل أنه ضـعیف الفهـم  أل ؛واضح جعله باطال
وال یسـتدل علـى بطـالن     ،املؤمن أن یأخذ احلق ممن جـاء بـه  

ا كمـا  وهذ ،الشيء ألن من أتى به لیس بأهل أن یأتي بذلك
 .ترى ظاهر يف فئام يف هذا الزمان
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املسألة اليت تلیها هي أم یسـتدلون بالقیـاس الفاسـد    

ويف آیـة أخـرى     )15( )هل أنتم إال بشر مثلنـا (كما قالوا 
  .وحنو ذلك ]10:إبراهیم[﴾إن َأنتم إلا بَشر ِمْثلنا﴿

 . قیاس صحیح وقیاس فاسد :ینقسم إىل قسمني سایالق
والشیخ رمحه اهللا ذكر مسـألتني احلادیـة عشـرة والثانیـة     

 ،األوىل يف القیـاس الفاسـد  : وكل منـهما يف القیـاس   ،عشرة
 .والثانیة يف القیاس الصحیح

ال يف اصـطالح الفقهـاء   -قیاس یریدون بـه يف العمـوم   وال
یریدون به يف العموم إحلاق شيء بشيء لوجه شبه  -واألصولیني
فیكون سبب القیاس جامع جيمـع بـني شـیئني املقـیس      ،بینهما

وال  ،خـر اآلفیجمعهما شيء فیقاس أحدمها على  ،واملقیس علیه
حبكـم   خيفى علیكم أنه عند الفقهاء إحلاق حكم مسـكوت عنـه  

 .هذا أخص ،منصوص علیه بعلة جامعة بینهما
شـبه   جـه فإذن القیاس هو كما ذكرناه ما جيمع شـیئني بو 

فقست  األمر؛ تسیقال لك ِق ،فإذا مجعت بني شیئني ،یسمى قیاس
 فـإذا أحلقـت   بني هذا وهذا إذا مجعت بینهما لشبه بینهما،

  .شیئا بشيء ألجل الشبه صرت قائسا
استدلوا به هم استدلوا بقیـاس یعـين   هذا الدلیل الذي 

 ؛أهل اجلاهلیة استدلوا بقیاس استدلوا بأنواع من القیاس
بعض تلك األقیسة فاسد أو أكثرها  ،یعين بأفراد من القیاس

 فاسد، منها ام أبطلوا النبوة بكون النيب الرسول بشـرا 
ِفي الَأسواق  وقالوا مال هَذا الرسول یْأكل الطعام ویمِشي﴿

قال  ،]7:الفرقان[﴾لولا ُأنزل إلیِه ملك فیكون معه نِذیرا
ومـا َأرسـلنا قبلـك ِمـن     جل وعال يف آیة سـورة الفرقـان ﴿  

ــي     ــون ِف ــام ویمُش ــْأكلون الطع ــم لی ــا إنه ــِلني إل المرس
بل أمر  ،أن كل رسول جاء هبذا یعين] 20:الفرقان[﴾الَأسواق

هل من قبلهم أتتهم مالئكـة   ،املشركني أن یسألوا من قبلهم
فاسَألوا َأهل الذِّكر إن كنتم أم أتاهم بشر فقال جل وعال ﴿

اسألوهم، أهل الذكر املراد هبم يف هذه اآلیة  )16(﴾لا تعلمون
هل جاءهتم هم أهل الكتاب؛ علماء الیهود والنصارى، اسألو
فإذا كانـت   ؟الرسل من البشر أم جاءهتم الرسل من املالئكة

جاءهتم الرسل من البشر فلمـا تنكـرون أن یكـون رسـولكم     
وإذا كانت أتتهم الرسل من املالئكة فإنكم لكم وجه  ،بشرا

 .حجة يف ذلك
 ،وجه القیاس أم قالوا إن هذا الرسول یأكل كما نأكل

ن َأطعـتم بَشـرا ِمـْثلكم إنكـم إًذا     ولِئ﴿ ،ویشرب كما نشرب
یـنكح األزواج،   ؛فصـفاته بشـریة  ] 34:املؤمنـون [﴾لخاِسرون

یتكلم كمـا یتكلمـون، ینـام كمـا ینـامون، یأكـل كمـا        
فقالوا ما دام أنه بشر  ،بشر .یأكلون، یشرب كما یشربون

  .فهو لیس بأهل أن یتنزل علیه الوحي من اهللا جل وعال
ألـم مجعـوا بـني     ؛القیاس فاسد ألنه صحیح هو قیاس وهذا

ألم كما ذكر املصـنف   ،لكنه قیاس فاسد ؛األمرین لوجه شبه
وهـو أن وجـه    ،رمحه اهللا أم مل یفهموا الفارق بني األمـرین 

اجلمع هذا ال یدل على أنه لیس هناك فارق بني الرسـل وبـني   

                                                
 ].15:یس[﴾قالوا ما َأنتم إلا بَشر ِمْثلنالعلها قوله تعاىل﴿ )15(
 .7:، األنبیاء43:النحل) 16(
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سد أم ما فإذن سبب هذا القیاس الفا .فهناك فارق ،هؤالء

  .عرفوا الفارق
  .وهذا جاء من كفار قریش وممن قبلهم من الكفار

كذلك جاء يف هذه األمة كما جاء من قبل، الذي جاء لـیس  
بشــر؟ ال، ولكــن  هــو إنكــار النبــوة ألجــل أن الرســول 

ما أمثلة هذا القیاس الفاسد الذي  ،االستدالل بقیاس فاسد
 ؟ ه الشعبة؟ من حلق اجلاهلیة يف هذاستدلوا به

من أمثلة ذلك القیاس الفاسد أم كما هو عند املعتزلة 
الــويل إذا أثبتــت لــه كرامــات  وعنــد غريهــم قــالوا إّن

مل؟ ألن النيب هـو   .إذا أثبت له كرامة صار نبیا ،األولیاء
م فلو كان َثـ  ،أشیاء خارقة للعادة عطي، ُأبشر ُأعطي آیات
الیـة  الشـتبهت الو  یعـين  ؛عطي ذلك لصار نبیابشر ميكن أن ی

فهنا أبطلوا هـذا احلـق وهـو اإلميـان بكرامـات       ،بالنبوة
 .األولیاء ألجل هذا القیاس الفاسد

 قـالوا إنّ  ،غـالة الصـوفیة   الصوفیة أو كذلك طائفة من
فعة شـأنه علـى أنـه    بل إمنا مدار ر ،خص بشيءال ی النيب 

ر افإذا حصل التلقي لبشر صـ  ،یتلقى الوحي من اهللا جل وعال
وهـو أن هـذا    ،وجه الشبه بینهما حصل ألّن ؛مثله يف املزیة

وهذا كـان يف أوائـل القـرون یعـين يف      ،یتلقى وهذا یتلقى
بل زاد حـىت زعـم    القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث،

غالهتم كابن عربي وحنوه أن خـامت األولیـاء أفضـل مـن خـامت      
ن اهللا جـل وعـال    خامت األولیاء یتلقى م ألّن:األنبیاء، مل؟ قال

وهلـذا   .سـطة اوأما خامت األنبیاء فإمنـا تلقـى بو   ،مباشرة
 .یهتمون بالكشف

من أوجه هذا القیاس الفاسد أم جعلوا كـل مـن اتصـف    
فكما أن الـنيب   ،بالتقوى من أهل اإلميان متربكا به يف ذاته

 وسید ولد آدم علیه الصـالة والسـالم   ،وهو إمام املتقني، 
بعرقه، بثیابه، بغري ذلك من أجـزاء   ،شعرهملا كان یتربك ب
 ،ذاك یعين ببقیة شرابه، ببقیـة أكلـه وحنـو   ذاته، بسؤره 
وه على كل من كان ولیا، كل من كان تقیا، دنقلوا ذلك وع

فاسـتدلوا بالقیـاس الفاسـد     ،قالوا ألنه یقاس على النيب
یعـين   ؛بل قد دخل فیه طائفة من العلمـاء  ،هذا وهذا كثري

قیق أجازوا أن یتربك بالصاحلني بشراهبم یعـين بشـرب   من غري حت
أن تأخـذ بعـض فضـالهتم یعـين      ،أن یتمسح هبم ،بقیة الشراب

مل؟ قالوا ألنـه جيمـع بینـه     ،فضالت األكل وحنو ذلك یتربك هبا
والصحیح  ،فإذن سبب التعدي هو الصالح ،وبني النبوة الصالح

 وة ألّنأن سبب التعدي هو النبوة، سـبب التـربك هـو النبـ    
الصحابة رضوان اهللا علیهم مل یكونوا لتربكون بأبي بكر  وال 

خذ بقیة شراهبم وال بشعرهم بأبعمر وال بعثمان وال بعلي، ال 
فدل على أن اجلامع هنا لیس هـو   ،ذلك وال بثیاهبم وال بغريه

الصالح والتقوى وإمنا اجلامع هو إیش؟ إمنا الوصف هنـا هـو   
 .وبـني غـريه مـن أمتـه     الـنيب   ع بنيمفلیس مث جا ،النبوة

  .وهكذا يف أنواع
والقیاس الصحیح هـو مـا    ،أنكروا القیاس الصحیح أیضا

أو ما كان اجلامع بني الشیئني مقبوال  امع بني الشیئنيكان اجل
ولیس مث فارق بني هـذا   ،یعين جامع صحیح ؛معتربا لیس بفارق
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 القیـاس  ،أنكـروا القیـاس الصـحیح    ،املقیس واملقیس علیه

نبـوة   الصحیح كان ینبغي أن یدل أولئك املشـركني علـى أنّ  
البشـریة   مل؟ ألّن ،بل نبوة كل نـيب صـحیحة   ،صحیحة النيب 

البشریة اليت جتمـع  –اليت كان علیها األنبیاء خترج بإتیام 
عطـي ذلـك البشـر آیـات     خترج إذا كان ُأ -بینهم وبني غريهم

البشر أن یأتوا على صدقه لیس يف وسع  تبینات وبراهني داال
كـل مـن أتـى     فالقیاس الصحیح یقتضي أن یقال إّن ،مبثلها

بآیة ومعجزة كما یسمیها املتأخرون أو بربهـان مـع دعـوى    
وكان ذلك الـذي أتـى بـه     ،مما ال یستطیعها البشر ةالنبو

 ،معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصالحه يف القـوم 
أـم كـانوا    ،حیحفهذا القیاس ص ،أن هذا یدل على نبوته

أن من أوتي هذه األمور فإنـه مل یؤهتـا مـن عنـد      ،یقیسون
  .وإمنا أعطاه اهللا جل وعال إیاها ،نفسه

القیاس الصحیح یقتضـي أن یعلمـوا أن الـذین اتبعـوا     
فهناك جـامع   ،الرسل زادوا علیهم يف املزیة من أجل إميام

وهلـذا   ،انبني مستحق اجلزاء احلسن وبني األنبیاء أال وهو اإلمي
عون نبیهم، یعين أتباع كل نيب من أألمم یتب ،أتباع كل أمة

ان جيب أن یقیسوا صحة ما ذهب إلیـه  كف هناك جامع بینهم،
أن  فإذا ثبتـت النبـوة ثبـت    ،أولئك الناس بصحة النبوة

وهذا یعـين أن ال یسـتدلوا    ،ىأولئك اتبعوه على احلق واهلد
بـل   ،الن النبـوة بالعكس فیستدلوا بأولئك القوم على بطـ 

ینبغي أن یثبتوا النبوة یعين یسعوا يف معرفتها بدالئلـها  
فإذا ثبتت فإن أولئك یثىن علیهم ألم اتبعوا  ،وبراهینها

 .وذلك مقتضى لقیاس الصحیح ،النبوة
مقتضى القیاس الصحیح أیضا يف هذه األمـة أن مـن اتبـع    

حق أن لألمة فهو أحق أن یكرم وأ ثه النيب العلم الذي ور
العلمـاء ورثـة   «كما قـال علیـه الصـالة والسـالم      ،یتبع

فاجلامع بني العامل والنيب هو اتباع ما جاء مـن   ،»األنبیاء
ومـا   ،فكل نيب اتبع ما عند اهللا جـل وعـال   ،عند اهللا جل وعال

یعـين أحلـق    ،وهو قیاس صحیح ،جاء به الرسول فهو وریث له
یس يف درجة اإلكرام ل ،أولئك يف اإلكرام والتبجیل باألنبیاء

التعظـیم ألجـل   جـنس اإلكـرام و  يف  ؛والتعظیم وإمنا يف جنسه
  .راثة النبوةو تباعاجلامع بینهما وهو ا

وهذا هو مقصد الشیخ مـن  -أیضا يف هذه األزمان املتأخرة 
هو أم أنكروا على أهل العلم من أتبـاع   -إیراد املسألة

دعوة أنكـروا  ومن الذین شهروا بالـ  ،أهل السنة واجلماعة
ذه هلـ علیهم ما جاءوا بـه، مسـتدلني بـأم لیسـوا بكـفء      

فجعلوا هناك وجه شبه بني العلمـاء   ،املسائل اليت أتوا هبا
يف ذلك الوقت وبني الذین ضلوا بعدم الفهـم وعـدم معرفـة    

فكـان هـذا    االجتـهاد، األدلة، فأغلقوا باب التدبر وباب 
ل الفرق الـذین  یعين قیاس علماء الدعوة بأرباب أه-منهم 

 -استدلوا باملتشابه والذین راموا الناس علـى غـري اهلـدى   
وتركوا القیـاس الصـحیح    ،كان من منهم هذا قیاسا فاسدا

لحق بأئمة اهلدى ولو من أتى باحلق مع أدلته أنه ی أنوهو 
بـل قـد    ،فلیس بالتأخر یهضم من أتى بـاحلق  ،كان متأخرا

 .لشأنه ومزیة لهویكون ذلك رفعة  ،تأخریأتي باحلق امل
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األقیسة الصحیحة أبرزهـا   ،األقیسة الصحیحة هذه تركوها

العلم جاء مبا كان علیه األوائـل فـإن    أهلأن من كان من 
وهم أحلقوه بأهـل الشـبه    ،القیاس یقتضي أن یلحق باألئمة

وأحلقوه بأهل الضالل وبأهـل البـدع، مل؟ ألنـه     ،وأهل الفنت
تـأخرة أن یسـتقل أحـد    عندهم ال ميكـن يف هـذه األزمـان امل   

 )17(.بالفهم
یعين مقصود الشیخ مـن ذكـر القیاسـني أن ینتبـه إىل أن     

فإذا قاس أحـد   وفارق واضح، القیاس ینبغي مع جامع واضح
شیئا على شيء أو أمرا على أمر ینبغي أن یكون بل جيب أم 

فـإذا كـان موجـود     ،یكون اجلامع بینهما والفارق منتفیا
وإذا  ،ه یدل على أن القیاس فاسـد فإن ،واجلامع غري موجود

كان اجلامع موجودا والفارق غري موجود أو ضعیف فإنه یـدل  
 .صحیح یاسعلى أن الق

مث انتهى من مسائل االستدالل وذكر املسألة العظیمـة وهـي   
 ،أنه من خصال أهل اجلاهلیة هي الغلو يف الصاحلني والعلماء

ال عنه يف غري مـا  والغلو يف العلماء والصاحلني أخرب اهللا جل وع
قل یاَأهل الِكتـاب لـا   ﴿منه يف قوله تعاىل ،كتابه منموضع 

تغلوا ِفي ِدیِنكم غیر الحق ولا تتبعـوا َأهـواَء قـوم قـد     
ومنـها يف قولـه    ]77:املائـدة [﴾ضلوا ِمن قبل وَأضلوا كِثريا

هبانهم َأربابا ِمن دون اللِه والمِسیح اتخُذوا َأحبارهم ور﴿
فأهل اجلاهلیة من قبل كان عنـدهم   ]31:التوبة[﴾ابن مریم

 :غلو يف العلماء وغلو يف الصاحلنيغلوان 
 :الغلو يف العلماء كان على أحناء

فیحللون  ،األول أم كانوا یتبعوم يف التحلیل والتحرمي
حراما وحيرمـون مـا حرمـه    ولو كان ذلك  ما حلله العلماء

ا فجعلـوا العلمـاء يف   الل،العلماء ولو كان يف كتاب اهللا حـ 
، جعلـوهم  فـوق منزلـة النبـوة فجعلـوهم أربابـا     منزلة 

اتخـُذوا َأحبـارهم ورهبـانهم    (معبودین كمـا قـال تعـاىل    
قال عدي بن حامت  )َأربابا ِمن دون اللِه والمِسیح ابن مریم

ــنيب  ــال  لل ــدناهم ق ــا عب ــرام  «: م ــم احل ــوا لك أمل حيل
أمل حيرمـوا علـیكم احلـالل    «: قـال . بلى: قال »؟فأحللتموه
 . »فتلك عبادهتم«: قال. بلى: قال »فحرمتموه؟

أن یعتقد يف العلم أنـه  وهو فهذا نوع من أنواع الغلو 
هـذا  و ،بالشـرع یستقل باإلتیان  ،یستقل باإلتیان باإلحكام

َأم لهم ُشركاُء َشرعوا لهم ِمـن  ﴿جل وعال كما قال  ،نوع شرك
  .]21:الشورى[﴾الدین ما لم یْأَذن بِه الله

ویلغوا بعـض   احيذفو ه ميكنكانوا یعتقدون يف العلماء أن
عضا آخـر كمـا حصـل مـن علمـاء      بالكتب املنزلة ویثبتوا 

واإلجنیل إما بزادة يف التوراة  الیهود والنصارى أم غريوا
ومـع   ،أو بنقص أو بتغیري للمعاني بتفسريها تفسريات باطلة

 .ذلك اتبعوا
 :كذلك الغلو يف الصاحلني یكون على أحناء

من أشهرها وأظهرها أن یعتقـد أن كـل مـا فعلـوه مـن       
 ،فیقتـدى هبـم مطلقـا    ،أنواع الصالح والعبادة أنه صـواب 

ل ما یفعلون، فال ینظـرون يف وجـه   أم مصیبون يف ك العتقاد

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشریط الثالث)17(
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 ،وإمنــا ینظــرون إىل فعلــه ،حجــة فعــل مــا فعلــه الصــاحل

وهـذا هـو الغلـو يف     ،فیستدلون بالفعل اـرد عـن احلجـة   
إىل أفعـاهلم   يف الصاحلني يف حیـاهتم أن ینظـر   الغلو ،الصاحلني

تلك األفعال خمالفة للحجة أو مـع   مع ظهور أن ،ویقتدى هبم
 .من أفعاهلمعدم وضوح احلجة 

أن هلم منزلـة  من أوجه الغلو يف الصاحلني أم أعتقد فیهم 
كمنزلة الوزراء عند  ،عند اهللا جل وعال يف حیاهتم وبعد مماهتم

 ،امللوك أو املقربون، كمنزلة املقـربني عنـد امللـوك منـهم    
املقربني من امللوك یرفعون حاجاهتم إلیهم ویـأتون  أن كما ف

ألجـل   ؛لوك فیكونون شفعاء ووسـطاء مبا یریده الناس إىل امل
جعلـوا   ،جيیب امللك طلبتـهم ورغبتـهم   ،شفاعتهم ووساطتهم

هلم من املنزلـة وهلـم    ،أولئك الصاحلني عند اهللا جل وعال كذلك
هـذا   ،من الزلفى ما ميتنع معه أن یرد اهللا جل وعال طلبـهم 

 ،جعلـهم یسـتغیثون هبـم    ،تالغلو هبم يف احلیاة وبعد املمـا 
الذي كـان   فهذا الالت ،رفون هلم أنواع العباداتجعلهم یص

ألنـه كـان رجـال     ؛السویق كان شركهم به من أجل ذلـك  یلت
هلـم   یلـت  ،-كما جاء يف األثر عن ابـن عبـاس وغـريه   -صاحلا 

بل إن األنبیاء إمنا وقع الشرك هبم ألجـل   ،السویق وغري ذلك
 جل بعد موت الصاحل یظن أنه له عند اهللا ،الصالح الذي فیهم

توسل به وأن یستشـفع بـه   زلفى ما ميكن له أن یمن الوعال 
وأن یطلب رضا ذلك الصاحل بعد مماته بالتوجه إلیه بأنواع 

 . العبادات كما هو مشهور
وهـذا كـان يف    ،من أنواع الغلـو يف الصـاحلني التـربك هبـم    

 ،صــاحلیهمفكــانوا یتربكــون ب ،وكــان يف النصــارى الیهــود
 ،وهذا مل یكـن إال لألنبیـاء   ،وحنو ذلكوكانوا یتمسحون هبم 

ه حمـذرا مـن   وقد ى النيب علیه الصالة والسالم عن ذلك كلِّـ 
 «قال علیه الصالة والسالم ف ،هذه الشعبة من شعب اجلاهلیة

اتخُذوا قبـور َأنبیـاِئهم   . الیهود والنصارىاهللا على  ةلعن
یدخل فیه العلمـاء  ) احلیهمص(وقوله هنا » وصاحلیهم مساجد
اتخـُذوا قبـور   ( ،كان صـالحه مـن غـري علـم     ویدخل فیه من

 بـل إنّ  ،وهذا نوع من الغلـو  ،)َأنبیاِئهم وصاحلیهم مساجد
مبینا ملا جاء  ، یعينكما جاء ،الغلو مطلقاى عن  النيب 

يف القرآن حیث ى اهللا جـل وعـال عـن الغلـو مطلقـا فقـال       
فقال علیـه الصـالة    ،)هل الِكتاب لا تغلوا ِفي ِدیِنكمیاَأ(

ويف حـدیث عمـر    ،»إمنا أهلك من كان قبلكم الغلو«والسالم 
 :حینما قطع الشجرة قال هلم ناهیا عن الغلـو رضي اهللا عنه 

یتتبعـون آثـار    ،إمنا هلك من كان قـبلكم مـن مثـل هـذا    
وما ال فـال   ،افما أدركتم من هذه املواضع فصلو ،أنبیائهم
 .أو كما قال عمر رضي اهللا عنه .تتعمدوا

النهي عن الغلو كـثري يف الكتـاب ويف    املقصود من هذا أّن
، هـذا  ئل علیه مـن أعمـال الصـحابة كـثرية    والدال ،السنة

الغلو الذي ي عنه دخل يف األمة يف أنواع شىت كما هو ظاهر 
لعلـم  كان الغلو يف العلمـاء أو مـا ینتسـب إىل ا    ،لدیكم

سواء يف ذلك الـذین ینتسـبون    ،من دون حجةبقبول أقواهلم 
 ،بلت أقواهلم بتحریـف الشـرع مـن دون حجـة    فُق ،إىل الكالم

وأیضا الذین ینتسبون إىل الفقه قبلت أقوال بعضهم من غري 
حىت صار قول الفقیه مثال أو قول العامل الفالني الذي  ،حجة
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على احلق عنـد مـن   هو مأجور فیه ألنه جمتهد فیه صار علما 

فصار الدلیل عندهم قول العامل وهو نـوع غلـو    ،یتعصب هلم
وفهم األدلة من  ،ن العامل إمنا یستعان به على فهم األصولأل

إمنـا فیمـا كـان فیـه      ،استقالالالكتاب والسنة و ال یتبع 
فإنه یعين على  ،وخفي على املرء وجه الصواب يف ذلك اجتهاد

فإنـه یتبـع يف ذلـك ألجـل      ،مأهل العلم وعلى طلبة العلـ 
 أو يف وهذا سبق أن أوضحناه لكـم مفصـال يف بـاب    ،اجتهاده
 .التقلیدمسألة 

وهذا أعظـم   ،تأخرین حجةآل األمر هبذا أن جعل أقوال امل
أتباع دعـوة اإلمـام رمحـه اهللا تعـاىل الـدعوة       ما ووجه به

الیوم یواجـه بـه كـل داع إىل السـلفیة يف أي     ، والسلفیة
هذا نـوع  ، وظم ما یواجه به أقوال أهل العلممكان من أع

الغلو فإذا كان بعض أهل العلم زل يف مسألة أو  أنواعمن 
 ،لكنه غلط فیها ؛اجتهادهغلط وهو مأجور إن شاء اهللا على 

فإنه ال جيوز أن جيعل قوله حجة يف املسائل املختلف فیهـا أو  
فـإذا كـان مث دلیـل واضـح مـن الكتـاب        ،اليت یراد حبثها

فلم یؤخذ بأقوال بعض  أهل العلم يف املسائل اليت  ،لسنةوا
 .أخطؤوا فیها

طائفـة   فمثال يف مسألة الشـفاعة؛ االستشـفاع بـالنيب     
طائفة مـن أهـل العلـم ذكـروه يف      أجازته على اعتبار أّن

طائفة من أهل العلم ذكـروا   ،هذا صحیح ،كتبهم يف املناسك
 ذهب إىل الرسـول  ففي آخر احلج یقولون ی ،ذلك يف مناسكهم

ومن ضمن تلك األفعال أنه یستشـفع   ،ویفعل عنده كیت وكیت
فـال جيـوز    ،الشك فیه ،هذا غلط ممن ذكره من أهل العلم ،به

ألحد أن یغلو يف ذلك العامل الذي قال بتلك املقالـة وجيعـل   
مع أننا نعلم أن املسألة قطعا مل تكن معلومـة   ،قوله حجة

الصــحابة الكــرام رضــوان اهللا  وال يف زمــن يف زمــن الــنيب 
فإذن هي مسألة مبتدعـة علـى أقـل أحواهلـا كیـف       ،علیهم

  .والصواب أا شرك باهللا جل وعال
الیوم یؤلف من یؤلف مؤلفات ضد الدعوة وجيعلـون احلجـج   

 ،وفالن، قـول مـثال العـامل الفالنـي     ،وفالن ،فیها قول فالن
وكـذا كمـا   بفعل كذا  ،جبواز التوسل ،وقول العامل الفالني

الدكتور حممد علوي املـالكي   ووهفعل بعض املتأخرین يف مكة 
حیث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقـوال  ، يف كتابه األخري

كم حنالعلماء يف كتبهم على جواز التوسل وبعض األفعال اليت 
وعلى  ،وعلى بعضها بأنه شرك أصغر ،على بعضها بأنه بدعة

وال سـاقها يف مجیـع   اسـتدل بـأق   ،بعضها بأنـه شـرك أكـرب   
یعـين   ،هذا صحیح ،ومن بینها أقوال بعض احلنابلة ،املذاهب

لكن هذا نوع من  ،تلك األقوال كثري منها صحیح إىل قائلیها
االستدالل بأقوال العلماء وجعل تلـك   إذ أّن ،أنواع الغلو

 ،ظـاهرة الاألقوال حجة واإلعراض عن نصوص الكتاب والسـنة  
أتي بقول العامل یعارض بع قـول  فی ،هذا هو الغلو الظاهر

الغلو الذي حذر منه الـنيب  نوع  من هذا  ال شك أّن النيب 
بل إن ابن القیم رمحه اهللا تعاىل بسـط   ،علیه الصالة والسالم

 ،القول يف هذا النوع من الغلـو يف كتابـه إعـالم املـوقعني    
یعـين مـن    -یعين ممـا أبلـغ فیـه   – بعض هذه األمة إّن: وقال
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كما فعل الیهـود   ،هاء جعلوا العلماء أرباباأتباع الفق

وذكـر األمثلـة هلـم مـن بعـض املـتكلمني وبعـض         ،والنصارى
قـول  ومن أحسن ما قیل يف هـذا   .املتعصبة املذاهب وحنو ذلك

 : الذهيب رمحه اهللا تعاىل
 فْله    قال الصحابة لیس ُخلال اهللا وقـال رسوالعلـم ق 

 فیه
بني الرسول وبني رأي    ة  ما العلم نصبك للخالف سفاه

 فقیه
أراء الفقهاء العلماء حترتم تقدر وجتل وال یستهان بـأمرهم  

 .لكن إذا ظهر الدلیل فال یغلوا الناس فیهم ؛وال بشأم
ظاهر لدیكم يف إقامة  ،الغلو يف الصاحلني فحدث وال حرج أما

وصرف مجیع أو أكثـر   ،املشاهد هلم واالستغاثة هبم والذبح هلم
مبا ال وجه لبیان كل أفعال من تـأثر   ،لعبادات هلمأنواع ا

 .بتلك الشعبة من شعب اجلاهلیة
املقصود من هذا أن هذه املسألة وهي الغلو من خصال أهـل  

والغلو یكون أیضا يف األشخاص الذین یشار إلیهم  ،اجلاهلیة
 ؛بالبنان من علماء وصاحلني ومن غريهم ممن مل یذكرهم الشـیخ 

كمثـل   ،لماء وقد ال یعـرف صـالحهم بـیقني   یعين ممن لیسوا بع
والذین یشار إلیهم بالبنان  ،الغلو يف رؤساء الدعاة مثال

يف بلد أو يف بالد وحنو ذلك، كیـف یغلـوا النـاس    يف الدعوة 
بــأن جيعلــوا أقــواهلم أو طریقتــهم يف الــدعوة أو  ؟فــیهم

نصوص العلمـاء، وُتصـرف أدلـة    صرف منهجهم جيعلونه أصل وُت
فبعض مثال مـن   ،نة إىل ما یوافق هذه الطریقةالكتاب والس

یعظم طائفة من أولئك جتد أنـه ألـف كتبـا مـدارها علـى      
وأن  ،وبأم ال حيصل منهم زلـل طئون، م ال خيبأ مالغلو فیه

كل ما فعلوه هـو الصـواب وأن طریقـة الـدعوة إمنـا هـي       
هذا نـوع   ،وأن السبیل إمنا هو سبیلهم وحنو ذلك ،طریقتهم

ألن حقیقته أن یقال يف ذلك الداعیة املشهور أو  ؛من الغلو
يف ذلك القائد أو يف ذلك الرئیس أو يف ذلك املعظم وحنو ذلك 

به  ىوهذا یدع ،أن یقال إن كّل ما جاء به صواب يف الدعوة
 ،بهفضال أن یدعي به ملن لیس من أهل العلم املتحققني  ،ألحد

غال يف شخص ما  فإذا ،هلذا من آثار الغلو يف األشخاص التعصب
ي ِلفصار القول الصواب هو ما یقوله فالن الذي ُغ ،ب لهتعص
هذا نـوع مـن    ،والقول اخلطأ القول الذي انصرف عنه ،فیه

هـذا كالتتمـة ملـا ذكـره     –والواجب على املـؤمنني   ،الغلو
أن ال یغلو يف أحد فلینظروا يف حال النـاس   -الشیخ رمحه اهللا

، أن ینظـروا يف  یة أو عاملانوا معلما كان أو داعمهما كا
 ،ما هـو واضـح  ینظروا يف قوله هذا علیه من األدلة  ،حاله

هل  ؟كلها متابعة للشرع ههل طریقته يف أمر ما أو يف أمور
فإذا كان علیها حجة بینة واضـحة   ؟علیها حجة بینة أم ال

وإذا كـان لـیس    ،یكون اتباعه اتباعـا للحجـة   ،فاحلمد هللا
حد على خطأ أخطأ فیه أو على ضـالل  علیها بینة فال یتبع أ

 .فیه ضّل
الذي ُأبتلي هبا فإن من مصائب هذا العصر  ،إذا تبني ذلك
فرتى الواحد خاصـة   ،ملن یعجبون به ، التعصبالناس التعصب

عجب بشخص ممن قد یكـون  ترى الواحد منهم إذا ُأ ،يف الشباب
 ،أو قد ال یكون له أثر وحنـو ذلـك   ،له أثر كبري يف املسلمني
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، فیه وال یقبل فیه ال كذا وال كذاتراه یتعصب حبیث ال یسمع 

وهذا نـوع مـن أنـواع الغلـو الـذي ال جيـوز أن یكـون يف        
 ،اع الـنيب  بل ینظر يف كالمه هو بَشـر ومـن أتبـ    ،املؤمنني

 ،ظر ما كان وافق فیه السنة ووافق فیه اهلـدى فیقبـل  فین
م مالك رمحـه  ، كیف واإلماوما مل یكن موافقا فیه فريد علیه

ما منـا إال راد ومـردود علیـه إال صـاحب هـذا      “اهللا تعاىل 
 ؛أن یكون راد ومـردود علیـه   ورفمن هو دونه فال َغ” القرب

عند طائفة مداره اإلعجاب بأن كل یعين فال یكون هناك تعصب 
كذلك ال  ،وكل ما مل یقله فهو خطأ ،ما قاله فالن فهو صواب

هة األخرى وهو أن یكـون  اجلب یكون عندنا ما یقابل التعصب
هناك إهدار لكل صواب أصاب فیه عامل مـن أهـل العلـم أو    

بل الواجب أن یقال للمحسن أحسـنت   ،طالب من طلبة العلم
فهـذا هـو الـذي جيـب علـى       ،للمصیب أصبت وللمخطئ أخطأت

تنغلق قلـوهبم حبیـث یكونـون     ،ال أن تنغلق عیوم ،املؤمنني
یعجبهم سواء كـان صـوابا أو    متابعني لكل شيء أتى به من

 ؛إىل نوع من الرتبیة ینبغي أن یعـتىن هبـا  وهذا حيتاج  ،خطأ
أال وهي الرتبیة على أن یكـون املقـدم يف نفـس املـؤمن هـو      

 ،الكتـاب  ؛الدلیل الذي ال یلحقه نقص ،املنهج الذي ال خيطئ
السنة، اإلمجاع ما أمجـع علیـه أو مـا ذكـره أهـل السـنة       

وما عدا ذلك فكل یقرب منـه ویبعـد    ،واجلماعة يف عقائدهم
  .حبسب ما عنده من العلم واهلدى

 ،هذه مسألة مهمة فینبغي للشباب أن یوسـعوا صـدورهم  و
 ،ال ،وأن ال یضیق صدرهم بعرض اآلراء على الكتـاب والسـنة  

وال یعتقـد   ،ألنه ما من أحـد إال وهـو راد ومـردود علیـه    
علیه أنه ساقط ویعتقد الناس يف املردود  ،املراد أنه كامل

فیتبع املصـیب   ،بل كل أحد جيمع بني صواب وبني خطأ ،مبرة، ال
بل یشار إلیـه بـه ویـثىن     ،يف صوابه وال یهضم الصواب فیه

ویقال إنك أخطأت يف هذا  ،ویرد على املخطئ خبطئه ،علیه به
  .ما أخطأ فیهؤخذ به فیوال ی ،وال یتبع يف خطئه

ور عنـد مـن أخطـأ يف    هذا هو املنهج الصواب يف هذه األمـ 
فـالغلو مـذموم    ،فال نغلوا وال جنفـوا  االجتهادیة،املسائل 
 ،مـا بینـهم  مذموم بـني أهـل السـنة واجلماعـة فی    واجلفاء 

م الغلـو يف  ذ ،فینبغي بل جيب أن یكون هذا كالیقني عنـدنا 
األشخاص، يف العلمـاء، يف الصـاحلني، هـذا أصـل مـن       ،الناس

والغلو شعبة من شعب أهل  ،األصول عند أهل السنة واجلماعة
وتعجب  ،ألنه سببه التعصب والنفس تقبل شیئا ما ؛اجلاهلیة

 .واخلطأ هو ما صد عنه ،بشخص ما فیكون القول هو ما قاله
أسأل اهللا جـل وعـال يل ولكـم التوفیـق والسـداد واهلـدى       

 .وصلى اهللا وسلم على نبینا حممد ،والرشاد
 ]األسئلة[
والسري علـى منـهجهم   ماعة لفظ أهل السنة واجل: یقول /1

ومجع الناس حول ذلك هل هذا أمر صحیح، وهل یـدخل يف هـذا   
اللفظ من قریب أو بعید األشاعرة واملاتریدیة وغريهـم مـن   

 أهل البدع؟
أن الواجـب علـى املـؤمنني أن یتبعـوا الكتـاب      : اجلواب

والـذین   ،والسنة وما كان علیه النيب علیه الصالة والسالم
ِلكـل جعلنـا ِمـنكم    ﴿الذي قال جل وعال فیه ورثوا املنهاج 
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أن املنـهاج هـذا ورثـه عـن      ،]48:املائدة[﴾ِشرعًة وِمنهاجا

ورثه عـن الصـحابة التـابعون املقربـون      ،صحابته النيب 
مث ورثـه أئمـة أهـل السـنة واجلماعـة ودونـوه يف        ،إلیهم
و ألنـه هـ   ؛فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك املنـهج  ،كتبهم

الذي كانت علیه اجلماعة األوىل قبل أن تظهر الفـنت ویظهـر   
 .يف هذه األمة االختالف

أهل السنة واجلماعة یراد هبم من لزموا طریقة الصـحابة  
تباع والعقیـدة  يف باب اال ؛رضوان اهللا علیهم يف مجیع األبواب

وهلـذا جتـد أنـه يف عقائـد أهـل السـنة        ،والعمل وغري ذلك
أركـان اإلميـان    یعـين  ائل اإلميان السـت واجلماعة یذكرون مس

