
  
  

  
  للشيخ املصلح ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل

  
  آل الشيخبن عبد العزيز صاحل للشيخ 

  -حفظه اهللا تعاىل- 
  �]أشرطة مفرغة) 7[(

هـي عزيـزة    -ترى]سَـ[كما -فيها  �إن هذه املسائل اجلاهلية اليت خالفهم رسول اهللا 
أن يكون إىل اهللا جل وعال لى الشباب والدعاة وهي مهمة جدا يف حياتنا اليوم، بل إنه ع ،املعاين

يف حلقام وأن يكون يف بيان دعوم ما يستدلون فيه بكثري من هذه املسائل؛ ألنـه إذا بينـت   
وبكالم أهل العلم  خصلة من خصال اجلاهلية، بدالئلهاللناس أنّ هذه خصلة من خصال اليهود، 
يكون هذا من أنفع أبواب الدعوة، من أنفـع طرقهـا،   عليها، مث بينت أن هذه دخلت يف األمة، 

وهذه هي الطريقة أو هذه من الطرق السلفية احملمودة يف الدعوة؛ دعوة الناس، وهلـذا الشـيخ   
ـ  ؛رمحه اهللا اعتىن ببيان هذه املسائل]حممد بن عبد الوهاب[  األن اجلميع راغب يف أن يكون جمانب

مشـركني أو جمـوس    كانوا يهودا أو نصارى أو سواًءلسنن أهل اجلاهلية ولطرائقهم وخلصاهلم 
  .من امللل و النحلإىل آخره ... أو

ببيان  ؛فعنايتكم ذه املسائل فهما واستنباطا مث عنايتكم بشرح كيف كان عليه أهل اجلاهلية
لتتبعن «: � وأن هذا مصداقا لقول النيب ،مث صور دخول هذه اخلصلة يف هذه األمة ،أصل املسألة

هذا من األمور اليت تعني الداعية على الوصـول   »ن كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراعسنن م
  .إىل مبتغاه وتبني احلق للناس

من املسائل أن ينفعنا دائما فيما بينه إمام هذه الدعوة  جل وعالوهي مسائل عظيمة أسأل اهللا 
 ؛ذاكرا والتذكري ا ضروريالعظيمة اليت حنتاج إليها وال شك يف كل وقت يف هذا الزمان، وم

قرأ شرحالس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه املسائل ويها لأللوسـي  يعين حبذا لو يكون يف ا
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ال غـىن  : قـال  ،اجة إليها كما قال يف املقدمةاحلأو لغريه، وينظر فيها ويتأمل ألا أشد ما تكون 
  .للمسلم عن معرفتها
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  ةفهــــرس األشرطــــ
  ألول الشريط ا

  :الوجه األول
  مقدمـــــة

 .وصف عام للرسالة �
 .ذكر من شرح هذه الرسالة ومنهم األلوسي �
 .تعريف اجلاهليني �
 .معىن اجلاهلية وعلى من تطلق يف الكتاب والسنة �
 :تقسيم اجلاهلية �

 .مطلقة ومقيدة: األول االعتبار •
 .يف الزمان، يف األشخاص ،جاهلية يف املكان: الثاين االعتبار •

  ]ة من أطلق لفظ جاهلية القرن العشرينختطئ[
 .جيمع هذه املسائلاألمر الذي جعل الشيخ  �
 أمهية معرفة سنن اجلاهلية �

  .كان أهل اجلاهلية يتعبدون بإشراك الصاحلني: املسألة األوىل
 .أصناف الصاحلني �
 .طرق إشراك الصاحلني ومنها الشفاعة �

  ]معىن التسوية[، ]تعريف الشرك[
 :أخذ ذه املسألة �

 ].ال إله إال اهللا[، أهل الكالم •
 ].شرح السنوسي لكلمة التوحيد[طوائف من املبتدعة كاألشاعرة مثال،  •
 .ممن عاصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا •

 .عظم هذه املسألة �
 .النار واستباحة الدم واملال أهلالفرق بني ترتب أحكام الكفار وأنه من  �
 .منهج الشارح يف شرح هذه املسائل �

  :من الشريط الوجه الثاين
  .التفرق يف الدين والدنيا ويرون أنه هو الصواب: املسألة الثانية
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 .حال أهل اجلاهلية يف تفرقهم يف دينهم �
 ، كيف ذلك؟األمر باالجتماع يف الدين �
 .)اجتماع يف األبدان( يف الدنيا باالجتماععالقة االجتماع يف الدين  �
  ]ظهور األحزاب من تفرق األبدان[

  .خمالفة وعدم االنقياد لويل األمر فضيلة: سألة الثالثةامل
 .لذلك �حال أهل اجلاهلية من ناحية معاملة الوالة وكيف انتقل إىل املسلمني وخمالفة الرسول  �
 .حال اجلزيرة قبل الدعوة �

  :األسئلــــة
 ؟ما رأيكم فيمن يقول على العامل أن يعلم منهج السلف دون التطرق إىل املناهج الضالة .1
 يف الدين أم الدنيا؟] 103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا﴿هل اآلية  .2
 .ذكر أن املسألة األوىل من أجلها شرع اجلهاد أرجو التوضيح .3
أال حتمل على أن أعظـم النـاس يف   ) جاهلية القرن العشرين(بالنسبة لتعليقكم على عدم دقة قول  .4

 جاهلية؟
 املال، لكن مس العرض هل يصرب عليه؟ يصرب على الضرب وأخذ .5
 .اختالف طبعات مسائل اجلاهلية .6
 من قاتل حتت راية كفرية؟ .7
 هل كل املسائل التسي ذكرها املؤلف خمرجة من امللة؟ .8
 قول من قال أن حممد بن عبد الوهاب خرج عن العثمانيني؟ .9

 ى باطل؟كانوا يعلمون أم عل �هل نستطيع أن نقول أن اجلاهليني يف عهد الرسول  .10
   ثاينالشريط ال

  :الوجه األول
  .االستدالل على بطالن الشيء بأنه مل يتبعه إال الضعفاء: املسألة الثامنة

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

 .االستكبار واهلوى •
 .الغىن •
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 .اجلاه سواء نسب أو رئاسة أو غريمها •
 .فسالعجب بالن •

  ]شرح معىن األرذلون[
 .قاعدة اإلميان اللغوي والشرعي يف القرآن بتعديته بالباء والالم �
 .سريان هذه املسألة يف قوم نوح �
  ]تعريف أعقل العقالء[
 :سريان هذه املسألة ألصناف من هذه األمة �

 .أهل الرئاسة بأنواعها: الصنف األول •
 .سفةلقوم العقالنيني الذين درسوا الف: الصنف الثاين •

  ]معىن كلمة احلشوية[
 .أهل األموال: الصنف الثالث •
 .العصريون اإلسالميون املهتمون بالفكر: الصنف الرابع •
 .طوائف من الدعاة والدعوات: الصنف اخلامس •

 .خالصة املسألة �
  .بفسقة العلماء والعباد اإلقتداء: املسألة التاسعة

 .اقتداء أهل جاهلية العرب بعلماء النصارى �
  :اين من الشريطالوجه الث
 .بعلماء اليهود إقتداؤهموكذلك  �
 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة �
  ]طائفة تفيت على املذاهب األربعة[
 .الصنف الثاين فسقة العباد �
 .بفسقة العباد ذه األمة اإلقتداءسريان  �
  ]يف الصوفية[
 .خالصة املسألتني �
  ]نصيحة يف إبطال رد املخالف[

  :األسئلــة
 .يار جحر الضب على وجه اخلصوصما سبب اخت  .1
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 من يفيت بالشريعة يف الفتوى ويف القضاء بالقانون، هل هذا كفر؟ .2
  ما معىن فقه الواقع؟ .3

   ثالثالشريط ال
  :الوجه األول

  .االستدالل على بطالن الدين بقلة أفهام أهله وقلة حظهم: املسألة العاشرة
 .سريان هذه املسألة يف قوم نوح �
  ]ىل حظهمتصحيح كلمة حفظهم إ[
 .]27:هود[﴾بادي الرأْيِ﴿أوجه قراءة  �
 .أختلف فيه على ثالثة أقوال )بادي الرأْيِ(تفسري  �
 .ذه املسألة يف قريش وقبلهم قوم موسىسريان ه �
  : األمة الشعبة يف هذهسريان  �

 .الذين يعتزون بالعلوم اخللفية من أصحاب الكالم •
 .طائفة من غالة الفقهاء •
 .عبد الوهاب من العلماءمد بن حممن عاصر الشيخ  •
 .الذين ادعوا أن باب االجتهاد قفل •
  .من دخلته هذه الشعبة يف وقتنا •

  .االستدالل بالقياس الفاسد: املسألة احلادية عشرة
 .القياس عند اجلاهليني �
  :منها أنواع القياسات اليت استدلوا ا �

 ).قبلهم كفار قريش من(إبطال النبوة بأن الرسول بشر ووجه الشبه فيه  •
 ).املعتزلة وغريهم( نيبإذا أثبت للويل كرامة صار  •
 ).الصوفية(بشيء  صتخي النيب ال •
  .كل من اتصف باإلميان يتربك بذاته •

 .لعدم إبطال النبوة س الصحيح ومقتضاهالقيا �
 .مقتضى القياس الصحيح يف هذه األمة �
  .يراد املسألةإمقصد الشيخ يف  �

   :من الشريط الوجه الثاين
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  .انكار القياس الصحيح: ة الثانية عشرةاملسأل
  .وقد ذكرها مع املسألة اليت قبلها �

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

 .اتباع العلماء يف التحليل والتحرمي •
 . اعتقاد أن للعلماء تغيري ما يف الكتب املرتلة كما حصل لليهود والنصارى •

 :الغلو يف الصاحلني �
 .اعتقاد كل ما فعلوه من الصالح والعبادة •
 .مرتلة املقربني من امللوك منهمأن هلم مرتلة عند اهللا يف حيام وممام ك اعتقاد •
  .التربك بالصاحلني عند اليهود والنصارى •

 :الغلو يف هذا الغلو يف هذه األمةسريان هذا  �
 .الغلو يف العلماء •
  .إىل العلم دون حجة قبول أقوال من ينتسب •

 يكالمـه علـى حممـد علـو    [، ]مثال على ذلك مسألة الشفاعة[ ،]أصحاب الفقه[، ]أصحاب الكالم[
  ].املالكي

 .الغلو يف الصاحلني •
 .املقصود من املسألة �
 .ذه املسألة التكلم على التعصب والغلو واجلفاءكتتمة هل �

  :ةــــاألسئل
 وهل يدخل فيه األشاعرة واملاتريدية؟ لفظ أهل السنة واجلماعة ودعوة الناس إليه .1
2. ج املرأة ما حكمه؟السائل الذي خيرج من فر 
 حماضرة املنهجية يف طلب العلم اليت ألقيتها األسبوع املاضي هل سجلت؟ .3
 .سؤال عن زبدة التفسري خمتصر فتح القدير حملمد سليمان األشقر .4
 ة؟هل العبارة ال صغرية مع إصرار وال كبرية مع استغفار صحيح .5
 هل يستطيع املسلم فهم العقيدة دون حفظ القرآن ؟ .6
 .»صلوا وراء كل بر وفاجر«الصالة خلف املبتدع والقبوري ودرجة حديث  .7
 ما الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة؟ .8
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وهل له عالقة بتقسيم فرقة ناجيـة  . عقيدة أهل السنة واجلماعة يف احلرب بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهم .9
 .وطائفة منصورة

   رابعالشريط ال
  :الوجه األول

  ].أرجأ الكالم عليها[ يتبعون اهلوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل: املسألة الرابعة عشرة
  .اعتذارهم بعدم الفهم فأكذم اهللا: املسألة اخلامسة عشرة

 :حلجة نوعانفهم ا �
 ).يقيم احلجة من يفهمها(يفهم معناها  •
 .هم الذي جيعله يتبع احلجةفهم احلجة الف •

 .تكذيب اهللا جل وعال هلم وتبيني سبب عدم الفقه هو الطبع على القلوب �
 .ان هذه األمة ويف حديثهامسريان هذه املسألة يف هذه األمة يف قدمي ز �

دليل حلول األعراض جلهم بن صفوان وأنه [من ناحية االعتقادات الكفرية وغريها،  •
 ].سبب البالء العام

  ].من ميكن أن يقال أنه قامت عليه احلجة[، ية العباداتمن ناح •
  .هم اهللا بكتب السحراهم عما آتضاعتيا: املسألة السادسة عشرة

 .]102:البقرة[﴾اتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ﴿أرجح التفاسري يف اآلية  �
 .ههذه املسألة لكل استبدال ملا أنزل اهللا بغريأصل  �
 :سريان هذه املسألة يف هذه األمة �

 .استبدال الكتاب والسنة بكتب الفالسفة واملتكلمني •
 :الوجه الثاين من الشريط

 .عن هدي النيب إىل كتب خاصة يف الزهد أهل السلوك اعتاضوا •
  ]رد على ابن عريب وفصوصه[

 .ترك كتب أهل السنة ألجل كتب أهل البدع •
 .ليوموأمهيتها اكلمة على هذه املسائل  �

  :األسئلـــة
 أهل البدع غري املكفرة هل يشهر م وحيذّر منهم ومن آرائهم؟ .1
 لفهم احلجة هل يكفي ذكر أن هذا شرك أو بدعة أو جيب ذكر األدلة؟ .2
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 هل وسائل الدعوة توقيفية أم ال؟ .3
 ما معىن قوهلم البد يف إقامة احلجة انتفاء املوانع وثبوت الشروط؟ .4
 ؟�ببعثة النيب ما معىن قوهلم قامت احلجة  .5
لئلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    ﴿ ،]15:اإلسراء[﴾وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا﴿ .6

 .، يستدل ا بعض اجلماعات على إقامة احلجة]165:النساء[﴾الرسلِ
  ئمة يف إقامة احلجة؟الذين خالفوا أئمة الدعوة يف فهم احلجة هل يعلمون قول األ .7

   امسالشريط اخل
  :الوجه األول

  .نسبة باطلهم إىل األنبياء: املسألة السابعة عشرة
 ).تذكري(تعريف أهل اجلاهلية  �
 .انتساب كفار قريش إىل إبراهيم �
 .نسب السحر إىل سليمان �
 .انتساب النصارى واليهود إىل إبراهيم �
 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة �
 :على طريقتني �إىل النيب نسبة الباطل  �

 .بأن األنبياء فعلوه واعتقدوه •
 ).استنباطا(بأن هذا من دين األنبياء وهو ما وقع يف هذه األمة  •

 .سبب تنصيص العلماء على اتباع سلف األمة �
  ].تشبه بعض القرآن على بعض العلماء وكذلك السنة[
 .سبب تسميتهم أهل السنة واجلماعة �
 .عة ألصوهلمماسبب تبيني أهل السنة واجل �

  .االنتسابأهل اجلاهلية يتناقضون يف : املسألة الثامنة عشرة
 .حقيقة االنتساب �
 . التنبيه على أن الشيخ شرح معىن هذه املسألة يف شرح كتاب فضل اإلسالم �

 .القدح يف بعض الصاحلني بالقدح فيمن ينتسب إليهم: املسألة التاسعة عشرة
 .د يف العقيدة والسلوكسريان هذه املسألة على من عادى امح �
 ).انتقاص األئمة األربعة من جراء أتباعهم(سرياا على بعض أتباع املذاهب األربعة  �
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 .تنقص بعض الصاحلني كعبد القادر اجليالين واجلنيد �
 .وهذا يؤدي إىل القدح يف الدعوة ،أول ما يقدح يف األولياء: خطأ من �
  .القدح يف اإلسالم بفعل املسلمني �

  .الكرامات وإنكاريف خماريق السحرة  االعتقاد: عشروناملسألة ال
  :انقسام اخلوارق ثالثة أقسام �

 .لألنبياء •
 .لألولياء •
 .جرت على يد الكفار والفسقة ومن خرج عن منهج األنبياء •

  :الوجه الثاين من الشريط
  ].تعريف الويل[، ]تكملة تبيني تقسيم اخلوارق[

 .جريان هذه املخاريق على هذه األمة �
  : ئلــةاألس

 ؟)حنن على طريقة السلف(و) حنن على طريقة أهل السنة واجلماعة(ما الفرق بني من قال  .1
 هل حيصل كرامة لفاسق وكيف؟ .2
 هل احملذر من التقليد مشاة ألهل اجلاهلية؟ .3
 عقيدة وشريعة ومنهاج وأخالق؟: أساس اإلسالم أربعة: ما صحة قول القائل .4
 اعات اخلاصة؟ما هي األدلة اليت تقوم عليها اجلم .5
 هل هذا من اإلنصاف؟ ،يقده بعض الطلبة يف بعض اجلماعات بالنظر ألخطاء أتباعها .6
 .يوجد من يقسم املخاريق إىل أربع منها الفراسة .7

   سادسالشريط ال
  :الوجه األول

  .ليه الضعفاءإترك الدخول يف احلق إذا سبق : املسألة الرابعة والعشرون
طْـرد الَّـذين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداة والْعشـي يرِيـدونَ        ولَـا ت ﴿ذكر سبب نزول اآليـة   �

ههج52:األنعام[﴾و[. 
 .سريان هذه املسألة على كفار قريش وكذلك اليهود �
 .سرياا يف هذه األمة �
]ادمن أسباب الصدود عن احلق اتباع الناس للص[ 
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 .ذكر نتيجة مناظرة جرت بينه وبني أحد العلماء �
  .يستدلون على بطالن احلق بسبق الضعفاء: والعشرون امسةملسألة اخلا

 .عالقة هذه املسألة باليت قبلها �
  .حتريف كتاب اهللا من بعد ما عقلوه :املسألة السادسة والعشرون

 .سريان هذه اخلصلة يف اليهود �
 :ذكر مذاهب العلماء يف حتريف التوراة واإلجنيل �

 .يخ اإلسالم ابن تيميةالتحريف من جهة املعىن وهو قول ش •
 .التحريف بزيادة ونقص لأللفاظ •
 .باملعىن واللفظ وهو الصحيح فيما يظهر حتريف •

 .سريان هذه اخلصلة يف هذه األمة من ناحية التأويل ومثاله ما يكثر من تأويل الصفات �
  ].الكالم على ابن العريب يف تفسريه لالستواء يف عارضة األحوذي[
  :األسئلـــة

 ؟) 8(و) 25(و) 10(املسألة الفرق بني  .1
 اجلين إذا أسلم هل تقبل شهادته؟ .2
 أين كالم شيخ اإلسالم أن التحريف يف الكتب يف املعىن دون اللفظ؟ .3

 :الوجه الثاين من الشريط 
 بعض طلبة العلم يقول أنا ال أخالط إال من فيه خري فيترفع على العوام؟ .4
وقول اإلمام استووا للمصلني وغري ذلك؟  )1(﴾ه من روحيفَإِذَا سويته ونفَخت في﴿شرح اآلية  .5

 .إىل وعلى: وفيه كالم على تعدية استوى بـ
 .الكالم على مناهج التوحيد يف جامعات السعودية .6
 .معاملة العمال األجانب ملن له سلطة .7
 هل جيوز إدخال مشرك أو كافر إىل جزيرة العرب؟ .8
 .معاملة الكفار وحتيتهم .9

   سادسالشريط ال
  :الوجه األول

  .تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إىل اهللا: املسألة السابعة والعشرون

                                                 
  .72:، ص29:احلجر)1(
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 :تصنيف الكتب على قسمني �
 .الزيادة يف الكتب املرتلة •
 .جعل كتب كالشرح للكتب املرتلة •

 .سريان هذه املسألة يف اليهود �
 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة �

 .يف الروافض والدروز والنصريية •
 ].الغاية احلقيقة من التصنيف[، ]اهة السلف للتصانيفسبب كر[

 .تصنيف التفاسري عند خمتلف الفرق •
 .سريان هذه املسألة يف وقتنا احلاضر يف أهل الفكر �
  ].ذكر منع الشيخ ابن باز لتفاسري الصابوين[ ].الكالم على تفسري الفخر الرازي[

  :الوجه الثاين من الشريط
  . يقبلون إال احلق الذي مع طائفتهمال: املسألة الثامنة والعشرون

 .سريان هذه املسألة يف اليهود �
  ].ال تعترف به النصارى �وجود إجنيل فيه بشارة بالنيب حممد [ .سريان هذه املسألة يف النصارى �
 .سريان هذه املسألة يف هذه األمة ومنها بعض أتباع املذاهب األربعة �
 :ى من خيالفهطريق الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الرد عل �

 .ذكر ما عليه طائفته •
 .تبيني أن املقصود من كالم العلماء هو إفهام األدلة •

  .مع ذلك فهم ال يعلمون ما عليه طائفتهم: املسألة التاسعة والعشرون
  .شرح لطريقة الرد السابقة �

  .فعاقبهم اهللا بفرحهم مبا لديهم االجتماعوهي من العجائب؛ تركوا : املسألة الثالثون
  :أسباب التفرقذكر  �

إِلَى يومِ فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه ﴿ :العلم •
ةامي14:املائدة[﴾الْق.[  

  .]14:الشورى[﴾وما تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم بغيا بينهم﴿: البغي •
  .ان أن فرح كل حزب مبا لديه من عقوبة اهللا لهبي �

  انتهت الفهرسة حبمد اهللا جل وعال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ]املنت[

أهل اجلاهلية من  �ذه أمور خالف فيها رسول اهللا ه: رمحه اهللا تعاىلالشيخ حممد بن عبد الوهاب قال 
  :الكتابيني واألميني مما ال غىن للمسلم عن معرفتها

فالضد يظهر حسن   ه الضد      ..........................  
  وبضدها تتبني األشياء        ........................

فإن انضاف إىل ذلك استحسان مـا   ،�فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إميان القلب مبا جاء الرسول 
ا بِالْباطـلِ وكَفَـروا بِاللَّـه أُولَئـك هـم      والَّذين آمنو﴿تعاىل  كما قال ،ت اخلسارةمتعليه اجلاهلية 

  ]52:العنكبوت[﴾الْخاسرونَ
أم يتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعاء اهللا وعبادته يريدون شفاعتهم عند اهللا، بظنهم ) املسألة األوىل(

اللَّه ما لَا يضـرهم ولَـا    ويعبدونَ من دون﴿الصاحلني حيبوم كما قال تعاىل  أن اهللا حيب ذلك، وأنّ
اللَّه دنا عناؤفَعلَاِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنا ﴿وقال تعاىل  ،]18:يونس[﴾ياَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو

   .]3:الزمر[﴾نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
الذي أرسل بـه  فأتى باإلخالص، وأخرب أنه دين اهللا،  ،�ألة خالفهم فيها رسول اهللا وهذه أعظم مس

من فعل ما استحسنوا فقد حرم اهللا عليه أنّ مجيع الرسل، وأنه ال يقبل من األعمال إال اخلالص، وأخرب 
  .اجلنة ومأواه النار

عت العداوة وألجلها شـرع  ، وعندها وقفرق الناس ألجلها بني مسلم وكافروهذه هي املسألة اليت ت
  .]39:األنفال[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿اجلهاد، كما قال تعاىل 

  ]الشرح[
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  رب العاملني، محدا كثريا طيبااحلمد هللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم

صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما إىل يـوم   د أن حممدا عبده ورسوله وأشه ،شريك له
  .الدين

  :أما بعد



 14  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

ريقـات  هذه الو بل إنّ ،اتمن أهم املهم لكنه اشتمل على مسائلَ ،فهذا الكتاب قليل الصفحات
النيب  ألنّ ؛ينيف هذه الرسالة هي أصول الد� يني على أنواع هلص الناس من جهالة اجلاعث ليخلِّإمنا ب

  .مللهم وأصناف حنلهم
  .املشركني والكفار أن يتركوه ����ه وأمر به رسولُ ،جل وعال مر به اُهللافإذن هي خالصة ملا أَ

وهذه الرسالة هي مسائل؛ املسألة منها قد تكون بضعة أسطر، وقد تإىل كلمتني أو ثالث لُّق.   
ـ  ومعانيها عالّتناوهلا بالشرح؛ بشرح وجيز يكشف عن مراميها قد و لفي مة العراق الشـيخ الس

لكنه يف كثري من األحناء واملواضـع مل يكشـف    ،وهو شرح مطبوع متداول ،يوسلُحممود شكري اَأل
   .الكشف الذي ينبغي

ا حتتـاج ذلـك    ،ماجستري يف شرح هذه املسائلل رسالة وهناك من إخواننا من سجوال شك أ
  .مسع وليس من رأى كمن ،لعظمها كما سترى

   “أهل اجلاهلية �مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهللا ”مساها الشيخ اإلمام رمحه اهللا تعاىل 
هم األميون يعين مشـركي   “أهل اجلاهلية”اجلاهليني الذين يريدهم بقوله  وكما ذكر يف املقدمة أنّ
   .امللل وكذلك غريهم من الصابئة واوس وأنواع أهل ،العرب وأصناف أهل الكتاب

وهـذه   ،ومبا حيبه من الـدين والطاعـة   ،مبا يستحقهو ،واجلاهلية راجعة إىل اجلهل باهللا جل وعال
مما خالفوا فيه الدين املشترك للرسل صلوات اهللا  �اجلاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول اهللا 

لك ما كـان عليـه أهـل    فيشترك يف ذ .وسالمه عليهم أو ما شرعه من الدين احلق على ألسنة رسله
وأهل اجلاهلية مـن   ،وأهل اجلاهلية من النصارى ،وأهل اجلاهلية من أهل اليهود ،اجلاهلية من العرب

  .وهكذا إىل مجيع أنواع أهل امللل ،وأهل اجلاهلية من الصابئة ،اوس
   .احلال عىن ا صاحبوقد تطلق وي ،اجلاهلية غالب إطالقها يف الكتاب والسنة يعىن ا احلال

يعين الصفة اليت هي راجعة إىل نفي العلم واإلغـراق   ،وهو أن تطلق ويعىن ا احلال ؛فمن األول ♦
 �هذه اجلاهلية اليت هي احلال والصفة منها قول النيب  ،يف اجلهل مبا أنزل اهللا جل وعال على رسوله

أعيرته بأمـه؟  «ة والسالم بأمه، قال عليه الصال -الراجحب–أليب ذر حني عير رجال أسود وهو بالل 
 ،»ثنتان من أميت من أمـر اجلاهليـة  «وكذلك قوله عليه الصالة والسالم  ،»إِنك امرؤ فيك جاهلية
وحنو ذلك من احلاديث اليت فيها  “كان نكاح الناس يف اجلاهلية على أربعة أحناء”وكذلك قول عائشة 
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أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا  ﴿ويدل لذلك قول اهللا جل وعال  ،ذكر اجلاهلية
 .فإنه يف هذه النصوص يعىن باجلاهلية احلال والصفة ،]50:املائدة[﴾ لقَومٍ يوقنونَ

يريدون بذلك  ،ر جاهليعفيقال فالن جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شا ،وقد يراد ا ذو احلال ♦
 .الفترة اليت هي اجلاهليه املطلقةعيشه يف تلك لي أنه هو اجلاهل

  
  :واجلاهلية تقسم باعتبارات

 :فتارة تنقسم إىل قسمني �
  .وهي اجلاهلية املطلقة

  .واجلاهلية املقيدة
 :وتارة تقسم إىل ثالثة أقسام وهي �

  .جاهلية يف املكان
  .جاهلية يف الزمان

  .جاهلية يف األشخاص
  :واملقيدة ةطلقفالقسمة األوىل وهي اجلاهلية امل

   .الثالث االعتباراتالكاملة من مجيع الوجوه بأحد : باملطلقةعين نف
، أو بـبعض  لوجوه، إما مقيدة مبكان، أو بزمـان، أو بشـخص  يعين املقيدة بوجه من ا: واملقيدة

  .الصفات
   :قيدةفاجلاهلية يف املكان تكون مطلقة وم -1
؛ واملكان جاهلي ،، هذه يقال هلا أمكنة جاهليةارملطلقة يف بالد الكفار؛ دار احلرب، بالد الكففا

   .ألجل أا دار كفار
نه ال يزال فـيهم  فإوقد يكون املكان فيه جاهلية مقيدة ببعض األمور كما هو يف بالد املسلمني، 

، أو مقيدة ببعض األمكنة هلية، تكون مقيدة ببعض األشياءبعض خصال اجلاهلية فيكون فيهم بعض اجلا
 أو بلد أصبح جاهليـا إذا رجـع أهلـه    ،ول البلد الفالين من بالد املسلمني فيه جاهليةدون بعض، تق

  .وارتدوا عن اإلسالم إىل الشرك
   :وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة -2
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 ؛كانت جاهلية مطلقة يف الزمان �فاجلاهلية يف الزمان املطلقة هي ما كان قبل مبعث رسول اهللا 
  .بإطالققال هلا جاهلية ي -�بعثة النيب  هدحو- �رسول يعين كل ما كان قبل زمن ال

واجلاهلية املقيدة بالزمان هذه هي اليت تكون يف بعض ظهور خصال اجلاهليـة يف وقـت دون   
فتكون مقيدة  ،يعين مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال اجلاهلية ؛وقت، لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة

  )2( ....الوقتب
أو حنوها من العبارات اليت يستعملها من مل ) جباهلية القرن العشرين(أطلق  فال يصح إطالق من

وال يزال يف أمته من ينافح عن هذا الـدين   ،انقضت اجلاهلية املطلقة �ألنه بعد بعثة رسول اهللا  ،يدقق
وإمنا تكون منسوبة إىل وقـت مـن    ،كالقرن العشرين فليس مث جاهلية منسوبة إىل زمنٍ ،ويرفع رايته

 ألوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات مث جياهدها ويظهر عليها أهل احلق باإلنكار فال تصبح جاهليةًا
   .يعين الزمن

جاهلية  :لكن ما نطلق نقول ،فمثال تقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من اجلاهليات كثرية
علَى الْحق « زالُ طَائفَةٌ من أُمتهيالَ أخرب بأنه  �والنيب  ،ن بكاملهمألن هذا إطالق للز .القرن العشرين

 مهرضالَ ي رِيناهللا وال من خالفهمظَاه رأَم يأْتى يتح مذَلَهن خهـؤالء يبينـون   » وهم على ذلـك  م
  .وينصحون
  :ومقيدةالقسم الثالث جاهلية يف األشخاص وهي أيضا مطلقة  -3

  .فاملطلقة يف الكافر
أليب ذر  �كما قال النيب  ،أو يف شخص يف بعض حاله دون بعض ،شخصواملقيدة يف شخص دون 

  .يعين بعض خصال اجلاهلية ؛»إِنك امرؤ فيك جاهلية«
  . ذكرها أهل العلم يف هذا املقاماليتهذه التقسيمات 

اجلاهلية والذي حدا بالشيخ يف هذا األمر العظيم يعين التصدي جلمع هذه املسائل هو ما رواه  وأهل
: إىل اهللا ثالثةٌ رجالأبغض ال«أنه قال  �من حديث ابن عباس عن النيب  ،�البخاري وغريه عن النيب 

فمن طلـب   »بغري حق ليهريق دمه ئلب دم امرومطَّ, ومبتغٍ يف اإلسالم سنةَ اجلاهلية, ملحد يف احلرم
) إىل اهللا ثالثةٌ رجالأبغض ال (يف قولهوابتغى يف اإلسالم سنة يعين مسألة من مسائل اجلاهلية فهو داخل 

                                                 
  .أظن يوجد حذف يف هذا املوضع من الشريط)2(
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فمن ابتغى شيئا من أمر اجلاهلية وطلبه أو كان فيه ومل يتركه بعد البيان له فهو داخل يف هذا الوعيـد  
  .الذي أخرب به عليه الصالة والسالم

 ذكر هذه املسائل لبيان سننهم وما كانوا عليـه، توالذين  ،�واجلاهليون الذين خالفهم رسول اهللا 
إن شاء قد يكونون من العرب كما ذكرت أو من أهل الكتاب أو غريهم كما سيأيت إيضاحه يف مواضعه 

  .اهللا تعاىل
ألنه كما يذكر عن عمر رضي اهللا عنه باخلرب مل نعرف إسناده ومل  ؛وذكر أمهية معرفة سنن اجلاهلية

 . اإلسالم من مل يعرف اجلاهليـة يف أإمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نش: إسنادا أنه قالجند له 
فإذا عرف املرء اجلاهلية وعرف أنه جيب عليه أن يتباعد عنها كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره 
وال تدخله سنة من سنن اجلاهلية وال مسألة من مسائل اجلاهلية، وهلذا قال الشيخ رمحـه اهللا يف هـذه   

ىن باملسلم عن معرفة هذه األمور؛ ألا أمور دخلـت علـى   ال غ) غىن باملسلم عن معرفتها ال(اخلطبة 
وكما ذكر من  ،املسلمني وابتغوا سنة اجلاهلية عن جهل تارة، وعن علم مع عناد واستكبار تارة أخرى

 وقوله هنـا  )فالضد يظهر حسنه الضد( وقول الشاعر اآلخر قبله )وبضدها تتبني األشياء(قول الشاعر 
املعروفني يقول يف وصـف  هذا من كالم عجز بيت للمنبجي أحد الشعراء ) ضدفالضد يظهر حسنه ال(

  :شخص
فالوجه مثل الصبح مبيض        والشعر مثل الليل مسود  

  ه الضدوالضد يظهر حسن       فان ملا استجمعا حسنا نص
  ملتنيب قالكفهذا من الشعر السائر املعروف أليب الطيب ا )وبضدها تتبني األشياء(قوله  وأما

  ونذميهم وم عرفنا فضله         وبضدها تتبني األشياء
ا أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب أحد يف قصيدة ي ا وميدح املتنسـكة الـذين مـالوا إىل    ثين

  .تنبه لذلكعلت وكأا بيت واحد ف، ويف بعض الطبعات جالتصوف
ي أن أهل اجلاهلية كانوا يتعبدون بإشراك الصاحلني يف ذكر املسألة األوىل من هذه املسائل أال وه

ون ذلك وأن اهللا جل وعال حيـب  عبادم، يف العبادة والدعاء يرجون شفاعتهم لظنهم أن الصاحلني حيب
  .ذلك

 فأهـل ألنتها مسألة اإلخالص يف الدين، والعبادة  �رسالة النيب  ؛وهذه املسألة هي زبدة الرسالة
   .ون اهللا جل وعال بإشراكهم الصاحلني يف عبادة اهللاجلاهلية كانوا يتعبد
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  :الصاحل يراد به العهد وهو ثالثة أصنافو .والصاحلون مجع الصاحل
 .األنبياء والرسل -1
  .الصاحلون من البشر -2
  .املالئكة -3

 ،فتارة يعبدون نبيا ،وهؤالء قد وقع يف إشراكهم بالعبادة طوائف من األميني مشركي العرب وغريهم
أَفَرأَيتم اللَّات  ﴿قال جل وعال . يعبدون صاحلا ليس مبلك وال بنيب وتارة ،كاون ويعبدون ملَوتارة دع
لَّه ياعيسى ابـن  وإِذْ قَالَ ال﴿وقال جل وعال  ،]20-19:النجم[﴾ ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى)19(والْعزى
ويوم يحشرهم جميعا ثُم ﴿ ]116:املائدة[﴾وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه أَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِيمريم َء
نواع يف عدة اآليات، ذكر جل وعال هذه األ]40:سبإ[﴾للْملَائكَة أَهؤلَاِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ )3(يقُولُ

انوا يعملونه من إشراك الصاحلني جـاء يف هـذه   أو هذا العمل الذي ك ةوهذه الشبه ،يات يف القرآنآ
 تـارة  ،ليهمإواجلاهليون حني عبدوا الصاحلني يعين أم توجهوا  ،األمة وورثته هذه األمة من اجلاهليني

وحنو ذلك ، تارة ينذرون هلم، تارة يستشفعون م، تارة جيعلوم وسائط يستغيثون م، تارة يذحبون هلم
 هـي  -أعين األفعال–وهذه هي  ،ال حكم عليهم اهللا جل وعال أم مشركونمن أفعاهلم، وهذه األعم

  .بعد القرون املفضلة عني ما حصل وحدث يف هذه األمة
 ،هل كان أهل اجلاهلية يعملون تلك األعمال عن جهل أم عن علم؟ بل كانوا يفعلوا عـن علـم  

فَرِحـوا  ﴿عنهم قال جل وعال  ،قوهلذا جادلوا بالباطل ليدحضوا به احل ،وكانوا يعلمون حججا لذلك
ة مضـاد  ،، فأهل اجلاهلية عندهم علوم ولكنها مضادة لعلم األنبياء]83:غافر[﴾بِما عندهم من الْعلْمِ

عندهم علم ولكنه ليس ف ،)فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ(، قال جل وعال للعلم الذي أنزله اهللا جل وعال
فإمنا حياجهم بشبه مثل الشبه اليت كانت عنـد   ،أهل التوحيد يف األزمان املتأخرة حاج وهلذا من ،بنافع

مـا  ﴿ومن أعظمها ما قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل  ،�رسول اهللا أهل اجلاهلية وواجهوا ا 
مسألة الشفاعة، طلب الزلفى إىل اهللا جـل   من أعظمها ].3:الزمر[﴾نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

جد أن منهم طائفة يقولون حنن ال نتوجه إىل األوليـاء، إىل الصـاحلني، إىل   توعال بأولئك الصاحلني، ف
ألجل ما هلم  ؛وإمنا نتخذهم شفعاء عند اهللا جل وعال ،األنبياء، ألجل أم يستقلون بالنفع أو بدفع الضر

                                                 

  .)نقول, حنشرهم(شيخ حفظه اهللا قال ال) 3(
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جل وعال وهذا األصل هو الذي يفعله املتأخرون، املشركون من هذه األمـة  من املقام الرفيع عند اهللا 
ون تلك الواسطة وذلك العمـل يسـمونه   ويسم ،حيث إم يزعمون أم ما اختذوا أولئك إال واسطة

توسال، والتوسل شيء واختاذ الواسطة شيء آخر، عندهم شبه وحجج ولكنها داحضة كما قال اهللا جل 
؛ وهم تارة يعبدون عبادة مسـتقلة  ،]5:غافر[﴾بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم وجادلُوا﴿وعال 

ـ يتوجهون ألجل أم ع ،إىل العزى ،إىل الالت ،، إىل الصاحلنييعين بعضهم يتوجه إىل األولياء اد هلـم  ب
   .م واسطةفيصرفون بعض العبادات هلم استقالال، وتارة يتخذو ،مرتلة عند اهللا

، فـإن اهللا جـل   أهل اجلاهلية �فإذن هذه املسألة هي أعظم املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا 
قُلْ اللَّه أَعبد مخلصا لَه ﴿فقال جل وعال آمرا نبيه  ،وأن يأمر الناس باإلخالص ،باإلخالص وعال أمره

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّـه  ﴿وقال جل وعال ] 15-14:رالزم[﴾فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه)14(دينِي
أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَـه   )4( ]إِني[قُلْ ﴿وقال جل وعال  ،]5:البينة[﴾مخلصني لَه الدين حنفَاَء

ين11(الد(نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُموهكذا يف آيات كثرية يأمر اهللا جل  ،]12-11:زمرال[﴾و
   .خالفوا ذلك فأشركوا ،والتوجه إليه وحده دومنا سواه ،ونبذ الشرك ،وعال بإخالص الدين له

هو الشبيه  دوهذا هو الشرك األكرب، والنِ ،ما معىن الشرك؟ أم جعلوا هللا جل وعال ندا يف العبادة
   :، قالوالنظري كما حسان يف هجائه

جوه ولستفشركما خلريكما الفداء أ       له بند  
فمن جعل أحدا مع اهللا مثيال ونظريا هللا يف العبادة والتوجه فقد سواه باهللا  ،يعين لست له مبثيل وال نظري

وقد أشرك بذلك الشرك الذي حكم اهللا جل وعال به على املشركني بأم من أهـل النـار    ،جل وعال
م حوأرم اجلنةت عليهم.  

قال جل وعال يف سورة الشعراء  ،قال جل وعال خمربا عن احتجاج املشركني وقوهلم آلهلتهم يف النار
فـأخربوا عـن    ،]98-97:الشعراء[﴾إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمني)97(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ﴿

ألـم   ؛ه التسوية تسوية يف حمبة العبادة، تسوية يف العبادةأنفسهم أم سووا آهلتهم برب العاملني، وهذ
عبدوا اهللا وعبدوا غريه، صرفوا بعض أنواع العبادة هللا وصرفوا بعضا  ،توجهوا إىل اهللا وتوجهوا إىل غريه

 ،د، أم جعلوا هللا عبادة وجعلوا لغريه عبادة أيضافهذا معىن التسوية وهو معىن اختاذ الن ،آخرا لغري اهللا

                                                 
  .إمنا: الشيخ حفظه اهللا قال)4(
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أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها ﴿ما ذا قالوا؟  ،بكلمة التوحيد ال إله إال اهللا �وهلذا استنكف املشركون ملا أتى النيب 
ابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداح5:ص[﴾و[.   