الست مث یذكرون مسائل متیز هبا أهل السنة واجلماعـة منـها   
وسائل أخر  منها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ،األخالق

  .متیزوا هبا عن غريهم
إذن فعقیدهتم یعين منهاجهم هذا یشـمل األمـور العقدیـة    

األخـذ   ،السـنة تقـدمي الكتـاب و   ،ویشمل األمـور العملیـة  
 . به ذم الرأي وحنو ذلك هذا من أصوهلم واالحتجاجباحلدیث 

إذا تبني ذلك فاألشـاعرة واملاتریدیـة لیسـوا مـن أهـل      
السنة واجلماعة ألم خالفوا أهل السنة واجلماعة يف مسـائل  

ــثرية ــاعرة    ،ك ــة لألش ــنة واجلماع ــل الس ــة أه ــت خمالف لیس
 ،ال؟ ب الصـفات فقـط  يف باألهل السنة واجلماعة واملاتریدیة 

خــالفوا يف أصــل  ،خــالفوا يف القــدر، الفوا يف الصــفاتخــ
 .؛ إتباع الكتاب والسنةاالتباع

قواطع العقلیة مقدمة على األدلة فالقاعدة عندهم أن ال
وأهل السنة واجلماعة جيعلون النصوص مقدمـة علـى    ،الظنیة
فالقاعدة اليت بـىن علیهـا األشـاعرة واملاتریدیـة      ،العقل
وهـذه   ،هم تبعا للمتكلمني أن العقل مقدم على النقلمذهب

  .القاعدة یرد هبا أهل السنة واجلماعة من أسها
 ،كذلك خيـالفون يف األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر      

واملاتریدیة وأهل البدع خيالفون يف طریقـة األمـر    األشاعرة
باملعروف والنهي عن املنكر وغایته، فیجعلون غایته اخلروج 

وأهــل الســنة واجلماعــة جيعلــون األمــر  ،للمعتزلــة تبعــا
اخللق وانتظام مشـل   إصالحباملعروف والنهي عن املنكر غایته 

 .الناس على الدین
فإذن األشاعرة واملاتریدیة لیسـوا   ،وغري ذلك من املسائل

من أهل السنة واجلماعة قـد یطلـق علـى األشـاعرة يف بعـض      
لك أنه مقابلة ألهل والسبب يف ذ ،الكتب أم من أهل السنة

فیقال شیعة ورافضة وأهل سـنة فیـدخلون يف أهـل     ،التشیع
السـنة واجلماعـة یعـين أهـل احلـدیث       أهلفیدخلون  ،السنة

ــدخلون     ــاعرة وی ــدخلون األش ــاحل وی ــلف الص ــاع الس وأتب
  .من الرافضةهو املاتریدیة وحنوهم ممن لیس 

 أهلفإذن اإلطالق أهل السنة واجلماعة ال یدخلون فیه لكن 
السنة دون لفظ اجلماعة قد یدخلون فیه إذا كان على وجـه  

یعين احتجت أن تقابل تقول الرافضة وأهل السنة  ،املقابلة
واألشـاعرة   ،فإنه یعىن بأهل السنة مـن هـم ضـد الرافضـة    

واملاتریدیة وحنوهم كان هلم ردود على الرافضة ووقفات ضـد  
 .الرافضة
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سائل الـذي خيـرج   ال :هذا یسأل عن مسألة فقهیة وهو /2

 ج املرأة ما حكمه هل یوجب وضوءا أو غسال؟من فر
 ،اجلواب أن السائل يف احملل طاهر فإذا انفصـل كـان جنسـا   

فـإذا كـان يف احملـل یعـين يف      ،ویعين ذلك أنه ینقض الطهارة
أمـا إذا   ،رطوبـات فـرج املـرأة    اليت هيج فهو طاهر الفر

 ،وجـه عـن احملـل   انفصل وخرج فالعلماء یقولون إنه جنـس خبر 
خروجه من البدن من ذلك املوضع فإذا خرجـت النجاسـة مـن    

ال اجلمـاع إذا  حـ أما  ،ذلك املوضع أوجبت وضوءا حدث أصغر
جامعها وخرج فمعلوم أنه سواء أنزلت أو مل تنزل فإنه جيب 

 ،ال ألجل خروج السائل هذا وإمنا ألجل اجلمـاع  ،علیها الغسل
إذا جلس «ثبت عنه أنه قال  علیه الصالة والسالمفإن النيب 

یعـين للرجـل   » بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجـب الغسـل  
 .وللمرأة

حماضرة املنهجیة يف طلب العلم اليت ألقیتـها األسـبوع   / 3
 املاضي هل سجلت؟
 .اجلواب مل تسجل

سري وهو اختصار فتح القدیر یسأل عن تفسري زبدة التف/ 4
 .خمتصره هو الشیخ حممد األشقر

قرأت فیه يف مواضـع   ،منه مواضع رأیتاب أن التفسري اجلو
قد نظرت بعض املوضع اليت زلت فیهـا   ،فألفیته تفسريا جیدا

 ربوعـ  ،فتحاشـى ذلـك الزلـل    ،قدم الشوكاني رمحه اهللا تعاىل
بعبارة جیدة مع أنه خنتصر له فلم یبق عبـارة الشـوكاني   

حلـق يف  ويف بعض املواضع وال معىن ما یرید الشوكاني بل قرر ا
 -وميكن أن ترجعوا وتقارنوا ما ذكـره -منها  ،بعض املسائل

ما یـْأِتیهم ِمـن    ﴿عند قوله تعاىل عند أول سورة األنبیاء 
 ]2:األنبیاء[﴾ِذكر ِمن ربهم محدٍث إلا استمعوه وهم یلعبون

علیه فإن الشوكاني رمحه اهللا يف هذه املسألة مل یفهم ما كان 
فأتى بقـول مـن جـنس     ،السلف الصاحل يف مسألة خلق القرآن

وهـذا   ،فتحاشاه املختصر الشیخ األشـقر  ،أقوال أهل البدع
 .األقوال اليت زل فیها قلم الشوكانيبیدل على عنایة 

ال صغرية مع إصـرار وال كـبرية   “العبارة هل هي صحیحة / 5
 ؟”مع استغفار

 ،م یصـححوا لل العوأه ،أن هذه العبارة مشهور :اجلواب
 ،إـا تتحـول إىل كـبرية   ها فوالصغرية إذا أصر علیها صاحب

فعلـها مـرارا وتكـرارا دون أن    یومعىن اإلصرار علیها أي 
فـإذا فعلـها مـرة والثانیـة والثالثـة       ،حيدث استغفارا

فصار اإلصرار علیها كبرية من كبائر  ،والرابعة ومل یستغفر
مث فعلـها مـرة    ،اسـتغفر  رية مثغلكن إذا فعل الص ،الذنوب

 ،أخرى مث استغفر والثالثة والرابعة ویستغفر بعد كل مرة
على أن هذا القول روي علـى بعـض    ،فال یدخل يف هذا القول

 .والسنةألكن لیس علیه دلیل واضح من الكتاب  ،السلف
هل یستطیع املسلم فهـم العقیـدة وشـرحها دون حفـظ     / 6

 لك؟القرآن الكرمي وما هو السبیل إىل ذ
العقیدة اإلمجالیة یعين جممـل   ميكن أن یفهم العقیدة سواًء

، ميكن أن یفهمـه بـدون   أو توحید العبادة خبصوصه االعتقاد
عنده احلجة  امتلكن إذا حفظ القرآن استق ،أن حيفظ القرآن

 .ووضح له الرباهني اليت یأتي هبا أهل السنة يف تلك املسائل
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لقبـوري وإذا أقیمـت   الصالة خلف املبتدع يف الدین وا/ 7

صلوا وراء كـل  «الصالة وهو إمام ما احلل؟ مث ما وضع حدیث 
 ؟»بر وفاجر

الكبــائر مبعــىن أهــل  وأهــلاملبتدعــة أوال الصــالة خلــف 
الصـحابة   ،الكبائر املظهرین هلا، األصل فیها أـا جـائزة  

رضوان اهللا علیهم صلوا وراء أمراء اجلـور الـذین یظهـرون    
س كما صلى ابن عمر خلف احلجاج ابن الكبائر وإزهاق النفو

كما روى صالة ابن عمـر   ،وأنس صلى خلف احلجاج أیضا ،یوسف
و  ،هذا من جهة أهـل الكبـائر   ،خلف احلجاج البخاري وغريه

وأهل السنة واجلماعة نصـوا   ،البدع كذلك یصلي خلفهم أهل
ميكـن   هلكن إذا كان صاحب البدعة هذ ،على ذلك يف عقائدهم

مبعىن أنه لـیس بإمـام راتـب شـخص یتقـدم       ؛یستغىن عنهأن 
التقدم ویتقدم صاحب  نوتعرف أنه صاحب بدعة هنا تنهره ع

السنة، یعين أنه عند االختیار ال جيوز أن یأم صـاحب كـبرية   
لكن إذا كـان لـیس    ،وال صاحب معصیة ظاهرة وال صاحب بدعة

ذا إوإمنا أدركت مجاعة وفیهم من هو كذلك فـ  ،عند االختیار
واإلمـام   ،بدعته ال خترجه إىل الكفر فإنه یصلي خلفـه كانت 

أمحد ذكر يف مسائل أا بدعة ومع ذلك أمر بالصالة وراء من 
مثل القنوت يف صالة الفجر فإنه بدعة ومـع ذلـك   من فعلها 

سئل عن الصالة خلف من یقنت يف الفجر قال تصلي خلفه، قال 
أو . سكتت: قال ما أصنع؟ قال .ال: هل أرفع یدي معه؟ قال

 .كما روي عنه
فهو حدیث يف السنن  »صلوا وراء كل بر وفاجر«أما حدیث 

 .رواه أبو داود وغريه ،لكنه لیس بصحیح
أستدرك أن الـذي رواه أبـو داود قریـب هبـذا      قد واآلن

 .الفظ یعين معناه هذا احلدیث لكن لیس بلفظه
الفرق بني الفرقـة  هذا یسأل سؤال یتكرر كثريا وهو  / 8

 .ة والطائفة املنصورةالناجی
أن أهل السنة واجلماعـة ال یفرقـون بـني الطائفـة     : اجلواب

بل الفرقة الناجیة عندهم هي  ؛املنصورة والفرقة الناجیة
هـي الفرقـة   عنـدهم  الطائفة املنصورة والطائفة املنصورة 

وذلــك أن األحادیــث الــيت جــاءت فیهــا أوصــاف  ،الناجیــة
ال ِمن ُأمِتـي طاِئفـٌة علـى    ال تز«مثل من الطائفة املنصورة 

ومن » وهم كذلك الحق ال یضرهم من خَذلهم حتى یْأِتي َأمر اهللا
ال تزال طاِئفـٌة ِمـن ُأمِتـي     «مثل قوله علیه الصالة والسالم

وحنـو  » یقـاتلوم «ويف الروایة األخرى »  ظاِهرین على الحق
وهـذه الطائفـة    ،وصاف للطائفة املنصورةهذه كلها أ، ذلك

كي اإلمجاع على ذلك وح ،عندهم هي الفرقة الناجیةاملنصورة 
والفرقة الناجیة مل تأتي يف حدیث  ،من أهل السنة واجلماعة

فإن الطائفـة املنصـورة    ،خبالف الطائفة املنصورة االسمهبذا 
ذكرت هذه اللفظة أو ما یدل علیها أما الفرقة الناجیـة  

وستفرتق أمىت علـى ثـالث   « االفرتاقمنا فهمت فهما من حدیث فإ
 من هي یـا : ، قالوا»وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

فعلى هذا مسوا الفرقة هذه الـيت  . »اجلماعة«رسول اهللا؟ قال 
وبیـان   ،اليت مل خترج مسوها الفرقـة الناجیـة  یعين هي األوىل 

من اللفظني  جیة كلٌّذلك أن الطائفة املنصورة والفرقة النا
الطائفة املنصورة یعين أا منصورة  ،فیه نعت لیس يف األخرى
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 ،يف الدنیا والفرقة الناجیة یعـين أـا ناجیـة يف اآلخـرة    

فأحـد الطـائفتني وصـف     ،فأحد الوصفني لیس معارضـا لآلخـر  
ولقـد  ﴿وهو أا منصورة يف الدنیا كما قـال تعـاىل   دنیوي 

إنهــم لهــم  )171(ِلِعباِدنــا المرســِلني  ســبقت كِلمتنــا 
-171:الصـافات [﴾وإن جندنا لهم الغاِلبون)172(المنصورون

والفرقة الناجیة فهـي   ،الطائفة املنصورة يف الدنیا ]173
تنجو من عـذاب النـار يف   يف اآلخرة، اليت تنجو من عذاب اهللا 

آلخرة هـي اجلماعـة احلـق وهـي     اآلخرة فالفرقة الناجیة يف ا
هكذا نعلم من فهم أئمة أهل  ،الطائفة املنصورة يف الدنیا

 .السنة واجلماعة يف ذلك
السنة واجلماعة كما تعلمون يف احلـرب بـني    أهلعقیدة / 9

وأن كـال منـهما طالـب     ،علي ومعاویة أن كال منهما جمتهـد 
اب وأن علیا هـو صـاحب احلـق وهـو صـاحب األجـرین يف       وللص
ألنه على الصواب ومعاویـة رضـي اهللا عنـه كانـت      ؛جتهادها

كما قال  ،كانت فئته هي الفئة الباغیة هو فئته وال نقول
وحيـك عمـار تقتلـك الفئـة     «النيب علیـه الصـالة والسـالم    

وكان الذین قتلوه هم عسكر معاویة، فمعاویـة  ، »الباغیة
ن ومن معه یعين معاویة رضي اهللا عنه يف اجتهاده ومن معه مـ 

إدخـال   ،لكنهم خمطئـون عنـدنا   ؛الصحابة أصحاب أجر واحد
القتال فیما بینهم بالطائفة املنصورة ال یعين أن الطائفة 

إمنـا   ،نصراملنصورة اليت ذكرت يف األحادیث أا يف كل وقعة ُت
یقصد اجلنس أا ال تزال منصورة إما نصـرة حجـة علـى مـن     

علـي رضـي اهللا   ، فوإما نصرة سنان على من عاداهم ،همعادا
حصل له مع معاویة هذه فئة ألا بني املسلمني فلـیس   ععنه م

، وإمنـا الطائفـة   فیها طائفـة منصـورة وال فرقـة ناجیـة    
عىن به مـا  والفرقة الناجیة كالمها ملسمى واحد ال ی املنصورة

ر فیهـا یكـون   صأو كل حرب دخل فیها رجل فُن حصل من الفنت
أـا ال تـزال    ؛املقصود اجلنس، ال إمنا من الطائفة املنصورة

قد یكون من الفرقة الناجیة ومـن   ،منصورة كجنس الطائفة
الطائفة املنصورة ولكنه ال ینصر يف كل وقعة ال ینصر يف كـل  
حــرب لــه مــع أعدائــه الكفــار أو مــع املســلمني يف الفــنت 

لكن الذي حصل بني علي ومعاویة أن أحدمها صـاحب   ،الدائرة
وأن معاویة صاحب أجر واحـد   ، عنهرضي اهللا هو عليأجرین و

وأن الطائفــة املنصــورة والفرقــة  ،رضــي اهللا عنــهم أمجعــني
ریـد  نألنـه   ؛املناجیة لیس هلا دخل يف حرب بني علي ومعاویة

اليت تنجو من النار وعلي ومعاویة مجیعا بالفرقة الناجیة 
 ،ینجون بإذن اهللا من النار علي رضي اهللا عنه شهد له باجلنة

كذلك هـم   ،ة رضي اهللا عنه كذلك هم ناجون من النارومعاوی
ملا كـانوا مـع عمـر رضـي اهللا      ،من الطائفة املنصورة كجنس

 ،وملا مع عثمان رضـي اهللا عنـه كقبـل حصـول االخـتالف      ،عنه
اجلمیع من الطائفة املنصورة واجلمیع من الفرقة الناجیـة،  
ة احلرب اليت حصلت فتنة ال یدخل فیها تقسیم طائفـة منصـور  

 .وفرقة ناجیة
 )18( ...وهذا إیراد فیه شيء من الغرابة یا حممد 
 ]املنت[

                                                
 .انتهى الشریط الثالث)18(
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أن كل ما تقدم مبين على قاعدة ) املسألة الرابعة عشرة(

فیتبعون اهلوى والظـن ویعرضـون عمـا     واإلثباتوهي النفي 
 .جاءت به الرسل

اعتذارهم عن اتباع مـا آتـاهم   ) املسألة اخلامسة عشرة(
﴿یـا ُشـعیب مـا     ،)19(﴿قلوبنا غلف﴾ مقوهلاهللا بعدم الفهم، ك

فأكـذهبم اهللا وبـني أن ذلـك     ]91:هود[نفقه كِثريا ِمما تقول﴾
 .بسبب الطبع على قلوهبم وأن الطبع بسبب كفرهم

اعتیاضهم عمـا أتـاهم مـن اهللا    ) ادسة عشرةساملسألة ال(
یق ِمن الِذین نبَذ فر﴿بكتب السحر كما ذكر اهللا ذلك يف قوله 

ــَأنهم لــا   ــِه وراَء ظهــورِهم ك ُأوتــوا الِكتــاب ِكتــاب الل
ــون ــِك   )101(یعلم ــى مل ــیاِطني عل ــو الشَّ ــا تتل ــوا م واتبع
 .]102-101:البقرة[سلیمان﴾

نســبة باطلــهم باطلــهم إىل ) املســألة الســابعة عشــرة(
﴿ما كـان  وقوله  ]102:البقرة[سلیمان﴾ ﴿وما كفراألنبیاء 

 .]67:آل عمران[إبراِهیم یهوِدیا ولا نصراِنیا﴾
 ] الشرح[

احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال  ،بسم اهللا الرمحن الرحیم
وأشـهد أن حممـدا عبـد اهللا     ،إله إال اهللا وحده ال شـریك لـه  

وصحبه ومن اهتـدى هبـداهم   ورسوله صلى اهللا علیه وعلى آله 
 .إىل یوم الدین

 :أما بعد
 لفاملسألة الرابعة عشرة من مسائل اجلاهلیة وهـي أن كـ  

ما تقدم من استدالالهتم الباطلة وردهم ألدلة احلق مبين علـى  
دة النفي واإلثبات فیتبعون الظن واهلوى ویعرضون عمـا  عقا

ملسألة هذه القاعدة وهذه ا ،من الدلیل الواضح اتباعهجيب 
 .تعاىل نرجئ الكالم علیها إىل وقت الحق إن شاء اُهللا

تاهم اهللا أاعتذارهم عن اتباع ما (املسألة اخلامسة عشرة 
﴿یا ُشعیب ما نفقـه   ،)20(﴿قلوبنا غلف﴾ مبعدم الفهم، كقوهل
فـبني ذلـك    ،وحنو ذلك من اآلیات) ]91:هود[كِثريا ِمما تقول﴾

ذلك وهو عدم الفقه وعدم الفهم بسبب الطبـع   جل وعال بأن
وأن ذلك أیضـا   ،على قلوهبم وبسبب جعل األكنة على القلوب

وذلك ألنه بسبب كفـرهم بـاهللا جـل     ،كان عدال من اهللا جل وعال
 .وعال

وهذه املسألة مسألة عظیمـة أال وهـي أن املشـركني وأهـل     
ن اجلاهلیة على اختالف ملل اجلاهلیـات وحنلـهم یعتـذرون عـ    

هم هو أم مل یفقهوا ما قیل هلـم ومل  ذرعباع احلق ویكون اّت
یریدون بذلك أم مل یفقهوا احلجة فقه من یستجیب  ،یعلموه

ومل یعلموا أن تلك احلجج اليت جاءت هبا الرسل أو جـاء   ،هلا
هبا األنبیاء أا غالبة وأا مقدمة على احلجج اليت حيتج هبا 

جـاءوا  األنبیـاء  والرسـل  وعلم وأولئك فعند املشركني حجج 
حبجج وعلم فلـم یفقـه أهـل اجلاهلیـات أن حجـج األنبیـاء       

  .على املراد من حجج املشركني واملرسلني أدلَّ
ن احلجة ال بد من إقامتـها فـاهللا جـل    إنقول ولبیان ذلك 

یكـون   )21(]ِلئلـا [﴿وعال ما بعث رسول إال ألجل إقامة احلجـة  

                                                
 .155:، النساء88:البقرة)19(
 .155:، النساء88:البقرة) 20(
 .لكي ال: الشیخ قال )21(



59 شرح مسائل اجلاهلية
وقـال   ،]165:النسـاء [﴾حجٌة بعـد الرسـل   ِللناس على اللِه

 ،]15:اإلسـراء [﴾وما كنا معذِّبني حتى نبعَث رسـولا ﴿سبحانه 
كمتـه  كمـه وحِ فمن كمال عدل اهللا تبارك وتعاىل ومن كمـال ح 

ولذلك بعث  ،ما عّذب أحدا حىت یقیم علیه احلجة أنه جل وعال
اهللا  لكي تنقطع حجج الناس بل إّناهللا املرسلني وبعث األنبیاء 

جل وعال أخذ علـى ابـن آدم أو علـى بـين آدم العهـد ّملـا       
یكذبوا بتوحیـد اهللا جـل وعـال     أخرجهم من ظهور آبائهم أال

وإْذ َأخَذ ربك ِمن بِنـي آدم ِمـن ظهـورِهم    ﴿كما قال سبحانه 
هدهم على َأنفِسـهم  وَأْش﴿إىل أن قال  ،]172:رافعاأل[﴾ُذریتهم

َأن تقولـوا یـوم الِقیامـِة    َألست بربكم قالوا بلى َشهدنا 
َأو تقولوا إنما َأْشرك آباؤنا )172(إنا كنا عن هَذا غاِفِلني

مــا فعــل ِمــن قبــل وكنــا ُذریــًة ِمــن بعــِدِهم َأفتهِلكنــا ب
جل جاللـه أقـام احلجـج    فاهللا  ،]173-172:األعراف[﴾المبِطلون

وهـم اعتـذروا عـن     ،املتنوعة حجج مسموعة وحججـا مرئیـة  
یـا  ﴿ مقال سبحانه خمربا عـن قـوهل   ،االتباع بعدم فهم احلجة

ــول   ــا تق ــِثريا ِمم ــه ك ــا نفق ــعیب م ــود[﴾ُش ــال ، ]91:ه وق
وقـال   )22(﴾لى قلـوبهم َأِكنـًة َأن یفقهـوه   وجعلنا ع﴿سبحانه

 ،)23(﴾قلوبنا غلـف ﴿سبحانه خمربا عن قول الیهود أم قالوا 
 :نوعان فهم احلجة لهوتقریر هذا أن 
یعين أن یقیم احلجـة مـن    ؛أن یفهم معناها: النوع األول
وأن یفهـم   ،بـأن یكـون بلسـان املخاطـب     ،یفهم معىن احلجة

ن فإ ،وهذا النوع متفق على أنه البد منه ،من احلجةاملراد 
كـل   ،اهللا جل جالله ما بعث رسوله إال بلسان قومه یـبني هلـم  

رسول بعث بلسان قوم ذلك الرسول، یتكلم بلغتهم ویـتكلم  
وهذا متفق  معناها، وحىت یفهموا ،بلسام حىت یبني هلم احلجة

لسان الـذي  ألنه إذا خوطب أحد بغري ال ؛على أنه ال بد منه
فإذن هذا النـوع رجـع إىل    ،م إقامة للحجةیفهمه مل یكن َث

فإقامة احلجـة ال یكـون إال بفهـم     ،يف یعين إقامة احلجةأنه 
 .معناها يف هذا النوع

فهم احلجة الفهم الذي یتبعـه اسـتجابة    :النوع الثاني
فإن من فهم احلجة فهمـا مسـتقیما كـامال البـد أن      ،للحجة

فلم یكـن   ،الذي ال یشرتط يف إقامة احلجة ینقاد هلا وهذا هو
) ما نفقـه ( ،)ما نفقه كِثريا ِمما تقول(ألولئك عذر بقوهلم 

 ،یعين ما نعلم وال نفهم أن هذا الذي تقول أرجح من قولنا
وهـذا   ،وال نفهم أن علمك الذي أوتیت به أرجح من علمنـا 

ع هو الـذي حرمـه املشـركون يف أـم مل یفهمـوا فهـم       والن
 ،ح مـن حجتـهم  جمل یفهموا احلجة من جهة كوا أر ،استجابة
  .احلجة فهموا معناهاولكن 

 .فإذن فهم احلجة معناها
 .النوع األول البد منه

فإن  ،هو أن تفهم فهم من یستجیبو وأما النوع الثاني 
جـة تقـوم ولـو زعـم     فـإن احل  ،هذا ال یشرتط يف إقامة احلجة

الزاعمون أم مل یفهموا معناها إذا بینـت هلـم ألفاظهـا    
وكانت بلسام وبني هلم معناهـا مـن أهـل العلـم والفهـم      

  .لبیان املعىن
                                                

 .46:، اإلسراء25:األعراف )22(
 .155:، النساء88:البقرة) 23(
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 )قلوبنـا غلـف  (هلذا قال جل وعال خمربا عن قـول املشـركني   

 جـاج االحتومل مينعهم هـذا   )ما نفقه كِثريا ِمما تقول(وقال 
بأم ما فقهوا وال فهمـوا بـأن تكـون احلجـة قـد أقیمـت       

وأیضـا   ،أعرضوا حّل علیهم سخط الرب جل وعـال  ، وإْذعلیهم
علت علـى قلـوهبم أكنـة    أخرب سبحانه أن قریش بل والعرب ج

جعـل  ) وجعلنا على قلوبهم َأِكنًة َأن یفقهـوه (قال سبحانه 
شـركني أكنـة حتجـب الفقـه ومتنـع      اهللا جل وعال على قلـوب امل 

هـذا   ،حواجز متنع ذلك أن یفقهوا یعين أن یفهمـوا  ،الفهم
؛ فهم رجحان احلجة علـى مـا   االحتجاجالفهم إمنا فهم موقع 

وهـذا كـل طائفـة مـن طوائـف الشـرك        ،عندهم مـن احلجـج  
مـا یریـدون أن    بأنه ما فهمـت بـأم  اجلاهلیة حتتج هبذا و

  .وا احلجة عنادا واستكباراأم رد ینسبوا إىل أنفسهم
وهلذا قال أئمتنا إن إقامة احلجة شرط وأما فهـم احلجـة   

 فر كل مـن كفـر عـن عنـاد وتكـذیب؛ ألن     فلیس ك .فال یشرتط
أولئك مل یفهموا وجه احلجة الفهم الـذي جيعلـهم یقـدموا    

ولكنهم فهموا تلك الكلمات وفهمـوا دالئلـها    ،على حجتهم
 .وفهموا معناها
فأكذهبم اهللا جـل وعـال يف   (رمحه اهللا تعاىل هاهنا  قال الشیخ

یعين فیما احتجوا به من أم ما فقهوا یعين أكذهبم يف ) ذلك
ولكنه جعلت على قلوهبم أكنة أن یفقهوه  ،أم فهموا املعىن

يف القرآن ینسـب الفعـل    اوهو سبحانه كثري ،الفقه النافع
یعـين يف  ) م اهللاأكذهب(فقول الشیخ رمحه اهللا  ،إىل من ینتفع به

أم ما فقهوا الفقه الذي هو مبعىن فهـم املعـىن وبـني أـم     
اهللا جل وعال بني أنه جعـل علـى قلـوهبم     هولكن ،فهموا املعىن

أكنة وكثريا يف القرآن ما یأتي نسبة الفعل إىل من ینتفـع  
 إنما تنِذر الِذین یخَشون ربهـم بالغیـب  ﴿به، قال سبحانه 

ــى      ــا یتزكـ ــى فإنمـ ــن تزكـ ــلاة ومـ ــاموا الصـ وَأقـ
 فأخرب سبحانه يف هذه اآلیـة أن الـنيب   ، ]18:فاطر[﴾ِلنفِسِه

إمنا ینذر الذین خيشون رهبم بالغیب مع أنـه علیـه الصـالة    
لكن أضیف إىل أولئك اإلنذار ألم هم  ،والسالم نذیر للعاملني

مـا تنـِذر الـِذین یخَشـون ربهـم      إن(الذین انتفعـوا بـه   
 .ألم هم الذین اتفعوا بذلك) بالغیب

ن وبـی  ،يف ذلـك اهللا جـل وعـال   فهنا يف قول الشیخ فأكذهبم 
سبحانه أن سبب عدم الفقه هو الطبع علـى القلـوب، یعـين    

الفهـم الـذي یرتتـب     ،عدم الفقه الذي هو يف ترجیح احلجـة 
 ،رسلني على ما عندهم من األوهام واحلججعلیه ترجیح حجة امل

عدال منه جل وعال  ،ن سبحانه أن ذلك الطبع بسبب كفرهموبی
 .وهذا يف كل أهل جاهلیة یأتون مبثل هذا ،وحكمة

وهذه املسألة موسومة يف كتب العلماء مبسألة إقامة احلجة 
ن لك أن الصـواب تقسـیم فهـم احلجـة إىل     وتبی ،وفهم احلجة

مـن اعـرتض علـى    من أهل السـنة يف هـذا القـرن    ألن  ؛قسمني
أئمتنا على عدم اشرتاط فهم احلجة ألنه قال البـد مـن فهـم    

كیف تقام احلجة على من مل یفهمها؟ والعلماء بینوا  ،احلجة
فهم احلجة باملعىن األول الـذي   نتبهوا إىل أّنا مالكن هؤالء 

ستدالل وهو فهم املعىن، وعهم مدلوالت الكالم وفهم اال هذكرنا
ووجه االستدالل هذا ال بد منه، أما الفهم الذي هو معرفـة  
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احلجة على غريها وقطع الشبه مجیع الشبه فهذا ال  هذه رجحان

 .یشرتط كما بینه األئمة
فنقـول إن هـذه اخلصـلة مـن خصـال       ،إذا تبني لـك ذلـك  

  :اجلاهلیة نفذت يف هذه األمة يف قدمي زماا ويف حدیثه
من جهة أن كثريا  ،ا یعين يف أوائل األمرفأما يف قدمي زما

ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن لـزوم اتبـاع الكتـاب    
وأن علـومهم   ،واألخذ مبا كان علیه سلف هذه األمة ،والسنة

وأم كانوا اتقى هللا جل وعال مـن   ،كانت أعلم وأسلم وأحكم
 إذا فیه، ا أذن اهللا جل وعال أن خيوضوامأن خيوضوا فیما غري 

یعـين هـذه    ؛حمسنهم یقول ما أفقه هذا الكـالم  ،بني هلم ذلك
 دفـري  ،حجة لیست بواضحة، هذا الكالم لیس بواضـح الداللـة  

هذا األصل العظیم مع ما علیه من الدالئل الواضـحات ألجـل   
، وأن هـذه احلجـة أقـوى    وعدم فهمه مبوقع احلجة ،عدم فهمه

  . ذلكوال یعذر يف، لیس بعذر له حجته هذا لیس بعذر له
سواء كانـت منـها    ،مثال هؤالء أهل البدع يف االعتقادات

، هـؤالء اعتاضـوا   االعتقادات الكفریة أم ما كان دون ذلك
اب اهللا والسنة وما كـان علیـه السـلف إىل آراء    توتركوا ك

حىت إم وضعوا أدلة عارضـوا   ،أحدثوها واعتقادات وضعوها
الـدلیل الـذي    مثل ،هبا األدلة القرآنیة واألدلة النبویة

وضعه طائفة أو الذي وضعه جهم بن صفوان ومـن بعـده مـن    
والـذي مـن    ،الدلیل الذي یسمى بدلیل األعـراض  ؛املعتزلة

ووقـع الـبالء    ،رفت النصـوص أجله وبسببه ُأولت الصفات وح
الذي هو  ،العام يف املسلمني بسبب ذلك الدلیل احملدث املبتدع

ه حتصیل هذا الـدلیل أّنـ  وجنایة على الشرع،  ،خطأ يف نفسه
وأن  ،أراد أن یثبت وجود اهللا جل وعال بإثبات حدوث األجسام

األعـراض فیهـا،    لـول األجسام ال یثبت حدوثها إال بإثبات ح
فلمـا أثبـت    ،األعراض هـي املعـاني الـيت تطـرأ أو تـزول     

صـار معـه    ، وجود اهللا جل وعال هبذا الـدلیل یعينالوحدانیة 
 إثبـات فنفـى   ،رض ذلـك الـدلیل  متعني أن ینفي كل ما یعا

وإذا أثبـت   ،تـزول ات ألن الصفات عنده أعراض تطرأ والصف
الصفات كالرمحة واملغفرة والنزول واالستواء والكـالم وغـري   

إذا أثبتها فإنه یعين يف فهمه أنه یثبـت   ،ذلك من الصفات
وهو ما أثبت حدوث األجسـام إال هبـذه    ،أعراضا تطرأ وتزول
 ،فكان مستمسـكا بدلیلـه   ،یقة األعراضالطریقة اليت هي طر

وبدلیله هذا ظهرت الفرق املعتزلة والكالبیة واملاتریدیـة  
ملـا   ،وهو دلیل باطـل مـن أصـله    ،واألشعریة ومن حنى حنوهم

مـن أهـل السـنة الـذین أخـذوا هبـذا        االعتزال أهلخوطب 
الذي هو یستدل على وجود اهللا بدلیل حدوث  ،الدلیل وعظموه
حتج علیهم بأن هذا الدلیل مل یأت ملا ُا ،جساماألعراض يف األ

وأن أدلة القرآن  ،يف كتاب وال يف سنة وأنه منقوض من أصله
وأن اهللا جل وعال هـو   ،هي املتعینة يف إثبات حدوث املخلوقات

نقض ذلك الدلیل  موجدها وحدثها وخالقها ورهبا، قالوا إّن
 ،ذلـك  وعقولنـا مل تـدرك   ،وقلوبنا مل تفهم ذلك ،ال نفهمه
لكـن جعـل يف    ،مع أن هذا الدلیل واضح يف نفسـه  ،وحنو هذا

قلوهبم ما یصدهم عن اتباع األدلة القرآنیة فأحدثوا ذلـك  
أال وهو ذلك الدلیل الباطل من أصـله   ،احلدث األكرب يف امللة

 . الذي بسببه حدثت الفرق املختلفة
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كذلك يف العبادات طوائف املبتدعة من املتنسكة واملتصوفة 

حتج علیهم ببطالن بدعهم وبطالن طرائقهم يف إذا ُا ،حنو ذلكو
وأم ال جيوز أن یسلك طریق إال أن یكـون موافقـا    ،السلوك

بینـوا أـم ال    ،للنص يف العبادات ويف العقائد وحنـو ذلـك  
وأن ما علیه مـا بینـه أشـیاخهم أن     ،یفهمون تلك األدلة

هلـم ولكنـهم   وضح هلم هؤالء أقیمت علیهم احلجة وبینت أهذا 
فـال یعـذر أولئـك     ،ما فقهوها فقه من یتبع السلف الصاحل

بل أكذهبم اهللا جل وعال مبا كـذب بـه األولـني الـذین      ،جلهلبا
هم یسمعون كالم اهللا ویسمعون سنة  ،اعتذروا بأم مل یفقهوا

، وبینت هلم تلك األمور ،بیااوكالم أهل العلم يف  ،النيب 
ذلــك بقــوا علــى طــرائقهم  وصــنفت يف ذلــك مصــنفات ومــع

حيتجون بأم ما یفهمون ، وطرقهم الصوفیة احملدثة، املبتدعة
، كون حجـة السـلف أرجـح مـن حججهـم     فهم عين هذا الفهم ی

هـؤالء ال یعـذرون ألـم     ،طریقة السلف أرجح مـن طـرائقهم  
 .مكذبون مبا كذب اهللا جل وعال األولني

جل وعال ومن  وهكذا كل من أقیمت علیه احلجة من كتاب اهللا
من احلجج اليت َفهمها ال خيتلف فیها اثنان، أو  سنة رسوله 

لكن أهل العلم  ،من احلجج اليت ميكن أن تفهم أكثر من منحى
 ،بالـدالئل  رادها واستدلوا علیهبینوا معناها وأوضحوا م

فمن خالف بعد ذلـك   ،قیمت علیه احلجةأمن بني له ذلك فقد 
 .بفهم فهو مكذَّوولو احتج بعدم الفقه وال

) فأكـذهبم اهللا (قال الشیخ رمحه اهللا إن اهللا جل وعال أكـذهبم  
الطبـع بسـبب    أّنو ،وبني أن سبب ذلك هو الطبع على قلوهبم

الكفر وهذه السببیة مطردة يف كل من خالف الكتاب والسنة 
ويف  االعتقـادات وج سلف هذه األمة يف العلـوم واألعمـال يف   

من خـالف هـذا فإنـه یعاقـب علـى       كل ،السلوك ويف الفقه
وكـانوا لـا   ﴿قـال جـل وعـال     ،صنیعه بأنه ال یفهم احلجـج 