من  واليوم إذا رأيت فإنه قد دخل هذا األمر يعين هذا النوع من الشرك يف املسلمني بعد مضي حنوٍ
   .رون شيئا فشيئاثالثة ق

هو أنه فسرت كلمة التوحيد بأا دالـة  من أجله دخل هذا النوع من الشرك وأصل البالء الذي 
مل جيعلوا كلمة التوحيد دالة على إفراد اهللا جل وعال  ،كما عليه أهل الكالم ومن تبعهم ،على الربوبية

وهلذا جتد يف كتب أهل الكالم أم قالوا  ،ةوإمنا جعلوها دالة على إفراد اهللا جل وعال بالربوبي ،بالعبادة
 ال إله إال اهللا عند أهل الكـالم . االختراع، اإلله ما عندهم؟ القادر على االختراعاإلله هو القادر على 

ولَـئن  ﴿وهذا املعىن يقر به أهل اجلاهليـة  . إال اهللا -يعين على اخللق- االختراعال قادر على : معناها
 نم مهأَلْتسيملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتومالس لَق9:الزخرف[﴾خ[، ﴿  ـنم مهأَلْتس نلَئو

اللَّه قُولُنلَي ملَقَهوحده  االختراعن اهللا جل وعال هو القادر على أكانوا يوقنون ب ،]87:الزخرف[﴾خ
أَيشرِكُونَ ما لَا يخلُـق شـيئًا وهـم    ﴿بقوله  جل وعال عليهم ربناغريه ال خيلق شيئا، هلذا احتج  وأنّ

  .ألم يقرون بتلك املقدمة] 191:األعراف[﴾يخلَقُونَ
 ،قرروه يف كتبهم ،كذلك أخذ هذا املعىن طوائف من املبتدعة من جنس األشاعرة فقرروه يف كتبهم

اليت يسموا أم الرباهني، يقول فيها يف معىن كلمـة   فيقول أحد من متأخريهم وهو السنوسي يف رسالته
وال مفتقرا إليه كل ما عداه إال اهللا، فمعـىن   ،فمعىن ال إله إال اهللا ال مستغنيا عما سواه: يقول التوحيد

ملا درس الناس مثل هذه صار توحيد . املستغين عما سواه املفتقر إليه كل ما عداههو -هذا كالمه–اإلله 
هم ليس هو معىن كلمة التوحيد، احنرف الناس شيئا فشيئا حىت اختذوا آهلة مـن دون اهللا،  العبادة عند

سـؤاله لـيس مـن     –ب ظنهمسعلى ح- املوتى وسؤال من له جاه عند اهللايظنون أن التعلق بأرواح 
شـيدت  ظمت القبـور وأُ شيئا فشيئا دخل حىت ع ،وهذا أصل البالء الذي دخل يف املسلمني ،الشرك

ا ظموعحىت وصل األمر يف عهد الشيخ اإلمام حممد  ،عتقد أن هلم بعض خصائص اإلهليةحىت أُ ،أصحا
بـل كـانوا    ،رمحه اهللا تعاىل إىل أم كانوا يعتقدون فيهم أم ينفعون ويضرون استقالال والعياذ بـاهللا 

  .يشركون م يف الرخاء ويف الشدة
أهل زماننا أعظم شركا من مشركي العرب ذلـك  أن مشركي : قواعده األربعقال الشيخ يف  هلذا

ألن أولئك كانوا يشركون يف الرخاء وأما يف الشدة فكانوا يوحدون اهللا وخيلصون الدين له كما قـال  
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ا هـم  فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَـى الْبـر إِذَ  ﴿جل وعال عنهم 
فإم يشركون يف السراء ويف الضراء كما قال أحد وأما أهل هذا الزمان  .]65:العنكبوت[﴾يشرِكُونَ

كما كان قبل الدعوة  ،علماء الدعوة حيث ناقش رجال يف تعلق طائفة من الناس بابن عباس يف الطائف
 ،مذبوحا له ،جيعلونه مستغاثا به ،ويصرفون له حقوق اهللا جل وعال ،هلم اكانوا يتعلقون به وجيعلونه إهل

أهـل   إنّ -، يقـول لآلخـر  يقول هذا أحد علماء الدعوة–إن ابن عباس : قال له ا،مدعو ،منذورا له
يعرفون ابن عباس وال يعرفون يتوجهون إىل ابن عباس  -االعتقاديعين من كان منهم على هذا -الطائف 

 ،أمر قد ال يظهر لكثري من الناشئة يف البالد وهذا .معرفتهم بابن عباس تكفي: اهللا، فقال الرجل اآلخر
جيـد أن   ،لكن من عرف ما عليه اخلرافيون يف بعض البقاع يف هذه البالد ويف عريها من بالد املسلمني

  .دون يف أم يعتقدون أن بعض األولياء هلم الضر والنفع االستقاليلزيبل إم ي ،هذا األمر شائع منتشر
 ،بإخالص الدين لـه  �وهي الزبدة لرسالة النيب  ،الشيخ أول مسألة لعظم شأاهذه املسألة ذكرها 

  .ونبذ الشرك الذي كان يفعله أهل اجلاهلية ،به اإلشراكوبتوحيده جل وعال وعدم 
بأن اهللا حرم عليه اجلنة ومأواه النار كما قال جل  �إن من فعل ذلك فقد أخرب النيب  :قال رمحه اهللا

 )5(]ربـي [بنِي إِسرائيلَ اعبدوا اللَّه  وقَالَ الْمِسيح يا﴿عيسى بن مرمي عليه السالم  وعال خمربا عن قول
        ملظَّـالـا لمو ـارالن اهـأْومـةَ ونالْج ـهلَيع اللَّـه مـرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن كُمبرو  ـنم ني

   .]72:املائدة[﴾أَنصارٍ
أهل  �إذن هذه املسألة هي أعظم املسائل، إذا كانت هي أعظم املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا 

ا أمت العناية يكون ذلك من وِجعل مركِّاجلاهلية فكون الدعوة ت راثة دعوة املصـطفي  زة عليها معتنية
اهلية، فإذا كانت كذلك أهل اجل �ألنْ هذه املسألة من أعظم املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا  ؛�

فعليه يكون ورثـة   ،أهل اجلاهلية هي دوا يف املرتبة �فغريها من املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا 
من ورثوا عنه العلم النافع إمنا يدعون أول ما يدعون ويهتمون أكثر ما يهتمون  ،�ورثة النيب  ،األنبياء

وذلك بنهيهم  ،اجلنة ن النار وأن جيعلوهم ممن يرجى لهس مبه ذه املسألة العظيمة وهي أن ينقضوا النا
 إيضاح ومعىن الشهادة هللا جل وعال بالوحدانية وما فيها مـن  متعن الشرك وبتوضيح مسألة التوحيد أ

  .النفي واإلثبات ومعىن الكفر بالطاغوت وحنو ذلك من أصول التوحيد

                                                 
  .مل يذكرها الشيخ)5(
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بـأمر مل   اهتمذه املسألة العظيمة فإمنا  مامهتاالفتعلم أن من توجه يف دعوته بغري  ،إذا كان كذلك
وهلذا جاء يف حديث معاذ أن النيب عليه الصالة والسالم قـال لـه    ،به أوال �رسول اهللا  اهتماميكن 

كما يف صـحيح البخـاري يف    »يوحدوا اهللا أنإنك تأيت أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إىل «
إىل أن «أو »إىل أن شعادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا«رةأو يف الرواية املشهو ،كتاب التوحيد

  .»يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
ألا هي اليت ـا   ؛وعليها جيب أن تكون الدعوة مركزة مهتما ا ،فهذه املسألة هي أعظم املسائل

  .هو دوا بكثرييتفرق الناس إىل مسلم وكافر، وأما غريها من املسائل ف
جل هذه املسألة تفرق الناس إىل مسلم وكافر وهذا يعين أن من أشرك باهللا أمن  :قال الشيخ رمحه اهللا

وال إطالق الكفر  ،ال نتوان عن إطالق الشرك عليه ،جل وعال صاحلا أو غري صاحل فإنه كافر باهللا، كافر
فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر، لكن الشرك  ،ألنه ما دام أنه مشرك باهللا جل وعال، فعل الشرك ؛عليه

بل ذلك موقوف على البيان، موقوف علـى   ،وال يستباح به دمه أموالهطلق عليه ال تستباح به الذي ي
ب عليه رتحكم عليه بأنه مشرك وتي ،الدعوة، البد من البيان والدعوة قبل االستباحة، لكن احلكم عليه

النار حـىت   أهليعين بأنه من  ؛ال يشهد عليه بأحكام الكفار يف اآلخرة ولكن ،أحكام الكفار يف الدنيا
  .حتت راية الكفرأو أنه قاتل  ،ها عليه أهل العلممنعلم أنه رد احلجة الرسالية بعد بياا له بعد أن أقا

وطريقتنا يف هذا الشرح ذكر إيضاح هلذه املسألة مبا يتم معه فهم مرادات  ،هذه هي املسألة األوىل
ألن املقام يضـيق عـن    ؛وليست جمال تقرير املسألة بكل ما يتعلق ا من فروع ،املؤلف رمحه اهللا تعاىل

  )6( .لفت يف هذا الشأنوموطن بيان هذه املسائل كتاب التوحيد وغريه من الكتب اليت أُ ،ذلك
  ] املنت[ 

وكذلك يف  )7(﴾بِما لَديهِم فَرِحونَ كُلُّ حزبٍ﴿أم متفرقون يف دينهم كما قال تعاىل  )املسألة الثانية(
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه ﴿ذلك هو الصواب، فأتى باالجتماع يف الدين بقوله أنّ دنياهم ويرون 

ـ    دين ولَـا تتفَرقُـوا   نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسـى أَنْ أَقيمـوا ال
يهـي         ﴿وقال تعاىل  ،]13:الشورى[﴾فف مهـنم ـتا لَسعـيوا شكَـانو مهيـنقُـوا دفَر ينالَّـذ

ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعـد مـا   ﴿، وانا عن مشاتهم بقوله ]159:األنعام[﴾شيٍء
                                                 

  .انتهى الوجه األول من الشريط األول )6(
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واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا  ﴿وانا عن التفرق يف الدنيا بقوله  ،]105:آل عمران[﴾بيناتجاَءهم الْ
  ].103:آل عمران[﴾ولَا تفَرقُوا

  ] الشرح[
هذه املسألة الثانية وصم متفرقون يف دينهم ودنياهم، عندهم العزة والكرامة  ففيها أهل اجلاهلية بأ

له ديـن،   كلٌّ ،نه يدل على استقالل كل مبا عنده، وأنه ال يتبع أحدا، متفرقون يف دينهمأل ؛يف التفرق
، بعضهم يعبد الصاحلني، بعضهم ينكر البعث، بعضهم جيحد الرسالة بعضهم يؤلـه  كةبعضهم يعبد املالئ

جل وعال أم  فبني اهللا ،كذلك يف دنياهم ،مل جيتمعواه عزيرا، وحنو ذلك، يف دينهم لِّبعضهم يؤ ،عيسى
الدينِ ما وصى بِـه نوحـا    شرع لَكُم من ﴿شرع لنا من الدين ما جنتمع بيه يف الدنيا، قال جل وعال 

ـ        وا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبـراهيم وموسـى وعيسـى أَنْ أَقيمـوا الـدين ولَـا تتفَرقُ
يهقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف شرح هذه اآلية يف قاعدة اجلماعة والفرقـة  ،]13:شورىال[﴾ف :

على  االجتماعميان املشترك هو إن األصل األصيل الذي دعا إليه األنبياء مجيعا وهو الدين املشترك واإل
فـذكر جـل    )8(،﴾لَيكوالَّذي أَوحينا إِ﴿وأكد ذلك جل وعال بقوله . دين حق وعدم التفرق يف ذلك

قـال   ،)والَّذي أَوحينا إِلَيـك (بقوله �وما أمر به النيب ) وصينا(وعال ما وصف به أمر املرسلني بقوله 
) وعيسـى  شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسـى (

علـى   باالجتمـاع وإقامة الـدين  ) أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه(، باالجتماعفهذه اآلية فيها األمر 
قر الشرك وأن ال يكون وأن ال ي ،بأن ال يكون يف البالد شرك ،�يعين على ما دعا إليه النيب  ؛التوحيد

ق الناس يف أصل تفرقوا يف الدنيا وال شك، فأهل الشرك ملـا  ألنه إذا تفر ،هناك ما حيرم األصل الدين
–وكذلك التفرق يف الدنيا  ،فالتفرق يف الدين يورث التفرق يف الدنيا ،تفرقوا يف الدين تفرقوا يف الدنيا

  جل وعال بعدم التفرق يف الدينيورث التفرق يف الدين، فأمر اهللا –كما سنوضحه  االجتماعيعين بعدم 
فهما نوعان  ،يف الدين واالجتماعيف األبدان  واالئتالف باالجتماعيعين باألمر  ؛ق يف الدنياوعدم التفر

: هلذا قال أهل العلـم  ،ان واجتماع يف األبدان وأحدمها مالزم يف اآلخريديف األ اجتماع ؛االجتماع من
اعة فيها ذكر اجلموحنو ذلك من النصوص اليت  »اجلماعة رمحة والفرقة عذاب« �اجلماعة يف قول النيب 

يف األبدان واجتماع يف  اجتماع، يف الدين واجتماع يف الدنيا اجتماع، هو ما يكون من جمموع األمرين
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ن فأتى بدين واحد خيضـع لـه   خالف أهل اجلاهلية يف أم متفرقون يف الدي �فكما أن النيب  ،الدين
أن ال خيرجوا عليهم كما سيأيت إيضاحه يف لوالم و واك أمره باالجتماع يف الدنيا وأن يقرل، كذاجلميع

   .املسألة الثالثة
] 105:آل عمران[﴾ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات﴿قال جل وعال 

رى افترقوا على مع كون الذين كانوا قبل من اليهود والنصا �جل وعال على صحابة النيب أنزهلا اهللا 
والنصارى على ثنتني وسبعني فرقة، فنـهانا اهللا   ،وسبعني فرقة إحدى؛ اليهود على أكثر من سبعني فرقة

يعين أنه جل وعـال أمـر   ) ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا(جل وعال عن التفرق يف الدين بقوله 
ـ ن وأ ،هللاعلى التوحيد واالعتصام حببل ا باالجتماع  ىال نتفرق يف الدين وأن جنتمع على الكلمة العظم

 خنالف عما أنـزل اهللا علـى   فيما بيننا حدث خمالف ألصل اإلسالم وال ثوأن ال حيد ،كلمة التوحيد
  .رسوله

يف فهذه اآلية ] 103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿اآلية األخرى يف قوله 
يعين تفرق بعضهم عن بعض بأن أطـاع بعضـهم    ؛فإن الناس إذا تفرقوا يف الدنيا ،يف الدنيا االجتماع

نتج عنه جزما التفـرق يف  ا التفرق يف األبدان يف الدنيا طائفة وأطاع اآلخرون طائفة أخرى وحصل هذ
وكلما تفرقوا  ،يف األبدانما تفرق الناس يف الدين نتج عنه فرقة لفك ،مث يكون كبرياالدين ويبدأ صغريا 

فإم ينتج عن  -يكون لكل طائفة مطاع ال يقرون بطاعة كربائهم من والة األمر يعين بأنْ-يف األبدان 
يف  )لَا تفَرقُوا( ،)واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا(تفرقهم يف دينهم فأمر اهللا جل وعال بقوله ذلك 

الذي سـيأيت إن شـاء اهللا   -عن من واله جل وعال أمركم، هلذا جاء يف احلديث ) ا تفَرقُوالَ(أبدانكم، 
وأَنْ تعتصموا بِحبلِ , إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَالَثاً أَنْ تعبدوه والَ تشرِكُوا بِه شيئاً«قال  �أن النيب  -تعاىل

ويعتربون  ،كان أهل اجلاهلية يعتزون بالتفرق» أن تناصحوا من واله اهللا أمركمو, اللّه جميعاً والَ تفَرقُوا
ا فإن أهل اجلاهلية ملّ ،وهاتان املسألتان متصلتان ببعض ،الطاعة مذلة ومهانة كما سيأيت يف املسألة الثالثة

فـأتى اهللا   ،خرىمع كوم مشركني تفرقوا يف دنياهم ألن إحدى املسألتني متصلة باألمل يطيعوا والم 
يف الدين بأن ال نتفرق فيه،  اجتماعوإمنا تتم الشريعة باألمرين مجيعا،  ،جل وعال باالجتماع يف األمرين

وهلذا كلمـا   ،)9(﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿واجتماع يف الدنيا بأن ال يكون يف املسلمني أحزاب 
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فَنشأ يف اإلسالم ناشئة ترفإن ذلـك يعـد مـن التفـرق      ،اعة األوىل وعن النهج األصلعن اجلم ق
وهذا الذي حدث يف األمة  ،عن دين مستقل يف األصولو واالختالف، إذا كان ذلك عن أراء مستقلة

من هي يا رسـول اهللا؟  : فترقت إىل ثالث وسبعني فرقة ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، قالوااف
   .يف دينها واجتمعت يف دنياها اجتمعتيت يعين ال ،»هي اجلماعة«قال 

  ]املنت[
أن خمالفة ويل األمر وعدم االنقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم ) املسألة الثالثة(

، وأمر بالصرب على جور الوالة وأمر بالسمع والطاعة هلم والنصيحة، وغلـظ يف ذلـك   �رسول اهللا 
  .وأبدى وأعاد
إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَالَثـاً أَنْ  « : اليت فيه مجع بينها فيما ذكر عنه يف الصحيحني أنه قال وهذه الثالث

وأن تناصـحوا مـن واله اهللا   , وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً والَ تفَرقُوا, تعبدوه والَ تشرِكُوا بِه شيئاً
  .ذه الثالث أو بعضهاناس ودنياهم إال بسب اإلخالل ومل يقع خلل يف دين ال »أمركم

  ]الشرح[
خلل يف دين الناس أو دنياهم إال بسبب اإلخـالل يف هـذه    يقع رمحه اهللا الشيخ رمحة واسعة، مل

 ؛ال يقرون بوالية ألحد وال يرضـون ذلـك   ،الثالث أو بعضها، هذه الثالثة أهل اجلاهلية كانوا فوضى
 ؟مبا فضل عليه ؟كيف يطيع ويسمع له وهو مثله ،هانةذل وم اة لبشر مثلهم أألم يعتقدون أن الطاع

خالف أهل اجلاهليـة   �فخالفهم النيب  ،ويعتربون عدم الطاعة دليل العزة ودليل الكرامة ودليل الرفعة
عليهم خرج ي وأن ال ،أمر بطاعتهم يف املعروف ،بأن أمر بطاعة والة األمر يعين املسلمني يف غري املعصية

رجوا عن وهلذا كان أول من خالف هذا األصل اخلوارج حيث إم خ  ،ق الناس من حوهلمرفَي وأن ال
أمر بالطاعة  �والنيب  ،ني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بآراء اجتهدوا فيهاوالية وخالفة أمري املؤمن

 :ديث اآلخر حينما سـأله وقال يف احل, »أمسع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك«قال , »أطع«قال 
فمن أنكـر فقـد    ،إنه يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون«. »ما صلوا ال«: أفال نقاتلهم؟ قال

ما أقـاموا فـيكم   «ويف رواية  ».ما صلوا ال«: أفال نقاتلهم؟ قال :قال. »ضي وتابعولكن من ربرئ، 
فمـا دام أن  ، ».من اهللا فيه برهـان  إال أن تروا كفرا بواحا عندكم« ، ويف حديث آخر قال».الصالة

حكم بردا، فالطاعة والسمع واجبـان،  الية يصح عليها اسم اإلسالم، ومل تنتقل عنه إىل الكفر ومل يالوِ
ولو كان هناك  االجتماعألنه ما حيصل للناس من  ؛وجتميع الناس حوهلا ما دام اسم اإلسالم باقيا واجب
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ضعاف ما حيصل مـن املصـلحة مـن    أضعاف أَ االجتماعصل من نقص يف بعض أمور الدين فإنه ما حي
، وجدمت أن هذا األصل حزم يف مواضع وكلما ظن النـاس  خ املسلمنييالتفرق، وأنتم إذا نظرمت إىل تار

كما قال عليه  ،يل املسلم أنه سينتجون خريا فإنه ترتد عليهم وال يكون ذلك خرياخبروجهم على الوأم 
خرجوا على بين أميـة ومل   »أتيكم زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكمال ي«الصالة والسالم 

يقروا هلم، وقامت دولة بين العباس ومع ذلك مل تكن دولة بين العباس كدولة بين أمية، وهكذا يف نزول 
 وقد كان الواحد من املشركني ينصح باالجتماع ،مبخالفة املشركني يف ذلك �فأتى النيب  ،من الزمان

   :وينهى عن التفرق  فقال أحد منهم
راط إذا جراط هلم       وال صهاهلم سادواال يصلح الناس فوض ال ص  

بل كانت اجلزيرة العربية فيهـا مـن    ،ولكن ما كانوا يطيعون ،كانوا يأمرون بأن يرجعوا إىل كربائهم
احلروب الدائرة يف اجلاهلية ما ال حيصى وال تغينب عنكم  �واالختالف قبل مبعث رسول اهللا القيادات 

  .وأسباب ذلك
وأعاد  أبدى فيه -�يعين النيب – هوأبدى في :قال رمحه اهللا، إذن فهذا األصل من األصول العظيمة

؟ ألن تسمع وتطيع مل »امسع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك«وغلظ يف ذلك، من التغليظ أنه قال 
لكنك إذا مل تطع  ،ى ربك أنت وهو ويقتص لك منهأخذ املال وضرب الظهر هذا مفسدته عليك وستلق

  . تعدى ذلك إىل الناس فصار االختالف وصارت الفرقة ومعها ال يكون االجتماع يف الدين
جهة، كان يف شـرق   يف هذه اجلزيرة قبل دعوة الشيخ رمحه اهللا تعاىل كان الناس متفرقون كل يف

ويف وسط اجلزيـرة   ]لألشراف[وكان يف غرا يدينون  ،كانوا يدينون للوالية العثمانية اجلزيرة العربية
إمنا كان لكل بلد أمري ولكل بلد وايل يطيعه أصحابه وكان يف ذلك من  ؛يعين يف جند مل تكن حتت والية

تل أربعة؛ كان نه يف يوم واحد يف بعض القرى القريبة من الرياض يف يوم واحد قُإالقتال ما تعلمون حىت 
ي هو ،وقتله رابع وتوىل اإلمارة يف يوم واحد ،ث وتوىل اإلمارةلله ثاتوق ،وىل اإلمارةت أمري فقتله واحد

   .كلها قرى ال تزيد القرية عن مئات إن كثرت
فأنعم اهللا جل وعال على هذه البالد بدعوة التوحيد، واجتمع الناس يف دينهم ويف دنياهم وال شك 

كما –ق يف الدين يورث التفرق يف الدنيا وإمنا حيصل رفأن التفرق يف دنيا سيورث التفرق يف الدين والت
الفساد يف الناس من اإلخالل يف أحد هذه الثالث أو ا مجيعا؛ إذا أشركوا وقـع  حيصل  -قال الشيخ

إذا مل جيتمعوا يف الدين ومل جيتمعوا يف الدنيا، إذا مل يطيعوا والة أمورهم ومل يناصحوهم فإنه يقع  ،الشرك
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« بقوله  �كما ذكر مجعها النيب  ، هذه الثالثوهذه الثالث أصول عظيمة ،لدين والدنيااالفتراق يف ا
, وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً والَ تفَرقُـوا , إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَالَثاً أَنْ تعبدوه والَ تشرِكُوا بِه شيئاً

نـه  أن ينفعنا دائما فيما بي جل وعالوهي مسائل عظيمة أسأل اهللا » وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم
ا ومذاكر ،من املسائل العظيمة اليت حنتاج إليها وال شك يف كل وقت يف هذا الزمانإمام هذه الدعوة 

يعين حبذا لو يكون يف االس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه املسائل ويقـرأ   والتذكري ا ضروري
ال : حباجة إليها كما قال يف املقدمة قال وينظر فيها ويتأمل ألا أشد ما تكون ،لأللوسي أو لغريهشرحها 

  .غىن للمسلم عن معرفتها
وأن  ،�وأن جيعلنا متبعني لنبينا  ،أسأل اهللا الكرمي بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن ينور قلوبنا مجيعا

على األذى فيه، وأسأله جل وعال أن جيعل آخر أيامنا  ه والصربيعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الدعوة إلي
وأسأل اهللا  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،خريا من أوهلا وأن جيعل أيامنا يف قرب منه وازدياد وزلفى إليه

  .جل وعال يل ولكم الثبات إىل املمات واالستعداد ليوم لقاه
  .أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

  ] األسئلة[
إن على العامل أن يعلم منهج السلف الصاحل دون التطرق إىل الفـرق   :ما رأيكم فيمن يقول: يقول /1

الضالة وأصحاب املناهج الضالة أال يدخل يف مقولة عمر رضي اهللا عنه تنقض عرى اإلسـالم عـروة   
  ؟عروة
ألن الرد على املخـالف يف ديـن    ؛أن هذا الكالم غري دقيق وليس بصحيح بل هو غلط: اجلوابو

وأعظم مـن رد   ،ألن اهللا جل وعال هو أول من رد ؛من أصول هذا الدين ، الرد على املخالفاإلسالم
، فالرد على املخالفني مـن أعظـم   وهو الذي حاجهم بنفسه جل وعال ،�رسول اهللا ل على املخالفني

وهذا صحيح وقد يفوق جهـاد األعـداء   . م أنواع اجلهادظوهو من أع :يقول شيخ اإلسالم ،القربات
ـ    ؛يعين أن جماهدة العدو الداخل أعظم من جماهدة العدو اخلارج ؛اخلارجيني  ةٌألن العـدو اخلـارج بين

، ومن أعظم العداوات أن ينشأ يف املسلمني من يدعوهم إىل غري ه أما العدو الداخل فهذا قد خيفىعداوت
 -ملناهج الضالة من منحرفة كالرافضة واخلوارج وحنوهاكالبدع والشركيات وا-منهج السلف ألن هذا 

، اخلرافيني الصوفيني أهل الطرق وحنو ذلك كل الرد على هؤالء من أعظم القربات فإن هذا ال شك أنه
وهو نوع من اجلهاد ال بد منه قال جل وعـال   ،هؤالء الرد عليهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات
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﴿رِينالْكَاف عطا فَلَا تا كَبِريادجِه بِه مهداهجوجماهدهم بالقرآن وبالعلم من أعظـم  ] 52:الفرقان[﴾و
فمىت يعرف احلق؟ إذا سكت العامل علـى بيـان ضـالل     ،أما أن يتركوا ويسكت عنهم ،أنواع اجلهاد

كـان  مىت يعرف احلق؟ ألننا جيب علينا أن نرعى الدين، الدين علينا أهم من األشخاص فإذا  ،الضالني
 ،وال مفسدة راجحة يف الرد؛ من سفك دماء وحنـوه  -هذا املخالف–الرد على فالن حيمي محى الدين 

   . الرد، فالرد على املخالفني من أصول اإلسالم وال شكعنيفهذا يت
  .فقوله أنه عليه أن يبني منهج السلف دون التطرق إىل الفرق الضالة كالم غري دقيق وغري صحيح

  .أن يفرغ الدرس بعد تسجيله أحد اإلخوان يطلب
  .هذا يكون إن شاء اهللا تعاىل

  ؟ يف الدنيا ويسأل عن آية آل عمران هل هي يف الدين أ /2
  ].103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُو﴿وهي قوله تعاىل 

آل [﴾علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم  واذْكُروا نِعمةَ اللَّه﴿؟ ألنه قال ال هي يف الدنيا، مل
، ما كان يرضى الرجل ما كان الرجل من األوس مع اآلخر من اخلزرج متآلفان متحابان] 103:عمران

لو يأيت , يأتيه واحد من قريش ويسكن مكانه، ما يرضى الذي يف املدينة مثال من األوس أو اخلزرج أن
بأن نعتصم فأمر اهللا جل وعال  ،وفعل، كان بينهم عداوات ما بينهم تآلف وال حتابرمبا فعل به ويفعله 

  .يعين يف الدنيا ؛حببل اهللا مجيعا وال نتفرق
  .شرع من اجلها اجلهاد فأرجو توضيح ذلك -يعين املسالة األوىل-ة كر يف الكتاب أن هذه املسألذُ /3

وليكون  ،لمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلىإمنا جاهد لتكون ك �ال شك أن النيب 
 ]39:األنفال[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿كما قال ،الدين كله هللا جل وعال

وقال  ،يعين مجيعا ،]193:البقرة[﴾للَّه وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين﴿ويف اآلية األخرى 
فاملأمور به العباد أن خيلصـوا  ، ]208:البقرة[﴾ياأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً﴿جل وعال 

ل هـذه  جمن أ ،�دون جهاد كفر كما فعل النيب هللا جل وعال فإم جياهالدين، إذا ما أخلصوا الدين 
ومن اجلها تفرق الناس بـني مسـلم وكـافر    وأمواهلمستبيحت دماؤهم وهد املشركون واُاملسألة ج ،

اء املشركني أبيحت ألجل أم مشـركون ألجـل أـم    مد ،فالدعاء بأي شيء أبيحت؟ ألجل الكفر
  .فهذه املسألة هي اليت جياهد من أجلها ألا أعظم ما جياهد ألجله ،يشركون مع اهللا آهلة أخرى
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ول جباهليـة القـرن   ق، وتعليقكم على عدم دقة املطلقة لقولكم يف اجلاهلية بالنسبة للزمان بالنسب /4
أال حتمل على أن معظم الناس  -أنا ما قلت أن القول غري دقيق أنا قلت أنه غلط من أصله-. العشرين

  اليوم يف جاهلية؟
اجلاهلية فيه أكثر من هـذا  هذا أيضا غلط آخر، الشيخ رمحه اهللا تعاىل، الشيخ حممد يف وقته الذي 

وهذا الذي  .إال طائفة كذا وكذا ارتدواالناس  وأنّ ،وال أقول إن أكثر الناس على الشرك: قال ،الزمان
أم يعتقدون أن من هم خالفهم أم مشركون،  ،نعتقده، خبالف ما ينقل عن الدعوة يف بعض األمصار