 ،مـع أـم مسعـوا كـالم اهللا     ،]101:الكهـف [﴾یستِطیعون سمعا
لا یستِطیعون (یعين أهل الشرك لكنهم  ،ومسعوا كالم رسوله 

 طاعةاالست ،ال یقدرون علیه ،ذلك هو السماع النافع) سمعا
ألم جعلت على قلوهبم األكنة عقابـا هلـم علـى    مبعىن القدرة 

فكل من أعرض عن االتباع خيشـى علیـه    ،أعراضهم عن االتباع
وهذه هي أعظـم العقوبـات، أن    ،أن یعاقب بعدم فهم احلجج

  .یعاقب املرء بأن ال یفهم كالم اهللا جل وعال وال كالم رسوله 
ینـت هلـم   بإذا  فـإم  وإذا تأملت الیوم أكثر املخالفني

هـذا ال   ،یقولون إن هذا غري واضـح  ،النهج الصحیحواألدلة 
وهذا من جنس ما كان علیه أهـل   ،لزم الناس به وحنو ذلكی

ومل یتبني هلـم أن   ،ومل یفهموا ،من أم مل یفقهوا ؛اجلاهلیة
والشـك أن مـن ورث الكتـاب     ،حجة املرسلني أعظم من حجتـهم 

، ولو كـان عنـده   أعظم من حجة غريه وورث السنة فإن حجته
كمـا قـال شـیخ     ،من العقل الشيء الكثري من العلم وعنده

أوتوا ذكاء ومل یؤتوا ذكـاء أو أتـوا   : اإلسالم يف املتكلمني
یعين الفهـم النـافع فإنـه حـرم      .علوما ومل یؤتوا فهوما

وقال أنه مل  ،فكل من جادل بالباطل ،كثريون الفهم النافع
ليت علیها سـلف هـذه األمـة فـإن ذلـك بسـبب       یفهم احلجج ا

فلیكن أول ما یكون من أمره يف عالجـه أن ینسـلخ    ،إعراضه



63 شرح مسائل اجلاهلية
مـن   ىمث بعد ذلك سري ،من كل طریقة لیس فیها اتباع السلف

ووفق للفقه فقـه  ، ووفق للسماع النافع ،نفسه وفِّق للفهم
وهلذا ترى عند أئمة اإلسالم الذین انشرحت صـدروهم   ،األدلة

 ،وانشــرحت صــدورهم التبــاع الــنيب  ،دة الصــحیحةللعقیــ
عندهم من فیهم النصوص مـا لـیس    ،وبینواوجاهدوا يف ذلك 

مثـل مـا قـال     ،فمن اتبع النصوص نطق باحلكمة ،عند غريهم
من أمر السـنة علـى نفسـه قـوال وفعـال نطـق        :بعض األئمة

وهذا ظاهر بني، فإن املؤمنني يف كل زمان مل یزالوا  .باحلكمة
ولیس أولئـك إال أئمـة أهـل     ،اجون إىل من ینطق باحلكمةحيت

العلم الذین تبعـوا السـلف الصـاحل وتفقهـوا يف الكتـاب      
  .والسنة

فالیوم كل من أقیمت علیه احلجة وبینت له فإنه ال جيـوز  
إال يف  ،فهم یعين الفهم النـافع عذر باحتجاجه بعدم الأن ی

ار أهل العلـم  اختلفت فیها أنظبعض املسائل املشتبهة اليت 
من أم یفهمون منها  ،وكان يف النصوص ما یعذر معه أولئك

فهم من طائفة شيء وتفهـم منـها الطائفـة األخـرى     ت ،كذا
ألنـه   ؛فهذا ال بأس به یعين خالف یعذر به صاحبه ،شیئا آخر

ناتج يف أصله عن اتباع أما إذا كـان نـاتج عـن معارضـة     
حاهبا كالم أهل العلم للنصوص باألفهام اليت مل یتبع فیها أص

 .فأصحابه غري معذورین
یعين أهـل  - اعتیاضهم(املسألة السادسة عشرة قال الشیخ 

عما آتاهم من اهللا بكتب السحر كما ذكر اهللا ذلك  -اجلاهلیات
يف قوله ﴿نبَذ فریق ِمن الِذین ُأوتوا الِكتـاب ِكتـاب اللـِه    

واتبعـوا مـا تتلـو    )101(لا یعلمـون وراَء ظهورِهم كَأنهم 
وهذا بیـان  ]) 102-101:البقرة[الشَّیاِطني على ملِك سلیمان﴾

ن الیهود تركوا ما جـاء بـه أنبیـاؤهم    أو ،لفعل الیهود
وما ساستهم به األنبیاء من العلم النافع إىل غري ذلك مـن  

  .كتب السحر
ا ما تتلو الشَّیاِطني على ملـِك  اتبعو(ويف قوله تعاىل هنا 

 :)سلیمان
اتبعوا ما تتلو الشَّـیاِطني  (قال بعض أهل العلم إن معىن 

  .)يف(مبعىن ) على(فـیعين يف ملك سلیمان ) على ملِك سلیمان
) تتلو(فتكون  ،ما تكذب) ما تتلو(وقال آخرون إن معىن 

؛ ألن كذب )على(بـللتعدیة وهو املناسب  ،الكذبمضمنة معىن 
 معـروف يف كلغـة   نيوالتضـم  ،؛ كذب على فـالن )على(یعدى بـ

  .العرب مطرد كثريا
هنا كما ذكرت لك ) تتلو(، )اتبعوا ما تتلو الشَّیاِطنيو(

فیكون  ،مضمنة معىن الكذب وامللك يف هذه اآلیة معناه العهد
  .عوا ما تكذب الشیاطني على عهد سلیمانواتب: معىن اآلیة

ويف تفسري هذه اآلیة ستة أوجه، كیـف كـان ذلـك االتبـاع     
وكیف كان دخول السحر من جهة الشیاطني على عهد سـلیمان،  

ورتبها ترتیبـا   زاد املسريستة أقوال ذكرها ابن اجلوزي يف 
  .حسنا

ما جيمع تلك األقوال ویناسـب   ،الذي یهمنا منها ما جيمع
أن سـلیمان علیـه    :ه املسألة وهو أن حاصل تلك األقوالهذ

السالم جعل كتبا من كتبه أو كتبا من كتـب الشـیاطني حتـت    
 ،مدفونـة ال یعلـم بـذلك أحـد     ،خمفاة عن الناس ،كرسي له
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 ،وكان عهد سلیمان لدى الناس یطلعون علیه ویعملـون بـه  

ع یه السالم منسلیمان عل ،فهو نيب من األنبیاء علیه السالم
ما كتبته الشیاطني من السحر واألقـوال  الناس من النظر فی

وأیضـا دفـن    ،اليت أخذوها من الكهنة كما يف أحد األقـوال 
فلما تويف سـلیمان علیـه السـالم     ،ده وكتابه حتت كرسیههع
الكهاَن بأن عهد سلیمان مكتوب وجمعول حتـت  علمت الشیاطني َأ

القدر الذي  الذي أذكره اآلن هوو- كرسیه، فحفروا فوجوده
جتتمع علیه الروایات وأما ما ختتلف فیـه فلـیس هـذا حمـل     

والروایات كلـها   ،اإلسرائیلیاتدخلها كثري من  هبیانه ألن
لكن الذي یناسب ظاهر  ،عن الصحابة لیس يف ذلك شيء مرفوع

ن الشـیاطني  بـی  -هو مـا أصـفه لـك اآلن    -معىن اآلیة–املعىن 
  .حفروا فوجدوهللكهان أن عهد سلیمان حتت كرسیه ف

أما على القول بأن عهده الذي كان عهد به للناس فإم 
 اسـتخرجوه یقولون إن الشیاطني كذبت على سلیمان بأم ملا 

وزادوا فیـه   ،زادوا فیه أقواال وزادوا فیه إباحة السحر
كیف یسحر املسحور أو كیف یسحر الناس وحنو ذلك من األقوال 

ي دفنـه سـلیمان هـو كتـب     الـذ  ومن قـال إنّ  ،الشیطانیة
فیكــون أولئــك الشــیاطني  ،الكهنــة ومــا كتبــه الكهنــة

وزعموا للناس أا عهـد   ،تلك الكتب من الكهنة استخرجوا
فوظا حمكان  م،مع أن عهد سلیمان كان معروفا فیه ،سلیمان

لكن ملـا أظهـرت الشـیاطني     ،يف الناس یعرفونه ویعملون به
ان أو إـا عهـد   تلك الكتب وقالوا إـا مـن عهـد سـلیم    

وهذا ما أخرب اهللا جل  ،سلیمان ساحر سلیمان قال الیهود إّن
واتبعوا مـا تتلـو الشَّـیاِطني علـى ملـِك      ﴿وعال به يف قوله 

سلیمان وما كفر سلیمان ولِكـن الشَّـیاِطني كفـروا یعلمـون     
ا كفر سلیمان علیـه السـالم   م] 102:البقرة[﴾الناس السحر

مهم ما وعّل ،وإمنا عهد للناس العهد الذي ینفعهم ،بالسحر
وأنفـذ   ،وبني هلم مـا ینجـیهم  وأقام احلجة علیهم  ،ینفعهم

وحاشـاه أن   ) وما كفر سـلیمان (فیهم ما أوحى اهللا جل وعال 
) اس السـحر ولِكن الشَّیاِطني كفروا یعلمون النـ ( یكون كذلك

ا أخذوه من الكتب زاعمـني أن هـذا   یعين بعد موت سلیمان مب
  .عهد سلیمان هوزاعمني أن هذا  ،من دین سلیمان

وهذا هو أصل هذه املسألة من أن أولئك الذین كانوا من 
عتاضوا عما آتاهم من اهللا جل وعال من عهـد  اأتباع سلیمان 

وبینـهم هلـم علـى     ومما أنزله اهللا جل وعال علـیهم  ،سلیمان
ذلك القدر  ،ذلك القدر املتیقن ،لسان سلیمان علیه السالم

اعتاضوا عنه بكتب السحر اليت الذي ال شك فیه و ال التباس 
أهـل اجلاهلیـات    وهذا األمـر أصـل يف أنّ   ،جعلتها الشیاطني

نبذوا الرساالت وأخذوا مبا هو من جـنس السـحر أو أخـذوا    
 .ألةبالسحر أصال كما يف هذه املس

ن جـاء بعـدهم   ممهذه املسألة أصل يف كل من خالف الرسل ف
اعتاضوا واستبدلوا ما أنزل اهللا جـل   ألم إمنا خالف الرسل

استبدلوه بشيء آخر مـن   ،وما أمرهم باتباعه ،وعال علیهم
وإما بكتب مفـرتاة   ،وإما بكتب حمرفة ،الكتب إما كتب سحر

 .على اهللا جل وعال وحنو ذلك
 ؛منهم من علمائهم افرتوا على اهللا الكـذب  الیهود طائفة

وأدخلـوا فیهـا مـا     ،بأن جعلوا يف التوراة ما لیس منها
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مع  ،وأحلوا هلم احلرام ،ا على الناس احلاللومحر ،لیس منها

أن التوراة األصلیة كانت يف أول األمر موجودة عند النـاس  
  .ولكنهم تركوها و أخذوا بتلك األقوال وبتلك اآلراء

يف أهل اجلاهلیة العرب كـان ذلـك عنـدهم نبـذوا      وهكذا
وأخـذوا مبـا    ،املتیقن لدیهم من دین إبراهیم علیه السالم

 .أحدثه طائفة من أهل مكة أو طائفة من العرب
فكانت هذه املسألة واضحة يف أن أهل اجلاهلیة یرتكون مـا  

 .أنزل اهللا جل وعال إىل غريه
هـي يف هـذه    أیضـا وهذه الشعبة من شعب أهل اجلاهلیـة   

مظاهرهـا،  أوضـح  أوسع صورها، ويف أظهر مظاهرها واألمة يف 
ذلـك   ،الیهود وأعظم مما كان عند غريهـم  ندأعظم مما كان ع

إنا نحن نزلنا الذِّكر وإنا له أن كتاب اهللا جل وعال حمفوظ ﴿
حمفوظة أیضا مبـا   ؛ سنة النيب ، والسنة]9:احلجر[﴾لحاِفظون

فالدین حمفـوظ لـیس    ،نه أهل العلم من صحیحها وسقیمهابی
 ،دین بـاق إىل قیـام السـاعة    ،غیري وال التبدیلتللبعرضة 

وهذا یوجب على النـاس   ،باقیة كتاب اهللا باق وسنة النيب 
وأن ال یرغبوا اهلدى يف غري الكتاب وسنة  ،أن ال حيیدوا عنها

  .ك األصولركت تل، ما الذي حصل يف هذه األمة؟ ُتالنيب 
واستبدل طائفة من هذه األمة  ،رك الكتاب وتركت السنةُت

  .كتب السنة كتب الفلسفة وكتب الكالم
طائفة أخرى استبدلت بكتب السنة كتب الـرأي مـن كتـب    
بعــض الفقهــاء املتقــدمني الــذین ال یــذكرون يف كتبــهم إال 

هـا مـن احلجـج    أرأیت إن كان كذا فكیف یكون، خبلو ؛الرأي
  .ة وكلها مبنیة على قیاس ورأيواألدل

ترك طائفة من هذه األمة سري السلف يف العبادات وأخـذوا  
بكتب القوم الذین صنفوا يف ذلك من أهل الطرق وحنـو ذلـك   
مــع أن الكتــاب حمفــوظ والســنة حمفوظــة لكنــهم اعتاضــوا 
واستبدلوا ما آتاهم من اهللا جل وعال بغـريه مـن جـنس تـرك     

بـل إن طائفـة مـن     ،عهم السحرتبااأولئك لعهد سلیمان و
هذه األمة أخذت بالسحر وكتب السحر وتركـت األصـل املنـزل    

 .على هذه األمة
الفالسفة دخلوا يف هذه األمة فطائفة من عقالء هذه األمـة  

تركـوا   ،كما یقولـون وكمـا یسـموم العقـالء واألذكیـاء     
الكتاب والسنة وزعمـوا أن نصـوص الكتـاب والسـنة هـذه      

ما ذكره يف  وأن النيب  ،ة إمنا تنفع للعواممیة ختیلییتوه
إمنا هـو وهـم    الكتاببل وما أنزله اهللا جل وعال يف  ،السنة

یعـين قـالوا إن    ؛وخیال هؤالء یسمون أهل الوهم والتخییل
اهر من النصوص لیست مـرادة وإمنـا   وهذه النصوص وتلك الظ

ر ألنه ال یصلح اجلمهـو  ؛هي ظواهر ومهیة خیالیة إلصالح الناس
إال هذا ال یصلح الناس ألجل بـالدة عامتـهم    -على حد قوهلم-

ال یصلحهم إال هذه الطریقـة   ،وعدم فهمهم كما یقول أولئك
یقولـون   ،یناسبهم من الطرائقواحلكماء یصلحون الناس مبا 

لجمهـور ومـا   لفأتى الكتاب والسنة بالطرائق اليت تصـلح  
ول واحلجى وأما طرائق أهل العق ،فیها من الوهم والتخییل

طریقة طلـب   ؛وأهل الفهم والنظر فإمنا هي طریقة الفلسفة
وبـه   ،لكونیات وحنو ذلك ممـا یبحثونـه  بااحلكمة باالستدالل 
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ن علم إقیل ومن أجله  ،دمت الفالسفة على صفوة هذه األمةُق

  .السلف أسلم ولكن علم اخللف أعلم وأحكم، كما قاله ضالهلم
مـة عمـا جـاء يف الكتـاب     ذلك اعتاض طائفة من هذه األك

یعين علماء سلف هذه األمة مـن   ؛والسنة وما بینه علماؤنا
ــا ــون  ،معانیهم ــدثها املتكلم ــب أح ــهما بكت ــوا عن  اعتاض
فكل فیلسوف متكلم ولیس كـل   ،أخص من الفالسفة واملتكلمون

وأخذوا مبنطق الیونان وأخـذوا بالقواعـد    ،متكلم فیلسوف
وجعلـوا   ،هـا هبـذه األمـة   اليت یسموا قوطع عقلیة وأدخلو

كتبهم يف العقائد مقدمة على العقائد اليت جاءت يف الكتاب 
مـن زعـم أن نصـوص     -من أهل الكالم-والسنة بل إنه منهم 

ألننا ال نعرف املعـىن مثـل مـا     ،الكتاب والسنة حتري وال هتدي
ساحمه اهللا وهو من املنتسـبني  –قال بعض من ینحى منحى أولئك 

یشـرح جـامع    االستواءینما ذكر مسألة ح -لشرح كتب السنة
یرد يف لغة العرب علـى مخسـة عشـرة     االستواء :الرتمذي قال

ال یـرد يف اللغـة    االستواءألن  ؛معىن مث ساقها وكل ذلك غلط
فلما ساقها قال فـاهللا   ،عىن واحد وهو العلو، مث ساقهاإال مب

وهـؤالء یزعمـون أن نصـوص الكتـاب      ،أعلم أي ذلك املـراد 
 ،اذ باهللایأا توهم الناس االعتقاد بالتجسیم والع والسنة

شرحها وبیان مـا فیهـا مـن العقائـد شـرح       نفاعتاضوا ع
إىل كتب وضـعوها كتـب عقائدیـة وضـعوها      ،الكتاب والسنة

 )24(...یعتمدون علیها ویدرسوا
 .مبناها على الرأي ولیس مبناها على النص   

الزهـد  كذلك أهل السـلوك أهـل السـلوك اعتاضـوا عـن      
بل ما كان مـن   ،املشروع الذي كان علیه صحابة رسول اهللا 

أزهد الزاهدین وإمـام   الذي هو علیه والسالم هدي النيب 
اعتاضوا عن ذلـك إىل كتـب خاصـة     ،العارفني وقدوة العباد

ومن  ،فصنفوا كتبا يف ذلك ،وضعها القوم يف زهدهم وعبادهتم
 ،طائفـة مـن طبقتـه   احملاسـيب و  أوائل من صنف يف هذا احلارث

فصـنفوا يف   ،ذلك شائعا فانتبه إىل ذلك أئمة السـنة وكان 
صـنفوا كتـب    ،ذلك ما یهدي الناس يف باب السـلوك  ةمقابل

الزهد أئمة احلدیث صـنفوا كتـب الزهـد، يف مقابلـة أخـذ      
فصنف  ،املتصوفة بكتب یضعوا لیست معتمدة على هدي السلف

وصنف اإلمام أمحـد   ،زهدبن املبارك كتاب الااإلمام عبد اهللا 
الزهد وهكذا طوائف صنفوا الزهد يف مقابلـة تـرك أولئـك    

وهلـذا حـذر    ،زهد السلف إىل زهد مبتدع وتصنیف الكتب فیه
زاد األمر حـىت وضـع    ،السلف من تلك الكتب وتلك التصانیف

فاعتاضـوا عـن أصـل الكتـاب      ،مـة للسلوك أصوال يف هذه األ
علـت  حـىت ج  ،والعیاذ بـاهللا  والسنة إىل تلك األصول املبتدعة

تلك األصول يف آخـر األمـر طریقـة مـن طرائـق القـوم هلـا        
بـل   ،رض به الكتاب والسنةااصطالحاهتا وهلا مدلوالهتا مما یع

زاد األمر حىت وصل هبم احلال أن جعلوا مقام السـائرین مـن   
كما قال قائلهم وهو ابن األولیاء أعظم من مقام األنبیاء 

 :ل عربي يف فصوصه قا
 الرسول ودون الويل قیومقام النبوة يف برزخ     ُف

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشریط الرابع)24(
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فجعل الوالیة أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسـالة  
ذلك أن الوالیة عندهم كسبیة تكتسب مما أخـذ مـن املعـارف    

هـي   فإمنـا بـوة  نكیف تكتسب وأما ال والكتب اليت هتدي تبني
ال  الختیارباوما كان  ،فضل وما كان بالكسب تكشف له احلجب

تكشف لـه احلجـب وهلـذا فضـلوا خـامت األولیـاء علـى خـامت         
سبب ذلك ترك ما أنزل اهللا جل وعـال   ،كما یقولون ،األنبیاء
فكـانوا حقـیقني مبـا وصـف اهللا جـل وعـال الیهـود         ،إىل غريه
نبَذ فریق ِمن الِذین ُأوتوا الِكتاب ِكتاب اللِه وراَء ﴿بقوله
واتبعوا ما تتلو الشَّـیاِطني  )101(كَأنهم لا یعلمون ظهورِهم

وهكـذا يف جوانـب    ،]102-101:البقـرة [﴾على ملـِك سـلیمان  
وحنو ذلـك مـن    ،يف الصرف ،يف اجلبت ،السحر كذلك يف الكهانة

وهلذا كان أهـل   ،موجودة يف األمة ،كلها فیها كتب ،األنواع
بـل   ،ن حترق ومتنع الكتب اليت فیها البدعون بأفالعلم یوص

الفقهاء على أن كتب البدع اليت تشتمل على الضالل أا  نص
ل وأهـل البـدع   الن من حرقها من كتب أهل الضـ حترق وال یضم

، مثل كتب املشتملة على مناقضة الشرع ومناقضة كتب السنة
مما حفـظ بـه    ،والفلسفة والكالم وحنو ذلك السحر والشعوذة

والیـوم مـع شـدید     ،ماؤنا األوائل هذه البالد من شرهاعل
 ،]156:البقرة[﴾إنا ِللِه وإنا إلیِه راجعون﴿لنا واألسف وق

سـابقا مـا   ،كثرت الكتب املخلفة ملنهج السلف يف هذه البالد
ما تـرى الكتـب املخالفـة لكتـب      ترى الكتب حىت يف التفسري

تـرى كتـب    مـا  ،وأمثاله ترى مثل تفسري الرازي السلف ما
تـرى كتـب أهـل     مـا  ،ترى كتب الصوفیة الغـالة  السحر ما

ولكن الیوم كثر ذلك يف الناس ألجل أن مـن النـاس    ،البدع
وهـذا ال   ،منا من اعتاض عن تلك الكتب إىل غريها من الكتب

وسـبب مـن أسـباب    ، شك أنه خصلة من خصال أهـل اجلاهلیـة  
ل وعال نقي كأمنـا أنـزل   أن یكون عندنا كتاب اهللا ج ،الضالل
ا ننـ بی كـأن الـنيب    ویكون عندنا سنة الـنيب   ،الساعة

حيدثنا هبا ونرتك ذلـك إىل غـريه مـن اهلـذیان وإىل غـريه مـن       
وهكذا  ،ال شك من جنس فعل أهل اجلاهلیة ،و األفكاراألفهام 

 .ق املقام يف استقصائهاییضمن األمة يف أصناف كثرية 
 .األسئلةبعض  ىلع احلد جنیبنقف عند هذا 

فیها  رسول اهللا خالفهم مث إن هذه املسائل اجلاهلیة اليت 
كما ترى هي عزیـزة املعـاني وهـي مهمـة جـدا يف حیاتنـا       

أن إىل اهللا جـل وعـال   بل إنه على الشباب والـدعاة   ،الیوم
یستدلون فیه  وأن یكون يف بیان دعوهتم ما ،یكون يف حلقاهتم

ذا بینت للناس أن هذه خصـلة  ألنه إ ؛بكثري من هذه املسائل
بدالئلها وبكالم  ،خصلة من خصال اجلاهلیة ،من خصال الیهود
 یكـون  ،األمـة مث بینت أن هذه دخلـت يف   ،أهل العلم علیها

وهـذه هـي    ،أنفع طرقها ومن ،هذا من أنفع أبواب الدعوة
 ؛الطریقة أو هذه من الطرق السـلفیة احملمـودة يف الـدعوة   

ببیان هذه املسائل  اعتىن رمحه اهللا یخوهلذا الش ،دعوة الناس
لسـنن أهـل اجلاهلیـة     األن اجلمیع راغب يف أن یكـون جمانبـ  

ولطرائقهم وخلصاهلم سواء كانوا یهودا أو نصارى أو مشركني 
 .إىل آخره  من امللل و النحل.. .أو جموس أو
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مث عنـایتكم   ،فعنایتكم هبذه املسـائل فهمـا واسـتنباطا   

مث  ل اجلاهلیة ببیان أصـل املسـألة،  أه كیف كان علیه بشرح
هذا مصداقا لقـول   وأّن ،صور دخول هذه اخلصلة يف هذه األمة

لتتبعن سنن من كان قـبلكم شـربا بشـرب وذراعـا     «: النيب 
هذا من األمور اليت تعني الداعیة علـى الوصـول إىل    »بذراع
 .وتبني احلق للناس ،مبتغاه

 ،اهلدى واالهتـداء أسأل اهللا الكرمي أن یزیدني وإیاكم من 
وأن جيعلنا مالزمني ملا أنزله اهللا جل وعـال علینـا منابـذین    

وصلى اهللا وسلم على نبینا  ،لكل ما خيالف ذلك األصل العظیم
 .حممد
 ]األسئلة[
بالنسبة ألهل البدع غري املكفرة هل یشـهر هبـم   : یقول/ 1

 وحيذر منهم ومن آرائهم؟
كانـت   البدع سواًءأهل  أن هدي السلف الصاحل أّن: اجلواب

هم مكفرة أو كانت بدعتهم لیست مبكفرة أم یلـزم أن  تبدع
 ،ألجل أن ال یتعدى ضررهم إىل النـاس  ؛ن للناس من حاهلمیبی

إن مل یـدع إلیهـا    ،ألنه ما من مبتدع إال وسیمارس بدعتـه 
 ؛هذا یتعني أن یحمى الدین من هؤالءو ،قوال دعا إلیها فعال
سة امللة أصل من أصول اإلسـالم وواجـب   ألن محایة الدین وحرا

فال بد أن تبقى يف هذه  ،من واجباته العظام على هذه األمة
سواء أكانت  ،املبتدعنياألمة طائفة حترس هذا الدین من بدع 

ألن محایـة الـدین    ؛بدع مكفرة أو كانت بدعهم غـري مكفـرة  
يف ومهمـا كـان مقـامهم     ،أغلى من محایة ورعایـة األشـخاص  

فالسـلف مـازالوا    ،امهم يف السـلوك وحنـو ذلـك   مق ،العلم
؛ أنكر اإلمام وقتهم على من كان معروفا بالصالحینكرون يف 

بـل   ،أنكر اإلمام أمحد على طائفـة  ،أمحد على احلارث احملاسيب
مع مـا حصـل يف تلـك     ،أنكر األئمة الواقفة يف خلق القرآن

 .األزمنة من احملنة العظیمة
لكـن هـذا    ،ى أهـل البـدع  ي السلف اإلنكار علـ دفإذن ه

 ،وهو أن یثبت وصف البدعة ملن ینكر علیه ،متوقف على شيء
بوصـف أهـل    ،فإذا ثبت وصف البدعة على مـن ینكـر علیـه   

فإنـه   ،ذلكلـ بوصـفهم   ،العلم الراسخني العارفني بالبـدع 
ل اجتهادات حمال یكون مسألة البدع واالبتداع  ،ینكر علیهم

واآلخـر ال یـرى، إن    فالن من الشـباب یـرى أن هـذه بدعـة    
اختلفنا يف هذه املسألة من جـنس املسـائل األخـرى الرجـوع     

هل هذه بدعة أو ال؟ فإن مـن النـاس    ،فیها إىل أهل العلم
 ،ومنهم من یبـدع مـن لـیس مببـدع     ،لیس مبكفر مبامن یكفر 

أثبت  :مثل یقول القائلیجب أن یثبت العرش أوال ف ،وهكذا
أـا بدعـة بإثبـات أهـل      یعين أوال یثبـت  ،العرش مث أنقش

  .بدعلك ینكر على أصحاهبا إنكار أهل مث بعد ذ ،العلم
هناك مقولة انتشرت أال وهي أنه ال ینكـر إال علـى أهـل    

وهذه املقولة خطأ وخمالفة ملنهج سـلف هـذه    ،البدع املكفرة
 .األمة من أصله

یعين هـذا أنـه   إذا كان البد من فهم احلجة هل : یقول /2
وجه الداللة وال یكفي أن یقال إن هذا ألدلة والبد من ذكر ا

 شرك أو بدعة أو حىت معصیة أم ال؟
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احلكم لیس إقامة احلجة ملن ذكر حكم مسألة لواقع  :اجلواب

فیهــا ال یعتــرب هــذا إقامــة للحجــة حــىت یــبني لــه احلجــة 
كما یعرب عنها أهل العلم یقولون إقامة احلجـة   ،لرسالیةا

 ؛یس إقامة احلجـة يف رأي أحـد  ل ،هي إقامة احلجة الرسالیة
تبني له األدلة مـن   ،یعين تبیني له آیات من القرآن العظیم

ویـبني لـه    ،مث یبني له وجه داللتها ،ة من كالم النيب نالس
ن له یفإذا ب ،ذلك من هو عارف بأوجه االستدالل فاهم لذلك

ذلك من هو عارف بأوجـه االسـتدالل فأصـر ومل یسـتجب فقـد      
وإقامة احلجـة خمتلـف فـبعض املسـائل ال      ،احلجةأقیمت علیه 

بـل   ،یكفي يف إقامة احلجة فیها فعل الواحد من أهل العلم
فإقامـة احلجـة    ،لى مسائلها وذلك لكوا غامضـة البد أن جت

 .تبع ألصل املسألة
فإذا كانت املسألة واضحة كانت إقامة احلجة فیها أسـهل  

 من األصوات شـرك  وأیسر مثل كون االستغاثة بغر اهللا جل وعال
األدلة علیهـا مـا حتتـاج مزیـد بیـان       ،هذه ظاهرة واضحة

  .ومتابعة يف ذلك
وهـي   ،ط فیها طائفة من أهل العلـم لكن هناك مسألة غِل
هـذه املسـألة إقامـة     ؟شرك أم ال طلب الشفاعة من النيب 

ألن  ؛احلجة فیها جيب أن یكون بأبلغ من إقامة احلجة يف األوىل
أمـا هـذه ملتبسـة فیكـون إقامتـها      و ،ةتلك واضحة بینـ 

وتوايل ذلك وتصنیف املصنفات وحنو بإقامة الدالئل وإیضاحها 
فیها نوع اشتباه عنـد كـثري مـن     األ ؛ذلك حىت تقام وتبني

الشك أنه من قال هبا وهم قلة أن قوهلم خطـأ وقـول    ،الناس
بل هي من جنس غريها طلب الشفاعة من  ،ضعیف ال یلتفت إلیه

بل إن  ،من الدعاء وغريهومن جنس طلب غري الشفاعة  النيب 
أن یكلـم   أن یـدعو؛  الشفاعة معناها أن تطلب من النيب 

وهذا طلب ودعاء وهلذا حنتاج  ،الطالب من النيب أن یدعو له
 .إىل مزید بیان

ما كانت املسألة لفك ،فإذن إقامة احلجة له مراتب خمتلفة
ا البد أن یكون أكثـر  أكثر اشتباها كانت إقامة احلجة فیه

علیهـا وذكرهـا أئمتنـا منـهم      وهذه املسألة نـص  ،وأبلغ
 .الشیخ حممد بن إبراهیم رمحه اهللا يف فتاویه

سؤال یتعلق بالدعوة لكن سؤال یكثر، یعين بعض األسئلة / 3
ما أحب أن أجیب عنها لكنه إذا ردد السؤال مـرارا یعـين   

هـل  : ول صـاحبه كأنه فیه حاجة إىل اجلواب، هذا السؤال یق
من أتى بوسیلة مل یـأِت هبـا    وسائل الدعوة توقیفیة أم ال؟

النيب صلى اهللا علیه وسلم هل یكون من التقدم بـني یـدي اهللا   
 ، ویكون مبتدعا؟ورسوله

هــل وســائل الــدعوة . یهمنــا الطــرف األول مــن الســؤال
 توقیفیة؟

وإذا قیل  ،إذا قیل إن وسائل الدعوة توقیفیة فهذا غلط
  :والصواب التفصیل ،ئل الدعوة اجتهادیة فهذا غلطإن وسا

أن من وسائل الدعوة ما هو توقیفي ومن وسـائل الـدعوة   
، وبسط جواب هذا السـؤال حيتـاج إىل مقـام    اجتهاديما هو 

لكـن  أوسع لبیان أصوله من كالم أهـل العلـم وقواعـدهم،    
 :ضرب مثال لذلك وهو أّنی
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 كن يف عهد الـنيب  هذا مل ی ،التسجیل مثال وتصنیف الكتب
، وهـذا مـن   مل؟ ألن األصل فیها اجلواز ،افعةولكنه وسیلة ن

جنس كثري من الوسائل اليت عمل هبا أهل العلم ملا مل یكـن يف  
 .اجتهادیةفهذه تكون وسائل  ،الزمن األول

بـل جيـب أن    ،االجتهادالقسم الثاني وسائل ال جيوز فیها 
ان يف الشـرع مـا   ما كهي یكون فیها توقیف وتلك الوسائل 

یغين عنه، ما كان يف السنة ما یدل على طریقة من الطـرق،  
للدعوة، مث یأتي آت وخيالف تلـك الطریقـة إىل    مثال الرتبیة

طریقة أخرى حمدثة ویدعو هبا، خاصة إذا كانت تلـك الطـرق   
مما عمل به بعض املبتدعة، من مثل ما یسمونه يف زمن اإلمام 

، التغبري نوع من األشـعار الـيت   ))التغبري((أمحد والشافعي 
یزهد هبا الناس؛ یزهد فیها الناس بالدنیا ویرغبون فیها 

ورمبـا   ،لقى على الناس على وجه فیه أحلانباآلخرة، كانت ُت
عنها الغبـار فسـمیت    صاحبها طرق اجللود القدمية حىت ینفض

وقـالوا إـا    ،تلك الطریقة تغبريا، أهل السنة أنكروهـا 
ذلك من كالمهم، بل أقاموا على أصـحاهبا احلجـة   وحنو  ،بدعة

؟ ألن املقصـود مـن   ه خمالفة للسنة وخمالفة للهـدي مل بأن هذ
تلك الوسیلة هي ترقیـق قلـوب النـاس والشـرع؛ القـرآن      

طریقة يف  تفإذا ُأحدث ،والسنة إمنا أتى لرتقیق قلوب الناس
 ،غـري الطریقـة األوىل   ،هذه املسألة وهي الرتقیـق والرتغیـب  

لكنها وسیلة حمدثة وتلك  ،ا ولو كانت نافعة يف الدعوةفإ
الوسیلة لیس باهبا االجتهاد، والتغبري من جنس ما یكـون يف  
هذا الزمان من األناشید الصوفیة وحنو ذلك ممن تأثر هبم من 
األناشید وغريها، هذه مشاهبة للتغبري األول الـذي ـى عنـه    

 .أهل العلم
لكـن   ،لة حيتاج إىل مزید بیاناملقصود إن تفصیل هذه املسأ

أصلها أن مسائل الدعوة منها ما هو توقیفي ومنها ما هو 
  .اجتهادي

ومثل هذه املسائل اليت هـي أصـول ینبغـي أن یسـأل طـالب      
ألن  ؛العلم فیها وأهل الدعوة یسألون فیهـا أهـل العلـم   

میزة املتبعني لسلف هذه األمة أم ال یقدمون رأیا على حكم 
هل یسوغ لنا  :مسألةا كان كذلك فإذا اشتبهت وإذ ،الشرع

فإذا أفىت أهل العلم  ،أن نأخذ هبا أم ال؟ یسأل أهل العلم
وإذا أفىت أهل العلـم بـاملنع كانـت     ،باجلواز كانت جائزة

ممنوعة، فیكون املرء قد خرج عن رأیـه يف املسـألة، واتبـع    
لوا فاسـأَ متبعا يف ذلك قول اهللا سبحانه و﴿ ،كالم أهل العلم

 .)25(﴾َأهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون
ما معىن قوهلم : هذه عدة أسئلة أختار منها واحد، یقول/ 4

 البد من إقامة احلجة من انتفاء املوانع وثبوت الشروط؟
 -رمبـا القصـور  –ال أعلـم   وثبوت الشروط، انتفاء املوانع

علـت هـذه يف   وإمنـا ج  ،أا جعلت تبعا ملسألة إقامة احلجـة 
یعين هل یكفر؟ الكفـر مـىت یطلـق؟     ؛مسائل األحكام واألمساء

هـذه مـن   ذلـك،  البدعة مىت تطلق؟ الفسق مىت یطلـق؟ وحنـو   
وهذه األوصاف عي اليت قال فیها أهل العلـم ال بـد    ،األمساء

                                                
 .7:، األنبیاء43:النحل) 25(
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 ،حني إطالقها على املعني أن جتتمع الشروط وأن تنتفي املوانع

 .أحدا يف ذلكأما يف إقامة احلجة فال أذكر 
 ؟ ما معىن قوهلم قامت احلجة ببعثة النيب / 5

 ، علـى العـاملني  قامت على العاملني نعم احلجة ببعثة النيب 
 ،]107:األنبیـاء [﴾وما َأرسلناك إلا رحمًة ِللعـالِمني ﴿مجیعا 
ال «قد قال علیه الصالة والسالم  ،بعث للناس أمجعني والنيب 