فقوله  .وأكثر األمة واحلمد هللا ليس كذلك ،مبا أمجع عليهفإنين مل أكفر إال : يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
، قد يكـون يف بعضـهم   كالم ليس بصحيحهذا ) ى أن معظم الناس اليوم يف جاهليةأال حتمل عل(هنا 

يعين جاهلية كاملـة؛ يعـين   ) يف جاهلية(ألن قوله  ؛جاهلية لكن معظم الناس يف جاهلية هذا غري دقيق
 ،على أن معظم الناس عندهم خصال من اجلاهلية لكان صحيحا :قال األخألنه لو  ؛الكفر، وهذا غلط

  .أما أن يقال يف جاهلية اليوم فهذا تعبري ال يستعمله أهل العلم
 لكن لو مس العرضو، �يصرب عليه كما قال النيب عندما يتعدى اإلمام بالضرب وأخذ املال يقال  /5

  فهل يصرب عليه أيضا؟ 
  .هذه جمملة حتتاج إىل تفصيل) العرض لو مس(قوله هنا 

مس قاترض إذا كان بالتعدي على العرض مباشرة فإنه يرضهالعيعين أتى وايل مـن   ؛ل املرء دون ع
ك فأنـت  تقاتل دون ذلك، فإن قُتلت دون عرض االوالة ودخل يريد أن يأخذ زوجتك أو يتعدى عليه

  .شهيد
ما يكون يف مثل هذا الزمان اإلعالم وحنـوه الـذي يفسـد     أما مس العرض مبعىن أن يكون هناك مثل

هذا ليس متعينا وال موجها لواحد  ألنّ ؛ويفسد األعراض فهذا الشك أنه ال يدخل ضمن األول ،النساء
ن بالدين، وهذا من جنس الفنت ومن جنس أنواع البالء واملعاصي اليت تنتشر بعينه، وإمنا عليه أن يتحص

  فكيف إذن ال يصرب عليه؟  ،وهذا ال خيرج به املرء عن اإلسالم ،ة وحنوهميف الناس بأمر الوال
  .فإذن العبارات املة ينتبه أصحاا

  .نالحظ بعض الطبعات فيها زيادة وحذف ونقص: هذه مالحظة جيدة /6
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يف بعض األلفاظ بـل   اختالف، بعضها فيه ت الكتاب بعضها يزيد وبعضها ينقصهذا صحيح طبعا
وبعضها فيها مائة وعشرون مسألة أو تزيد،  ،لطبعات يف ذكر قريب من مائة مسألة تزيد قليالأن بعض ا

  .فعليه أن يقبل بني ما نقرأ وما عنده ويضيف
بعد أن بني  ،العباد اجلاهليني دعاة الصاحلني واألولياء من نرجو توضيح ما إذا كان املصر على كفرٍ /7

أنه قاتل حتت راية كفر، هل تنطبق عليه أحكام  أو ،على ما هو عليه له األمر وما هو عليه مث أقر وأصر
  الكفار يف اآلخرة أم يبقى كمن مل يبني له؟

صحة ما قاتل ألجله ولو مل يصله البيان مبفرده فإنـه إذا   امعتقد يةأن من قاتل حتت راية كفر: اجلواب
ملرتدين ملا أسروا من أسروا قال مـا  الصديق ومن معه مع ا ؛مات يشهد عليه بالنار، كما فعل الصحابة

وأن قتلى املسلمني يف اجلنة، فمن قاتل حتت راية كفر غـري   ،م حىت يشهدوا بأن قتالهم يف النارهتركو
أما  ،بالنار عليهشهد ، يده فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنامكره معتقد صحة ما قاتل له ولو مل يبني له مبفر

  .ذلك فهذا ليس له هذا احلكمإذا خرج معهم ومل يقاتل وحنو 
  هل كل املسائل اليت ذكرها املؤلف خمرجة من امللة؟: أيضا هذا سؤال جيد يقول /8

صغر، وما أ، وما هو شرك على ما هو شرك أكرب، وما هو كفر ال، هذه املسائل اشتملت: اجلواب
، بعضـها  كل هذه األنواعن شاء اهللا تعاىل اشتملت على هذه األنواع سيأتينا إ .هو بدعة وما هو حمرم

إن دينهم مبين على أمور أعظمها التقليد، التقليد على النحـو ذاك  : التقليد يف املسألة الرابعة قال مثل
إذن هذه املسـائل ال تأخـذ   . وحنوه حمرم، قد يكون شركا أكرب، إذا كان تقليدا يف التحليل والتحرمي

هذه خصال كان عليها أهل اجلاهلية  ،ال ،ل اجلاهليةاملسألة تقول أا شرك ألنه ذكرها الشيخ يف مسائ
  .بعضها يكون شرك وبعضها ليس كذلك

فال أدري سبب إثارته دائما،  ،ما يرد ومع كثرة إيضاحه وبيانه ما زال يورد اكثرياحلقيقة هذا سؤال  /9
مـا   -نتركـه ولوا أنكم تسألون عن القول لكن مبن قال ادائما يف األسئلة حت–مارأيك مبن قال : يقول

يك عن قول من قال إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا خرج على العثمانيني، وكيـف نـرد   أر
  عليهم؟

  :اجلواب من جهتني
بل إن جندا  ،أنه كما ذكرت لكم نجد يف وقت الشيخ مل تكن حتت والية العثمانيني: اجلهة األوىل

 طعباسيني ال واليات أخر، كانت مسـتقلة، تسـل  الية، ال والية الهـ وهي مل ختضع لوِ 260من سنة 
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، يعين استقلت مل تدخل حتت طاعة لوقت وطائفة من أهل اليمن وحنوهاعليها بعض اخلوارج من ذلك ا
، ملـا ظهـرت   ضعوا لبيعة وإمنا كانوا مستقلنيجرب أهلها ومل خيلم يفمن ذلك الوقت، فكانوا يف تفرق 

ألنـه  فما خضعوا حتت اخلالفة العثمانية يف أول ما قامت  ،ا أمريهاالدولة العثمانية كانت جند كل بلد هل
  .احنرفتلك ذصحيح بعد كانت على إسالم أول ما قامت 

األحسـاء   خبالفما يقرون بطاعة لبين عثمان  ،أتى الشيخ وهم على هذا النحو كل بلد هلا أمريهذا ملا 
وايل على األحساء وحنوها حتت واليته، كـذلك  واملنطقة الشرقية وهؤالء يقرون للوالية للعثمانيني، وال

هذا  ،وحنوهم كان عندهم نوع استقالل لكنهم حتت الوالية العامة، أما جند كانت مستقلة ]األشراف[
  .من جهة

أن يف وقت الشيخ رمحه اهللا تعاىل كان العثمانيون يدعون إىل الشرك األكـرب وإىل  : اجلهة الثانية
فمن هذه اجلهة  ،بادا ينفقون عليها األموالعينفقون على القبور وعلى ون ذلك وبالطرق الصوفية وحيب

لو كانت جند داخلة حتت الوالية ملا كان هلم طاعة ألم دعوا إىل الشرك وأقروه يف عهودهم األخرية، 
يف  ، لكن ملا، يعين كانوا يف اجلملة جيدينكانوا على منهج) سنة األوىل 250(أما يف املائتني سنة األوىل 

تقريبا وما بعدها ملا كثر الشرك يف املسلمني هم كانوا ممن يؤيدون ذلـك تأييـدا    1100كان يف سنة 
والة بين عثمان وجد  -حسب التسمية الشائعة–لفاء العثمانيني وقد وجد من أقوال اخل ،وينفقون عليه

  .ولياء وحنو ذلكاألأو استغاثة ب �منهم من يكتب أدعية يف استغاثة بالرسول 
  .والثانية فرع عنه ،فاجلهة األوىل هي املعتمدة اليت ذكرت لك

  كانوا يعلمون أم على باطل؟ �هل أن نقول أن أهل اجلاهلية األولني يف عهد الرسول  /10
بصحيح كما يقول إمام الدعوة ليس كفر من كفر منهم عن عناد واستكبار بل بعضـهم   ]ليس[هذا 
بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ   ﴿ضهم من أجل عدم العلم، قال جل وعال تقليد األكابر وبع ؛تقليدعن كفر 

فلم يكونوا يعلمون أم على باطل، ذلك القلـة منـهم كـانوا     .]24:األنبياء[﴾الْحق فَهم معرِضونَ
، دعا ني هلم البيان العام، أزل القرآنيعلمون لكنهم كانوا مستكربين لكن األكثرون كانوا ال يعلمون ب

  . الناس فمن صد فهو كافر مشرك �النيب 
  )10( .خنتم ذا ونسأل اهللا جل وعال أن ينفعين وإياكم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
  .انتهى الشريط األول)10(
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  ]املنت[
قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك ﴿االستدالل على بطالن الشيء بأنه مل يتبعه إال الضعفاء كقوله ) املسألة الثامنة(

فرده اهللا بقولـه  ] 53:األنعام[﴾أَهؤلَاِء من اللَّه علَيهِم من بينِنا﴿ وقوله ،]111:الشعراء[﴾ونَالْأَرذَلُ
﴿رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه س53:األنعام[﴾أَلَي [  
كَثريا من الْأَحبارِ والرهبـان  ياأَيها الَّذين آمنوا إِنَّ ﴿اإلقتداء بفسقة العلماء فأتى بقوله ) املسألة التاسعة(

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَموبقوله  ،]34:التوبة[﴾لَي﴿ رغَي ينِكُمي دلُوا فغلَا ت
  ].77:املائدة[﴾ا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِالْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّو

بـادي  ﴿االستدالل على بطالن الدين بقلة أفهام أهلـه وعـدم حفظهـم كقولـه     ) املسألة العاشرة(
  .]27:هود[﴾الرأْيِ
  ]الشرح[

له وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آ
  .أمجعني

  .اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
نـا  لنا من أمرئ الباطل باطال ومن عليما باجتنابه، اللهم هي انرِوأَ ،اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه

  .، نعوذ بك من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنارشدا، نعوذ بك من شرور أنفسنا
استدالل  ؛اليت قبلها كانت يف ذكر االستداللوذلك أن املسائل املعىن العام للمسائل اليت قبلها  يف

   .املشركني وأهل اجلاهلية على ما هم عليه من الباطل بأنواع من األدلة
الشيء يعرف بأنه حق إذا كان أتباعه  نّوأ ،فذكر من تلك األدلة أم يستدلون باألثر على الصواب

   .رينهم األكث
   .وذكر من أدلتهم أم حيتجون باألولني واملتقدمني

وأعطوا علوما، يستدلون م  ،وا أفهاماطأع ،وذكر من استدالالم أم استدلوا بقوم أعطوا قوى
   .وبأحواهلم على بيان صالح ما هم عليه وبطالن ما جاءت به املرسلون

 ،ى بطالن الشيء بأنه مل يتبعه إال الضـعفاء وهي أم يستدلون عل ،وهذه املسألة هي تلك املسائل
وهذا تنوع من األدلة اليت يسـتدل ـا أهـل    يستدلون على بطالن الشيء بأنه مل يتبعه إال الضعفاء، 

 ،ويستدل ا كل من كان فيه شعبة من شعب أهل اجلاهلية يف كل زمان ومكـان  ،اجلاهلية يف املاضي
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وذلك أنه يف ظاهر أفهـامهم أن أهـل    ،مل يتبعه إال الضعفاءيستدلون على بطالن أمر من األمور بأنه 
ـ الشرف والسيادة وأهل الرفعة والريادة وأهل الوجاهة واملال هم أحرى بأن يكونـوا أ  ل للحـق  وص

وأضعف أفهاما  ،فكيف يكون الضعفاء الذين هم أضعف عقوال ،وأعرف للحق وأحسن استدالال عليه
 ،فاستدلوا بذلك على أن أولئك الضعفاء عقوهلم ليست صائبة ؟كيف يصلون إىل احلق دوم ،عندهم

وإذا كان كذلك مت هلم الـدليل بـأن    ،وأم هم أهل األفهام وأهل العقول ،وأفهامهم ليست مستنرية
وليس هلم أفهام  ،وليس هلم عقول مستنرية ،جاءت به املرسلون إمنا اقتنع به الذين ليس هلم عقول صائبة

تنع به ق، مل يالعلويقنع به أهل  مل يقتنع به أهل الفهم، إذْ ،فاستدل ذلك على بطالنه ،جيدة وقرائح قوية
  .أهل املال، الرؤساء، األشراف، املأل، وحنو ذلكأهل اجلاه، 

وهذا االستدالل يف أصله صحيح شرعا، ولكنهم هم استدلوا به، فخلطـوا ومل يزنـوه بـامليزان    
من كان أوفر عقال وأجود ذهنا وأصح قرحية أنه يصل وكيف ذلك؟ صحيح أن كل  ،الشرعي الصحيح

ودونه يف إتيان اللب والفهم، هذا يكون أبعـد   ،ودونه يف العقل ،من كان دونه يف الفهم إىل احلق، وأنّ
وهلذا ذكر اهللا جل وعال املشركني بأنه أعطاهم ألبابـا وأعطـاهم    ،من الذي قبله يف الوصول إىل احلق

 ألنه يثبت بذلك أنّ ؛ا كان صحيحا كان حال املشركني معه منقلبة ومنعكسةلكن هذا األصل مل ،عقوال
، قـال جـل   ل وهم أهل األلباب وهم أهل الفهمع املرسلني أم هم أهل العقومن استجاب للحق وتبِ

واملشركون مل يعقلوها  ،]43:العنكبوت[﴾وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿وعال 
وما يذَّكَّر إِلَّا ﴿، كذلك قال جل وعال ، وإن كانوا عند أولئك أقل فهمافثبت أن من عقلها هم العاملون

  .هم أولوا األلباب وهم أولوا العقولفالذين يتذكرون ويتبعون الرسل  )11(﴾أُولُوا الْأَلْبابِ
 ؟مع أنه يف أصله صحيح ،مل يتم هلم هذا االستدالل إذن فهؤالء املشركون وأولئك املشركون كيف

فذلك قد يكون صحيحا  ،وهم أهل األلباب ،وهم أهل األفهام ،ذلك أم إن ظنوا أم هم أهل العقول
فرة عا من الصوارف كانت متوايف نفسه لكن العقل يصرفه عن فهم احلجة ويصرفه عن اتباع احلق أنوا

  :، ظاهرة بادية يف حاهلم وشأمهممتكاثرة في ،يف أولئك املشركني

                                                 
  .7:، آل عمران269:البقرة)11(
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ذلك أن اهلوى يغطي العقل عن احلق وهم كـانوا   :واهلوى االستكباروأعظم تلك الصوارف  �
أَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هـواه أَفَأَنـت   ﴿الستعمال عقوهلم فيما كان ينفع أهل هوى فاهلوى كان صارفا 