د من هذه األمة یهودي وال نصراني مث ال یؤمن بي یسمع بي أح
من كالم العالمة الشیخ حممد ناصر  ومسعت»إال أدخله اهللا النار

منـه   مسعـت -الدین األلباني أنه قال يف شـرح هـذا احلـدیث    
هـذا   )ال یسمع بي أحد من هـذه األمـة  (: أنه قال -مشافهة

أنه یعين ذلك  ،»من رآني يف املنام فقد رآني« كقول النيب 
ام أنه من رآه على صورته اليت خلقـه اهللا  نيف تفسري حدیث امل

یعين بي علـى   )ال یسمع بي(وقوله يف احلدیث  ،جل وعال علیها
مسـاع   ،ففإذا كان هناك مساع حمر ،ما بعثين اهللا جل وعال علیه

نيب جل وعال علـى مـا جـاء بـه     لیس فیه وصف ملا جاء به ال
فـال یكفـي    ،على غري صورته نيب فهو من جنس رؤیة ال النيب

 ؛وهذا من الشیخ كالم نفیس فیما أحسـب  .ذلك يف معرفة احلق
الدین أن یكون ألنه البد أن یكون يف إیضاح احلجة وإقامتها 

ال یكفي أن یسمع ببعض احلجة وال یفهم یعين وال تقام  ،واضحا
 ،أن یسمع شیئا والتشویشات علیـه ال یكفي  ،علیه بدالئلها

بد أن یسمع الیهـود والنصـارى وحنـوهم أن یسـمعوا     بل ال 
فإذا كان منهم من مسع هذا  ،على ما بعث به ببعثة النيب 

لكن ما عرف دینه ما عرف  ،مساعا من مسع عن النيب  ،الكالم
إذا مـا عـرف    ،ما جاء به حقا كمـا یبلغـه أهـل العلـم    
هـذا ال یقـال    ،القرآن وما أقیمت علیه احلجة من وجه آخر

لكن هذا إمنـا نعـين بـه     ،سالیةرأقیمت علیه احلجة الأنه 
أو مسعوا به مساعـا   طائفة من الذین رمبا ما مسعوا بالنيب 

ویبعث هلم یوم القیامـة رسـول مـن     ،حمرفا هذا قد ینجیهم
إذا كان مل یسمعوا  ،أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار

كـذلك   ،باإلسالم الذي بعث اهللا جل وعـال بـه نبیـه حممـدا     
املشركون يف هذه األمة إذا مسعوا شیئا مـثال يف بعـض الـبالد    

مـثال مجاعـة أنصـار     ،یسمعون شیئا من أخبار أهـل السـنة  
یسمعون شیئا من أخبارهـا   ،السنة يف البالد اليت فیها شرك
عـين بینـت هلـم الـدالئل فهـل      مبلكن ما أقیمت علیهم احلجة 

وأئمـة   ،العلمهذه مسألة اختلف فیها أهل  ،السماع یكفي
الدعوة قالوا إن السماع بدعوة حممد بـن عبـد الوهـاب ال    

الـدعوة   -یعـين يف وقتـهم  –ألا ظهـرت   ؛یكفي إال يف اجلزیرة
 ،ومشت يف الفتوح وبینت للناس يف ذلك يف مجیع بـالد اجلزیـرة  

سمع بالدعوة فال بد من إقامـة  وأما يف غريها فإذا كان مل ی
جة عل یكفر عبدة القبـور أم ال؟  هنا إذا مل تقم احل ،احلجة

الشرك األكرب مـن   ،من قام به الشرك فهو مشرك ،اجلواب نعم
 ،وإمنا إقامة احلجة شرط يف وجوب العداء ،قام به فهو مشرك

هم كفـار ولـو مل    ،كما أن الیهود والنصارى نسمیهم كفار
كذلك أهل األوثان والقبور وحنو ذلك  ،أصال یسمعوا بالنيب 

ب علیه أحكام املشركني يف وترتَّ ،الشرك فهو مشركمن قام به 
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الدنیا، أما إذا كان مل تقم علیه احلجة فهو لیس مقطوعـا  

وإمنا موقوف أمـره حـىت تقـام علیـه      ،له بالنار إذا مات
  .احلجة بني یدي اهللا جل وعال

وبني االمتناع من احلكـم   ،فإذن فرق بني شرطنا إلقامة احلجة
رك األكرب فهـو مشـرك ترتـب علیـه     من قام به الش ،بالشرك

أنه ال یستغفر له وال تؤكـل ذبیحتـه    ،آثار ذلك الدنیویة
وأما احلكم علیه بالكفر  ،وال یضحى له وحنو ذلك من األحكام

فـإن مل   ،الظاهر والباطن فهذا موقوف حىت تقام علیه احلجة
 .فأمره إىل اهللا جل وعالاحلجة تقم علیه 

 هـذه املسـألة وهـي مسـألة     هذا حتقیق كالم أهل العلم يف
 .مشهورة دقیقة موسوعة مبسألة العذر باجلهل

قول العلماء ما هو معلوم من الدین بالضرورة ومـا  / 6
 لیس معلوما من الدین بالضرورة؟

هذا لیس تقسیما إلقامة احلجة هـذا تقسـیم ملـا یكفـر بـه      
فأهـل   ،یرتد به املسلم من املسـائل الـيت ینكرهـا    ،املؤمن
ون إذا أنكر معلوما من الدین بالضرورة فهذا م یقوللالع
؛  ینكـر معلومـا مـن الـدین بالضـرورة     أما إذا مل ،یكفر

مـن املسـائل    ،املسائل اليت خيفى دلیلها فال بد من التعریف
حىت ولو  ،هذا مينع من التكفري ،اليت اختلف فیها أهل العلم

احلنفیـة رمحهـم اهللا یـرون إباحـة     مثال مثل  إباحتهااعتقد 
مع أن الدالئل  ،نبیذ أعين متقدمیهم یرون إباحة النبیذال

مـع ذلـك أهـل العلـم مل      ،من السـنة علـى حترميـه ظـاهرة    
 ،ألم كانت هلم شـبهة يف هـذا   ،اعتقدوا ذلك مأل ؛یكفروهم

وإمنـا   ،م ما أباحوا احلرام الـذي یعلمـون أنـه حـرام    فه
فلـم یكفـرهم أهـل العلـم      ،أباحوا ما اعتقدوا أنه حالل

من املسائل املختلـف   ذلك املسائل اليت جتد يف كل عصرك ،لكبذ
ولو كان هناك قول شاذ أو ضـعیف يف املسـألة فهـذه     ،فیها

  .شبهة تدرأ التكفري
هنــاك بعــض املســائل یكــون أصــلها معلــوم مــن الــدین 

مثـل الربـا    ،بالضرورة وأما أفرادها فتكون خمتلفا فیها
لربا مباح فهو كافر فمن زعم أن ا ،أصله يف القرآن بال شك

م یقـول  لـ لكن بعض صور الربا بعض أهـل الع  ،باهللا جل وعال
فـإذا   ،وآخرون یقولون هذا لیس من الربا ،هذا من الربا

اختلف الناس یعين من أهل العم يف صورة هل هي مـن الربـا   
 أهـل هـذا أصـل عنـد     ،أم ال؟ فهذه شبهة متنع من الـتكفري 

 .اهللا يف غري ما موضع نبه علیه شیخ اإلسالم رمحهالسنة 
 بعض األسئلة ما أفهم املراد منها متامـا فأتركهـا،   /7

 ،]15:اإلسراء[﴾وما كنا معذِّبني حتى نبعَث رسولا﴿قال تعاىل 
ِلئلـا یكـون ِللنـاس علـى اللـِه حجـٌة بعـد        ﴿وقال تعـاىل  

ماعات بأن احلجة یستدل بذلك بعض اجل ،]165:النساء[﴾الرسل
ویستنبطون  ،قامت على الناس بإرسال خامت النبیني واملرسلني

بـدون إقامـة حجـة     همن ذلك تكفري كل من ارتكب ما یكفـر 
 فما رأیكم يف هذا القول؟ ،علیه

هذا أوضحناه مرارا من أنـه ال یكفـي يف إقامـة احلجـة     
يف كل مسألة الناس خالفوا فیها األصل الذي  ببعثة النيب 

بل مثل ما قلت لكم املسـائل   ،اء به علیه الصالة والسالمج
تقسم ما یعلم من الدین بالضرورة وما ال یعلم من الـدین  
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م إىل أشـیاء واضـحة جلیـة تكـون     املسائل تقسـ  ،بالضرورة

وأخرى حتتاج إىل إقامة حجة تلـوى   ،إقامة احلجة فیها سهلة
جون عـن  رون الناس هبذا األمـر هـؤالء خـار   الذین یكفِّ ،حجة

بل اخلوارج كما هو معلـوم ال   ،السنة هؤالء من جنس اخلوارج
یزالون خيرجون إىل قیـام السـاعة حـىت یقاتـل آخـرهم مـع       

هؤالء هـم الـذین یكفـرون النـاس     ف ،الدجال والعیاذ باهللا
نـه  باملعصیة أو یكفرون الناس بدون إقامة للحجة مبـا یبی 

 .أهل العلم
عن إقامـة   ثة النيب إمنا عندهم هوى فیكتفون بأصل بع

 .احلجة
الـذین خـالفوا   : أیضا يف مسألة إقامة احلجة یقـول / 8

يف فهمهم للحجة هل مل یعلمـوا قـول   رمحهم اهللا أئمة الدعوة 
 األئمة يف إقامة احلجة؟

الذین أقیمت علیهم احلجة علموا وبینـت هلـم برسـائل     ،ال
 بینـت هلـم األدلـة، وجـه     ،مبناظرات أقیمت ،مبصنفات ،خاصة

االستدالل، هدي سلف هذه األمة، بینت هلم األدلة من الكتـاب  
فإذا كان عرض هلم  ،والسنة بني هلم اهلدى أوضح هلم ذلك متاما

فهـذا یكـون عقوبـة     ،شيء من أن ما عندهم من احلجج أظهر
هلم، احلجة أقیمت علیهم، فلیس كمـا ذكـرت مـن الشـرط أن     

حلجة ولو قال بل یكفي أن تقام ا ،تفهم احلجة فهم استجابة
 ،كون أقیمت علیه احلجةیفهذا لیس مانع من أن  ،مل أفهمها

فإقامة احلجة معناها إبانـة املسـألة بدالئلـها الواضـحة     
اخلالیة عن معارضة واضحة ظاهرة، أما جنس املعارضات مـثال  

بأوجـه مـن فعـل أهـل      ،بأحادیث موضوعة ،بأحادیث ضعیفة
شـركیات وتلـك   بإقرار بعض الناس لـبعض بتلـك ال   ،ملالع

 .املنكرات فهذه لیست حبجة ترد هبا األدلة
وصلى اهللا وسلم على  ،خنتم هبذا وأسأل اهللا يل ولكم لتوفیق

 )26( .نبینا حممد
 ]املنت[
نســبة باطلــهم باطلــهم إىل ) املســألة الســابعة عشــرة(

وقولـه   ،]102:البقرة[﴿وما كفر سلیمان﴾كقوله  ،األنبیاء
 ].67:آل عمران[اِهیم یهوِدیا ولا نصراِنیا﴾﴿ما كان إبر

ینتسـبون   االنتسـاب تناقضهم يف ) املسألة الثامنة عشرة(
 .إىل إبراهیم مع إظهارهم ترك اتباعه

قدحهم يف بعض الصاحلني بفعل بعض ) املسألة التاسعة عشرة(
املنتســبني إلــیهم كقــدح الیهــود يف عیســى وقــدح الیهــود 

 .مد والنصارى يف حم
اعتقادهم يف خماریق السحرة وأمثـاهلم  ) املسألة العشرون(

أا من كرامات الصاحلني ونسبته إىل األنبیاء كما نسبوه إىل 
 .سلیمان علیه السالم

 ] الشرح[
بسم اهللا الرمحن الرحیم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول 

 :أما بعد ،ه وصحبه ومن اهتدى هبداهاهللا وعلى آل
مـن املسـائل الـيت خـالف فیهـا      ألة السابعة عشرة فاملس
مـن   كـلّ وأهل اجلاهلیة املراد هبم  ،أهل اجلاهلیة الرسول 

                                                
 .انتهى الشریط الرابع )26(
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املشركني أو من أهـل   سواء كان من ،كان على غري دین اإلسالم

 ،فة أو املنسوخة أو من أهل األدیـان املبتدعـة  راألدیان احمل
 .كر مبا قاله الشیخ يف أول الكتابیهذا تذ

ا كان علیه املشركني من اجلاهلیة ومن املشركني ومـن  فمن م
ــاطلَ    ــبون ب ــانوا ینس ــم ك ــارى أ ــود والنص هم إىل الیه

إذا فعلوا فعال نسبوه إىل األنبیاء لیكون حجـة   نبیاء،األو
  .ولتلقى عنهم التبعة

مشركوا العرب كـانوا ینتسـبون إىل إبـراهیم     ؛املشركون
ین الذي هـم علیـه   علیه السالم ویعتقدون أن كثريا من الد

ویسـتدلون بـذلك علـى     ،كان علیه إبراهیم علیـه السـالم  
  .صحته

  .وكذلك كان الیهود وكذلك كان النصارى
إن إبـراِهیم كـان ُأمـًة    ﴿قال اهللا جل وعال يف الصنف األول 

وقال  ،]120:النحل[﴾ِمن المْشرِكني ا ِللِه حِنیفا ولم یكقاِنت
  .)27(﴾ا كان ِمن المْشرِكني وم ﴿

مـا كـان إبـراِهیم    ﴿وقال جل وعال يف إبطال دعوى أولئك 
 .]67:آل عمران[﴾یهوِدیا ولا نصراِنیا

أولئك اجلاهلیون ینسبون باطلهم وما هم علیه  كان كذلك
مثـل السـحر   مـن  من الضالل الذي مل تأمر به الرسل مطلقا 

يف نسبتهم ذلـك إىل  األنبیاء كما مر معنا  ینسبونه إىل بعض
وما كفر سلیمان ولِكـن  قال جل وعال ﴿ ،سلیمان علیه السالم

وهلذا  ،]102:البقرة[﴾الشَّیاِطني كفروا یعلمون الناس السحر
ینسبون سـحرهم ومـا    كان السحرة السابقون لبعثة النيب 

كما قـال هنـا    ،لیمان علیه السالمتعلموه من السحر إىل س
ألن سـلیمان علیـه السـالم مل یـأمر      ؛)وما كفـر سـلیمان  (

دست  وإمنا فعلت الشیاطني ما فعلت بأْن ،بالسحر ومل یرض به
سـب  كتب السحر حتت كرسـیه حـىت ملـا مـات ُأسـتخرج ذلـك ونُ      

لِكـن  وما كفر سـلیمان و (قال تعاىل  ،لسلیمان علیه السالم
یعـين مبـا أملـوه يف    ) الشَّیاِطني كفروا یعلمون الناس السحر

الكتب وجعلوه مستورا مركوما ودفن حتـت كرسـي سـلیمان مث    
  .استخرج بعد موته

إبـراهیم علیـه    كذلك الیهود والنصارى اجلمیع یقول إّن
 السالم الذي هو إمام احلنفاء ووالد ألنبیاء والرسل علیهم

ینسـبون إبـراهیم علیـه السـالم      ،مجیعا صلوات اهللا وسـالمه 
ــیهم ــا  ،إل ــان یهودی ــراهیم ك ــون إن إب ــالیهود یقول  ،ف

یعين كان على  ؛والنصارى یقولون إن إبراهیم كان نصرانیا
فـالیهود أحـدثت    ،اعتقاد الیهـود املتـأخر الـذي ُأحـدث    

یقولــون أن  ،وأحــدثوا أنواعــا مــن الباطــل ،اعتقــادات
على ذلك االعتقاد الذي وضعه علمـاؤهم بعـد    إبراهیم كان

كذلك النصارى ینسبون إبراهیم اخللیـل   ،موسى علیه السالم
فـرد اهللا جـل وعـال دعـوى اجلمیـع       ،وكذلك املشركون ،إلیهم

ما كان إبراِهیم یهوِدیا ولا نصراِنیا ولِكـن كـان   ﴿بقوله 
فأبطل  ،]67:آل عمران[﴾ن المْشرِكنيحِنیفا مسِلما وما كان ِم

وأبطـل دعـوى    ،دعوى املشركني يف نسبة باطلهم إىل إبـراهیم 

                                                
 .123:نحل، ال171:، األنعام67،95:، آل عمران135:البقرة) 27(
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وأبطل دعوى النصارى  ،الیهود يف نسبة باطلهم إىل إبراهیم

  .يف نسبة باطلهم إىل إبراهیم علیه السالم
ا كـان  وهذا األمر أال وهو نسبة الباطل إىل األنبیـاء ِملـ  

مـا مـن دعـوى     ،ة هذا كثري يف هذه األمـة علیه أهل اجلاهلی
ألنـه مـن    ؛ة يف هذه األمة إال وأصحاهبا ینسبوا للنيب لَّمِض

 ،بدین مل یكن علیـه الـنيب    اإلتیانأمجع علیه أنه ال جيوز 
كأهل الضالالت واألهواء املختلفة يف هذه األمة كـل ینتسـب يف   

  :إىل النيب دینه 
 املنتسـبون إىل الـنيب    حنـن اخلوارج أول ما خرجت قالـت  

والصحابة كفروا مبحمد علیه الصالة والسالم ألم مل یقیمـوا  
  .الدین الذي جاء به
وهكذا كل حنلة تنسب باطلـها   ،علت ذلكوكذلك الرافضة ف

كـان عنـدهم   ، وأیضا ألـم  لیكون ذلك أقوى هلا إىل النيب 
 .بعض الشبه يف ما راموه وما ذهبوا إلیه من املسائل

هم مما ذكرنا سالفا مرارا وحنوك املتكلمون والصوفیة كذل
  .يف شرح هذه املسائل كل ینتسب إىل النيب 

 :ونسبة الباطل إىل األنبیاء یكون على طریقني
أن ینسب الباطـل إىل األنبیـاء بـأم    : الطریق األوىل

 .فعلوه وأم اعتقدوه
أنه أن ینسب الباطل إىل األنبیاء یعين إىل  :والثانیة

  .دینهم من
بعض هذه األمة نسب وهذا هو الذي حصل يف هذه األمة فكان 

وفعال مثل ما فعـل طائفـة مـن     اعتقادا باطله إىل النيب 
نسـبوا إىل   االعتقاداملتكلمني أكثرهم وأهل البدع يف مسائل 

وكـذلك   ،االعتقـاد النيب علیه الصالة والسالم كان على هذا 
ه الصالة والسالم كان على علی التصوف یقولون إن النيب أهل

وهذا كان مشهور من بعـض أسـانیدهم يف لـبس     ،ما یفعلونه
فیقولـون إن   ،معـروف بإسـناد  املعروفة  ]الشركیة[اخلرقة 

وهـذا مـن    ،أول من ألبسها هو النيب علیه الصالة والسـالم 
جنس ذلك الباطل الذي كـان علیـه أهـل اجلاهلیـة يف أـم      

 ،علیه الصالة والسالم فعله یبتدعون دینا یقولون إن النيب
وهذا وال شك مما یروج ذلك الباطـل عنـد اجلهلـة إذا كـان     

هـذه   ،موسوما بالصالح أو موسوما بالعلم نسبه إىل النيب 
  .اجلهة األوىل

علیـه الصـالة والسـالم    والثانیة أم ینسبوا إىل النيب 
وهذا أكثر يف هـذه األمـة فإنـه يف     ،استنباطا مل یكن فعله

ویكـون عنـد بعـض     ،سائل اليت مل یظهر النص فیها متامـا امل
السلف فیها شبهة يف بعض مسائل الصـفات واإلميـان والقـدر    

أمساء الكفر البدعة الفسوق وما  ؛ومسائل األمساء ،وحنو ذلك
هـذه   ،واألحكـام والوعـد والوعیـد وحنـو ذلـك      ،أشبه ذلك

قـال   ال یقولون أن النيب  ،استنباطا ینسبوا إىل النيب 
لكن یقولون هذا یستنبط مـن   ،هذا نصا أو اعتقد هذا نصا

  .فعله علیه الصالة والسالم وما كان علیه
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 فطائفة من ضالل هذه األمة ینسـبون باطلـهم إىل الـنيب    
األول وطائفة ینسبون إلیـه علیـه الصـالة والسـالم      األمرب

  .باألمر الثاني
ق االثـنني  وهلذا كل أحد يف هـذه األمـة ال خيـرج مـن الفـر     

فكـل   ،فقد ال خيرج يف انتسـابه للكتـاب والسـنة    ،والسبعني
وسواء يف ذلك ما كان مـن   ،یقول إننا على الكتاب والسنة

فالكل یقول حنن ننتسب  ،دینهم صوابا أو ما كان خطأ وضالال
وهلذا اعتىن أئمة اإلسالم من سـلف هـذه    ،إىل الكتاب والسنة

 ،اتباع الكتاب والسنةاألمة بالتنصیص على شيء زائد على 
نسبة الباطل إىل األنبیاء  أال وهو اتباع سلف هذه األمة ألّن

نسـبة الباطـل إىل الـنيب علیـه الصـالة       ،كثر يف األمة جدا
عجـز مـن كـان    حىت إنـه ال ی  ،والسالم كثر يف هذه األمة جدا

عنده هوى أن یستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما یدل على 
ب الشـاطيب رمحـه اهللا يف   نـ وقد أط ،لتهبدعته وما یؤید به حن

وبـني أن   االعتصـام، املوافقات يف ذكر هذه املسألة وكذلك يف 
بقولـه   النصارى احتجوا على املسلمني خبصوص بعثـة الـنيب   

وبـني أیضـا    ،]214:الشعراء[﴾وَأنِذر عِشريتك الَأقربني﴿تعاىل 
ن حترمي للخمـر  أن من هذه األمة من قال إنه مل یرد يف القرآ

ــال   ــال قـ ــل وعـ ــك ألن اهللا جـ ــم ﴿وذلـ ــاجتِنبوه لعلكـ فـ
  .ومل حيرمها حترميا ]90:املائدة[﴾تفِلحون

وكذلك ما استدل به اخلوارج واستدل به املرجئة يف مسائل 
فاخلوارج غلو يف التكفري واملرجئة جفـوا يف   ،الوعد والوعید

وال  االم مـن لـیس مسـلم   النصوص حىت أدخلوا يف اإلميان واإلسـ 
  .مؤمنا وأخرجوا العمل عنه

، كلٌّ یأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما یدل علـى بدعتـه  
ن اهللا جل وعال ابتلـى النـاس بـالنيب علیـه الصـالة      وذلك أل

 ،)28( ....الـذي ال  والسالم وبفهم الـدین الـذي جـاء بـه     
فنصوص الكتاب والسنة قد یكون بعضها یشـتبه علـى مـن مل    

بل قد یشتبه على كثري من طلبة  ،الراسخني يف العلم یكن من
باتباع النيب علیـه الصـالة    جل وعال بتلى الناسفا ،العلم

وملا كان أحادیث النيب علیـه   ،والسالم فهو املوضح للشریعة
بل قد  ،الصالة والسالم لبیان القرآن لیست مبنیة بكاملها
الصـالة   یكون من یبین منها اآلیات وكـان يف حدیثـه علیـه   

احتجـاج النـاس إىل صـحابة     ،والسالم ما فیه نوع اشـتباه 
وهكـذا   ،يف بیان الدین احلق ويف بیان ما یضاده رسول اهللا 

هو الِذي ﴿فإن اهللا جل وعال قال العلم، حيتاج الناس إىل أهل 
ُأخـر  َأنزل علیك الِكتاب ِمنه آیات محكمات هن ُأم الِكتاب و

وتلك املتشاهبات تشتبه على بعـض   ،]7:آل عمران[﴾متَشابهات
فإذا كان هناك يف كالم اهللا ما هو مشتبه ال  ،الناس دون بعض

وما اشتبه على طائفـة یعـين الـذي     ،یفهمه كثري من الناس
العلـم فكـالم رسـول اهللا علیـه      أهـل من اشتبه على طائفة 

وهـذا حصـل    ،اشـتباه الصالة والسـالم أوىل أن یكـون فیـه    
 ،اخـتالف  هابین ،فاألحادیث قد یكون بینها تعارض ،بالفعل

أحادیث فیها وعـد   ،وأخرى فیها ختویف ،أحادیث فیها رجاء
وأهل العلـم هـم الـذین حيملـون بعـض       ،وأخرى فیها وعید

                                                
 .كلمة غري مفهومة )28(



77 شرح مسائل اجلاهلية
جيعلون أحادیث النيب علیه الصالة والسـالم   ،الكالم على بعض
ء نسـبوا أباطیلـهم إىل   من أهل األهـوا  ،ابعضها یفسر بعض

 ،اء االسـتدالل باملتشـاهبات  رمن ج النيب علیه الصالة والسالم
فـإذا  «يف احلـدیث املشـهور    وهلذا قال علیه الصالة والسـالم 

الذین مسـى اهللا   فأولئكرأیتم الذین یتبعون ما تشابه منه 
ــذروهم ــذروهم( »فاح ــاب   )فاح ــوا يف الكت ــم اختلف مل؟ أل

دل من اسـتدل بآیـات   تاسوهكذا  ،نهواستدلوا باملتشابه م
 ،تأییدا لباطلهم وأحادیث من أحادیث النيب  ،من الكتاب

فكل من أهل األهواء يف هذه األمة یستدل على باطله مبا كان 
أو مبا قاله علیه الصالة والسـالم أو بـبعض    ،علیه النيب 

نصوص الكتاب، وهلذا احتاجت األمة أعظـم حاجـة إىل صـحابة    
كي یبینوا للناس تلك النصوص، فضلَّ اخلوارج أول ل ،النيب 

ما ضلوا يف آیات األمساء وآیات الوعد والوعید ويف أحادیـث  
ن الصـحابة مـا   فبـی  ،يف األمساء ويف الوعد والوعید النيب 

فضلوا يف بیـان مسـألة احلكـم بغـري مـا أنـزل        ،یعىن بذلك
صـواب  والصحابة رضوان اهللا علیهم بینوا هلم ال ،فكفروا هبا

  .يف ذلك
يف  وهكذا مل یزل النـاس حمتـاجون إىل صـحابة رسـول اهللا     

 ،كــان أئمــة اإلســالم ینتســبون إىل اجلماعــةهلــذا  ،بیانــه
وال یكتفــون بنســبتهم إىل  ،ینتســبون إىل الســنة واجلماعــة

ألن النسبة إىل السنة یـدخل فیهـا كـثري مـن أهـل       ؛السنة
ماعـة فإـا   وأمـا السـنة واجل   ،البدع يف مقابلة الرافضة

تباعـه ویكـون معتقـدوه علـى     أتلخص الطریق الذي یكـون  
على طریقة اجلماعة قبل أن تظهر األهـواء  وطریقة الصحابة 

  .وقبل أن تفسد العقول والقلوب
 ،زهم منها االنتساب إىل السـلف مییكذلك احتاج إىل أمساء 

ق مما ميیز أهل احل ،إىل احلدیث وحنو ذلك ،إىل األثر إىل اجلماعة
يف عصـور هـذه األمـة يف كـل     وجتد  ،من غريهم من أهل األهواء

إىل  من باطلـه ب أحد أن ینسب شیئا عزالقرون املتقدمة ال ی
قد جيد من نصوص أهل العلـم مـا یـدل     ، بلب والسنةاالكت

فیكون نسب باطله إىل النيب علیه الصالة والسـالم   م،لباطله
كـان يف   ان إذأهل السنة یقولوو ،إىل بعض أئمة أهل العلم

فكذلك یكون يف كالم أهل العلـم   ،ما هو مشتبه كالم النيب 
فـإذا   ،ال یفهمه إال أهل العلـم الراسـخون   ،ما هو مشتبه

رمبا جيد يف نصوص  ،كان من الناس من لیس بذي رسوخ يف العلم
أهل العلم ما ال یتضح املراد منـه حـىت نصـوص أئمـة أهـل      

  .السنة واجلماعة
إىل عرضـه   ،فهمه إىل عرضه على أهل العلـم  وهلذا حيتاج يف

إىل عرضه علـى   ،على كالمه يف مواضع أخر من كالم ذلك العامل
  .وهذا ال یكون إال من أهل العلم ،نصوص الكتاب والسنة

فإذن الكالم املشتبه املشتبه قد یوجد يف كالم أهل العلـم  
قـد یوجـد هـذا يف     ،ال یتضح املراد منه ،مبعىن یشتبه معناه

  .بل إنه موجود وكثري ،الم أهل العلمك
هلذا اعتىن أئمة اإلسالم أئمة أهل السنة واجلماعة ببیـان  
األصول اليت من خالفها فقد خالف النيب علیه الصالة والسالم 

وها معتقد أهل ّمسأصول جممع علیها وهي اليت  ،وخالف صحابته
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السنة واجلماعة العقیدة السنة یعـين العقیـدة، الشـریعة    

اليت تزیل  ،فصنفوا مصنفات يف ذلك ،وحنو ذلك ،ين العقیدةیع
سب إىل النيب علیـه الصـالة والسـالم أو إىل بعـض     أي باطل ُن

 .املتقدمة
بل يف أشد احلاجة ألن تكون  ؛وهكذا جتدون يف كل زمان حباجة

النسبة إىل النيب علیه الصالة والسالم وإىل صـحابته ونزیـد   
مل؟ ألن بعض كلمات الصـحابة   ،إىل أئمة أهل السنة واجلماعة

قد ال تكون وافیة منقولة إلینا يف كل املسائل فنحتـاج إىل  
كـالم رسـوله    ،فهم أئمة أهل السنة واجلماعة لفهم كالم اهللا

، الم صحابة النيب علیه الصالة والسالمك.  
وتبطـل بـه طـرق     ،وهبذا یتضح الطریـق النـهج الصـواب   

 .الضالالت املختلفة
لـق بـه مـن هـذه اخلصـلة مـن خصـال أهـل         تخما یفإذن 
لتزم طریق السـنة واجلماعـة وطریـق أئمـة     أن ی. اجلاهلیة
  .اإلسالم

، أال واتباع سلف هذه األمة ،تاب والسنةالك فإذن عندنا
واإلقتـداء   ،ومـن تـبعهم بإحسـان    وهو صحابة رسـول اهللا  

على النـهج الـذي ال   بأئمة أهل السنة واجلماعة الذین هم 
 .ه وال خيرج عنه إال صاحب خطأ أو صاحب هوىاشتباه مع

اجلاهلیة یتناقضون يف  أهل املسألة الثامنة عشرة وهي أّن
فینتسبون إىل إبراهیم علیه السالم مع خمالفتـهم   ،االنتساب
مجیـع   ، يفوذلك كثري يف الیهود والنصارى ويف اجلمیـع  ،لدینه

بة من تبع األنبیاء هم متناقضون من جهة أم ینتسبون نسـ 
وهم خيالفون ما أمر بـه وجـاء    ،نيب من األنبیاء وإىل رسول

  .به
 ،تفصـیل بوقد أوضحنا يف كتاب فضل اإلسالم هـذه املسـألة   

يف باب ما جـاء   بإمام الدعوة رمحه اهللا عقد هلا با وذلك أّن
سب إىل احلـق واهلـدى إىل   تعن اخلروج عن دعوى اإلسالم وأن املن

إىل اإلسـالم هـذا یلزمـه أن     النيب علیه الصالة والسالم بـل 
مثل  ،؛ لكان تناقضایحا، وإال لكان دعوىصح انتسابهیكون 

  .ما قال الشیخ هنا
كتاب والسنة وإىل ما كـان  لإىل ا االنتسابإذا كان  فإذن

علیه سلف هذه األمة مث خالف ذلك يف غري شـبهة وغـري تأویـل    
 إذا مل یكـن هنـاك   ،فإنه یكون قد تناقض يف ذلك االنتسـاب 

 االنتساب،شبهة وتأویل يف بعض املسائل فإنه یكون تناقض يف 
السلف وهو لیس إىل ینتسب إىل الكتاب والسنة وإىل الصحابة 

ألن  ؛ال تنفعه االنتسابعلى ذلك النهج یطلب غريه فإن دعوى 
وكان ذلـك أعظـم مـا     ،أهل اجلاهلیة انتسبوا إىل إبراهیم

  .یفخرون به ومل ینفعهم ذلك
تنبیه علـى  ) تناقضهم يف االنتساب(لشیخ هنا ن قول اذفإ

هــذه املســألة املهمــة وهــي أن املنتســب ال یشــرك يف جمــرد  
إذا كان انتسابه صحیحا  االنتساببل یشرك بصحة  االنتساب،

على الدین واهلدى الـذي كـان علیـه الـنيب علیـه الصـالة       
أمـا إذا كـان    ،والسالم فإن ذلك شرف له وهـو بـذلك حمـق   

  .لف فال تنفعه تلك النسبة مهما عال صوته هباینتسب وهو خيا
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هـذا   ءوهذا فیه إبطال ملا دخل يف هـذه األمـة مـن جـرا    

وبیان أن ذلـك مـن جـنس مـا كـان علیـه أهـل         ،االنتساب
ینتسبون إىل الـنيب علیـه الصـالة والسـالم وهـم       ،اجلاهلیة

خيالفونه يف أبـواب االعتقـاد ويف أبـواب العمـل والسـلوك      
 ،ینتسبون إىل الصحابة وهم خيالفون جهم ،لكواألخالق وغري ذ

القرآن وهم خيـالفون مـا جـاء يف    إىل  ؛ینتسبون إىل الكتاب
وهذا كثري جدا يف كل صاحب هوى وبدعة ال خيلـو مـن    ،القرآن
وعصم الرسـول   ،ا عصم كتابه من التناقضمنألنه إ ؛التناقض

 ا فاألمر املعصوم هو م ،وهكذا ،فیما أخرب به من التناقض
دل علیه الكتاب والسنة وما كان علیـه صـحابة رسـول اهللا    

 ،هذا هو السامل مـن التنـاقض   ،نوعلیه الصالة والسالم أمجع
جتـده يف   ،أما غريه من الطرق فإن صـاحبه البـد أن یتنـاقض   
وأخـرى   ،مسألة حيكم بالكتاب والسنة وما كان علیه السلف

بیانـه  وهذا قد تقـدم   ،تراه ینقض بعض الشيء وخيرج عنها
 .مرارا فال مزید الكالم علیه

املسألة التاسعة عشرة هي أم یقـدحون يف بعـض الصـاحلني    
مثل ما قدح الیهود يف ن وذلك م ،بفعل بعض املنتسبني إلیهم

املشركون يف النيب علیـه  املنافقون ومثل ما قدح ن وم ،عیسى
وهـذا   ،الصحابة وحنو ذلك بعض الصالة والسالم من جراء فعل

بطـل بـه حجـة مـن     س ما یصاحب اهلوى یتلم أّنيف ن بیظاهر 
عن طریـق  وقد یكون ذلك  ،هضعف به مكاَنجاءه باهلدى وما ی

على  ؛طریقا على صاحب الدعوىمل جيد  إذا ،القدح يف األتباع
إذا مل  ،على أحد من أهل العلم ،النيب علیه الصالة والسالم

تبـاع قـدحا يف   جيد طریقا قدح يف األتباع لیكون قدحـه يف األ 
وكان عند الیهود  ،عتموهذا كان يف املشركني كما مس ،املتبوع

ألّن مـن أسـهل    ؛وعند النصارى وعنـد أصـحاب كـل الـنِّحالت    
 غلط،فالبد أن حيصل منهم األتباع لیسوا مبعصومني  ألّن ؛الطرق

بطل احلق بفعـل األتبـاع صـار    فإذا ُأ ،البد حيصل منهم قصور
وهذا جاء يف طوائف يف هذه  ،ى باطلبل هو هو ،ذلك نوع هوى

  .األمة
من أظهر األمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسـبة  
كثري من الباطل إىل اإلمام أمحـد رضـي اهللا عنـه بفعـل بعـض      

یعين الذین كانوا بعده بنحو  ؛نواجلهلة من أصحابه املتأخر
اإلمـام   زمنفإن احلنابلة مثال كانوا بعد  ،قرن من الزمان

د یعين تالمذة اإلمـام أمحـد كـانوا علـى عقیدتـه وعلـى       أمح
بعد ذلك صار عنـد طائفـة    ،طریقته يف االعتقاد ويف السلوك

وبعض طلبة العلم صار عندهم خروج من احلنابلة من عوامهم 
عن طریقة اإلمام أمحد يف بعض مسائل املعتقد ويف بعض مسـائل  

على ذلك ومن األمثلة الظاهرة  ،السلوك یعين معاملة الناس
ـم مسعـوا   إما فعلوه باإلمام ابن جریر رمحه اهللا تعاىل حیث 

علیه  ]غّلقوا[منه كلمة قاهلا يف مسجده حني الدرس فلحقوه و
وهذا ال شك أنه لن یرض عنه أئمة احلنابلة  ،بابه ملخالفته