  .]50:القصص[﴾ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه ﴿،]43:الفرقان[﴾تكُونُ علَيه وكيلًا
وهم يضنون أـم حيسـنون    ،من الصوارف أيضا اليت جعلت عقوهلم ضعيفة وأفهامهم كليلة �

رؤية  يصرفه املال عن اإلنسانو اهللا جل وعال بني أن  ،الغىن صنعا وأم هم أولوا األلباب من الصوارف
فاإلنسـان إذا رأى   ،]7-6:العلق[﴾أَنْ رآه استغنى)6(كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى﴿احلق فقال جل وعال 

ألن للمال  ؛ وكثر ماله كان ذلك يف األكثرين صارفا هلم عن رؤية احلق وعن اتباع احلقين، غنفسه غين
األعظم الذي يصرفه عن الركون  اإلخالصم و التجرد العظي إىلفيحتاج صاحب املال  ،رج وله زينة

فكان هذا صارفا ألذهام لقبول احلق ومن رؤيتهم احلق  ،تلك اللذة وذلك اإلغراء حىت يقبل احلق إىل
  .اهلدى وإتباع املرسلني إبصارما أعطاهم اهللا جل وعال من األلباب يف  استعماهلمومن  ،حقا

يف نسب كشرف النسـب غـري    إما ،جاه أهلكانوا من الصوارف أيضا ما هم فيه من اجلاه ف �
 إذاعقله  ىاجلاه صاحبه يغطَّ ،نواع اجلاهوحنو ذلك من أ ،وإما يف رئاسة وترفع وسؤدد بني الناس ،كسيب

عقوهلم من رؤية الصواب  امتنعتكانوا على جاه  فلهذا ردوا احلق ألم ،مل يكن مبصرا البصر الشرعي
  .دألجل غطاء اجلاه وغطاء السؤد

فإذا اعتقد املرء يف نفسه أنه أرفع من غريه  ،رفعتها واعتقادالعجب بالنفس ومن الصوارف أيضا �
وهلذا فإن املشركون قالوا ما قالوا حيث قال طائفـة   ،فإنه يصده ذلك عن قبول احلق إذا جاء به غريه

أرادوا أن تكـون   ]31:الزخرف[﴾ريتينِ عظيمٍوقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَ﴿منهم 
ومن  ،ال يكون يف صدورهم حرج من أتباعهرتبة وشرف حىت  منهميف العظماء الذي هم أعلى  سالةالر

  .ألنواع الصوارف كثرية
هلم يستدلون  واستدالالنوعا من أنواع الصوارف وحجة  الدعوة ومحه اهللا إمامهذه املسألة ذكر فيها 

نه حق ألنه ما اتبعه إال الضـعفاء،  أم يستدلون على بطالن الشيء املراد إثبات أ االستداللذلك  ،به
كل ضعيف ماال وجاها ونسبا وفري ذلك من أنواع الضعف الذي  -يعين هذا االسم-الضعفاء يشمل و

   .يكون بني الناس
وقَـالَ  ﴿ نا أحرى بـه احتجوا ذا على أنه لو كان احلق لو كان هذا الذي جاء به الرسول حقا لك

ها إِلَيقُونبا سا مريكَانَ خ وا لَونآم ينلَّذوا لكَفَر ين11:األحقاف[﴾الَّذ[ ،)  ينلَّـذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو



ح مسائل اجلاهليةشر  35 

سـيقُولُونَ هـذَا إِفْـك    لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَ﴿الذين آمنوا  نيعين ع) آمنوا
ميا  استدلآليات اليت كذلك ما قص اهللا جل وعال يف قصة نوح من ا ،فهذا نوع] 11:األحقاف[﴾قَد

وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هـم أَراذلُنـا بـادي    ﴿هللا تعاىل حيث قال املأل من قوم نوح محه ااملصنف ر
أَنؤمن لَـك واتبعـك   ﴿ؤلف ا امل استدلأو اآلية اليت  ،اآلية يف سورة هود هذه ]27:هود[﴾الرأْيِ

ـ  هذذلك أن ه ،ها يف اللغة لشيء الدونأصل ،مجع أرذل )الْأَرذَلُونَ( ]111:الشعراء[﴾الْأَرذَلُونَ ادة امل
يعين  ؛رذل من األمرينفالدون هو األ ،كان شيئان عال ودون إذادون يعين أصلها يف اللغة لشيء ال لَذَر

وقـال جـل    ،وآخرون هم الضعفاء وهم األراذل ،أشراف وسادة ومأل :فريقني إىلوا الناس مأم قس
مبا  أنصدقيعين ) َنؤمن لَكأ(، )نؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَأَ( وعال يف هذه اآلية خمربا عن قيل قوم نوح

يعين كيف يكون  ؛وهي ليست سبعية )وأَتباعك الْأَرذَلُونَ(ويف قراءة أخرى ، )لُونَواتبعك الْأَرذَ(جئت به
أكثر أتباع نوح كانوا مـن   أنوقد قال املفسرون  ،الصواب مع أولئك مع أم الضعفاء وهم األرذلون

 ،وحنـو ذلـك   ،وبعضهم أهل بيع وشـراء  ،وبعضهم أهل جنارة ،بعضهم أهل حياكةأهل الصناعات 
اإلميان هاهنا ) َنؤمن لَكأ(بذلك على بطالن ما جاء به  استدلوابنوع املتبعني لنوح عليه السالم لوا فاستد

  :وضابط ذلك .لغوي يعين التصديق
أن اإلميان يف القرآن عي تارة بالباء وعدي تارة بالالمد .  

   .املعروف تعريفه ،عدي بالباء أنه اإلميان الشرعي والغالب فيما
فلمـا   ،]17:يوسف[﴾وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا﴿قال جل وعال  ،ي بالالم يراد به املعىن اللغويوما عد

خيالط صاحبه شك فيما خوطب بهال وهو التصديق اجلازم الذي  ،نه لغويأدي اإلميان بالالم علمنا ع، 
   .شيءالأو يف 

واتبعك (فيه والذين اتبعوك هم األرذلون راء تمايعين أنصدق لك تصديقا جازما ال ) َنؤمن لَكأ( هنا
   .منعهم هذا النوع من تصديقه ومن اتباعهف ،)الْأَرذَلُونَ

 �فلما اتبـع الـنيب    ،ومل يكن هذا يف قوم نوح فحسب بل كان هذا يف العرب ويف قريش خباصة
ـ   ﴿قـال املشـركون    ،لئك الصحب الكرام والصفوة املنتخبونوأ ه علَـيهِم مـن   أَهؤلَـاِء مـن اللَّ

الذين  ،الذين هم موايل ،كيف يكون؟ هدى اهللا يهدي به أولئك الذين هم ضعاف ]53:األنعام[﴾بينِنا
 ،]53:األنعام[﴾أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين﴿فأجام اهللا جل وعال بقوله  ،هم صغار السن وحنو ذلك

  .فهل أنتم تتحكمون يف فعل اهللا جل وعال،توفيقه اهللا أعلم حيث جيعل هداه وحيث جيعل
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لو مل تكن على قلوم أنواع من الغشوات لوصلوا  ،تعملوا عقوهلم لوصلوا إىل الصوابإذن لو اس
 فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من﴿ولكن عقوهلم مل تكن نافعة  ،إىل الصواب واحلق

فأولئـك مل   ،]26:األحقاف[﴾شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون
، فكان حقا أن يكون أولئك األقوام الضعفاء فيهم هم أهل ينفعهم العقل ومل ينفعهم ما أوتوه من الفهم

، وكم من كم من لبيب وال لب له :ا قال بعض السلفاإلدراك هلذ أهلوهم  العقل، وهم أهل الفهم،
مل؟  ،اهللا جل وعال لبا يفهم به األشياء ولكنه يف الواقع ال لب له أعطاهكم من لبيب . عاقل وال عقل له

ينجيه يف اآلخرة هل يكون من عقل العاقل أن يقتحم الردى ويضع نقسه على دكادك عما  انصرفألنه 
هل يكون العاقل الذي جيحد احلق الذي سيوصله لـو   ل هذا من اللب؟من نار هل هذا من العقل ؟ه

يرضى بأن يكون من أهـل   ؟اتبعه إىل اجلنة ويرضى بزينة احلياة الدنيا القاصرة الفانية اهلالكة عن اجلنة
ليس هذا بعاقل وهلذا اعقل  ؟أو بأن يتعرض يف اآلخرة إىل العذاب وهو يف اجلنة يتبع عرضا زائال النار
وكمل إميانه ولو كان يف  ،إميانا أكملإذا كان  ،ولو كان يف الناس ضعيف العقل ،الء أكملهم إمياناالعق

وليس بذي جاه لكنه هو لو أقسـم   ،فقريا ليس بذي سؤدد ليس بذي شرف ،الناس وضيعا ال مال له
لب  الذي لب و من كم :قول القائل أحسنفما  ،وصاحب اللب ،وهو صاحب العقل ،على اهللا ألبره

  .وكم من ذي عقل وال عقل له ،له
هذه املسألة  ،به اختصواومما  ،هذه املسألة اليت هي من صور أهل اجلاهلية ومن شعبهم ومن مسائلهم

لتتبعن سنن مـن كـان   «قال  �جاءت إىل املسلمني وكانت فيهم ألا من سنن أهل اجلاهلية والنيب 
يا رسـول اهللا اليهـود   : قالوا »ر ضب لدخلتموهقبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جح

فمـن النـاس إال   «قال  يا رسول اهللا فارس والروم؟ :ويف رواية أخرى قالوا »فمن«قال  ؟والنصارى
  .»أولئك

   :األمةوذلك يف أصناف من هذه  ،االستداللفهذه األمة جاءت فيها هذه الشبهة وذلك 
رأوا املتبعني للهدى وللحـق   إذاوأولئك  ،اساتبأنواع من الرئ اسةئهم أهل الر :الصنف األول

فـإذا   ،هذا الذي هم عليه ليس هو الصواب أنّوقادهم ذلك التنقص إىل  ،تنقصوهم وتنقصوا عقوهلم
من غري أشـراف   ،من املوايل ،بأنه من أهل الفقر واملسكنة واستدلوا ،احتقروهرأوا من يتمسك بالسنة 

وهذا النحو ألجل ضعف عقله وهم أهل العقول الكاملة وهـم   ،يقعلى أنه إمنا اختار هذا الطر ،الناس
مهم ومعرفتهم وعقوهلم على أن هذا ليس فيستدلون بفه ،مة الذين هم عند أنفسهم أصحاب فهلَمالكَ
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ات معطلة لعقـوهلم  فكانت تلك الرياس ،من أصحاب الرياسات وهذا كان يف كثريٍ ،املراد بالشريعةهو 
  .عن رؤية الصواب

وكانت هلم عقول وأفهـام   ،وعرفوا املنطق ،الذين درسوا الفلسفة قوم من العقالنيني نف الثاينالص
وأوتوا ذكـاء ومل   ،وتوا عقوال ومل يؤتوا فهوماأُ :لكنهم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم ،وذكاء

ـ وما هم عليه أولئك أهل الفلسفة ينظرون إىل من يسموم باحلشوية، ينظرون إليهم . يؤتوا ذكاء أم ب
هم األراذل هم الضعفاء، الضعفاء يف العقل، الضعفاء يف الفهم، فيقودهم ذلـك ألن أولئـك الـذين    

مل يعتنوا مبنطق  ،-يعين عقول أولئك الفالسفة- ومسوهم بالضعف والرذالة بأن أولئك مل يعتنوا بعقوهلم
، إمنـا  يسموا عقلية ليس هلم سعة يف العلـوم  اليونان، مل يعتنوا بالفلسفة، مل يعتنوا بتلك الدالئل اليت

 ،مل يدخلوا يف الفهم بعقوهلم ،، ليس عندهم فهم إمنا هم ينقلون قال اهللا وقال رسولهمدارهم على النقل
لو كان ذلك صوابا لكان وصل إليه  :فيقولون ،يستدلون بضعفهم عن املشاركة على بطالن هذا النوع

فال بـد أن   ،هؤالء هم أهل العقول العالية وهم أهل الفهوم السامية ،فالسفة األمة طالب احلكمة منهم
مث وصل بطائفة من  ،هذه كانت يف قرون .يكون هناك تقدمي لطريقة أولئك على طريقة أولئك احلشوية

من اتبع الكتاب والسـنة ومل   هحيث إن ،مل يصدعوا باحلق ومل يروه متاما ،الفالسفة اجلمع بني الطريقتني
أن جيمعوا بني  واحاول ،مل يدخل يف ذلك بعقله ،ذلك بعقله يعين العقل املعارض للكتاب والسنة يدخل يف
حاول أن جيمع بني طريقة املتكلمني الذين حيتقرون النـاس  ف ،كما مجع بينها ابن رشد وحنوه ،الطريقتني

يعنـون بكلمـة    ممن عداهم وبني طريقة أهل األثر يف عدة مصنفات هلم، هلذا مسوهم احلشوية مـا ذا 
، ليسوا هم املتميزين، إمنا هم حشوية ال قيمة هلم، الوجود، ليسوا هم النخبة وِش؟ يعين أم حويةاحلش

 ثهم من هذه األمـة إنّ كذلك قال من ورِ. إن أتباع الرسل هم األراذل وهم الضعفاء: كما قال أولئك
يعـين حشـو يف    فيهما إمنا هم حشـوية  من اتبع الكتاب والسنة واتبع احلديث واألثر وأثبت ما أثبت

  .رين مهما قالوا ومهما فعلوابتليسوا مع ، حشو يف هذه األمةالوجود
األموال من هـذه األمـة   ، فأهل األموال أهلىن من هذه األمة أيضا دخلت تلك املسألة يف أهل الغ

تراه ال يسمع، تراه جيد ، يعين من غره منهم غناه فكان إذا أتاهم باحلق من ليس بأهل غىن غرهم غناهم
الغىن، وليس من أهل الزينة يف  أهلوليس من  ،املال أهلإذا جالسه من ليس من  ،يف نفسه صدودا عنه