هلذا قال ابن كـثري رمحـه    ،يف وقته ولن یرض عنه أهل العلم
 جهـال هـذا مـن فعـل     إّن :قال هذه احلكایة اهللا حینما ساق

بل بعض  منهم، بعض التصرفاتمن  ،ا حصل منهمممو .احلنابلة
األقوال من التجسیم الذي كان عند بعض احلنابلـة وإثبـات   
صفات مل ترد يف النصوص الثابتة من مثل القاضي أبي یعلـى  
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قـدح املعتزلـة    ”إبطال تأویالت الصفات“وحنو ذلك يف كتابه 
يف عقیدة اإلمام أمحد ألجل فعل أولئـك   ونمواألشاعرة واملتكل

عقیدة  ؛قالوا إن عقیدهتم ،فلما فعلوا ما فعلوا ،األتباع
  .أجنبت مثل هذا عقیدة أهل السنة واجلماعةبل  اإلمام أمحد،

نظر إىل احلـق  هلذا نقول هاهنا إن القاعدة املقررة أنه ی
ن مـ  وال ینظر إىل من أخطأ تطبیق ذلك احلـق، فـإنّ   ،الثابت

فال ینسب خطؤه إىل ذلـك   ،الناس من یكون خيطئ يف تطبیق احلق
مثل بعض املنتسبة إىل طریـق السـلف أخطـأ يف     ،الطریق احلق
فال جيوز أن ینسب ذلك اخلطأ إىل طریـق السـلف    ،بعض املسائل

مثـل مـا   ن مـ  ،من جهـة  ،وإما يف السلوك ،إما يف االعتقاد
ت عـن طریـق   من تأویل الصفات يف إثبـات الصـفا   ،لت لكمث

التجسیم حىت نسب هللا جل وعال حنرا وعضدا وجماري يف احللق وحنـو  
سـتدل علیـه بعـض األحادیـث املوضـوعة      مما هـو قـد اُ   ،ذلك

بعض احلنابلة كانت عنـدهم   ويف السلوك كذلك فإّن ،املكذوبة
یعين بعض املنتسبني إىل أهل السنة واجلماعة كان عندهم نـوع  

نسب استهانة ببعض املسائل ال ی -كما قال شیخ اإلسالم وغريه–
ا ینسب إىل أهل السـنة واجلماعـة   إمنو ،ألهل السنة واجلماعة

 .ما قرره أوائلهم وبینوه
 ،يف العقیدة بفعـل األتبـاع   ؛یقدحون يف احلق ىأصحاب اهلو

ألن احلق ینظر إلیه من جهة نصوصه ال من جهـة   ؛هذا ال جيوزو
يف هذا العصر حاب اهلوى بعض املغرضني أص هلذا جتد أّن ،أتباعه

العقالنـیني ومـن   مـن  مـن الفوضـاویني و   أيبل فیما قبلـه  
الفالسفة یقدحون يف صحة نبوة النيب علیه الصالة والسالم مبا 

مبـا حصـل    بعده من اخلالف، حصل من صحابته رضوان اهللا علیهم
بل إن بعض الناس قـدح يف إمكـان إقامـة     ،منهم من اختالف

قـدح   ،األرض عن طریق دولة تقیمه وخالفةحكم اهللا جل وعال يف 
الصحابة اختلفوا ألن هذا مل یكن يف الصدر األول ألن  ؛يف ذلك

فكیف ميكن اإلقامة مع أن  ،وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوة
الصفوة مل تستطع عمل ذلك إال يف قریب من عشـرین أو ثالثـني   

 ،و معـروف ر بینهم القتل وانتشر بینهم ما هوانتش ،عاما
 ..... اجتهادن عیستدلون هبذا األمر الذي نعلم أنه كان ف

على إبطال صحة هذا الدین وإبطال احلق الذي جـاء بـه    )29(
  .النيب علیه الصالة والسالم

 االلتـزام وهذا كثر يف مؤلفـات يف هـذا العصـر تقـدح يف     
 .باإلسالم ويف إمكان تطبیقه

قـد  فإنـه   ،أتباع األئمة األربعـة  ؛كذلك أصحاب املذاهب
بـل مـا هـو مـن      ،یكون عند بعض األتباع ما هو من اخلطـأ 

 ،ذلك إما يف مقـال  قد یكون ،بل ما هو من الضالل ،اإلجحاف
ــا يف رأي ــلوك ،وإم ــا يف س ــل  ،وإم ــب باط ــوز أن ینس وال جي
مثـل   من تنقص من شأن األئمةیو ،األئمة أولئك املقلدین إىل

أو اإلمـام   اإلمام أبي حنیفة رمحه اهللا تعاىل واإلمـام مالـك  
ال جيـوز أن   ،مـن األئمـة   أو حنـوهم الشافعي أو اإلمام أمحد 
عند أولئك إىل األئمة وننـتقص  كانت تنسب تلك األخطاء اليت 

وهلذا ألف شـیخ اإلسـالم    ،بذلك فقه األئمة وما كانوا علیه
 ”رفع املـالم عـن األئمـة األعـالم    “رمحه اهللا رسالته املعروفة 

                                                
 .كالم غري واضح)29(
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 ،بعـض املؤلفـات الـيت رأیتـها    يف هذا الوقـت يف  شاع وهذا 

واستدلوا فیها على بطالن أو علـى القـدح يف بعـض األئمـة     
هذا من جنس  والشك أّن ،ببعض أقوال املتأخرین منهم أصحاهبم

ا ظهـر يف  مبـ ألم یقدحون يف بعض الصـاحلني   ِفعل أهل اجلاهلیة
  .األتباع

كذلك بعض أئمة السلوك من ینسب إلـیهم املتصـوفة مثـل    
مـن الصـاحلني    هادر اجلیالنـي رمحـه اهللا تعـاىل وحنـو    عبد القـ 

هـؤالء أتبـاعهم    ،املعروفني مبالزمة السنة كاجلنید وأضـراهبم 
و إىل أأنشؤوا طرقـا وضـالالت ونسـبوها إىل أولئـك األئمـة      

 نال جيوز ألحد أن یتنقص أحد من أولئك الذی ،أولئك الصاحلني
 ،ء املتـأخرین علم صالحهم وعلم متابعتهم من جراء فعل هؤال

 .من فعل مثل هذا الفعل یشارك أهل اجلاهلیة یشاركوهلذا 
يف بعض األمصار الیوم عنـدهم   -كما یقال-بعض الوهابیني 

طریقة يف الدعوة لیست الطریقة الـيت كـان علیهـا اإلمـام     
ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل مـن أـم أول مـا    

الذین یقال هلـم أولیـاء    یبدؤون يف دعوهتم یتنقصون أولئك
جاء  ،متعلقني بفالن من الناسفمثال إذا وجدوا أن الصوفیة 

وإىل  ،أولئك الذین هم ینتسبون إىل نصـرة السـنة احملمدیـة   
 ؛لكن خيطؤون يف الطریق ويف األسلوب ،نصرة العقیدة الصحیحة

ألــم یقــدحون أول مــا یقــدحون يف دیانــة ذلــك املیــت ويف 
 ،حدث عدم قناعة مبا یقوله أولئكنه یوهذا الشك أ ،عقیدته

یتجاوز هؤالء حدهم حىت رمبا نسب البعض منها إىل الكفر وإىل 
أم طواغیت وحنو ذلك وهـي مبنیـة منـذ مئـات     إىل الضالل و

السنني، مـرة يف هـذا املسـجد أحـد املشـایخ مـن السـودان        
بالسنة وإنكار  وااللتزاموتذاكرنا يف بعض مسائل التوحید 

فقال يف آخـر   ،صوفیة والشركیات والبدع وحنو ذلكالسلف ال
هنـاك لیسـت    إن الطریقة اليت یفعلها بعض الناس :قال ام

هنا من جهة أم أول ما یبـدؤوننا  هي الطریقة تفعلها ها
وهـذا ال شـك الكـالم     .به القدح يف األولیاء الذین نعظمهم

 ،یعين من بعض من ینسب إلـیهم  ،الذي قاله مسعته من بعضهم
هــؤالء الصــوفیة  ،و صــحیح النســبة إلــیهم وهــو خطــأوهــ

 فنسبوا ذلك الباطل تلك الطریقة ،واخلرافیني استغلوا ذلك
اليت لیست هي الطریقـة الشـرعیة إىل    الفجة، تلك الطریقة

وهذا من جنس ما  ،اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل
فعل بعض كان علیه أهل اجلاهلیة يف أم یتنقصون األنبیاء ب

یتنقص من شاهبهم يف هـذه األمـة العلمـاء     ،املنتسبني إلیهم
وال جيوز أن یفعل ذلك بل جيـب علـى    ،بفعل من انتسب إلیهم

وال یقدح فیه  ،طالب احلق واهلدى أن ینظر يف كالم ذلك العامل
ألننا جند كثريا أن من العلماء من حيضر عنده  ،بفعل األتباع

-وجتد أنه  ،لزمن بعض الناسویستفید منه وجها من ادروس 
خيالفون املنهج الذي هـو علیـه مـن     -یعين بعض طلبة العلم

فال جيوز أن یقدح يف أحد من أهل العلم بفعـل   ،لزوم السنة
بل أعظم من ذلك أنه قد قدح يف اإلسالم  ،بعض املنتسبني إلیه

وال بـد هنـا أن یكـون تبـاین بـني اإلسـالم        ،بفعل املسلمني
مـن  ف ،املسلمني بفعلهم ال یدلون علـى اإلسـالم  ألن  ؛واملسلمني

سالم وألن یتعلم اإلسالم یأخذه مـن معینـه   إلأراد أن یعرف ا
وال ینظر يف أفعال أهله ألنه رمبا كان يف أفعال مـا   ،الصايف
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كن التصدیق ممباإلسالم واعتقاد صحته وأنه  االلتزامیصد عن 

  ، وهكذا میسور، به سهل االلتزاموأن 
لة مهمة يف أنه ال یتنقص من أحـد بفعـل بعـض    هذه املسأف

بل جيـب أن ینظـر    ،األتباع یعين هذه من خصال أهل اجلاهلیة
فـإن كانـت    ،عرف أحوالهن ،إىل ذلك املتبوع ویعرف أحواله

أنـا أتباعـه فیمـا    على احلق واهلدى أثنینا علیه خريا وخّط
وكما تعلمون أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة شـرح   ،إلیه راموا
ا من كلمات القوم من جنس شرحه لكلمات فتـوح الغیـب   كثري

ومن جـنس ثنائـه علـى عـدي الـذي       ،لعبد القادر اجلیالني
فنثين على الطـاحلني إذا   ،تتبعه الطائفة العدویة وحنو ذلك
وذم  ،األتبـاع فیـذمون   مـا ثبت صالحهم وسالمة اعتقادهم وأ

املتبوع بفعل التـابع هـذا نـوع وخصـلة مـن خصـال أهـل        
 .ةاجلاهلی

املسألة األخرية من مسـائل اجلاهلیـة الـيت نعرضـها هـذه      
كرامات  اریق السحرة وینكروناللیلة هي أم یعتقدون يف خم

ق أـا مـن كرامـات    ریواعتقـاد أن تلـك املخـا    ،األولیاء
ق الســحرة یالعشــرون اعتقــادهم يف خمــار(یقــول  ،الصــاحلني

كمـا  وأمثاهلما من كرامات الصـاحلني ونسـبته إىل األنبیـاء    
 ) نسبوه إىل سلیمان علیه السالم

رت له اجلـن والطـري وسـخرت لـه     خِّسسلیمان علیه السالم  
السـحرة فعلـوا بعـض     ،وسـخرت لـه أشـیاء كـثرية     ،الریح
فأهل اجلاهلیة ظنوا أن خماریق السـحرة مـن جـنس     ،األشیاء

سـب فعـل السـحرة إىل سـلیمان علیـه      فُن ،كرامات األولیاء
بـل   ،اخلوارق والشعوذة إىل األنبیـاء أهل فعل سب ُن ،السالم

یعين جعلوا أولئك السـحرة وأولئـك    ؛جعلوها من الكرامات
مـن األولیـاء    ؛املشعوذین وأشباههم جعلـوهم مـن الصـاحلني   

 : الذین تعطى هلم الكرامة
 :نبني هذا نقول إن املخاریق واخلوارق على ثالثة أقسامول
 .خوارق أعطاها اهللا جل وعال لألنبیاء  .1
 .رق أعطاها اهللا جل وعال لألولیاءوخوا .2
خوارق جرت على ید الفسقة والكفار ومن خرج عـن  و .3

 .طریق األنبیاء
فاألوىل أال وهي املخاریق اليت جرت على ید األنبیـاء هـذه   

  .ألنبیاءلهي اليت تسمى آیات وبراهني وبینات ومعجزات 
 .والثانیة هي اليت تسمى كرامات األولیاء

مى أحوال شـیطانیة وشـعوذة ودجـل    والثالثة هي اليت تس
  .وسحر

 ،وهلذا أهل السنة واجلماعة یؤمنـون بكرامـات األولیـاء   
فأولئـك   .ونؤمن بكرامات األولیاء :عقائدهمكما قالوا يف 

  )30(...خماریق السحرةینسبون 
أمر خارق العادة يف علم أو تأثري طرأ على  :والكرامة هي

  .یدي ويل
يف علم أو تأثري هذا بیـان   ،-أوالهذا –أمر خارق للعادة 

 . جرى على یدي ويل ،النوع

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشریط اخلامس)30(
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هـو كـل مـؤمن     االصطالحوالويل عند أهل السنة واجلماعة يف 

  .تقي لیس بنيب
فإذن ما جيري من اخلوارق على الذي لیس مبؤمن تقي ظـاهرا  

حتلیلـه احلـالل وحترميـه احلـرام      والتزامـه؛ ملتابعته للسنة 
مـا جـرى    ،على احملرمـات  هاءواالنتواحملافظة على الواجبات 

 ،على أیدي هؤالء یعين من كان مؤمنا تقیـا مسینـاه كرامـة   
قد یكـون يف حقـه كرامـة     صف،وأما من مل یكن على هذا الو

وأما إذا كان على ضـد ذلـك ممـن     ،وقد یكون حاال شیطانیة
كان من أهل املعاصي والبدع والفسوق والشركیات وحنو ذلـك  

أنه من قبیل املخاریق و األحـوال  فهذا الشك أن ما حيصل له 
ــیطانیة ــال    ؛الش ــل وع ــا اهللا ج ــة یعطیه ــة نعم ألن الكرام

أمـا السـحرة واملشـعوذین    و ،یعين املؤمنني املتقني ؛أولیاءه
ما جيري على أیدیهم من اخلوارق إمنا هـو مـن    أشباههم فإّن

 .الشیاطني
هذه األمة من أجل مشاهبتها ملن سلف جرى عل یدي كثري مـن  

من مثل املشي  ؛عض املخاریق الكثريةبسبني من هذه األمة املنت
من مثل  ،من مثل الطريان يف اهلواء، دخول النار ،على املاء
مـن مثـل إحیـاء بعـض املیـتني مـن        ،عیدةالبت واصمساع األ

فیجـري علـى یـدي أولئـك      ،وحنـو ذلـك   ،وانات وحنوهـا یاحل
علــى أیــدیهم بعــض جيــري ئــك الفســقة املشــعوذون أو أول

 ،غر هبم اجلهال فجعلوا خماریق السحرة كراماتنفا ،قیخارامل
 ،وجعلوا أولئك السحرة وأولئك املشعوذین جعلوهم أولیـاء 

حیث جعلت  ،كان عند أهل اجلاهلیة وهذه الشعبة من جنس ما
طائفة فیهم السحرة واملردة من الشیاطني من أتباع سلیمان 

دهم من جنس ألم فعلوا السحر وكان السحر عن ؛علیه السالم
  .ما یفعله سلیمان علیه السالم

  .نكري السلف على من ظهر منه ذلك اشتدهلذا 
إذا رأیت الرجل یسري على املـاء أو   :فقال من قال منهم

 .یطري يف اهلواء فال یغرنك حىت تزنه بالكتاب والسنة
الشـیاطني قـد حتمـل     ،ألن ذلك قد یكون من فعـل الشـیاطني  

وجتعله ميشـي علـى املـاء أو     -حنوه أوساحر -الرجل املشعوذ 
كما جيري بطائفة ممـن نقلـت    .وحنو ذلك ،جتعله یطري يف اهلواء

  .األخبار عنهم
  .كذلك قد جيعلون الرجل یدخل يف النار وال یضره ذلك

وقد جيعلون الرجل أو املرأة متشـي علـى اجلمـر وال یضـرها     
  .ذلك

حنو ذلك وال أو سكني أو قد جيعلونه یدخل يف حلقه آلة حادة 
 .یضره ذلك
زم بأن تلك املخـاریق قـد   جنألنه مل؟  ،من رآه رّنغهذا ال ی

وقـد تكـون مـن اهللا جـل وعـال یعـين        ،تكون أحواال شیطانیة
والضابط یعين الفرق بني هذا وهذا الفرق كما قـال   ،كرامة

فإذا كان الرجـل متبـع ولـیس     ،حىت تزنه بالكتاب والسنة
احلـالل وأداء الواجبـات وحتـرمي    مببتدع مستقیم صاحب حتلیـل  

فهذا ما جـرى علـى یدیـه مـن كرامـات       ،احملرمات وحنو ذلك
سواء أكان من جهة الكشف والعلـم أو مـن جهـة     ،األولیاء

وأما إذا كـان الرجـل لـیس علـى ذلـك       ،القدرة والتأثري
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فهـذا مـا    ،مبتدع، وحنو ذلـك  ،مشرك ،مشعوذ ،فاجر ،فاسق

 .ن اخلوارقجيري على یدیه نعلم جزما أنه م
طائفــة الیــوم مــن أصــحاب الطــرق جيعلــون مــن عالمــات 

الـدخول يف   ،الكرامات وصحة الطریقة اليت ینتسبون إلیهـا 
مـن دالئـل صـحة     ،النار كما یفعله الرفاعیة من املتصوفة

طریقة أمحد الرفاعي عندهم أن أتباعـه یـدخلون يف النـار    
یكـون   منـهم مـن   ،وميشون فیها وال حترق شیئا منه وال تضره

ومنهم وهم األكثرن مـن یكـون    ،صاحلا فیكون ذلك كرامة له
ان طیعين تكون النار من فعـل الشـی   ؛ذلك من جهة الشیاطني

یضره ذلك  ل هذا ویعرب بسرعة والخلیس نار على احلقیقة وید
  .مبساعدة الشیطان له يف ذلك

لغـالة یعرفـون هـذه    افون أحوال الصـوفیة و والذین یعر
 ،أن من هذه األمة من جعلوا من هو مشعوذو ،املسألة بوضوح
 ،مبتدع، مشرك، من جعلوه يف مقـام األولیـاء   ،فاسق، فاجر

الـدلیل هـو جریـان تلـك      ،جيعل يف مصاف عباد اهللا الصـاحلني 
ألا قـد   ؛وتلك املخارق لیست بدلیل ،املخاریق على أیدیهم

بل هي أحـوال شـیطانیة    ،تكون أحواال شیطانیة، إذا كانت
 .والفجور ،والفسوق ،ت ألصحاب البدعإذا كان

، وننبه إىل أنـه  نكتفي هبذا القدر من بیان هذه املسائل
األسبوع القادم إن شـاء اهللا نستسـمحكم يف الـدرس األسـبوع     
القادم مثل هذه اللیلة لیس عندنا درس إن شاء اهللا تعاىل، 

وخنـتم بالصـالة والسـالم     وفیما بعد نكمل إن شاء اهللا، هذا
 .رشدأدى إىل اخلري وعلم وعلى من ه

 ]األسئلة[
ــة   / 1 ــنة واجلماع ــل الس ــة أه ــال إن طریق ــن ق ــول م ق

الفرق بینه وبني من یقول حنـن علـى طریقـة    ما  ،ومعتقدهم
ذا الزمان كلٌّ یقول حنن على مذهب أهل حیث إنه يف ه ،السلف

مـا حكـم    ،وال یقولون على طریقة السـلف  ،السنة واجلماعة
 ي؟والثان ني؛ األولالقول

من األلفاظ الشرعیة اليت هي من  أهل السنة واجلماعة لفظ
واألصل أنه ال جيوز اخلروج عن دعوى اإلسـالم   ،جنس لفظ اإلسالم
هو سـماكم المسـِلمني   ﴿ألن اهللا جل وعال قال  ؛والتسمیة بغريه

تبعـي الـنيب   ويف هذا تسـمیة م  ،]78:احلج[﴾ِمن قبل وِفي هَذا
والسـالم الـيت مسـاهم اهللا جـل وعـال هبـا أـم        علیه الصـالة  

 ،أـم مؤمنـون  ا مسى اهللا جل وعال به أهل اإلميان مم ،املسلمون
اجلماعـة   أهـل كذلك جاءت تسمیتهم يف بعض نصوص السنة أم 

فمـن   »فإنه من یعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعلكم بسنيت«
كـذلك جـاء يف حـدیث     ،كان على ذلك فهو مـن أهـل السـنة   

كلها يف النـار  «املشهور قوله علیه الصالة والسالم  الفرتاقا
 ،»اجلماعـة «من هي یا رسـول اهللا؟ قـال   : قالوا» إال واحدة

فسمي أهل الفرقة الناجیة أهل سـنة ومجاعـة وهـم السـلف     
السـنة واجلماعـة    بأهلالتسمیة  ، هم السلف الصاحل،الصاحل

كـذلك   كذلك التسمیة بالسلف وأتباع السلف ،تسمیة شرعیة
  .تسمیة شرعیة ألا هي معىن السنة واجلماعة

 ،إىل أهل السنة واجلماعـة أكثـر   االنتسابع الناس يف توس
فصار كثري من الطوائف  ،بل توسعوا دون االنتساب إىل السلف

فاألشاعرة یقولـون حنـن أهـل     ،ینتسبون إىل السنة واجلماعة
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نة واملاتریدیـة یقولـون حنـن أهـل السـ      ،السنة واجلماعـة 

مـا كـان علیـه    هي ألن اجلماعة  ؛وهذا غلط منهم ،واجلماعة
ألن الـنيب علیـه الصـالة والسـالم فسـر       ؛اهللا  صحابة رسول

هـم  «ويف روایة أخرى قـال   ،الفرقة الناجیة بأا اجلماعة
هـذه أحادیـث   و ،»ما أنا علیه وأصـحابي من كان على مثل 

  .مشهورة وإن كانت يف بعض أسانیدها ضعف
سمون أنفسـهم أهـل   كون ی االنتسابغلط منهم يف  إذن هذا

 ماجلماعـة هـ   أهلمن  والیس مأل ؛هذا غلطالسنة واجلماعة 
ألم فارقوا طریق اجلماعة األوىل يف مسـائل   ؛من أهل الفرقة

أال وهـو تفسـري التوحیـد يف     ،بل يف أعظم من ذلـك  ،الصفات
لصـحابة  تفسري شهادة أن ال إله إال اهللا خالفوا فیها تفسري ا

ويف مسائل الصفات يف القدر ويف اإلميان ويف مسائل كـثرية إذن  
هلذا كان أئمة أهل السنة واجلماعـة كـثريا    ،فانتساهبم خطأ

ما ینتسبون إىل األثر وإىل احلـدیث إىل السـلف ألـم خيرجـون     
بذلك عن الدائرة األوسع اليت أدخل بعض أهل البدع أنفسهم 

  .فیها
عهـا رایـة   واجلماعـة باألصـل رفْ  فإذن رایة أهل السـنة  

رة یرضـون  عاعة حق لكـن املاتریدیـة واألشـا   مصحیحة ألن اجل
لكنهم إذا قلت هلم على طریقة  ،برایة أهل السنة واجلماعة

هلذا نقول يف األصل أن أهل السنة واجلماعـة   ،السلف خالفوا
نقـول   االنتسابلكن إذا كان َثم التباس يف  ،هم أهل السلف

إىل أهــل الســنة  االنتســابالســلف أخــص مــن إىل  االنتســاب
فإنه قد یكون الرجل ینتسب إىل السنة واجلماعـة   ،واجلماعة

  .وإذا أردته أن ینتسب إىل السلف مل ینتسب
جـه لـبعض   إىل السـلف أدق ألجـل إخرا   االنتسـاب هلذا كان 
مـن أطلـق لفـظ أهـل     ف ،ة واجلماعـة إىل السن أاملنتسبني خط

ملعىن الصحیح وهو أـم املتبعـون   یرید هبا ا واجلماعةالسنة 
أمـا إذا أطلقهـا    ،للسلف كان إطالقه صحیحا وكالمه صوابا

ویرید بذلك أنه لیس املطلوب أن یكون علـى منـهج السـلف    
وإمنا على منهج أهل السنة واجلماعة الذي یشـمل الطوائـف   

 .قلنا إن ذلك خطأ ،اليت تنتسب إىل ذلك
وبعض النـاس خيطِّـئ    ،نيفهذا هو تفصیل املقام يف هذین اللفظ

من ینتسب إىل السـلف ویقـول أن السـلف هـم أهـل السـنة       
السـلف وأهـل    وبعضهم خيّطئ مـن یقـول إنّ   ،واجلماعة مطلقا

والصواب هـو التفصـیل فإـا     ،السنة واجلماعة كلها واحد
واهللا  اختلفـت، ولكنها من جهة التفصیل  ،مبعىن واحد يف األصل

 .أعلم
 وكیف؟ ،مةهل حيصل للفاسق كرا /2

لكن ال جيـزم   ،قد حيصل له كرامة بقدر ما عنده من اإلميان
والكرامـات ال یعتقـد    ، ال جيزم بأا كرامـة،  بأا كرامة

وإمنا هي نعمة ملن حصلت له  ،فیها عند أهل السنة واجلماعة
ال یعتقد فیمن حصـلت   ،لیه أن یشكر اهللا جل وعال علیهاعجيب 

حتصـل لـه    ،لـیس مبسـدد اإلميـان   له ألنه قد حتصل من بعض ممن 
وهلذا یقول أهل السـنة إن كرامـات    ،كرامة على قد إميانه

مع أا من جنسها  ،األولیاء ال تبلغ مبلغ معجزات األنبیاء
ألن  ؛لكـن معجـزات األنبیـاء أعظـم     ،يف كوا خارق للعادة

أمـا كرامـات    .وألن احلاجـة ملعجـزاهتم أعظـم    ؛إميام أعظم
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كذلك ملن حصلت  ،ن املسددون فهي أقل مرتبةاألولیاء الصاحلو

له ملن لیس مبؤمن مسدد فاسق یعمل بعض املعاصي، قد حتصل له 
لكن ال جيزم بأا كرامة لكن هو إذا علـم ذلـك مـن نفسـه     

 .فإنه یشكر اهللا جل وعال علیها ویستقیم على الطریق
هلذا كـل مـن عنـده بعـض      ،نقول اإلميان والتقوى تتفاضل

ض التقوى فإن عنده بعض الوالیة، الويل لیس هـو  اإلميان وبع
بل كل مؤمن تقي لـه نصـیب    ،املؤمن الكامل املتقي الكامل

یة من والیة اهللا لـه بقـدر مـا عنـده مـن اإلميـان       المن الو
 .والتقوى

ب ملا آل إلیه مذهوالتر من التقلید هل من حيّذ: یقول /3
 اجلاهلیة؟ أهلهل احملذر یقع يف مشاهبة  ،األمر من التعصب

لكن الـذي حيـذر منـه     ،ال أماهللا أعلم هل یقع يف املتبعة 
ومن التقلید الذي فیه ظهـور   ،العلم حيذر من التعصب أهل

 ،ب فال ینكـر مذهأما جنس التقلید والت ،احلجة وخمالفة ذلك
وأما التعصب لذلك مبعىن تقدمي قول إمام على مـا ظهـر مـن    

و الـذي جـاء كـالم    نصوص الكتاب والسنة هذا الذي یذم وه
 .كثريا يف إبطالهأهل العلم 

ربعة عقیدة أ :اإلسالم أساسما صحة قول القائل : یقول /4
وهو قول منتشر جـدا ویسـتدل لـه    وشریعة ومنهاج وأخالق، 

ــاىل  ــه تعــ ــرعًة  ﴿بقولــ ــنكم ِشــ ــا ِمــ ــل جعلنــ ِلكــ
 ؟]48:املائدة[﴾وِمنهاجا

ه ینظر فیها املقسـم  األشیاء هذالتقاسیم اليت تقسم فیها 
فینبغي للمنتخب لقوله أن ینظر إىل اجلهـة الـيت    ،إىل جهات

 تارة یقسم من جهة, ألن التقسیمات باعتبارات ،مألجلها قس
وهلـذا  , ویقسم اآلخـر مـن جهـة أخـرى    , ما واعیة شیئا ما

أصحاب التقاسیم ینبغي ملـن ینظـر يف تقاسـیمهم أن ینظـر     
 ،لذي رعاه يف ذلك التقسیمإلیها من جهة ما هو االعتبار ا

ونقسـم  , فإن نقسم مثال الشـرك إىل أكـرب وأصـغر باعتبـار    
ونقسم الشرك باعتبـار  , الشرك باعتبار آخر إىل ظاهر جلي

وكل من هذه التقسیمات قال به  ،ثالث إىل أكرب وأصغر وخفي
لكـن مـا    ،ل التقسـیمات صـحیحة  كف ،طائفة من أهل العلم

ل؟ مـا الـذي رعـاه صـاحب     الذي رعاه صاحب التقسـیم األو 
التقسیم الثاني؟ ما الذي رعاه صاحب التقسـیم الثالـث؟   

ألنـه إذا فهـم ذلـك     ؛هذا الذي جيب على الناظر أن یرعاه
 .فهم وجه التقسیم

هلذا نقول إن مـن قسـم هـذا التقسـیم عقیـدة وشـریعة       
  .هذا ینظر يف األمر الذي رعاه ،ومنهاج وأخالق

ن جهة أنه جعل العقیدة مبعىن فإن كان التقسیم فين یعين م
لیـه مسـائل   عمـا یصـار    ؛واملنهاج مـا ینـهج   .ما یعتقد

الشـریعة   .وحنو ذلـك  الدعوة ،السلوك مسائل األمر والنهي
  .فهذا تقسیم صحیح ،األخالق مبعىن السلوك .مبعىن األحكام

ــدخل يف    ــن أن ی ــهاج ال ميك ــیم أن املن وإن أراد بالتقس
أو األخـالق ال   ،ل يف املنـهاج أو العقیـدة ال تـدخ   ،العقیدة

 ؛واألخالق ال تدخل يف العقیدة فهـذا غلـط   ،تدخل يف الشریعة
عقیدة أهل السنة واجلماعـة تشـمل املنـهاج،     ،ألن العقیدة

تشمل املنهاج یعـين أبـواب األمـر والنـهي      ،االعتقادتشمل 
وتشـمل   ،يف اخلالفات وحنـو ذلـك   واالعتقادوالطاعة واإلمامة 
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یدة شیخ اإلسالم يف الواسطیة ذكر فیهـا هـذه   والعق ،خالقاأل

وذكـر املنـهاج    االعتقـاد ذكـر فیهـا أوال    ،الثالثة أشیاء
وأهـل السـنة واجلماعـة    : األخالق، مثل ما قال وذكر ،بعده

یأمرون مبكارم األخالق ومعالیها وینهون عـن قبـیح األخـالق    
 االعتبـار إذا كـان كـذلك فهـذا القـول هبـذا       ،فهااوسفس

یـدة  ن خطأ إذا أراد إخـراج األخـالق مـن العق   الثاني یكو
  .واملنهاج من العقیدة هذا غلط

كذلك تقسیم الشریعة والعقیدة أهـل السـنة مسـوا كتـب     
مسـى كتابـه يف    ،جـري مثل ما فعـل اآل مسوها شریعة  االعتقاد

مرتادفة مـن جهـة   هي فإذن هذه األلفاظ  ،االعتقاد الشریعة
ل إذا كان التقسـیم  لكن قد یفص ،بعضها یدل على بعض ،ما

 اآلخـر أما إذا كان یرید أن كل لفظ خيـالف   ،یرید اإلیضاح
 .الشك أنه خطأ فهذا
ما هي األدلة الـيت تقـوم علیهـا تكـوین     : هذا یقول /5

مث إذا قامت مجاعة تركز على تقسیم معني يف  ،اجلماعات اخلاصة
وهل یصـح أن   اجلماعة اخلاصة ؟ ا اسماألمة فهل ینطبق علیه

 ن اجلماعات یكمل بعضها بعضا؟نقول إ
 ،أوال يف الدولة اإلسالمیة ال جيـوز أن تقـوم مجاعـة سـریة    

السنة، ال جيـوز أن تقـوم مجاعـة سـریة هلـا       أهلكأصل عند 
 .على اإلمام افتئاتألن هذا فیه  ؛أهداف خاصة سریة

قـرون باجلماعـة   من جهة أخرى فإن أهل السنة واجلماعة ی
 ،ألمـر والنـهي  ل ،وة، للخـري ؛ التجمـع للـدع  مبعىن التجمـع 

جتمعا مشروعا یكون فیه تطاوع ولیس فیـه   ،وللهدى والصالح
یكون فیه  ،وي أمروال یكون فیه  ائتالفویكون فیه  ،طاعة

ع من وهذه هي أصول دعوة كل من جتم ،نظام ولیس فیه تنظیم
  .أهل السنة واجلماعة يف قدمي الزمان ويف احلدیث

یـتكلم عـن اجلماعـة يف كـثري مـن      شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
أال وهو ما كان أصـحابه   ،املواضع ویعين هبا التجمع املشروع

 وهذا هو الذي جاء يف الـنص ألن الـنيب    ،بینهم یتطاوعون
تطاوعـا وال  «ملا أرسل معاذا وصاحبه إىل الیمن فقـال لـه   

أصال لكل من اجتمعـوا علـى الـدعوة أن    كان هذا ف »ختتلفا
أما الطاعـة مبعـىن أن یكـون التـابع      ،یكون بینهم تطاوع

مطیعا ملن فوقع طاعة املأمور لألمري فهـذا ال جيـوز يف دولـة    
وإمنا جاء يف  ،النصوص هبا اإلسالم، ألن هذه طاعة خاصة مل تأِت

أما يف احلضر  ،فر ألجل احلاجة إىل ذلكسالنصوص بالطاعة يف ال
لم واإلقامة فإذا كان ويل األمر الشـرعي قـائم موجـود مسـ    

والبیعة له منعقدة فال جيوز أن تكون طاعة مستقلة يف احلضر 
لكن یكون هناك تطاوع كذلك من جهة التنظـیم   ،دون طاعته

وهؤالء كمـا رأیـت يف    ،یعين بعض اجلماعات تتجمع على تنظیم
الم ابن تیمیة وغـريه  هتم یستدلون مبقاالت شیخ اإلسؤلفابعض م

اإلسالم رمحه اهللا ذكـر  فإن شیخ هم مل یفهموا  ،من أهل العلم
وما یعىن به النظام ومل یذكر التنظیم ألن التنظـیم   انظام

التنظیم مبعىن تكوین رأس للحزب یطاع ومن حتتـه   ،هذا حادث
تبلغ هلم األشیاء كما حيصل من طاعة اإلمام هذا ال شك أنه ال 

 .جيوز وال یدل علیه كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة وال على غريه
القول يف هـذه املسـألة وهـي تكـوین اجلماعـة       إذن حتقیق

التجمـع علـى اخلـري     مبعـىن ماعة اجلن اخلاصة أنه جيوز أن تكو
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 ،نقرأ ،نتواصى ونتآخى ،عشرة ،أربعة ،ثالثة ،واهلدى اثنني

لكـن بیننـا تطـاوع     ،نذهب إىل فالن ندعوا وحنو ذلك ،ننصح
وهـذه   ،بیننا نظام ولیس عندنا تنظیم ،ولیس بیننا طاعة

وما عداها فهي دعـوات تشـابه    ،أصول الدعوة الناجحة هي
  .دعوات اخلارجني عن مسمى اإلسالم

هنا سئل على الدول غري اإلسالمیة سؤال صوته غـري واضـح   [
 ]فأجاب

حمل اجتهاد إذا كانت غري إسالمیة جيوز أن یكـون ذلـك لكـن    
جيوز أن یقوم جتمع فیه أمر وـي وحنـو   لیس على شكل حزبي، 

املعروف عنـد  كـ  حزبي ولكن لیس على شكل ،بینهمذلك فیما 
 .األحزاب الشیوعیة وحنوها

ألنـه   اجتـهاد على كل حال يف دولة غري دولة اإلسـالم حمـل   
فهـي حمـل اجتـهاد ال     ،خيتلف على حسب الدولة والوضع فیها

 .یطلق القول فیها
یقدح بعض طلبة العلم ببعض اجلماعـات للنظـر   : یقول /6

 بالنظر إىل مناهجهـا فهـل هـذا مـن     إىل أخطاء أتباعها ال
 اإلنصاف ؟
اجلاهلیة إذا كان یقدح أهل أن هذا من جنس فعل : اجلواب

يف مجاعة ما أو بفئة ما بفعل بعـض األتبـاع دون النظـر يف    
دون النظر فیما هم علیه، هذا من جنس فعـل أهـل    ،املنهج

 اجلاهلیة لكن شك أن هذا مذموم والواجـب النظـر يف األصـل   
يف املناهج فإذا كان صوابا كـان مـن اتبـع تلـك      ،جاملنها

طـأ  املناهج وخالف فیها یكون هو املخطئ وإن كانـت تلـك خ  
 .هدىكان التابع واملتبوع على غري 

هناك من یقول املخاریق أربعة : هذا آخر سؤال، یقول /7
 :أقسام 

 .املعجزة لألنبیاء
 .والكرامة لألولیاء

 .عوذینواألحوال الشیطانیة للسحرة واملش
 والرابعة الفراسة لألذكیاء؟

السنة واجلماعـة مـن جـنس     أهلأما الِفراسة عند : اجلواب
هلذا یذكرون  ،الكرامات، كرامات األولیاء فهي داخلة حتتها

أبواب الِفراسة اإلميانیة وأنواع الفراسة الثالثة یذكروا 
فهي عندهم لیست قسما رابعـا   ،حتت أبواب كرامات األولیاء

 .هي من أقسام الكراماتوإمنا 
وصلى  ،أسأل اهللا جل وعال يل ولكم االنتفاع واهلدى والسداد

 )31(اهللا على سیدنا حممد
 ]املنت[
تـرك الـدخول يف احلـق إذا    ) املسألة الرابعة والعشرون(

ا وأنفة فـأنزل اهللا تعـاىل ﴿ولـا    سبقهم إلیه الضعفاء تكرب
 .اآلیات ]52:نعاماأل[تطرد الِذین یدعون ربهم﴾

االسـتدالل لـه علـى بطالنـه     ) املسألة اخلامسة والعشرون(
ــبقونا    ــا س ــرا م ــان خی ــو ك ــه ﴿ل ــعفاء كقول ــبق الض بس

 .]11:األحقاف[إلیِه﴾

                                                
 .انتهى الشریط اخلامس )31(
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حتریف كتاب اهللا من بعد مـا  ) املسألة السادسة والعشرون(

 .عقلوه وهم یعلمون
الباطلـة  تصـنیف الكتـب   ) املسألة السابعة والعشـرون (

ونســبتها إىل اهللا كقولــه ﴿فویــل ِللــِذین یكتبــون الِكتــاب 
 .اآلیة]79:البقرة[بَأیِدیهم ُثم یقولون هَذا ِمن ِعنِد اللِه﴾

أم ال یقبلون من احلـق إال  ) املسألة الثامنة والعشرون(
 الــذي مــع طائفتــهم كقولــه ﴿قــالوا نــؤِمن بمــا ُأنــزل 

 ]91:البقرة[علینا﴾
 ]الشرح[

احلمـد هللا والصـالة والسـالم علـى      ،بسم اهللا الرمحن الرحیم
 .رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمال صاحلا وقلبا خاشـعا  
  .وعینا دامعة

اللهم اهدنا فیما اختلف فیه من احلق بإذنك، إنك ـدي  
 .صراط مستقیممن تشاء إىل 

ممن آمن حق اإلميان واتقى حق التقوى وصدق  اجعلنااللهم 
  .حق التصدیق

اللهم اجعلنا من الذین یتعلمون العلم ابتغـاء وجهـك   
 .ویطلبون به ما عند إنك ويل ذلك وإنك مسؤول

مـا  نفسنا طرفة عني فیما تقلبنـا وأین اللهم ال تكلنا أل
 .توجهنا

 :أما بعد
یعين اخلصال الـيت كـان    ؛ئل اجلاهلیةفهذه املسائل من مسا

يف علیها أهل اجلاهلیة من املسائل املهمة لكثـرة الـواقعني   
فـذكر املسـألة الرابعـة     ،يف هذا الزمان ومـن قبلـه  ذلك 

یعين من خصـال  - املسألة الرابعة والعشرون(والعشرین قال 
ترك الدخول يف احلق إذا سبقهم  -أهل اجلاهلیة ومن مسائلهم

ولـا  ﴿ اء تكربا وأنفة فأنزل اهللا جل وعال قولـه إلیه الضعف
ــي یریــدون   طــردت ــِذین یــدعون ربهــم بالغــداِة والعِش ال

وهذه اخلصلة من خصـال أهـل اجلاهلیـة     )]52:األنعام[﴾وجهه
وذي  ،وذي املال, ئمة يف الكبار فیهم من ذوي اجلاهكانت قا

ومن كبـار  , كبار جاهلي العربمن  ،سةئاوذوي الر ،الشرف
  .اجلاهلیة يف األمم األخرى من الیهود والنصارى وغريهم

أو  ،جاهـه ألجـل   إمـا  فإن املرء إذا كان مقدما مرفوعا
أو ألجل عقله يف فئته فإنه یدخل إلیه الشیطان  ،ألجل علمه

- من هذه اجلهة وینفخ فیـه حـىت جيعلـه متكـربا علـى احلـق      
  .-والعیاذ باهللا

ولا تطـرد الـِذین یـدعون ربهـم     ( قول اهللا جل وعالوذكر 
وهذه اآلیة ذكر املفسـرون   ،)بالغداِة والعِشي یریدون وجهه

يف سبب نزوهلا عدة روایات جمملها أن املشركني قالوا لرسـول  
 .ال جنلس مع هؤالء األعبـد  ،نا بهاجعل لنا جملسا ختص  :اهللا 
كـر يف بعـض الروایـات    وُذ, ابخبابـا وبـالال وصـهی   : نیعنو

جملسـا  , ولكن هذا لیس جبید ألن هـذه اآلیـة مكیـة    وسلمان،
إىل  رسـول اهللا   فمـالَ , اجعل لنا جملسا ختصنا به, ختصنا به

ولا تطرد الِذین (فأنزل اهللا جل وعال  ،بذلك ذلك بقلبه وهم
ولـا تطـرد   (وقولـه هنـا    ،)العِشيیدعون ربهم بالغداِة و
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فهـو مل   وإال ،ة والسـالم به علیه الصـال  یعين ما هم )الِذین

وإمنا هم بأن خيص أولئك من بـني املـؤمنني    ،هلم طردیقع منه 
وكـان   ،لیسوا كأولئك يف الشرف واجلاه والرفعـة هم الذین 

 ،سالم أولئكذلك من رسول اهللا علیه الصالة والسالم طمعا يف إ
ر، كبار اجلاه، ذوو نفوذ وذوو أمـر  أولئك كبار القد وأّن
قبل شرطهم بأن خيصهم ف ،يف هدایتهم فطمع رسول اهللا  ،مطاع

ویستنكف ویطرد أولئك النفر املؤمنني الذین لیسوا كأولئك 
فـأنزل اهللا جـل وعـال     ،يف اجلاه والرفعة والرئاسة وحنو ذلك

  .هذه اآلیة
منه استدالل الشیخ  ظاهر ،ر يف سبب النزولكوهذا الذي ُذ

أولئـك املشـركني كـانوا یرغبـون يف      ، مـن أنّ رمحه اهللا تعاىل
 مـن احلضـور إىل جملـس رسـول اهللا      ماستماع احلق وكن مـنعه 

لـذین كـانوا   شركوا أولئك النفر املؤمنني االتكرب عن أن ی
، أو حنـو ذلـك، فكرهـوا أن    إما فقراء وإما موايل، عبیـد 

 وكرهوا أن حيضـروا عنـد رسـول اهللا     ،كوهم يف جمالسهمیشار
اجعـل لنـا    :أولئك حىت إنه ُذكر أن بعضهم قالیكون فیه و

تعرف بـه العـرب مفضـلنا،     .ناجملسا تعرف به العرب مفضل
واحلـق  , هذا یدل على ما يف داخل صدورهم من التكرب واألنفة

وهلذا , نال یكون مع املتكربی, إمنا یكون مع الذین ميیلون له
ولو عِلم الله [قال جل وعال﴿ ،أولئك ال ینفع فیهم مثل هذا

ــرا ــیهم خی ــم   )32(]ِف ــوا وه ــمعهم لتول ــو َأس ــمعهم ول لَأس
لو شاء اهللا جل وعال أهل الكتاب، یعين ] 23:األنفال[﴾معرضون

 ،فـع بـه  ألمسعهم ولو أمسعهم احلق واهلدى كما یسمعه مـن ینت 
ولكنهم ینسـلخون   ،ألم یعلمون احلق )لتولوا وهم معرضون(

وهذا الذي منع كثريا مـن اجلـاهلیني مـن     ،عنه تكربا وأنفة
كبار قریش من الدخول يف اإلسالم، تعرفون كلمـة أبـي جهـل    

حـىت تنازعنـا حنـن وبـين هاشـم      : حیث قال ،املشهورة يف ذلك
دقنا، وحنروا وحنرنا، وبـذلوا  الشرف، فقالوا فتصدقوا وتص

قالوا منا رسـول یأتیـه   وبذلنا حىت إذا كنا كفرسي رهان 
أحـد، ال واهللا ال نـؤمن بـه     الوحي من السماء ولـیس مـنكم  

ومـنعهم   ،هذا یدل على أن أولئك تركوا قبول احلـق  .أبدا
منعهم من ذلك أن یكون النيب  ،الدخول يف احلق سبق الضعفاء

أقبل على أولئك النفـر تكـربا منـهم    علیه الصالة والسالم 
  .وأنفة

 ،كان فیهم ذلك وكانوا خيفون احلق ، الیهودكذلك الیهود
نخسـر مالنـا وخنسـر    فبع هذا النيب األمـي  نّتویقولون كیف 

وهذا سـیأتي إن   ،جاهنا وخنسر ما یبذله لنا ذووا األموال
ل لكتب وتبدیلهم املنزَّاشاء اهللا تعاىل يف بیان سبب تبدیلهم 

 .علیهم
هذه اخلصلة كما رأیتم، هذه سببها ما یقع يف النفوس مـن  

وهذا دخل ووجد يف هذه األمة كما قال الـنيب علیـه    ،التكرب
جـد يف هـذه   و، »لتتبعن سنن من كان قبلكم«الصالة والسالم 

 إىل اإلسـالم، فكـثريا   األمة املنتسبني إىل اإلسالم قبل املتمسكني
كـل أولئـك    أْن رب واألنفـة من قبول احلـق التكـ   منهم منعه

الذین سبقوا إلیه هم الذین سبقوا وهم الذین تقـدموا يف  
                                                

 .لو شاء اهللا جل وعال: الشیخ حفظه اهللا قال )32(
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أولئك الكبار الحقني، یكون احلق ویكون ذلك الكبار تابعني، 

والكبار وذوو اجلاه وذوو السـمعة وذوو الرئاسـة دائمـا    
هـم الـذین    ،حيبون أن یكونوا هم الذین یتقـدمون النـاس  

مهتـهم   فإّن ،ري احلق ويف غري اهلدىیسبقون ولو كان سبقهم يف غ
ملا جعل اهللا جل وعال يف قلوهبم من الضالل ومن ترك اهلـدى لـو   

مـة  وهذا ظاهر يف كثري من أئ ،كان ذلك يف غري الصواب سلكوه
خوا للحق ألم یعتقـدون أـم   البدع يف اإلسالم، فإم مل یرذ

 ، ملا أوتـوه مـن  ملا أوتوه من عقول ،شرف ذووا رفعةذووا 
فكیف ميیلون للحق مع أن الذین اتبعـوه هـم الـذین     ،فهم

 بأمسـاء ویسـموم   ،یسموم أهل الظـاهر ویسـموم حشـویة   
نباهـة  بذوي متنوعة تؤول مجیعا وجتتمع مجیعا يف أم لیسوا 

  .وال بذوي عقول
 أهـل فإذن أولئك الذین كانوا من الكبار يف اإلسـالم مـن   

یصـعب علیـه أن    ولكنـه البدع كان كثريا منهم یعلم احلـق  
یصـعب علیـه أن    ،ه من املنزلة والرفعةَل ه من أجل مایرتَك

 ،مدقـ ی وهذا جير إىل أنـه ال  ،ضعیفة عندهیرتكه لذوي عقول 
 وال ،وال یكـون متبوعـا   ،یكون مـبجال  وال ،وال یكون مرفوعا

تراه يف كثري ممن أبتلي بإتباع الناس هلم إذ مل یكـن معهـم   
فإنـه   ،م تقوى وخـري مـن اهللا جـل وعـال    عهومل یكن م ،إنصاف

یصدهم كثـرة مـن    ،مهمظیصدهم كثرة من یع ،یصدهم األتباع
ن الـنفس إذا وجـدت مـن    إفـ  ،أن یقبلوا احلق على یتبعهم
مث كان السبیل يف قبول احلق  ،إذا وجدت من یعظمها ،یتبعها

رتك رفعه فإنه یصعب جـدا  رتك تعظیمه أن یوالرضوخ له أن ی
ر يف الذین ركبوا هواهم ُثوهذا َك ،تقبل ذلك من النفوس أن

 .أینما توجهت وجدت ذلك ،يف هذه األمة يف أصناف شىت كثرية
هلـم   فإنهفإذن كل من مل یقبل احلق ألجل التكرب واألنفة  

وهـذا یـدل علـى أن تـرك      ،نصیب يف مشاهبة اجلاهلیني يف ذلك
ـم  قبول احلق ألجل سبق الضعفاء أو ألجل تقدمهم أو ألجـل أ 

 ،من الكبـائر  -والعیاذ باهللا– هذاأخص لصاحب الدعوة فإن 
بل قد یكون خمرجا من امللة إذا كان فیه عـدم قبـول أصـل    

مثل ما حيصل من كبار علماء املشركني يف هذه األزمان  ،الدین
 .املتأخرة

ومن األمثلة يف ذلك اليت ذكرها بعض من هلم صـدارة وهلـم   
ذا الوقت یكونـون معظمـني   بعلماء ه یسمونالذین  من رفعة

من وجد، ممن هم معظمني للشركیات معظمـني لألضـرحة واملـوتى    
وحنو ذلك، حیث جرى بیين وبینه حـدیث ومناقشـة حـول أهـل     

فكان  ،وهو من كبار علماء بلده ،اإلسالم والتوحید والشرك
أنه قال هذا سبیل مـن سـبل    ،مما قال يف بیان حقیقة األمر

هـو تـويف   –یأتي إلیه، مث قـال نصـه   زق فال تقطعه عمن الر
ولكن التكفري صعب، كون مبتدعـة   ،نعم الذي تقول حق -اآلن
 .قال أترك الناس تعیش، ولكن كما نعم

وهذا ألنه معظم يف طائفته، صعب أن یرتك ویسحب منه كـل  
هذا صعب على النفوس خاصـة   ،ما اكتسبه يف حیاته الطویلة

 ،الكهولـة وحنـو ذلـك   يف أنفس كبار السن، یعين من دخـل يف  
 .یصعب علیه نفسیا هذاف

فإذن نستفید من هذا أن هذه اخلصـلة   ،إذا تبني لك ذلك
يف  ،من خصال أهل اجلاهلیة كثرية تأملها جتدها يف هذه األمـة 
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 ،يف امللوك، يف األمـراء  ،يف الرؤساء يف ذوي الرتف، ،األغنیاء

فإم  ،يف حنو ذلك، هذه موجودة فیهم إال ما شاء اهللا جل وعال
الدخول فیـه   صون احلق ألجل من اتبعهم ویرفضونتراهم یتنّق

 .ألجل حال من دخل فیه
علـى   ،أیضا ننبه إىل أن على أهل الدعوة، على الدعاة

أهل العلم أن یعتنوا بالصفوة الذین أقبلوا على اهللا جـل  
ف وذوي الرفعـة إال  لتفات إىل ذوي الشروأن یرتكوا اال ،وعال

أمـا   ،یقطنون مع غريهم ویقبلون مع غريهـم  إذا كان أولئك
 ،أن یقبل على أولئك ویرتك الذین یریدون وجه اهللا جل وعـال 

هذا من الذي ى عنه النيب علیه الصالة والسـالم قـال    فإّن
ولا تطـرد الـِذین یـدعون ربهـم     جل وعال يف سورة األنعام ﴿
ه أم أهل ، نب]52:األنعام[﴾جههبالغداِة والعِشي یریدون و

اإلخالص أهل طمع فیما عند اهللا جل وعـال ال یریـدون إال وجـه    
وهذا فیه تنبیه إىل أن أولئك الذین هم رسول  ،اهللا جل وعال

ال یریدون وجـه اهللا جـل   أن یطرد هؤالء من أجلهم أم  اهللا 
لیك ِمن ما عهلم مقاصد أخر يف ذلك، قال جل وعال ﴿ وعال، أنه

ِحسابهم ِمن َشيٍء وما ِمن ِحسابك علـیهم ِمـن َشـيٍء فتطـردهم     
وهذا فیه النهي الشدید ، ]52:األنعام[﴾فتكون ِمن الظاِلِمني

واصـبر نفسـك   وكذلك قال جل وعال يف سورة الكهف ﴿ ،عن ذلك
بالغداِة والعِشي یریدون وجهه ولـا  مع الِذین یدعون ربهم 

، ]28:الكهـف [﴾تعد عیناك عنهم ترید زینَة الحیاِة الدنیا
یعـين  ) ترید زینَة الحیـاِة الـدنیا  (قال املفسرون يف قوله 

  .ن فدخول أولئك والسة أولئكترید التزی
فعلـى الـدعاة    ،يف قلوب كثريین وهذه خصلة نفسیة تدخل

وإذا كان هنـاك يف إیصـال احلـق     ،أن یكون مههم إیصال احلق
خلـواطر   فیه شيء من ترك ما أمرنا اهللا جل وعال بـه رعایـةً  

ال  ،فال یقبل الداعیة ،بعض ذوي الشرف وذوي اجلاه وحنو ذلك
إال إذا كـان َثـم    ،یقبل طالب العلم، ال یقبل العامل بذلك

كما كان النيب علیه الصالة والسالم یفعـل يف   ،ةمصلحة راجح
شرتط هذا له حال آخر، أما أن ی ،املدینة مع رؤساء الوفود

ن ال جيلـس مـع أولئـك، مـع     أعلى صاحب الدعوة أو العـامل  
هـذا  جملس مع اخلاصة من ذوي الشـرف، ف هؤالء، وأن یكون هلم 

 .هو الذي ى عنه النيب علیه الصالة والسالم
ليت تلیها أم یستدلون على بطالن ما جاء بـه  املسألة ا

علـى بطـالن احلـق، یسـتدلون علـى بطالنـه سـبق        یعين النيب 
لـــو كـــان خیـــرا مـــا ســـبقونا  الضـــعفاء كقولـــه ﴿

، هذه املسألة مسألة اسـتدالل واملسـألة   ]11:األحقاف[﴾إلیِه
 ففي األوىل طلب ذلك ويف الثانیة یستدلون ،األوىل مسألة طلب

  .على بطالن احلق
األوىل یریدون مساع احلق ولكنهم طلبوا أن ال یكون معهـم  

أولئك الـذین لیسـوا مـن     ،أولئك األعبد ،أولئك الضعفاء
ألـم یلحقهـم    ؛ذوي اجلاه ومن ذوي الشرف ومن ذوي الرفعة

ویلحقهم شيء مـن التعـیري إذا جلسـوا يف جملـس فیـه       ،نقص
  .أولئك األعبد واجلمیع على حد سواء

أعين املسألة اخلامسـة  -قال رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة 
استدالل على بطالنه یعين على بطـالن احلـق بسـبق     -نووالعشر

الضعفاء، یستدلون على بطالنه بسبق الضعفاء كما قال جـل  
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وقال الِذین كفروا ِللِذین آمنوا لـو  ﴿وعال يف سورة األحقاف 

، قولـه هنـا   ]11:األحقـاف [﴾سـبقونا إلیـهِ   كان خیرا مـا 
وقال الِذین كفـروا  (یعين عن الذین آمنوا ) ِللِذین آمنوا(

یعين وقال الذین كفروا ) عن(الالم هنا مبعىن ) ِللِذین آمنوا
عن الذین آمنوا لو كان خريا ما سبقونا إلیـه، قـال جـل    

ِه فســیقولون هــَذا إفــك   وإْذ لــم یهتــدوا بــ  وعــال ﴿
، فهم استدلوا على بطـالن مـا جـاء بـه     ]11:األحقاف[﴾قِدمي

  .النيب علیه الصالة والسالم بسبق الضعفاء
وهذه املسألة غري املسألة اليت مرت معنا أـم یسـتدلون   

ولیس هلـم   ،ألنه إمنا أخذه الذین لیس هلم عقول ؛على بطالنه
حیث استدل على ذلك بقوله تعاىل يف  ،ملا سبق من املسائل ظح

غـري  مـن  وأولئك دخلوا  ،]27:هود[﴾باِدي الرْأيسورة هود ﴿
هنا یستدلون على البطالن بسبق هـؤالء،   ،غري فهممن تدبر و

 ،فهؤالء كوم سبقوا وهم أراذلنا وهم من لیسوا بذوي فهم
هذا دلیل على أنه لیس حبق، ألنه لو كان حقا  ،كوم سبقوا

خذه ذووا العقول وأخذه ذووا الشرف وأخذه ذووا الفهـم  أل
 .الكبارمن من املأل 

بیهة باملسـألة الـيت   شـ وهـي   ،هذه املسألة واضحة املعىن
بق علـى الـبطالن بالسـ    االسـتدالل سلفت من قبل لكن هذه يف 

 .وتلك لیست استدالال بالسبق وإمنا استدالل حبال الضعفاء
تـاب اهللا مـن بعـد مـا     السادسة والعشرون حتـرف ك (قال 

 )عقلوه وهم یعلمون
هذه اخلصلة اليت هي حتریف كتاب اهللا من بعد ما عقلوه هي 

وهذا التحریف للكتاب عـي أـم    ،يف الیهود يف بين إسرائیل
صـفة واضـحة جلیـة فلمـا      ،يف التوراة وجدوا صفة النيب 

 ،وأنه هو نـيب األمـیني   ،عرفوا أنه هو املدعو النيب  ارأو
فلما جاَءهم ﴿ ،من قبل یستفتحون على الذین كفروا وكانوا

 ، وكان من صـفة الـنيب   ]89:البقرة[﴾ما عرفوا كفروا بِه
فسأل الیهود املشركون  ،أنه ربعة أكحل العینني جعد الشعر

 ؟الـنيب األمـي الـذي خيـرج     ،يف مكة ما جتدون يف صفة النيب 
یل أزرق العیـنني سـائل   جند صفته يف كتابنا أنه طو :قالوا
غـري الوصـف الـذي جـاء يف     بفوصـفوه   ،أو حنو ذلـك  .الشعر

أم حرفوا كتاب اهللا مـن  فحرفوا وهذا معىن قوله  ،التوراة
، مـن بعـد مـا    ه، یعين من بعد مـا عرفـو  )33(بعد ما عقلوه

فهموه، كما قال جل وعال يف اآلیة األخـرى يف سـورة البقـرة    
تاب یعرفونه كمـا یعرفـون َأبنـاَءهم    الِذین آتیناهم الِك﴿

ِمــــنهم لیكتمــــون الحــــق وهــــم  )34(]فریقــــا[وإن 
ویعرفـون أن مـا    ، یعرفون الـنيب  ]146:البقرة[﴾یعلمون

 ،أنزل إلیه حق كما یعرفون أبناءهم ال یلتبس علیهم ذلـك 
اهم الِكتاب یعرفونه كمـا  الِذین آتین(ولكنهم كتموا احلق 

یعرفون َأبناَءهم وإن فریقـا ِمـنهم لیكتمـون الحـق وهـم      
 .عىن حتریفهم لكتاب اهللاموهذا ظاهر يف  ،)یعلمون

هذه اخلصـلة يف الیهـود تبعهـا أنـواع مـن التحـاریف       
م حرفوا كتاب أما من یبق فإ ،وسبقها أنواع من التحریف

                                                
 ].75:البقرة[﴾علمونیسمعون كلام اللِه ُثم یحرفونه ِمن بعِد ما عقلوه وهم یاآلیة هي ﴿ )33(
 .كثريا: الشیخ حفظه اهللا قال)34(
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یعين الذي أنزل علیهم، حرفوا تارة حبذف بعـض   ؛اهللا جل وعال
فإن حتریف التوراة واإلجنیل ألهل العلم فیهـا   ،ما جاء فیه

 :مذاهب
 ـ  دون اللفظ، منهم من یرى أن التحریف يف املعىنموأ 

ا بعضا وحموا وما حرفوا التوراة مبعىن أزالوا األلفاظ وترك
 هذا املعىنإىل و ،فوها من جهة املعىن والتفسريوإمنا حر ،بعضا

 ،شیخ اإلسالم ابن تیمیة يف سلف له من أهـل العلـم   ]یرمي[
یقول إن التحریف إمنا هو حتریف املعىن، أما التوراة فـإم  
مل یغريوا ألفاظها كما یستدل على ذلك بقصـة الیهـود بـني    

هللا كتـاب ا «وقال للنيب علیه الصـالة والسـالم    ،الذین زنیا
وراموا أن یغري حىت أتى عبد اهللا بن سالم فأخرب النيب  »الرجم

 ا يف التوراةفأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم علـى   ،أ
مره فلريفع  :فقال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه ،هذا املوضع

ه عبـد  بـ  فرفع یده فوجدها كما أخـرب  .یده فإن اآلیة حتته
 .اهللا بن سالم

كـتم   هولكن ،لتحریف لیس حتریفا يف اللفظهذا نوع من ا
هلـذا كـان شـیخ     ،ىن وهذا من فعل األحبـار للحق حتریف يف امل

 .اإلسالم یرى أن التحریف كان يف املعىن
اظفوقال آخرون من أهل العلم إن التحریف كان يف األل 

بزیادة ونقصـان وزادوا أشـیاء وتركـوا أشـیاء وحـذفوا      
 .أشیاء
 أن  -ل الصـحیح فیمـا یظهـر   وهـو القـو  -وقال آخرون

منـه مـا هـو     ،التحریف الذي حصل يف التوراة جيمع األمرین
زادوا يف التـوراة   ،للمعـىن  حتریـف ومنه مـا  حتریف لأللفاظ 

 ،أشیاء من أقوال أهل العلـم فیـه مـن أقـوال أحبـارهم     
صیل حىت جعلت من كالم أوزادوا فیها أشیاء هي من قبیل الت

جعلوا فیه أخبار هـي لیسـت    ،جعلوا فیها قصصا طواال ،اهللا
زادها علماؤهم حـىت جعلـت    ؛من أصل التوراة ولكن زادوها

ومنه ما هو حتریف باملعىن الذي حصل من كتـب   من التوراة، 
حتریف يف املعىن بأن یفسـر   ،حتریف باملعىن ،املتقدمة نوع حتریف

وإن الكالم الذي جاء على غري ما یعلمون تفسريه كما قـال ﴿ 
 ،]136:البقـرة [﴾ا ِمنهم لیكتمون الحق وهـم یعلمـون  فریق

حيـذفون،   ،ومنه ما هو حتریـف يف اللفـظ یزیـدون وینقصـون    
 . یضعون أشیاء زائدة

 ؛وهذا جيمع القولني السابقني وهو الظاهر وهـو الصـواب  
ألن التحریف مبعىن احلذف واضح موجود، ففي التـوراة أشـیاء   

نسب على أا منزلة مـن عنـد   یاء ال ميكن أن ُتويف اإلجنیل أش
ىن اخلـ فیها أشیاء شركیة فیهـا أشـیاء فیهـا     ،اهللا جل وعال

فیها أشیاء ال یصح وال جيوز أن تنسـب   ،زىن والعیاذ باهللالو
كذلك فیها أشیاء من كالم علمائهم واضحة، حیث  ،هللا جل وعال

ا نسـبة  بل فیه ،فیها مثال يف التوراة قال موسى وقال فالن
وهـذا   ،وكذلك يف اإلجنیـل  ،أقوال ملن بعد موسى علیه السالم

كذلك حتریف املعىن ألـم فسـروها    ،ونقصید فیها ظاهر ألنه ز
 .بغري تفسريها

هذا الذي حصل ألولئك من جهة حتریف املعىن وحتریف اللفـظ  
هتني وذلك ألن القرآن حمفوظ قـال جـل   اجلمل حيصل هلذه األمة يف 
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، ]9:احلجـر [﴾ا نحن نزلنا الذِّكر وإنا له لحاِفظونإن﴿وعال 

أو ینقص، أن یزاد فیه الذكر هو القرآن حفظه اهللا جل وعال 
حفظه اهللا جل وعال من التحریف والتبدیل ألنـه ال دیـن بعـد    

وملـا   ،دین اإلسالم، وال رسول بعد حممد علیه الصالة والسـالم 
وإمنا كان  ،تطرق إلیه حتریف يف لفظهكان القرآن حمفوظا مل ی

وهـذا هـو الـذي     ،التحریف يف معنـاه  ،التحریف يف تأویله
فإم یعلمون أنـه مـن احلـق     ،شابه فیه هذه األمة الیهود

ولكنـهم   ،كذا وكذا مما جاء يف القرآن وجـاءت بـه السـنة   
وعما دل علیه  ،حيرفون ذلك ویصرفونه عن عانیه الالئقة به

وهـذا هـو الكـثري يف هـذه      ،تنصر مذاهبهمإىل أقوال أخرى 
وكل أهل األهواء وأهل البدع وأهـل اخلرافـة وأهـل     ،األمة

فني ملعنـاه  الشعوذة جيدون يف القرآن مـا یسـتدلون بـه حمـر    
ر شاهبوا به الیهـود ومـن   هذا القد ،متبعني ملا تشابه منه
 .شاهبهم من أهل امللل

ي ظـواهر  مؤولة الصفات من نفـ ما یكثر عند مثال ذلك 
وحيرفون املعىن إىل  ،على صفات اهللا جل وعال اشتملتاآلیات اليت 

  .معىن آخر خمرتع من عند أنفسهم
بسـم اللـِه الـرحمن    يف القـرآن ﴿  مثاله عند أول آیـة 

مبا خيرج ) الرحمن الرِحیم(القوم یفسرون  جتد أّن )35(﴾الرِحیم
إن الرمحة هنا لیست يف حـق  ویقولون  ،اشتماهلما على الرمحة

, وإمنا یراد بالرمحة هنا جماز عن اإلهلام ،اهللا جل وعال حقیقة
, وهذا من أنواع التحریـف؛ حتریـف املعـىن   , جماز عن اإلحسان

ُثـم اسـتوى علـى     ﴿ كذلك یأتون إىل مثـل قولـه جـل وعـال    
فیزیدون  استوىلویقولون إن استوى مبعىن  ،يف آیات )36(﴾العرش

  .یهف
 ـاجلهمـي بـ  ) الم(وهلذا قال بعض أهل العلم مـا أشـبه   

فإن الیهود قیل هلم قولوا حطـة فقـالوا    ،الیهودي) نون(
مي قیل له قولوا استوى هواجل ،حنطة أو قالوا حبة يف شعرة

 .فقال استوىل
ویشاهبهم من قال بقوهلم من أهل العلـم مـن حـاول أن     

الصفات يف القرآن یضلل عن معىن الظاهر الذي جاء به نصوص 
من مثل ما جاء يف تفسري االستواء  ،ویصرف ذلك إىل معان أخر

حیـث   ”عارضـة األحـوذي  “عند ابن العربي املالكي يف كتابه 
. إن االستواء یأتي عند العرب على مخسـة عشـرة معـىن    :قال

فنقول للمثبـت أي هـذه املعـاني املـراد؟     : وقال فساقها،
 ؛-والعیاذ باهللا –یف املعىن وهو من التحریف؛ حتر, وهذا غلط

ألن استوى يف لغة العرب ال تكون إال مبعىن واحد وهو مبعىن عـال  
ــع  ــى   ﴿وارتفـ ــك علـ ــن معـ ــت ومـ ــتویت َأنـ ــإَذا اسـ فـ

 .یعين علومت علیه وارتفعتم علیه، ]28:املؤمنون[﴾الفلِك
وهذا كثري أیضا يف أبواب القدر وأبـواب اإلميـان وحنـو     
وما َأصابك ﴿املعتزلة مثال استدلوا بقول اهللا جل وعال ف .ذلك

على أن العبد هو الـذي   ،]79:النساء[﴾ِمن سیئٍة فِمن نفِسك
یفعل املعصیة و أن اهللا جل وعال ال خيلق فعله هـذا ویعرضـون   

                                                
 .30:، النمل1:الفاحتة)35(
 .4:، احلدید4:، السجدة59:، الفرقان2:، الرعد3:، یونس54:األعراف )36(
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 ،]78:النسـاء [﴾كل ِمن ِعنِد اللِه )37(]قل[﴿ عن قوله جل وعال

  .وحنو ذلك
ففـي   ،ذلك يف أبواب اإلميـان بالغیـب حرفـوا النصـوص    ك

ويف  ،ويف القـرآن إثبـات الصـراط    ،القرآن إثبات املیـزان 
أن هناك صـحف تتطـایر ومنـهم مـن      ؛القرآن إثبات الصحف

القـوم   ،یأخذ صحیفته بیمینه ومنـهم مـن یأخـذ بشـماله    
الذین ال یؤمنون بالغیبیات من العقالنیني من املعتزلة ومن 

  . یؤمنون بذلك وحيرفونه عن معناهشاهبهم ال
فـإم   ،كذلك املشركون الذین یؤیدون الشـرك واخلرافـة  

یأتون إىل دالئـل التوحیـد الـيت يف القـرآن وحيرفوـا عـن       
املشـركني   یأتون مـثال إىل اآلیـات الـيت فیهـا أنّ    و, معناها

وخيصـون   ،یدعون غري اهللا جل وعال وجيعلوا دعوة األصنام ال غري
وخيرجـون مـن    ،ألم متربكون يف العبادة األصنامشركني شرك امل

وحنو ذلـك ممـا جـاء     ،ذلك عبادة األوثان أو عبادة الصاحلني
  .موضحا يف القرآن

واسـتدلوا مـن ذلـك بـدالئل مـن      وهذا طفحت به كتبهم 
: وهلذا یقول أهل السـنة  ،حيرفون املعاني ،القرآن وحنو ذلك

وأما أهـل البدعـة    ،مهلم وما علیها أهل السنة یكتبون م
حيرفـون  , یـأتون بآیـة فیكتبوـا    .فإمنا یكتبون مـا هلـم  

 ،أهل السنة إذا كانت اآلیة هلمأما ف ،وجيعلوا هلممعناها 
احلدیث هلم استدلوا به وإذا كانت علیهم یعـين أـا ُتْشـكل    

یكتبوا ویذهبون إىل طلب دفـع  فإم  ،على ما یستدلون له
رفع تلك الشـبهة الـيت ضـربت بتلـك     ىل طلب إ ،ذلك اإلشكال

إال علـى   اشـتباه جعل كتابـه فیـه   اآلیات فإن اهللا جل وعال 
حىت یتمیز أولئك الصـفوة الـذین    ،العلم أهلالراسخني من 

 مهفیكتبون ماهلم ویكتبون ما علـی  ،هم الراسخون يف العلم
ما یستدل اخلصم به علیهم إنصـافا منـهم، فـال یـدخلون يف     

صـرف هلـا عـن    و یـدخلون فیهـا بتحریـف    ة اليت علیهماألدل
بل یأخذون مبا دلـت علیـه    ،لكي یوافق ما عندهممعانیها 

فكـل مـن صـرف     ،وجيیبون عن ذلك بأم إمنـا یرومـون احلـق   
ومحلها على شـيء ال تعرفـه العـرب مـن     الدالئل عن ظاهرها 

فـوا  لغاهتا فإن ذلـك یـدخل يف مشـاهبة الیهـود الـذین حر     
 .وهم یعلمون الكتاب من بعد ما عقلوه

نقف عند هذا، املسألة السابعة والعشرون حتتاج إىل شيء 
 .من التفصیل تصنیف الكتب الباطلة

 .وصلى اهللا وسلم على نبینا حممد ،ر كفایةوهبذا القد
 ]األسئلة[
االستدالل على بطالن الدین بقلـة أفهـام   ) العاشرة/ (1

 بـادي الـرأي، وهـذه املسـألة     مقـوهل كأهلهم وعدم حفظهم 
ملـاذا یسـتدلون علـى     ،اخلامسة والعشرون سببها قد یشتبه

 البطالن بسبق الضعفاء ؟
فتلـك   ،قلیـل حظهـم   ،ألن الضعفاء عندهم قلیل فهمهـم 

املسألة وهي العاشرة أن سبب عدم قناعتهم بـأن الضـعفاء   
 ،قلیلوا احلجة ،آمنوا به ألن الضعفاء عندهم قلیلي الفهم

الضعفاء اتبعـوا،   هي يف أّناملسألة الثامنة  ،وعدميوا احلظ
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املسألة الثامنة هي يف جمرد االتبـاع، املسـألة العاشـرة يف    

ثالث  عقول الضعفاء، املسألة هذه اخلامسة والعشرون بالسبق
تلك يف االتباع وهذه يف فهمهم وعقوهلم وهذه يف سبقهم  صفات؛

 ،وكل واحدة فیهـا فكـل واحـدة فیهـا صـفة مـن الصـفات       
اهللا املصنف ما كتـب هـذه املسـائل مـن      ولیتأمل الشیخ رمحه

أو كمـا   ،هو كتبـها مـن الواجهـة    ،قبیل التصور النظري
فكـان یكتـب    ،ألنـه واجـه هـؤالء مجیعـا     ؛یقال من املیدان

 ،املسألة بعد أن یرى مشاهبة هذه األمة بأهل اجلاهلیة فیهم
-هلذا ترى أن هذه املسائل بعضها و ،فرياها أمامه فیكتبها

ثني بأن املسـائل  ناك مثال نظر على طریقة احملدیعين لو كان ه
لكانت هذه املسائل الثامنة  -متشاهبة تكون بعضها تلو بعض

 ،والعاشرة واخلامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء األخرى
من حاَلـه   الظاهرلكن الشیخ رمحه اهللا تعاىل يف هذه الرسالة 

إذا وجد أنه یكتبها من واقع املواجهة  ،من ترتیب الكتاب
تـه  لحالة كتبها من واقع املواجهـة وهـذت ظـاهر إذا تأم   

 .....وجدته ظاهرا يف حال ترك الشیخ
إذا دخل جين يف شخص مث أسلم وتاب وشهد على أن الذي / 2

 هل تقبل شهادته من القاضي؟ ،أدخله هو الساحر فالن
ال  ال، ألن اجلن شهادهتم ضعیفة عنـد أهـل العلـم   : اجلواب

وف يف كتب املصطلح فیه یعقدون له فصال بـأن  هذا معر ،تقبل
 ،ألنه عند أهل العلم أسـانید فیهـا جـن    ؛روایتهم ضعیفة

فهذا حدث بأحادیث فیها  ،وأشهرهم من یقال له مشهروش اجلين
فأخذها منـه مـن أخـذها مـن أهـل      ، أنه مسعها من النيب 

الذي عـاش يف   العلم فیكون يف بعضها بني العامل وبني النيب 
واجلـين   اثـنني یكـون مـثال   ن الثاني بینه وبینه ثالثة القر

وتعلم أن اجلن أعمارهم غـري أعمـار    ،یقول مسعت من النيب 
 . بين آدم، فروایة اجلن عند أهل العلم ضعیفة كذلك

 مل؟ ،شهادهتم ضعیفة ال تقبل
ــات العألن الشــها ــاج إىل إثب ــة حتت ــةاددة والروای  ،ل

 .نسيوعدالة اجلين ال ميكن أن یثبتها إ
التحریـف يف الكتـب وقـع يف     أین ذكر شیخ اإلسالم أّن /3

 املعىن دون اللفظ؟
اجلـواب الصـحیح ملـن بـدل دیـن      “هذا يف كتابه املشهور 

من أراد هـذه األقـوال بشـيء مـن التفصـیل فهـي        ”املسیح
ذكر فصال طـویال  قد ف ،موجودة يف إغاثة اللهفان البن القیم

ذلـك للبخـاري أو شـیخ     يف التحریف وما وقـع واألقـوال يف  
 )38( .سالم وقول عدد من أهل العلمإلا

 ،فیه بعض طلبة العلـم یرتفـع عـن خمالطـة العـوام      /4
 هل هذا من التكرب واألنفة؟ ،ویقول ال أخالط إال من فیه خري

أما العوام الذین لـیس   ،خيالط العوام الذین فیهم خري
 فــیهم خــري ال خيــالطهم، العــامي قــد یكــون يف عقیدتــه ويف

وهذا ظـاهر قـد یكـون    , أحسن من بعض املنتسبنياستسالمه هللا 
علیه بعض مظـاهر التقصـري أو مظـاهر املخالفـات لكنـه يف      

إميـان  یعين يف مسـائل  –حقیقة األمر هي أقوى یقینا وإميانا 
من غريه فخالطه العوام ألجل دعوهتم التأثري فـیهم   -القلوب
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ب إال مـؤمن وال  ال تصاح«لكن مثل ما قال  ،وحنو ذلك مطلوبة

ى أنه إمنـا خيـالط مـن    حيرص املرء عل, »یأكل طعامك إال تقي
 .ینفعه أو یؤثر علیه

إذا كان معىن كلمة استوى غري معداة بأي حـرف   :قال /5
فإَذا سویته ونفخت ِفیِه ﴿معناها عال فكیف یفهم قوله تعاىل 

. ا وغـري ذلـك  اآلیة وقول اإلمام للمصلني استوو )39(﴾ِمن روِحي
 نرجوا البیان حفظكم اهللا؟ 

ى هـذه مـادة   سو, ىغري مادة سوأن مادة استوى : اجلواب
یقول اإلمام  ،فسواه مبعىن أصلحه وعدله, واستوى مادة أخرى

بـأن ال یكـون أحـد     تووا یعين أصلحوا صفوفكم وعدلوها،اس
فـإَذا  (وحنـو ذلـك كـذلك قـال    , متأخر, بادیا صدره متقدم

خبالف قوله , جعلته مستوى خللقه )ونفخت ِفیِه ِمن روِحي سویته
 ،]14:القصـص [﴾ولما بلغ َأُشده واستوى﴿تعاىل يف سورة القصص

خلقه واشتد یعين عال خلقـه وارتفـع    كملمبعىن ) استوى( هذا
فإذا كـان جـنس خلقـه    ) بلغ َأُشده واستوى(على جنس اخللق 

 .لق موسى على حال فبلغ أرفع احلال وأعال احلالیعين خ
فسـواهن سـبع   ﴿ذكر يف التسـویة يف قولـه تعـاىل    أما ما

هذه مادة أخرى مبعىن  )فإَذا سویته( ,] 29:البقرة[﴾سماواٍت
 .اإلصالح والتهیئة

فـإذا كانـت   , تعرف استوى أصل معناها عال وارتفعهنا 
بـدون علـى كـذا     ،یعين عال وارتفع معداة تقول استوى فالن

فإذا كان عدیت استوى حبرف اجلر إىل فیكون استوى  ،وإىل كذا
ُثـم اسـتوى إلـى    ضمن معىن قصـد كمـا يف قولـه جـل وعـال ﴿     

نعرف أن استوى مبعىن عـال وارتفـع ال    ،]29:البقرة[﴾السماِء
یكون فعـل اسـتوى    )إىل(فإذا تعدت حبرف . )إىل(تتعدى حبرف 

وعمـد إىل  ألنك تقـول قصـد إىل الشـيء     ؛من معىن قصد وعمدض
  .الشيء

والتضمن باب مهم يف فهم اللغة وذلك أن التضـمن فیـه   
 ة املعىن املضمن فقوله تعـاىل هنـا  إثبات للمعىن األول وزیاد

 ،]29:البقرة[﴾ُثم استوى إلى السماِء فسواهن سبع سماواٍت﴿
یعـين عـال وارتفـع وعمـد وقصـد إىل       )ى السـماءِ استوى إل(

 )إىل(بــ  فیكون معىن االسـتواء بالتعدیـة   ،السماء فسواهن
وفیه املعـىن الـذي    ،فیه املعىن األصلي وهو العلو واالرتفاع

 .وهو معىن القصد والعمد )إىل(أفادته تعدیة الفعل حبرف 
وهذا إذ ذهبت إىل بعـض املفسـرین ممـن یفسـرون بتفسـري      

یقـول عمـد    )ُثم استوى إلـى السـماءِ  (سلف لقوله تعاىل ال
ألجـل   ؛أول إمنا هو فسره مبا تضـمنه ال یعين هنا أنه  ،وقصد

وهذا ما یفسره بعض أهل العلـم بأنـه    ،ظهور املعىن األصلي
وهذا باب  ،تفسري بالالزم أو بالتضمن–یسمیه بعضهم –تفسري 

 .شریف لفهم اللغة والقرآن
صار مع معىن ارتفع وعال معـىن زائـد   ) على(بـت یإذا عد
فیكـون قولـه    .استقر على الشـيء  :یعين تقول ؛وهو استقر
ــاىل  ــى     ﴿تعـ ــك علـ ــن معـ ــت ومـ ــتویت َأنـ ــإَذا اسـ فـ

فصار  ،عت وعلوت واستقررتفیعين ارت، ]28:املؤمنون[﴾الفلِك
 وهذا ،)على(عدیة الفعل حبرف تفیه هنا زیادة معىن أفاده 
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قال  )40(﴾ُثم استوى على العرش ﴿كر يف قوله تعاىل هو الذي ُذ

قال بعض السلف واستقر أیضـا ألن هـذا    ،بعضهم عال وارتفع
 .هو بادر اللغة

تغـیري يف   مـن ما رأیكم وما تنصحون به فیمـا حـدث   / 6
مثـل نـواقض    ،االبتدائیـة مناهج التوحید ملناهج التعلیم 

وما یتعلق بالیهود والنصارى وبعـض  اإلسالم والشرك األصغر 
 ؟الفرق الضالة الشیعة والصوفیة وغريها

التغري يف املناهج فیما یتعلق بالتوحید هـذا جـاء   هذا 
 ،ريیعشرین سنة تقریبا بـدأ هـذا التغـ   فیما أفهم من حنو 

الـراغبني يف دعـوة   ووسببه أن بعـض املنتسـبني إىل الـدعوة    
لوا أن هذه الكتب أي الشاب أو التأثري على النشء أم قا

 ،ومثل نـواقض اإلسـالم   ،كتب التوحید مثل العقیدة العامة
أمـا هـذه ال    ،وكتاب التوحیـد وحنوهـا   ،ومثل ثالثة األصول

 ،تصلح هلذا اجلیل اجلدید ألنـه حـدثت أشـیاء وتغـريت أمـور     
وحناول أن ندخل علیها جتدیدا يف تغیري بعض املناهج فأول ما 

ا يف املتوسط والثـانوي العقیـدة   وا الواسطیة حنن درسننزع
شرحه كان موجودا بكذلك كتاب التوحید  ،الواسطیة بشرحها

 ،ُغري بكتاب التوحید حملمد قطب وبعض املؤلفـات للمعاصـرین  ف
هم الذین  ،وهذه كانت فكرة من بعض اإلسالمیني هذا يف أصلها

فتحوا هذا الباب يف املسـائل ممـن تـأثروا بـبعض املـدارس      
  .لبالدالدعویة يف ا

وهذا ال شك أنه سبب فجـوة كـبرية وجعـل مـدخال لتغـیري      
مثل ما مـر مـن أربـع     ،مناهج العقیدة والتوحید والدین

بّلغنا أحد اإلخوان بأنه قد عمم على بعـض   ،سنوات تقریبا
ل يف موضوع الربا وإمنـا یـدرس   فصاملدارس املتوسطة أنه ال ی

ه فـإن هـذا ال   تعریفه وأما تفصیل أنواعه وما یتعلـق بـ  
فهـم هـذا    ال شك أن هذه املسألة منكـرة، ألنّ  ،یفصل للطالب

الذي وراء مثـل هـذا،    جزء من الدین موجود يف املنهج فما
فمن باب الـذكر واخلـرب، اتصـلت بـبعض املسـؤولني يف وزارة      
املعارف على هذا األمر فكان جواهبم أن هذا اجتهاد خاص من 

الطـالب يف   منهم، قـال ألنّ  خاص اجتهاد ،جلنة تطویر املناهج
املتوسط بالتجربة يف السنني اليت مضت قبل ذلك القرار قـال  

مـا یتصـورون ربـا الفضـل وربـا       ،ال یفهمون هـذا املعـىن  
لـه بالتجربـة يف    مصعب تصوره ،النسیئة وكل قرض جر نفعا
الطالب من بعض األساتذة  االعرتاضاتالسنني املاضیة وقدم بعض 

رون يف املنـاهج أن هـذا صـعب    ریقـ ف ،ما فهموا مثـل هـذا  
علیهم، یقول فأصدرنا هذا التوجیه العـام بعـدم تـدریس    

فإذا  ،فظنینا أو ل ما ظنیننا أن املسألة أرفع منكمهذا 
وفعال يف ذلك احلني  ،یلغى لغىیهذا كان أهل العلم یرون أن 

 .ألغي ذلك القرار
هلـا  املقصود من هذا بعض التغیريات املوجودة يف املنـاهج  

اإلسـالمیة   الـدعوة ومنه ما سببه بعض املنتسبني إىل  ،تاریخ
بدأ تصـحیح يف بعـض    -كما ترون اآلن-كما یقال وهذا ظاهر 

ومنه ما سببه جلنة تطـویر املنـاهج يف    ،املناهج التعلیمیة
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فـبعض الـذین    ،ومنه ما سببه جهات أخـرى  ،وزارة املناهج

  .غري واقع حيملون هذه األمور جيعلون السبب واحدا وهذا
ضح يل أـا أسـباب   ّتاوإمنا بالتأمل وباملعرفة القریبة 

  :ثالث هي اليت ذكرت
  .نيیاإلسالم بعضمنها ما هو سببه األول وهو 

ومنه ما هو سببه جلنة تطویر املناهج تـأتي باقرتاحـات   
  .وبإنشاءات تأتي هبذا وحتذف هذا

 . ومنه ما له أسباب أخر
 .معرفة الواقع متاماتوحید السبب لیس من قبیل 

فـال  أإذا كان يل سلطة يف بعض معاملة العمال األجانب / 7
 .ما فهمت لكن نذكر مجال يف هذا ؟مأتسبب يف تشهريه

 :ملوجودین يف دار إسالم على قسمنيالكفار ا وهو أّن
إمـا بكلمـة وإمـا     ،منهم من یظهر العداوة للمسـلمني 

ريه وذلـك أنـه   هذا جيب أن یسعى يف تشـه ف ،بفعل أو حنو ذلك
وشرطا من شرائط السماح له  ، ناقض أصالناقض أصال من أصول

بالدخول وأیضا ألنه وهو قبل كل شـيء ألنـه نابـذ اإلسـالم     
فهذا جيب أن نظهر له العداوة وأن نسـعى   ،هر العداوةظوأ

ر هـ حىت ال یوقع الشر وحىت ال یظ ،يف إبعاده عن دیار املسلمني
 .اهللا جل وعال ةمليف بالد املسلمني غري رفعة ك

الصنف اآلخر هم الذین ال یقاتلون يف الـدین ال یظهـرون   
فهؤالء یعاملون بالعـدل،   ،العداوة وإمنا هم مههم مصلحتهم

كمـا قـال جـل     ،األصل يف هؤالء أن یعاملوا بالعدل والقسط
ینهاكم الله عن الِذین لم یقاِتلوكم ِفي الدین ولـم  ﴿وعال 

 )41(]إن[یخرجوكم ِمن ِدیاركم َأن تبـروهم وتقِسـطوا إلـیهم    
فمن مل یعادینا يف الدین  ،]8:املمتحنة[﴾الله یِحب المقِسِطني

فهـؤالء   ،ظهر لنـا هـذه العـداوة ویتـبني منـه ذلـك      ومل ی
ْأمر إن الله یـ ﴿یعاملون بالعدل وهو األصل فیهم كما قال 

كمـا يف هـذه   ومنهم من یعامل بـالرب   ،]90:النحل[﴾بالعدل
 ،حيسن إلـیهم یسـاعدون  ) َأن تبروهم وتقِسطوا إلیهم( اآلیة

ز والصدقة املطلقـة جتـ   ،هلذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر
یعين الذین مل یبارز يف العـداوة، والزكـاة جتـوز     ؛للكافر
ــ ــافر للمؤلَّ ــألف يف ا ف للك ــذي یت ــك،  ال ــو ذل ــالم وحن إلس

هؤالء الذین مل یظهروا العداوة ال جيوز  لةمفمعاملتهم، معا
وال  ،وال أن یظلمـوا  ،أن یعتدى علیهم وال أن یبغوا علیهم

وال أن یسعى املسلم ضدهم يف أمر  ،أن یؤخذ شیئا من حقوقهم
ال یستحقونه وإمنا یعاملهم بالعـدل فبالعـدل قامـت األرض    

ولـا  ﴿قـال    جل وعال أمر بالعدل مع األعداءت، اهللاوالسموا
یجرمنكم َشنآن قوم على َألـا تعـِدلوا اعـِدلوا هـو َأقـرب      

فلو كان كافرا إذ مل یكن یظهر لنـا   ،]8:املائدة[﴾ِللتقوى
مل یظهر شیئا مما  ،مل یستهزئ ،عیبا يف الدین مل یظهر عداوة

للقـرآن   ،للـنيب   ،لإلسـالم  ،ا للحق وأهلهیكون به معادی
وقـد یعامـل باحلسـن والـرب      ،وحنو ذلك فإنه یعامل بالعدل

دعـوة   كما أجـاب الـنيب    ،فإذا كان يف ذلك مصلحة شرعیة
وأكل من طعامه وكما كان حيسن إىل الیهودي وأكل من طعامه 

 .ذلك فیه مصلحة للدعوة مما يفبعض جريانه وحنو ذلك 

                                                
 .و: الشیخ قال)41(
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فبعض الناس یغلو يف هـذا األصـل يف    ،األمرفبهذا یتحرر 

حيمل كل وبعضهم جيفو ویقصر عنه الذي یغلو  ،الوالء والرباء
وهذا لیس مـن   ،ن هم يف دار اإلسالمممالكفار على حممل واحد 
وبعضـهم جيفـو ویقصـر حـىت یقـع يف       ،حكم اهللا جل وعال يف شيء

 تقریبـهم  هتم ويف دعوهتم ويف إقرام ويف االستئناس هلم ويفدمو
 ،ذاك غاال وهـذا جـايف مقصـر    ،وكال الطرفني ذمیم ،وحنو ذلك

والصواب هو ما دل علیه كتاب اهللا وسنة ونبیه علیه الصالة 
 .والسالم
ال جيوز إدخال مشرك وال كافر إىل جزیرة العـرب حيـرم    /8

خالـه یعـين لیكـون    دعلى أي مؤمن أن یدخله أو یتسبب يف إ
را غري مقیم یعين ثالثة أیام مير أما إذا كان ما ،مقیما هبا
هذا أذن به عمر بـه عمـر رضـي اهللا عنـه أذن      ،حلاجة لغرض

یـأتوا إىل   ،يف كـل مكـان ثالثـة أیـام     الذمـة لتجار أهل 
املدینة فیقیموا هبا ثالثة أیـام ویـذهبوا إىل مكـان آخـر     

فال یقیمون باجلزیرة أمـا اإلقامـة يف اجلزیـرة     ،ثالثة أیام
ا وحنو ذلك فهذا حمرم لظهور الـدالئل يف  واستدعاؤهم لیعملو

 .ذلك
 ]سؤال غري مسموع[..... 

هذا من املواالة احملرمة قـال   ،ما فیه شكهذا من اجلفاء 
ــال ﴿ ــل وع ــكم   ج ــوا فتمس ــِذین ظلم ــى ال ــوا إل ــا تركن ول

أدخل فیها بعض أهل العلـم یعـين مـن      ،]113:هود[﴾النار
ري القلم له تقریب الدواة یعين احلرب فیها ب واالسلف أدخل

إذا نابـذ الـدین    ،له وحنو ذلك، ألنه ظامل متعـدي منابـذ  
بل جيب إظهـار العـداوة    ،وأظهر العداوة فال جيوز مساعدته

یكـن كـذلك    إذا مل يءلكن الش ،له كما أظهر لنا العداوة
 إذا كان مسامل يف حالة، فكیف تعامله تظلمه تتعدى علیـه؟ 

لك أن من الناس من جيفو ویـوادهم والعیـاذ   مثل ما ذكرت 
باهللا ویوالیهم مثـل مـا ذكـرت یقـرهبم ویسـكنهم يف أفضـل       

إذا أتى املسلم ما أكرمه وإذا أتى هـذا أكرمـه    ،املساكن
لكـن أجـل هـذا     ،ألجل نظره إلیه ولیس ألجل مصلحة دنیویة

و هذا بریطاني وهذا كذا وحنـو ذلـك، وهـذا    مثال أمریكي أ
اع املـواالة  مـا ذكـرت هـذه مـن أنـو     مثـل   ،الشك أنه ضال

فـال جيـوز للمسـلم أن    ة، ، املواالة حمرمـ واملواالة هذه حمرمة
ومن یفعله ِمنكم فقد ضل یلقي املودة للكفار قال جل وعال ﴿

 ].1:املمتحنة[﴾سواَء السبیل
 ]سؤال غري مسموع [ ..........

 .ال، العبید ختتلف أحكامهم
سؤال غري مسموع، واآلیة املقصـودة هـي اآلیـة    [ .......

 ]األوىل من سورة املمتحنة
غري منسوخة هذا الذي علیـه فتـوى أهـل     أاال الصواب 
ف وأدركنا واآلن املشایخ كالشیخ عبد العزیز رالعلم ممن نع

بن باز مسعته مرارا یذكر هذا الذي أنا نقلته عنـه وهـو   
اآلیة هذه  أنماء لند العتلخیص لكالمه ن هذا هو املعروف ع

ألننا يف حالة غري احلاالت تلك ن وتعرف أن هذه لیست مبنسوخة 
اآلیة نزوهلا متأخر، یعين نـزول السـورة يف أي سـنة؟ قبـل     

ألن حاطـب ابـن أبـي    ؛ فتح مكة، یعين نزوهلا متأخر؛ الفتح
بلتعة رضي اهللا عنه أسر للمشركني خبرب رسول اهللا صلى اهللا علیه 
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منه ما حصل ونزلت تلك االیات العظیمـة ، واهللا   وسلم وحصل

 .املستعان
 ]سؤال غري مسموع......... [

هؤالء اهلندوس فیهم بالء آخر وهـو أـم یظهـرون شـعار     
الكفر يف دیار املسلمني اليت هي لبس العمامة هذه شعار مـن  

ألـا   ؛لبسها على هذا النحو كلـبس الصـلیب   ،شعار الكفر
النصراني ال جيب یعين یـأتي   نوكما أ ،شعار من شعار الكفر

وغريها یظهر لباس النصارى اخلاص أواحد راهب جلزیرة العرب 
أن هـذا مـن    ما فیه شـك  ،هبم مثل لباس الرهبان وحنو ذلك

إذا ذهبت اآلن جتـدهم والعیـاذ بـاهللا     وكذلك هؤالء ،احملرمات
الـتخلص  ر سنسأل اهللا جل وعال أن یب ،وهذا من البالء العام

 .هؤالء مجیعامن 
 ]سؤال غري مسموع............ [

معاملتـهم   ؛هذا أصـل  ،حنن ذكرنا أم یعاملون بالعدل
إذا مر املؤمن يف الطریق یعين على رجلیـه لـیس يف    ،بالعدل
واإلسـالم   ،ألن الـدار دراه  ؛هذا له وسط الطریق ،السیارة

إذا « ،یعلو ویعلى علیه والكفـار هلـم جنبـات يف الطریـق    
هلـم   وایعين ال تفسح» هم يف طریق فاضطروهم إىل أضیقهلقیتمو

 ،یعين ميشي املسلم يف صدر الطریق ویرتك ألولئك جنبات الطریق
مثل اآلن واحد ذهب إىل املستشفى فیـه مـثال طریـق طویـل يف     

 ،هذا ال سیوغ ،یأتي مسلم مثال ميشي يف جنب اجلدار ،املستشفى
شي يف الوسط وإذا هذا الذي جاء فیه مثل هذا احلدیث أنك مت

أتى مشرك أو كافر نصراني أو حنوه وحتققت أن هذا مشرك أو 
مبعىن أنك ال تفسح لـه متشـي    ،نصراني فإنك تضطره إىل أضیقه

 »تضطره إىل أضـیقه «وترتكه هو الذي یذهب إىل أضیق الطریق 
ال  ،أنك متشي يف وسط الطریق وهو خيتار الطریـق الضـیق  یعين 

وهذا لیس مما ینـايف   ،ال جيوز ذلك ،لمتفسح له تعامله كاملس
بل هذا من مقتضى العدل ألن اإلسالم یعلـو وال یعـال    ،العدل
وألنه يف دار اإلسالم ال یكـرم   ؛وألن املسلم أحق بداره ؛علیه

فإذا جعلت له وسط الطریق وأخذت بنیـات   ،كافر على مسلم
الطریق فهذا من نوع إكرام له وهذا ینايف العدل لكن إذا 

وجعلـت أضـیق    ا أخذت وسط الطریـق كمـا قـال الـنيب     أن
الطریق لذلك املشرك ولـذلك الكـافر قـد امتثلـت وأخـذت      

  .بالعدل
اني روإذا قال املشرك السالم علـیكم كـافر یهـودي نصـ    

ا احلدیث أهل العلـم لـه   هذ »فقولوا وعلیك« وقال النيب 
 :فیه نظران

العدل  أّن ، ویقولأن یأخذوا بأصل العدل :النظر األول
فقـال   ،يف رد التحیة خاصـة عامة وأصل أمر اهللا جل وعال به 

وإَذا حییــتم بتِحیــٍة فحیــوا بَأحســن ِمنهــا َأو ﴿جــل وعــال 
يف ) فحیوا بَأحسـن ِمنهـا َأو ردوهـا   (، ]86:النساء[﴾ردوها

اخلیـار  املسلم أو الكافر أو ألحدمها إذا كان املسلم فأنت ب
أما  .حتیي بأحسن منها أو تردها أما إذا كان كافر فیقول

العلم علیك أن تردها  أهلفیقول طائفة من  إذا كان كافر
كما هي وهلذا یذهب شیخ اإلسالم ابن تیمیة وابن القیم فقد 

 :فقـال  ”أحكـام أهـل الذمـة   “فصل يف هذه املسألة يف كتاب 
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املسـلم أن یـرد   والكافر إذا قال السالم علیكم فیجب على 

یقول إن احلدیث الذي  ،فیقول وعلیكم السالم ،علیه بالعدل
قال فیه النيب علیه الصالة والسالم إذا قال لكـم الیهـود   

قـال لـه سـبب ألن الیهـود      ،السالم علیكم فقولوا وعلیكم
فما منع بقوله وعلـیكم السـالم إال    ،یقولون السام علیكم

وإمنـا   ،مل یعامل بالعدلاملؤمن إذا قال وعلیكم السالم  أّن
عامل باألحسن ألن ذلك یقول السام یعين املـوت وأنـت تقـول    

إذا قلـت   ،فأنت أكرمته ما عاملته بالعدل ،علیكم السالم
 :قـال  ،وهذا هو ما أمـر اهللا بـه   ،وعلیكم عاملته بالعدل

 ،علـیكم  -واضـحة -فإذا حتققت من كافر أنه قـال السـالم    
، اىل تبعا لشـیخه شـیخ اإلسـالم   یقول ابن القیم رمحه اهللا تع

ألن هـذا معاملـة    ،تقول جمیبا مبثله وعلیكم السـالم  :یقول
 .بالعدل

ألكثر أهل العلـم ویقولـون أكثـر أهـل      :خروالقول اآل
العلم ویقولون أن ظاهر احلدیث وإن كانت العلة ظـاهرة يف  

تكون . فیقولوا وعلیكم ؛السبب لكنه خرج خمرج األمر العام
  .یكون اقتصار احلكم على هذه العلة العلة وردت ال

وهذا هو الصواب، بأنك إذا قابلـك النصـراني فتقـول    
 .وعلیكم سواء قال السالم أو قال السام

 :ومشاخينا هنا حفظهم اهللا تعاىل ونفعنا بعلومهم
وهـو مساحـة الشـیخ عبـد      ،منهم من یفيت بظاهر احلدیث 

 .العزیز بن باز حفظه اهللا یقول تقولوا وعلیكم
ومنهم من یفيت بكالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة وابن القیم 

 .وهي فتوى فضیلة الشیخ حممد بن عثیمني حفظه اهللا
ومن رام إىل  .إذن هذه املسألة ال تشكل على أصل املسألة

البـن   ”أحكـام أهـل الذمـة   “زیادة تفصیل فلريجع إىل كتاب 
 .القیم وقد أطنب فیها

إیاكم وصلى اهللا وسلم على خنتم هبذا أسأل اهللا أن ینفعين و
 )42(نبینا حممد

 ]املنت[
تصـنیف الكتـب الباطلـة    ) املسألة السابعة والعشرون(

ونســبتها إىل اهللا كقولــه ﴿فویــل ِللــِذین یكتبــون الِكتــاب 
 .اآلیة]79:البقرة[بَأیِدیهم ُثم یقولون هَذا ِمن ِعنِد اللِه﴾

أم ال یقبلون من احلق إال ) عشروناملسألة الثامنة وال(
الــذي مــع طائفتــهم كقولــه ﴿قــالوا نــؤِمن بمــا ُأنــزل  

 ].91:البقرة[علینا﴾
أم مع ذلك ال یعلمون مبا ) املسألة التاسعة والعشرون(

﴿قـل فِلـم   كما نبه اهللا تعاىل علیه بقوله  ،تقوله طائفتهم
ن قبــــل إن كنــــتم تقتلــــون َأنبیــــاَء اللــــِه ِمــــ

  ].91:البقرة[مؤِمِنني﴾
وهي من عجائب آیات اهللا أم ملا تركوا وصیة ) الثالثون(

اهللا باالجتماع وارتكبوا ما ى اهللا عنه من االفرتاق، صار كل 
 .حزب مبا لدیهم فرحني

 ]الشرح[

                                                
 .انتهى الشریط السادس )42(
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كـل ِحـزب بمـا    خرب صار اآلیة ﴿) فرحني(املسألة الثالثون 

 .، هنا فرحني خرب صار، منصوب )43(﴾هم فرحونلدی
والصـالة   ،بسم اهللا الرمحن الـرحیم، احلمـد هللا رب العـاملني   

 .والسالم على نبینا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أما بعد

أن هذا الدرس هو آخـر هـذه الـدروس ألجـل قـرب       سننبه
 ،االختبارات وحاجـة األخـوة الطـالب للمراجعـة وحنـو ذلـك      

فیكـون بعـد    ،عـد اإلعـالن عـن ذلـك    بستأنف إن شاء اهللا فی
االختبارات أو بعد العطلة اهللا أعلم لكن نعلن إن شـاء اهللا  

 .االستئناف
أهـل اجلاهلیـة أـم    فعله من ما  هذه املسائل أوهلا أّن

وذلـك   ،صنفوا الكتب الباطلـة ونسـبوها إىل اهللا جـل وعـال    
 : التصنیف للكتب الباطلة كان منهم على قسمني

ل وعـال  أم صنفوا يف املكتب املنزلـة علـى اهللا جـ   : األول
یعين جعلوا الكتب اليت أنزل اهللا جـل   ؛زادوها فیهاأشیاء و

واإلجنیل جعلوها مزیدة فصنفوا فیها أشیاء , التوراة, وعال
هـذه األشـیاء   , زادوها ونسبوها إىل ذلـك الكتـاب املنـزل   

هذا النوع داخل  فیصري ، ومن اإلجنیل قالوا هي من التوراة
, حتریفا لفظیـا حتت حتریف الكتب املنزلة من عند اهللا جل وعال 

 .عين بالزیادةی
أم صنفوا كتب لیست من الكتب املنزلة : القسم الثاني

ولكنهم جعلوها من اهللا جـل   ،ومل یضیفوها إىل الكتب املنزلة
وعال ألا كالشرح هلا أو كالبیان أو أضـافها املصـنفون إىل   

وهـذا حصـل يف    ،نزل اهللا جل وعال وما أخـرب بـه رسـوله   ما أ
 .الیهود والنصارى

فویل ِللِذین ﴿يف قوله  أما الیهود فكما أخرب اهللا جل وعال
ــن ِعنــِد   ــم یقولــون هــَذا ِم یكتبــون الِكتــاب بَأیــِدیهم ُث

الیهود من علمـائهم وأحبـارهم مـن    ف ،]79:البقرة[﴾اللِه
التوراة املوجودة الیـوم لیسـت   ف, يف التوراة أشیاء أضاف

بل فیها مما هو من كالمه مما أوحـاه   ،كلها كالم اهللا جل وعال
هو من ما أضافه علمـائهم   ومنها وهو الكثري ما ،إىل موسى
  .لیهودهذا نوع وقع فیه ا, فنسبوا ذلك إىل اهللا ،وأحبارهم

حا لنصـوص  صنفوا شرأم  يوكذلك وقعوا يف النوع الثان
أو ملا جاء به موسى وجعلوا فیـه أشـیاء حللـوا    التوراة 

 وافرتوا فیهـا علـى اهللا جـل    الالفیها حراما وحرموا فیها ح
عندهم  الیوموهذه موجودة  ،وعال ونسبوا تلك الكتب إىل اهللا

وهـذا   ،مبا یسمونه باملشنة والزمارة وهي قسـما التلمـود  
ن صـنیع علمـاءهم   ألنـه مـ   ؛منسوب إىل اهللا جل وعـال عنـدهم  

ه املـراد بقولـه   لوهذا لع ،سهم للتوراةییقدسون ذلك تقد
فویل ِللِذین یكتبون الِكتاب بَأیِدیهم ُثم یقولون هَذا ِمـن  ﴿

فهـم   ،]79:البقـرة [﴾ِعنِد اللِه ِلیْشتروا بِه َثمنـا قِلیلـا  
لتوارة ما لـیس  يف اا افرتوا على اهللا جل وعال حیث أم زادو

منها وافرتوا على اهللا جل وعال حیث إم جعلـوا اجتـهاداهتم   
 ،اليت لیس هلا أصل يف شـریعتهم وال يف دینـهم وال يف عقیـدهتم   

وهذه اخلصلة عنـد الیهـود    ،جعلوها منسوبة إىل اهللا جل وعال

                                                
 .32:، الروم53:املؤمنون )43(



105 شرح مسائل اجلاهلية
ألن  ؛مل تكن عند العرب عند مشركي العـرب ذلـك   ،والنصارى

ن لیسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة مشركي العرب أمیو
وقعـوا فیهـا    فهذه من اخلصال الـيت  ،وإمنا یسمعون األخبار

  .جاهلي الیهود والنصارى
فالكتـب   ،وهذه جاءت ودخلت يف هذه األمة بأوسع املداخل

وصنفها أناس من هـذه األمـة كـثري     ،اليت صنفت يف هذه األمة
ف فیـه الشـرع   یعـين ممـا حـر    ؛منها كان من القسم الثاني

أنه دینه وأنه ب وحرفت فیه العقیدة ونسب ذلك إىل النيب 
  .عقیدته وأنه ما جيب أن یلتزمه املسلم

أما القسم األول وهو حتریف القرآن فهـذا الشـك أنـه مل    
ألن اهللا جــل وعــال حفــظ هــذا القــرآن مــن الزیــادة  ؛یقــع

ذلـك األمـة    حفظه من أن ینسب إلیه شيء وتقـر  ،والنقصان
یـنقص منـه أو   عن أن هذا حفظ القرآن  ،ون هذا بینهمویك

معلوم أن عند الروافض وبعض الفرق الضالة  ،أن یزاد فیه
إمـا بنسـبتها    ،نسخ من مصاحف هلم جيعلوا مضاهیة للقرآن

ن إویقولون  ،للقرآن كما یسمي الروافض مصحف فاطمة بذلك
 وتقول طائفـة منـهم   ،املصحف املوجود الیوم هو ثلث املصحف

وآخـرون مـن هـذه األمـة أیضـا       ،ثلث ما أنزل على حممد 
جعلوا هلم كتابا یضاهون به القرآن كما عند الدروز وعند 
النصريیة فلهم كتب یضاهون هبا القرآن وقد وقفت على شـيء  
من تلك الكتب فیها مضاهات للقرآن وتقسیمات وآیات علـى  

عـض  عنـد ب لكن هذا إمنا هـو   .حد تعبريهم مسجوعة وحنو ذلك
تلك الطوائف لیس شائعا وهو یصدق علیه أم شـاهبوا فیـه   

لكـن هـذا لـیس     ،الیهود ألم فعلوا مثل ما فعـل أولئـك  
  .البالد يف األمة كبريا به

وإمنا البالء يف األمة كان كـبريا بالقسـم الثـاني وهـو     
تصنیف الكتب الباطلة كما ذكر الشیخ رمحه اهللا تعاىل ونسبة 

 أنـه ملـا    فإذا تأملـت وجـدت   ،جل وعالتلك الكتب على اهللا 
زمن االبتداع وعال مناره وقویت شوكته فصنفوا كتبا ] ظهر[

كان السلف الصاحل یأنفون من التصنیف ویبتعدون عن  ،كثرية
 ،التصنیف قدر اإلمكان رغبة يف أن یبقى العلـم يف الصـدور  

مبـا نقـل عـن     ؛وا يف التصنیف مبا نقل عن السـلف ؤحىت ابتد
 ،مبـا نقـل عـن التـابعني     ،مبا نقل عـن الصـحابة   ،النيب 

وكانوا یقتصرون على ذلك رغبة يف إبقاء صلة األمة مبا كان 
 ،ومستهم وحنو ذلـك علیه سلفها يف كالمهم ويف هدیهم ويف دّلهم 

باألسانید الـيت تنقـل   فكان علماء األمة یصنفون التصانیف 
تبـع  األخبار واآلثار عن الصحابة أو عن التـابعني أو عـن   

وكان منهم طائفة یعين من سلف هذه األمة من كان  ،التابعني
مـن دفـن   بـل إن منـهم    ،ه التصنیف كاإلمام أمحد وحنوهیكر

كتبه رغبة يف بقاء الصلة ملا كان علیه الصـحابة أقـواهلم   
 .وحنو ذلكجتهاداهتم اوهدیهم و

 ،احتاج النـاس إىل الكتـب   ،احتاج الناس إىل التصانیف
ومـن أوائـل    ،بالتصنیف حبسب احلاجة لذلكفبدأ أهل العلم 
ة الشافعي رمحه اهللا تعاىل ملا صنف كتـاب  ءمن صنف كتبا مبتد

الرسالة فیه حجج وفیه دالئـل ألصـول السـلف وأصـول أهـل      
ستدالل، كذلك صنف الشافعي كتـاب األم ملـا   االيف یعين السنة 
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ویذكر يف كل مسـألة   ،صنف كتاب األم يف الفقه, ذهب إىل مصر

یعين استنباطه فیهـا كیـف اسـتنبط    –إما  ،نباطه منهااست
 ،إما من قرآن أو من سنة أو من قول صاحب وحنو ذلـك  -ذلك

ن تلـك الكتـب   هذه من جهة أهل السنة مقـرر ألـم یصـنفو   
وما  لكتاب اهللا جل وعال وسنة النيب   تفسريا وشرحا وبیانا

مـن   ، ومـا كان علیه سلف األمة من أقوال، ما نقـل عنـهم  
یقول  وهلذا ،هم من أفعال وهدي وحنو ذلكوال وما نقل عنأق

الشیخ سلیمان بن عبد اهللا رمحه اهللا يف كتابه تیسـري العزیـز   
حتاج إلیها يف بیان معـاني  إمنا كتب أهل العلم یو: احلمید

وإذا  ،الكتاب والسنة ويف الوصول إىل فهم الكتاب والسـنة 
لعلـم حینمـا   فأهـل ا  .كانت ال توصل إىل ذلك فهي مذمومـة 

أسـانید وآثـار إمنـا    یعين لیس فیها هي صنفوا الكتب اليت 
یرومون هبـا فقـه الكتـاب والسـنة وفهـم نصـوص الكتـاب        

وصنف الفقهاء كتبـهم وأهـل العقائـد عقائـدهم      ،والسنة
ن تلك مستنبطة مـن الكتـاب   املختصرة وأخلوها من األدلة أل

 العقیدة والسنة حبسب يف الفقه اجتهاد املصنف الذي صنف ويف
  .حبسب ما نقل هلم من عقیدة السلف الصاحل

هذا الذي فعله أهـل السـنة وتتـابعوا فیـه بتصـنیف      
غوب فیه ألنه به یسرت سبل االسـتفادة  رالكتب هذا حممود وم

 . وقرب العلم يف كل عصر ألهله ،من العلم
 ،ما الذي فعل أهـل الضـالل؟ صـنفوا الكتـب الباطلـة     

ال یـذكرون فیهـا    ،فیها رأیهـم  صنفوا الكتب اليت یذكرون
یذكرون ذلك الرأي مستندة على أدلـة   وال ،األدلة الشرعیة

ومنها كتـب   ،فأول ما صنف أولئك مسوا بأهل الرأي ،شرعیة
هلـالل بـن مسـلم الـرأي،      ”كتاب الوقف“اآلن موجودة مثال 

أرأیـت إن  : فإذا تأملته وجدت أنه أسـئلة  ،مطبوع موجود
سائل يف الوقف كلها من بـاب طـرح   م ،كان كذا فاجلواب كذا

وهذا مما اشتد فیـه   ،مث اجلواب علیها أرأیتاملسائل بقوله 
السلف الصاحل یعين األئمة يف إنكار تصنیف الكتب علـى هـذا   

 ،ت ما كان على هذا النحـو میعين كتب الرأي اليت ُذ ؛النحو
  .لكم وحنوه من الكتب مثل كتاب هذا الذي ذكرت

لـه   اخرى فهـي إذا كـان اسـتنباطه   أما كتب الفقه األ
 .أصوله وله أدلته فإا ال تدخل يف ذلك الذي وا عنه

فإـا كمـا ذكـرت مث    صـنفوها  البدع اليت  أهلأما كتب  
صـنفت ونسـبت إىل    أـا  رجعت للكالم على الفقه كما ذكـرت 

فمنهم من صنف تفاسري جعل فیهـا   ،نسبت إىل السنة ،القرآن
تفسـريا   ،لاِتـ َقالتجسـیم كتفسـري م  التجسیم، جيعـل عقیـدة   

للقرآن ففسر القرآن ففي كل آیات الصـفات جعلـها دالـة    
ألنه یعتقد التجسـیم وینسـب هـذا إىل أنـه      ؛على التمثیل
األمـة شـاهبت   هذه هذا من جنس ما شاركت به  ،تفسري للقرآن
أهـل البـدع والضـالالت     االعتـزال كـذلك أهـل    ،به الیهود

اجلربیـة إىل آخـره    ،القدریـة  ،جئةاملر ،املختلفة من الفرق
یعـين   ؛هذه الكتب كل ینسبها إىل اهللا جل وعـال  ،صنفوا كتبا

 یقـول هـذا هـو الـذي أمـر اهللا جـل وعـال        ،اإلسالمإىل دین 
 ،باإلميـان بـه   باعتقاده هذا هو الـذي أمـر اهللا جـل وعـال    
أـم صـنفوا    ؛فنسبوها إىل اهللا جل وعال بالنسـبة الثانیـة  

وهـذا الشـك    ،و الدین والعقیدة والشـرع وقالوا إن هذا ه
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ألنه مل یذكروا من الدالئل علیه من كالم اهللا  ، ِلم؟أنه باطل

علـم أن فهـم   وكالم الصحابة ما بـه ی  جل وعال كالم النيب 
فإم ذكروا أشیاء خمالفـة ملـا كـان     ،ذلك الذي صنف صحیح
ون إذن قد خالفوا األوائل وملا نفیكو ،علیه سلف هذه األمة

الفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إىل الشـرع نسـبوها إىل   خ
فكـانوا بـذلك مصـنفني للكتـب الباطلـة ومشـاهبني        ،اإلسالم

كـل مـن    ،یعين إىل دینه ؛للیهود ناسبني ذلك إىل اهللا جل وعال
  .كان من أهل البدع ومن أهل الضالل كذلك

فصنفت  ،حىت وصل األمر إىل وقت الشیخ اإلمام رمحه اهللا تعاىل
الكتب اليت فیها إبطال للدین الذي جاء بـه الـنيب علیـه    

صنفت الكتب يف بیان أن االستغاثة باألموات  ،الصالة والسالم
سـب ذلـك إىل سـلف    وُن ،إلیهم أن هذا أمر مطلوب وااللتجاء
نسب ذلك إىل اإلسالم وقالوا  ،نسب ذلك إىل األدلة ،هذه األمة

الناجیـة كمـا    إن هذا هو احلق الذي علیه اعتقاد الفرقة
صــنفت الكتــب الباطلــة يف البــدع وجعلــت تلــك  ،یزعمــون

منسوبة إىل النيب  ،املصنفات منسوبة إىل ما كان علبه السلف
 ،     فمثال یصنف بعضهم يف حتسني بعـض البـدع ویسـتدل علیهـا

من سن يف اإلسالم سنة حسنة «بقول النيب علیه الصالة والسالم 
فیجعل تلك  ،»وم القیامةفله أجرها وأجر من عمل هبا إىل ی
هبـا منسـوبة إىل    بااللتزامالبدع اليت أحدثها أو اليت أمر 

وهـذا قـد شـاهبوا فیـه      ،ا داخلة يف عموم كالمهأل النيب 
قائمـا   مالیهود ألم اسـتدلوا باملتشـابه أو كـان هـواه    

وأهـل السـنة السـلف    . علـى هـواهم   الفجعلوا الدلیل منز
الدلیل أوال مث  ،مث یستنبطون منهالصاحل جيعلون الدلیل أوال 

ما یساعده أو ن م اهلوى مث یبحث عأما أن یقد ،یستنبط منه
ا طریقة أهل األهواء الـذین صـنفوا تلـك    هذ ما یدل علیه

 .الكتب الباطلة
يف مسائل التوسل يف بیان أن شك أهل اجلاهلیة إمنا كـان  

ى، من یعين من الصاحلني، من املوت ؛بعبادة األصنام دون غريها
صنفت مصنفات يف ذلك يف وقـت الشـیخ    ،القبور وحنو ذلك أهل

، نسبوها إىل دین ونسبوها إىل النيب  ،وعارضوا هبا الدعوة
 فـروع املسائل اليت بعدها بیان لبعض  كما سیأتي يف ،اإلسالم

 .ما عملوا
 أهلالقرن كذلك یأتي مجع من  يف هذا الزمن أیضا يف هذا

قـدح يف أذهـام أفكـار وآراء    وین ،التفكري وأهـل الفكـر  
، وینسـبوا إىل الـدین   ،وینسبوا إىل اهللا جل وعال ،وتومهات

؟ ما الربهان على ما ذكـرت؟ ال حجـة وال   ما احلجة فیما قلت
 ،یقولون هـذا هـو اإلسـالم    ،برهان وینسبون ذلك إىل اإلسالم

البد للعامل أو للمصنف أنـه إذا ذكـر رأیـا أو فكـرا أن     
ن یذكر ما اعتمـد علیـه خاصـة إذا كانـت     أ ،یذكر دلیله

أما أن یكون رأیا جمـردا وتنسـبه    ،أفكار جدیدة وحنو ذلك
فهذا والشك أنه نوع من تصنیف الكتب الباطلـة   ،إىل اإلسالم

  .ونسبتها إىل اهللا جل وعال
 نمثل املصنفات يف هذا العصر اليت بعضها یتكلم مـثال عـ  

م علـى احلـالل واحلـرام    بعضهم یتكل ،یقول اهللا جل جالله ،اهللا
بعضها فیه تعايل أیضا هذا هـو   ،یقول هذا حالل وهذا حرام
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هـذه كلـها إذا مل تكـن مدللـة باألدلـة       ،اإلسالم وحنو ذلك

الشرعیة من القرآن أو السنة الصحیحة فإا تكون من مجلة 
تصنیف الكتب الباطلة اليت شاهبت فیها هذه األمـة الیهـود   

  .والنصارى
ألة اليت ذكرها الشیخ رمحه اهللا فیها النهي إذن هذه املس

ا كـان علیـه   ممـ قدام على تصنیف الكتب بدون مستند عن اإل
 ،أئمة السلف الصاحل من الصـحابة والتـابعني ومـن بعـدهم    

دلة الشرعیة من الكتاب والسنة وأقوال األبدون مستند من 
وإذا كـان   ،ألن التصنیف إمنـا هـو للحاجـة    ؛السلف الصاحل

  .من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلةكذلك فكل 
ون دیـن  ظـ وهلذا كان أئمة الـدعوة رمحهـم اهللا تعـاىل حيف   

الناس بأن ال یدخلوا الكتب اليت فیها فساد عقدي أو فساد 
أما اآلن فقـد توسـع النـاس حـىت صـارت       ،فقهي أو حنو ذلك

النـاس  الكتب اليت كانت من قبل ال ترى صارت اآلن موجـودة  
فیه : تفسري الفخر الرازي الذي قیل فیهن مثل مم ،ایقتنو

وفـاذة إال   ةمل یدع ال شـاذ  :وقیل فیه .كل شيء إال التفسري
هذا التفسري كان ینهر عنه هبذه البالد ألنه ینسـب   .أوردها

وهـو كلـه يف عقائـد     ،ألنه تفسري هللا جل وعال ؛إىل اهللا جل وعال
النجـوم   بأحوالوعنایة بل إن بعضه فیه تنجیم  ،املتكلمني

، كتـب املبتدعـة علـى    الرازي كان یعتين بذلك و ذلك ألّنوحن
مى الناس من ذلـك مـن أن یقتنوهـا    حياختالف أنواعها كان 

وإىل  ،وأن تكون بني أیدیهم مثل مثال كتاب الفتوحات املكیة
وذلـك   ،بعـض املكتبـات  الیوم ممنوع ولكن أحیانا یوجـد يف  

  .عةحلمایة الناس من مثل هذه املبتد
من أواخر ما صنع يف ذلك ما صدر من مساحة الشـیخ عبـد   
 العزیز حفظه اهللا من منع تداول كتب الصـابوني يف التفسـري  

مل؟ ألا من جنس مـا ذكـره الشـیخ رمحـه اهللا يف هـذه       أیضا،
ة ذلك إىل كتاب اهللا جل وعـال  بسناملسألة ألن تصنیف التفسري و

التفسري هـو نسـبة   تصنیف  ،هذا شعبة من شعب أهل اجلاهلیة
تلك التفاسري الباطلة إىل كتاب اهللا جل وعال هـو شـعبة مـن    

تناقلـه  شعب أهل اجلاهلیة، فال یكون يف التفسري الذي یسوغ 
بني الناس ویسوغ قراءته إال ما فیه حق إال ما فیه بعد من 

أما ما كان فیه ذلك جيب أن یبعد  ،طرق أهل البدع والضالل
نـه ألنـه قـد حيـدث الضـالل يف أصـل       الناس عنه وال ميكنوا م

ألن املتكلم یفسـر القـرآن فیكـون     ؛اء ذلكاالعتقاد من جر
 ،انا أن هذا التفسري هو موضحا لكالم اهللا جل وعـال ظالقارئ 

 )44(يف ذلـك التفسـري مسـتدل   یعـين  فیعتقد أنـه مسـتدل بـه    
مستدل بالنسبة فیه فیقع اخللط والبالء وقع  ،بالقرآن فیه

 .ذلك كثريا
أـم ال یقبلـون مـن احلـق إال     (وهي سألة اليت تلیها امل

الــذي مــع طائفتــهم كقولــه ﴿قــالوا نــؤِمن بمــا ُأنــزل  
 .هذه قاهلا الیهود].) 91:البقرة[علینا﴾

ال (هـي مكتوبـة هنـا    ) ال یقبلـون (الصحیح ) قبلونیال (
أم ال یقبلون من احلـق  ( ،)ال یقبلون(لكن الصحیح) یعقلون

قالوا نؤِمن بما ُأنـزل  ( قال تعاىل ،)مع طائفتهم إال الذي

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشریط السابع)44(
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نـؤِمن بمـا ُأنـزل علینـا     ﴿الیهـود قـالوا   یعـين   )علینا

ــا     ــدقا ِلمـ ــق مصـ ــو الحـ ــا وراَءه وهـ ــرون بمـ ویكفـ
الیهود قالوا ال نـؤمن إال مبـا أنـزل     ،]91:البقرة[﴾معهم
نـؤِمن بمـا   ( ،وكان ذلك برهانا ،تهمكانت هذه حج ،علینا

فلما كان أمرهم  ،أما ما وراءه فال نؤمن به )ُأنزل علینا
كان مما حيتج به علیهم أنه قد جاء يف التوراة وصـف   ،كذلك

 ،هذا هـو الـذي أنـزل علـیهم     ،النيب علیه الصالة والسالم
ما  لذلك سیأتي يف املسألة اليت تلیها أم كانوا ال یعلمون

یقولون  ،یعين أكثرهم ال یعلم ما يف كتبهم ؛تقوله طائفتهم
ال نؤمن إال مبا أنزل على طائفتنا ومع ذلك ال یعلمـون مـا   

 ،وصف وصفا تامـا يف التـوراة ويف اإلجنیـل    النيب ف, عندهم
, إال مبـا أنـزل علینـا    فحرفوا ذلك الوصف وقالوا ال نؤمن

فلم یؤمنوا  ،لیكمفآمنوا مبا أنزل ع ،موجودة صفة النيب 
  .بذلك

م عیسى علیه السـالم بـالنيب   هبشر, كذلك النصارى بشروا
بشرهم بنيب یأتي امسه أمحد وهو منصوص  ،علیه الصالة والسالم
رنابا املوجود املطبـوع اآلن وهـي نسـخة    على ذلك يف اجنیل ب

نفیسة من اإلجنیل والنصارى ال یقـرون بنسـبة ذلـك اإلجنیـل     
اجیلـهم أربعـة أمـا إجنیـل برنابـا      ویقولـون أن  ،إلیهم

رانیة ویقولون هذا فیه مـا فیـه   فینفون لنسبته إيل النص
إىل آخره وكان قـد وجـده الشـیخ    , تلف وإما غري مقرخمإما 

ة بلغة أخـرى  حممد رشید رضا يف أحد املكاتب يف إیطالیا نسخ
فرتمجه إىل العربیة وطبعـه فیـه البشـارة بـالنيب      ،التینیة

مل یؤمنـوا بـذلك مـع أـم یقولـون       ،سالمعلیه الصالة وال
 .)نؤِمن بما ُأنزل علینا(

عـوام   فتجد أّن ،كثريةهؤالء شاركهم طوائف من هذه األمة 
أهل املذاهب الفقهیة مثال یقولون ال نـؤمن إال مبـا جـاء يف    

, وهذا كثر يف هذه األمة خاصة يف العصور املتـأخرة  ،مذهبنا
ل مفتیا یقـول أفـتين علـى مـذهب     فتجد أن السائل إذا سأ

أفـتين علـى مـذهب    , أفتين على مذهب اإلمام أمحـد , الشافعي
وهـذا  . ذهبألني على هـذا املـ  : مل؟ قال ،اإلمام أبي حنیفة

شیخ اإلسالم ابن تیمیة حیث یأتیه من  جتدونه كثريا يف فتاوى
أفتنا على مذهب , فیقول أفتنا على مذهب الشافعي ،یسأله
  .كذا

كان يف وقـت الشـیخ رمحـه اهللا    هذا كثر يف الناس  وألجل أن
بعض املفتني حيفظون كتبا يف املذاهب األربعة فیأتیهم السائل 

یـأتي آخـر    ،فیفتیهم .أفتنا على املذهب الشافعي: فیقول
فكـان   وهكـذا، , مذهب أبي حنیفة فیفتیه فیقول أفتين على

ربعة بعض املفتني يف وقت الشیخ وقبله یفتون على املذاهب األ
تـؤمن إال بنـا    مل؟ ألن كل طائفة ال, ویعدون أن هذا مفخرة

وهذا الشك أنه , خرین یقولون ال نؤمن بهعندها أما عند اآل
ألن الواجب على املفيت أن یكون يف فتواه مفتیـا مبـا    ؛باطل

 ،مبا یعتقد أنه ینجیه بني یدي اهللا جل وعال, یعتقد أنه احلق
شیخ منصور رمحـه اهللا تعـاىل   ال ؛مثل ما ذكر منصور البهوتي

ح املنتهى  ولكشاف القناع ولكتـب  املصنف للروض املربع وشر
تفىت يف مسألة فأفىت فیها بفتوى فقیل لـه إن  سكثرية فإنه ُا
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 ،هذه الفتوى خمالفة ملـا ذكرتـه يف كتابـك كشـاف القنـاع     

وأما ما أفتیت به فهذا ما  ،ذاك ذكرنا فیه املذهب :فقال
لواجب، التصنیف تبني املسائل بأدلتـها  وهذا هو ا .أعتقده

هذا هو الطریقـة   ،على مذهب معني للتعلیم لتصویر املسائل
 ،أما املفيت فإنه یفيت مبا یعلم أنه احلق ،العلمیة الصحیحة

مبا علیـه   ،یعين مبا عنده-ال یؤمن مبا أنزل إلیه فقط ویرتك 
 .ویرتك البقیة بل ینظر وجيتهد يف احلق -طائفته

باضـي مـثال إذا   اال ؛ع كذلك جتد أن اخلارجي مثالأهل البد
طیـب   ،یقول لك أنا ال أومن إال مبا علیـه مشـاخينا   ،سألته

أولو كانوا على باطل؟ أهـل البـدع واخلرافـات ال بـد أن     
أسأل علماءنا، طیب إذا سألت علماءك شوف الـدلیل معهـم   

؟ البـد أن تتحـرى   عهم حجة أقوى من حجـة اآلخـر أم ال  هل م
 .احلق
 ،أصبحت هذه الظاهرة موجودة يف املسلمني يف أوسع األبوابف

أن كل أهل مذهب إما مذهب فقهي أو عقدي یقولون نؤمن مبا 
فكـانوا مـن    ،عند طائفتنا وال یتحرون احلق ال یبحثون عنه

 جنس أولئك الذین مل یتحروا احلق الـذي جـاء بـه الـنيب     
 .وإمنا قنعوا مبا عندهم

یعين سـبب  -ه اهللا ملا قام بالدعوة يف وقت إمام الدعوة رمح
واجهه فقهاء  ،واجهه هؤالء ،واجهه هؤالء -ذكر هذه املسألة

الشافعیة مـثال رمحهـم اهللا تعـاىل بـأن قـالوا إن متـأخري       
مثال من جواز بعض املسائل اليت -الشافعیة قالوا كذا وكذا 

كان ینهى عنها والتسمح يف بعض البدع اليت كان ینهى عنها 
بعض املسائل یقول هـو إـا حـرام یقولـون نـص       -وحنو ذلك

علماؤنا على الكراهة وحنو ذلك، فعارضه كل ذي مـذهب مبـا   
 :بأمرین علیه مذهب أصحابه فكان رمحه اهللا تعاىل یناقش كال

أن مـن   -كما سـیأتي -أنه یذكر ما علیه طائفته : األول
ا كالم الشافعیة مثال من كالم احلنفیة، من كالم املالكیة، مـ 

لكنـهم ال یعلمـون مبـا كانـت      ،هو فیه بیان احلق للمسألة
 .ال یعلمون مبا یقوله أهل مذهبهم ،علیه طائفتهم

أن یبني املقصود من كالم العلماء إمنا هو إفهام : الثاني
رض كالم أهل العلم األدلة فإنه ال یسوغ أن افإذا ع ،األدلة

  .نأخذ بكالمهم ونرتك األدلة الواضحة
التاسـعة  (لشیخ يف املسألة اليت بعـدها قـال   وهلذا ذكر ا

یعين أم ال یقبلون من احلق إال مـا  – والعشرون أم مع ذلك
هـذا   ،)ال یعلمون مبا تقوله الطائفـة  -كان علیه طائفتهم

الذي حصل فرد علیه طوائف ممن العلماء وهم ال یعلمون مـا  
علیه أقوال أهل مذهبهم، وهلذا اعتىن علماء الدعوة رمحهـم  
 ،اهللا تعاىل يف كتبهم بنقل مذاهب العلماء يف مسائل التوحید

بنقل كالم أهل العلم يف مسائل التوحید ألن املتأخرین مـثال  
من الفقهاء األئمة الشافعیة أو احلنفیـة أو املالكیـة أو   

علمـاء املتـأخرین    ،حنوهم كانوا یقبلون كالم علماء عصرهم
هب، ملا ال یقبلـون  ن من أهل املذوماء األولللكن الع ،منهم
فكان أئمة الدعوة رمحهم اهللا واملشایخ ینقلـون هلـم    ؟كالمهم

ومثـل كـالم ابـن     ،كالم املتقدمني مثل كالم ابن حجر اهلیثمي
وهؤالء  ،مثل كالم الذهيب ،ومثل كالم النووي ،حجر العسقالني
 ،مثال ینقلون كالم اإلمـام مالـك يف املدونـة    ،كلهم شافعیة
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والقـرطيب وأمثـاهلم يف    ،الطرطوشي وحنوهم وكالم أصحابه مثل

وهلذا  ،املالكیة هو كذا أن مذهب بعض مسائل التوحید لیبني
جتد أن كتب علماء هذه الدعوة مشـحونة بالنقـل عـن كتـب     

مبثل مـا قالـه الشـیخ    مل؟ لبیان أن أولئك قالوا  ،أولئك
وإمنا عقلـوا   ،رمحه اهللا لكن هؤالء مل یطالعوا أو خفي علیهم

وهذا من املسائل املهمـة الـيت    ،ا ما علیه متأخروهموقبلو
ألنـه قـد یـأتي بعضـهم      ؛ینبغي لطالب العلم أن یعتين هبا

مـثال یـأتي بعضـهم     ،وینقل نقوال عن بعض أئمة أهل املذهب
یضاد مسائل العقیدة الصحیحة والتوحید والنهي عن البدع 

بكـالم بعـض    ،بكـالم بعـض املالكیـة    ،بكالم بعض الشـافعیة 
طالب العلـم أول مـا یسـمع     ،نفیة، بكالم بعض احلنابلةاحل

یذهب ویبحث يف كتب القوم يف كتب احلنابلـة يف   االحتجاجهبذا 
حـىت   ،املتقدمـة  ،كتب الشافعیة يف كتب املالكیـة إىل آخـره  

یثبت هلذا الذي احتج بكالم أهل طائفته أن من أهل طائفته 
ملخصوصة هذه وإذا كان أهل الطائفة امن مل یقل هبذا القول 

 ،احلجة يف كالم السلف ؟فإذن احلجة فیمن االختالفقد وقعوا يف 
حتج به أینما ذهبت كن منه علـى ذكـر   هذا برهان ضروري ی

  .وبینة
إذا نقل لك ناقل مثل ما صنف مثال حممد علوي املـالكي يف  

 ”شفاء الفؤاذ بزیارة خري العبـاد “كتابه األخري الذي مساه 
ل العلم يف جتویز بعض األشیاء اليت هـي  نقل نقول عن بعض أه

من قبیل البدع، إذا حبث الباحث وجد أنه كتم نقوال كـثرية  
يف النهي عن هذه األمور فهو نقل عن بعض أهل العلم يف حتسني 

وكتم نقوال كثرية، فیها بیان الصواب واحلـق يف   ،هذه البدع
الشافعیة نقل عنهم عندهم قول ثـاني بینـه    ،هذه املسألة

احلنابلـة كـذلك، املالكیـة     ،ققوهم بینه كبار علمـائهم حم
 .احلنفیة كذلك ،كذلك

فإذن إذا أورد علیك مورد وقال أنا ال أقبـل إال بكـالم   
قبول هبذا الكالم وستجد من أوال  ،فقل أوال قبوٌل ،أهل مذهيب

ألن احلـق   ؛كالم أئمة أهل مذهبه املعني ما یـرد بـه علـیهم   
العلـم   أهـل إمام عندهم مـن  وكل مذهب وكل أتباع  ،واضح

كثري ممن یقولون يف املسائل مبا تدل علیه الدالئل من الكتاب 
  .والسنة وكالم األئمة أئمة السلف هذا أوال

الثاني تناقشه هل الواجـب أن ال تقبـل إال مـا قالتـه     
أم الواجــب أن تبحــث فیمــا دل علیــه الكتــاب  ،طائفتــك

عبدَنا  بـه وهـو   الواجب أن نبحث فیما ُت: والسنة، اجلواب
ونفهم الكتاب والسنة بإفهـام العلمـاء    ،الكتاب والسنة

 ؛ألن العلماء إمنا هم واسطة لفهـم الكتـاب والسـنة    ؛لنا
ألم ختصصوا وبذلوا أعمارهم لیلهم وارهم وجهدهم يف فهـم  

فوظیفـة أهـل العلـم لیسـت      ،األدلة من الكتـاب والسـنة  
ألدلـة مـن الكتـاب    بإفهـام ا ، إمنا هـي تبعیـة   استقاللیة
وهذا الذي فعله الشیخ رمحه اهللا تعاىل مع خمالفیـه   ،والسنة

  .وأمثر مثرات یانعة
ال مـع ذلـك   إذن هذه املسألة التاسعة والعشرون هي أم 

فِلـم  ﴿یعلمون مبا تقوله الطائفة كما نبه اهللا علیه بقوله 
 تقتلــــون َأنبیــــاَء اللــــِه ِمــــن قبــــل إن كنــــتم
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كـانوا   ألن الیهـود  متصلة مبا قبلها ].91:البقرة[مؤِمِنني﴾

  .حيتجون بشيء وهو ال یعلمون مبا عندهم
كذلك من ورثهم يف هذه األمة وشـاهبهم حيتجـون مبـا علیـه     

مذهبـهم مـن خبـالف تلـك      أهـل الطائفة وهم جيهلون أن مـن  
 .األقوال

عجیبـة  هي املسـألة ال املسألة األخرية اليت خنتم هبا الكالم 
ت اهللا وهي مـن عجائـب آیـا   (لشیخ رمحه اهللا قال ا) الثالثون(

وارتكبوا ما ى اهللا عنه  باالجتماعأم ملا تركوا وصیة اهللا 
 ).من االفرتاق صار كل حزب مبا لدیهم فرحني

مث یبدأ التفرق بعد  ،كانت واحدة اجلماعة مجاعة أي رسول
جيتمعـوا علـى   أمر اهللا جل وعال كل أتباع رسـول بـأن    ،ذلك

أما يف الیهود فظاهر والنصارى فظاهر كما قال جل  ،رسوهلم
وما تفرق الِذین ُأوتوا الِكتـاب إلـا ِمـن بعـِد مـا      ﴿وعال 

قال جل وعال يف اآلیـة األخـرى    ،]4:البینة[﴾جاَءتهم البینُة
الِعلــم بغیــا  ومــا تفرقــوا إلــا ِمــن بعــِد مــا جــاَءهم﴿

وإن الـِذین اختلفـوا   ، وقال جل وعال ﴿]14:الشورى[﴾بینهم
وقـال جـل وعـال    ] 176:البقرة[﴾ِفي الِكتاب لِفي ِشقاق بِعیٍد

وما اختلف ِفیِه إلا الِذین ُأوتوه ِمـن بعـِد مـا جـاَءتهم     ﴿
ولـا تكونـوا   قـال جـل وعـال ﴿   ، و]213:البقـرة [﴾البینات

كالِذین تفرقوا واختلفوا ِمـن بعـِد مـا جـاَءهم البینـات      
، وغـري ذلـك مـن    ]105:آل عمـران [﴾وُأولِئك لهم عَذاب عِظیم

واالجتماع یكون  ،باالجتماعاآلیات واهللا جل وعال أمر العباد 
مـن  ثـه  العلم الـذي ور فكل مـن أخـذ بـ   على أساس العلم 

الرسول الذي أرسـل إلیـه فإنـه یهدیـه ذلـك العلـم إىل       
  .والتفرق االختالفوترك  االجتماع

دائمـا   واالجتمـاع هذه املسألة مهمة للغایة ألن اجلماعة 
كما شیخ اإلسالم ابن تیمیة رمحـه اهللا تعـاىل    ،ترحم به األمة

ونصـره   هو رضـا اهللا جـل وعـال    واالجتماعنتیجة اجلماعة  أّن
ونتیجـة الفرقـة    ،ته وتوفیقـه للمجـتمعني  رفغمووتأییده 
غضب اهللا ومقته وضرب قلوب بعضـهم بـبعض ولعنتـه     واالختالف
  .هذا نتیجة اجلماعة ونتیجة الفرقة ،وسخطه

كل رسول كانت مجاعته األوىل جمتمعة مث بدأ التفـرق وهـذا   
قال جـل وعـال يف بیـان حـال األمـم       ،ظاهر يف األمم من قبل

م تركـوا  ـ مل؟ أل، )45(﴾كل ِحزب بما لدیهم فرحـون لسابقة ﴿ا
مـا   ،واالخـتالف االجتماع الذي أمروا به وأخذوا بـالتفرق  

 ؟األوىلسبب ذلك التفرق و االختالف الذي حدث بعـد اجلماعـة   
فنسوا حظا ِمما ُذكروا بـِه  هو ما أخرب اهللا جل وعال به قال ﴿

ــوم  فَأغری ــى یـ ــاَء إلـ ــداوة والبغضـ ــنهم العـ ــا بیـ نـ
ومـا  وقال جل وعال يف اآلیة األخرى ﴿ ،]14:املائدة[﴾الِقیامِة

ــا        ــم بغی ــاَءهم الِعل ــا ج ــِد م ــن بع ــا ِم ــوا إل تفرق
 .]14:الشورى[﴾بینهم
 :اناثنقال شیخ اإلسالم رمحه اهللا وغريه إن سبب الفرقة  

 .هو ترك العلم وترك حظ ما أمر العباد به: األول
 .هو البغي: يالثان

                                                
 .32:، الروم53:املؤمنون )45(
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یعين تركـت   ،إذا ترك طائفة العلم الذي أمرت به ونسیت

 .حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد عن اجلماعة األوىل
الثاني أن یكون هناك بغي وعدوان من طائفـة مـن هـذه    

ألوىل اتمعـة علـى   الطائفة املفرتقة املخالفة عن اجلماعـة ا 
 .احلق واهلدى

بعد ذلك إذا حصل هذان األمران وهذان السببان وهو ترك 
ر به العباد والثاني هـو البغـي   كِّالعلم ونسیان حظ ما ُذ

وإذا حصـل التفـرق    ،بني العبـاد حيصـل التفـرق واالخـتالف    
فَأغرینا بیـنهم  (واالختالف كان كما أخرب اهللا جل وعال بقوله 

العـداوة   واالخـتالف نتیجـة التفـرق   ) عداوة والبغضـاءَ ال
وهي مـن عجائـب   : وهذا كما قال الشیخ رمحه اهللا ،والبغضاء

وصیة اهللا باالجتماع وارتكبـوا مـا   آیات اهللا أم ملا تركوا 
  .یهم فرحنيدصار كل حزب مبا ل ،االفرتاقى اهللا عنه من 

عذاب هو عذاب ألـم  فإذن فرح كل حزب مبا لدیه نعمة أو 
مل جيعلهم اهللا جل وعال فرحني مبا هم علیه إال ملا خالفوا وصیة 

  .االفرتاقوارتكبوا ما ى اهللا عنه من  باالجتماعاهللا جل وعال 
فهذه عقوبة، إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحـة  

تعلـم أن هـذا   مبا عندها ممن خالفوا وتركوا اجلماعة األوىل 
 باالجتمـاع الذي عذبوا به ألم تركوا وصیة اهللا من العذاب 

  .واالختالفوأخذوا بالتفرق 
هذا حاصل يف هذه األمة من أول ما ظهرت اخلوارج وهم ملـا  

وأخـذوا بـالتفرق واالخـتالف     باالجتمـاع، خالفوا وصیة اهللا 
 ،ونسول حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي أنزل علیهم

 ؛ إن اخلارجي یكون أشـجع النـاس  صاروا فرحني مبا عندهم حىت
یعين أشجع الناس يف وقته وأقواهم مدافعة عما هو علیه من 

خـالفوا الصـحابة    ،مل؟ ألنه فرح به أشـد الفـرح   ،الباطل
وذلك ألم فرحون مبـا هـم علیـه وأصـل      ،وقاتلوا الصحابة

القرآن یعين األخذ بظـاهر   مضالهلم كما هو معلوم مسألة حتكی
ن لم یحكم بمـا َأنـزل اللـه فُأولِئـك هـم      وم﴿قوله تعاىل 

فكفـروا الصـحابة وتركـوا العلـم     ] 44املائدة[﴾الكاِفرون
بآرائهم فصاروا فرحني مبا الذي كان عند الصحابة واعتزوا 

 .عندهم
كذلك املرجئة أول ما ظهرت كـان هلـا رأي مث بعـد ذلـك      

أمـر اهللا بـه مـن    صارت فرحة مبـا عنـدها ألـا تركـت مـا      
  .وأخذت بالقول الذي لیس علیه اجلماعة األوىل ،االجتماع

وهلذا من أراد النجاة فإمنا السـبیل باألخـذ بوصـیة اهللا    
وهذه ذكرهـا الشـیخ رمحـه اهللا يف أول الكـالم يف      ،باالجتماع

 االفـرتاق وهنا یرید أن عقوبة  ،املسألة الثانیة والثالثة
هـذا مـن    ،علیـه مـن الباطـل   أن یكون املرء فرحا مبا هو 

فأول ما خيالف یكـون عنـده تـردد ویكـون      عقوبة االفرتاق،
حـىت یسـتمرئ    ،عنده نوع من عـدم الثبـات مـا هـو علیـه     

فیعاقبه اهللا جل وعال بفرحه مبـا   ،املخالفة ویستمرئ التفرق
 .والعیاذ باهللا واالختالفعلیه حىت یكون من أهل التفرق 

ذكر الشیخ رمحه اهللا أا من ة كما ألعلى العموم هذه املس
 .ألا عقوبة ال یشعر هبا إال املتیقنون ؛عجائب آیات اهللا

وصلى اهللا وسلم  ،اسأل اهللا جل وعال أن یبصرني باحلق واهلدى
 .على نبینا حممد



114  2012-01-24   آل الشيخ  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز
 .سامل اجلزائري: أعد هذه املادة 