أن ما  ، وذلك أنه يستدل بضعفه علىسه ويف مركبه، ويف بيته وحنو ذلك، تراه ال يعري لقوله اهتمامالبا
  .أولئككما قال جاء به وما قاله ليس حبق، 
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ل ذلك يف األمة وهذا يتجلى يف هذا العصر بالذات دخل فيمن يسموم العصـريني مـن   أيضا دخ
اإلسالم عن  عرضورأوا أن  ،يعين ممن اهتموا بالفكر، اهتم بالفكر طائفة من أهل هذه األمة اإلسالميني

رج خفكار وما جاء يف هذه الشريعة أنه ياألطرق الفكر وعن طريق اجلمع بني منتجات احلضارات من 
؛ ذه الفكريات احتقـروه  اه عند من ليس مفكرا ومن مل يعنتِفإذا كان احلق رأو ،للناس ما يقتنعون به

ممن كتبـوا الكتابـات   ، بليد الذهن، وهذا كثري وجتد أن كثريين ألنه عنده ناقص العقل، ناقص الفهم
أعلى العلوم وصفوة العلوم علم األثر الذي هو بالكتاب والسنة وعلم اإلسالمية إذا خاطبهم من يعتين ب

ظهرون احتقارا له وردا ملا جاء به لم؟ ألنـه ضـعيف   رأيت عندهم يف أنفسهم وقد ي ،وأصوب العلوم
وهلذا واجهنا كما واجه رمبا كثريون منكم أنه يعاب على من يكثر النفقة  ،عندهم بتلك العلوم الفكرية

ليس عنده علم ذه األمور الفكرية اجلديدة بأنواع ألنه  ، يعاب عليه؛يف الكتاب والسنة يف هذا العصر
ألن اهللا  ؛من الفلسفات الفكرية وأنواع من الدراسات اإلسالمية احلديثة، يعيبون عليه، وهذا ليس بعيب

  .�جل وعال جعل أهل اللب وأهل الفهم إمنا هم أهل اإلتباع لكتابه ولسنة نبيه 
كلما كان هـو ذو   �الرجل أطوع هللا وأتبع لسنة النيب فكلما كان  ،وا األلبابلُأهل التذكر هم أُ

وهذا داء سرى يف  ،ألن هذه األمور مل يطالب ا الشرع ؛هو ذا اللب كان ذا الفهم كان مالكاللب، و
وأخشى أن يتسرب إىل هذه البالد اليت هي خالصة يف دعوا اتبـاع الكتـاب    األمة،طوائف يف هذه 

  .صاحلوالسنة وما كان عليه السلف ال
ذلك أن طوائف  ،تطوائف من الدعاة والدعوا دخل يف طائفة خنتم ا هذه الطوائف أيضا دخل يف

رأوا أم كلما كان عندهم معرفة أعظم بالواقع علـى   -مشكورين–من أولئك الذين يعتنون بالدعوة 
كلمـا   اختالف صنوفه وأحواله من قياسات ومن فكريات، ومن أحوال، ومن تقلبات، ومن دراسات،

ويرون أن من مل يعتين بتلك العلوم من العلماء ومن طلبة العلم أـم هـم    ،لصوابإىل اكانوا أقرب 
أضعف منهم  فهما وأقل منهم نظرا وأقل منهم تسديدا وصوابا، وهذا أيضا من آثار أولئك، ألنه فيـه  

ليست معرفة تلـك   ،واحتقار لآلخرين باقتصارهم على النقول على الكتاب والسنة ،بفهومهم اعتناء
 أهلحبده املطلوب شرعا على ما يقرره –العلم بتلك األشياء مطلوب شرعا  األمور مرذولة ومردودة بل

لكن االستدالل بفهومهم ومعرفتهم لتلك األمور على أن غريهم ليس على الصواب ألجل أنه  ؛-ملالع
يت إذا مل يكن عاملا بالواقع يكـون  ريى أن املففهذا من جنس احتجاجات األولني،  ،ما فهم تلك األمور

فتكون فتوى العامل مردودة يستدل على بطالا بقلـة فهمـه لتلـك     ،ذاك الذي علم أفهم منه وأرفع
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ل شرعا، إمنا األمر املؤهل شرعا العمدة هو الدليل، فـإذا كـان للعـامل    صوهذا ليس بأمر مؤ ،األمور
والسنة فليس عليه أن يعرف كل مل اتباع للكتاب إذا كان للعا ،استدالل وفهم فإنه يكون هو الصواب

  .، من علم هذه األشياء علما صوابا فإنه قد يكون ذلك العلم نافعا وقد يكون ضارا لهذلك
ا أنه  ، ورأوا أن من مل يعنتِمل اإلسالمي عموما اعتنوا بتلك العلومااملقصود من ذلك أن طائفة يف الع

ألن هذه األمة لن يصلحها إال شيء واحـد أال   ؛على القلوبهو األضعف وهذا من مداخل الشيطان 
وال شك أنـه   ،والسعي يف اجناء الناس يف الدار اآلخرة �وهو التربية على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

 ؛وليست بنافعة يف الـدار اآلخـرة   اآلخرةباإلمجاع أن تلك العلوم ليست منجية لعامة الناس يف الدار 
وأما نشرها على العوام فهذا ليس  ،ألمةاا طائفة قليلة من هذه  فيكون املخاطب ،ةنها قد تنفع األملك

  .حبد شرعي
قل فهما يف تلك األمور فيدل على بطالن ما جاء أفإن هذه احلجة من أنه من كان  ،إذا كان كذلك

سـات  ودخل هذا يف األمة بنوع مـن تلبي  ،به وعلى بطالن ما قاله هذا من جنس حجج أهل اجلاهلية
  .الشيطان على النفوس

 ،اجلاهلية يستدلون على بطالن الشيء ألنه مل يتبعه إال الضـعفاء  أهلإذن فنخلص من هذا إىل أن 
هريرة رضي اهللا م أىب كما علّ ،رمبا يأيت باحلق شيطانف ،والواجب أن نظر إىل احلق جمردا عن من أتى به

كما قال النيب  ،وإمنا علم أىب هريرة شيطان ،به و، الشيطان علمه دعاء معروفا ال يزال كل منا يدععنه
  .»صدقك وهو كذوب«قال ا أليب هريرة بعد أن ذكر له م �

ـ   ،نظر إىل احلق وتكون غاية املؤمن طلب احلقفإذن ي ه لـيس  ومن جاء به فهذا ال يهم من جـاء ب
بـه  به الرفيع، قد جييء ، قد جييء به املوىل، قد جييء مبقصود، قد جييء به الصغري، قد جييء به الضعيف

  .من مل يكن عنده جاه، وحنو ذلك
ء به، يعـين مـن   نظر يف حال من جااء به جاٍء أن يكون مقبوال دون املقصود أن يكون احلق إذا ج

البدع، مـن   أهلتلتبس هذه املسألة مبا إذا كان الذي جييء به من حيث رفعته ووضاعته، لكن تارات 
  .مقام آخرهذا له  أهل األهواء وحنو ذلك،

  .هذا ملخص هلذه املسألة وهي كما ترى مسألة مهمة
   .اإلقتداء بفسقة العلماء والعباد: التاسعة
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ا أجـابوهم  ملّا هم عليه فاقتدوا م جاهلية العرب سألوا اليهود وسألوا النصارى عمأهل اجلاهلية 
وا نصيبا من الْكتابِ يؤمنـونَ بِالْجِبـت   أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوت﴿كما قال جل وعال  ،بأم على صواب

ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتن وى مدلَاِء أَهؤوا هبِيلًا كَفَروا سنآم ين51:النساء[﴾الَّذ[، ) ينلَّـذقُولُونَ لي 
تبـاع  د ملا سأهلم املشركون من أهدى حنن أو أيعين أن اليهو) الَّذين آمنوا سبِيلًا كَفَروا هؤلَاِء أَهدى من

ـ  إقتداء؛، وهذا نوع أجابوهم بأم هم أهدى ؟حممد  ابل هو اتباع ألولئك بل مساه اهللا جل وعال إميان
، وصـفهم اهللا  الذين يأكلون أموال الناس ظلما كانوا يقتدون بالفسقة من العلماء ،باجلبت والطاغوت

من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عـن سـبِيلِ   إِنَّ كَثريا ﴿جل وعال بقوله 
أولئك الفسقة من العلماء لَ] 34: التوبة[﴾اللَّهسوا احلق بالباطل وكتموا احلق وهم يعلمون، وهـذا  ب

  )12( ...جار يف كل زمان
إِنَّ كَـثريا  (هذا دليل الفسق  ،ألموال بالباطللانوا أهل أكل كذلك اقتدوا باليهود مع أن اليهود ك

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح ناإلقتداءالواجب أن يكون  ،)م 
هذا فاسق،  ،ا هلذه الدنيانفيدفع اآلخرة مث ،أما الذي يشتري هذه الدنيا باآلخرة ،بأهل الصالح والطاعة

ئك املشركون كـان مـن   ل، هذا دليل الفسق، أوفع مثن اآلخرة ويصد عن سبيل اهللايشتري الدنيا ويد
فيقتدون  ،ومن علموا خمالفاته ،علموا ضعف ديانتهمن و ،خصائصهم أم يذهبون إىل من علموا فسقه

يف غريهم  ، أوأو يف النصارى ،أو يف أهل اليهودية ،العرب يف مشركي م يف الدين، وهذه ظاهرة سواًء
 ،ل عليه ومن يرضيه بواقعهب من يسهاملرء حي ؛ ألنّكلهم كانوا عندهم هذه اخلصلة ،من أصحاب امللل
ول له إنك على غري الصواب ويأنف ممن يق ،املرء حيب من يقول له إنك على صواب األصل يف هذا أنّ

ولو كان يعلم أنه ضال ولو كان يعلم أنه  .إنك على صواب وهدى فرح به :قائل ، فإذا قال لهواهلدى
ال يؤتاه إال من  ،هذا ال يؤتاه إال طالب احلق ،فاسق، ألن حتري الصواب والرباءة من غريه من الضالل

 ،أولئك يسألون أهل الضالل من اليهود والنصارى فإذا أجابوهم قبلوا ذلكف ،رغب يف احلق وسعى إليه
وهذه كما ترون سريف طوائف كثرية من األمة ؛يف أنواع كثرية -اإلقتداء بفسقة العلماء -يف هذه ت، 
   .وهي واضحة ظاهرة

                                                 
  .ى الوجه األول من الشريط الثاينانته)12(
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قبل  ،يعلم أن هذا القاضي قبل رِشوة ،يعلم أنه جائر فيه فمن الناس من يقتدي أو يرضى حبكم قاضٍ
ة ويستدل ببعض القضاة الذين يأخذون يأيت بعض القضا, ومع ذلك يرضى ويقتدي به يف ما قال ،ماال

هذا  رثُكَ ،وكان هذا يف الزمن القدمي كثريا خاصة يف القرون ما بني الثالث إىل احلادي عشر ،الرشاوي
بفعل مـن  وكل قاض يستدل ويستشهد  ،وكان احلكام يعين القضاة يأخذون الرشاوي على املال ،جدا
من أنه الرشوة يف  ،فيقتدي بالفاسق الذي يعلم فسقه ،كوحنو ذل ،ويقول أنا أحكم ذا للحاجة ،سبقه

يعلـم مـن   , كذلك العلماء الذين يعلم من حاهلم أم فسقة ،احلكم كفر وهذا أعظم من جمرد الفسق
   .يصلون كما هو موجود يف كثري من األمصار حاهلم أم ال

عـن أـم ال يـؤدون    وقد سئل بعض أهل العلم يف غري هذه البالد عن حال علماء مصره وبلده 
يعين اختذوا العلم مهنـة  . صنعة: قال ؟هم، كيف يكون علميفعلون ما يفعلون من املنكرات ،الصلوات

الناس اقتدوا م؛ فيستفتوم فيفتون ويرشدوم ويبينون هلم , فكانوا فسقة بذلك ،وصنعة من الصنائع
والواجب أن يسعى إىل من  ،هلية يف النفوسوهذا نوع من آثار اجلا ،ويقبلون ،يف وسائل البيان املختلفة

إذا كان الطالب يطلـب   ،ألنه هو الذي ال حيايب ؛أنه أصلح وأنه أبر وأنه أتقى و يأخذ الدين منه يعلم 
أما الذي يطلب من يصحح  ،هذا طالب احلق واهلدى ،احلق فيذهب إىل من يقول له احلق ولو كان مرا

لعلم الذين يتكسبون بالدين ويتكسبون بالعلم فيجيبون كل واحد نه يذهب إىل فسقة أهل اإف ،له وضعه
  :ومن صنوف أولئك. مبا يناسبه

طائفة كان يف ما مضى من الزمان كانوا يفتون على املذاهب األربع؛ يأيت ذلك املستفيت إىل ذلـك  
مـذهب فـالن    ىعليقول أنا  ،فيت العامل باملذهب الذي عليه ذلك املستفيتيف ،فيستفتيه املستفيت ،العامل

   .تأكلون بالعلممحممد بن عبد الوهاب يف بعض رسائله غالب أولئك كما وصفهم الشيخ  ،فيفتيه
   .أنا ال أفتيك إال أن تعطيين شيء :يقول ،بعض أولئك العلماء ال يفيت إال مبال

 يفولكنهم يقتدون بـه   ،بعض أولئك العلماء فيما مضى من الزمان يعلمون أنه على فسق يف حاله
ـ  ،ه اخلاصة، يعين يرون حاله يف بيعه يرون حاله يف شرائه ويقتدون بهرأمو ـ ايقولون فعله الع  ،الينمل الف

   .ورمبا كان فاسقا ،للصواب طيب ذلك العامل غري متحر
بعض أولئك العلماء يفيت الناس مبا يناسبهم برخص من رخص أهل العلم إذا استفتاه بعـض أهـل   

فيذهب يفيت له برخصة من رخص الفقهاء ليست  يريد أن يكدر خاطره، ال ،بعض أهل املال ،الوجاهة
وهـذا يكثـر عنـد     ،أو بقول مهجور من األقوال يف الفقه إرضاء له ،يعلم أا ليست صوابا ،صوابا
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يعين العامل الذي يسـأل  –فإذا مل يكن املرء على  ،كل مكانللكرباء ولألمراء يف كل زمان واملخالطني 
فإنه  ،ال يهمه يف تبليغه دينه أن يرضى ذلك السائل أو ال يرضى ،يكن على حتر يف دينه إذا مل -فيجيب

ال يقتدى به وال يؤخـذ   مه رضي ذاك هذا جيب أنهِإذا كان هذا املستفىت أو املسؤول ي ،ال يقتدى به
  .العلم منه
رة أصحاب الشركات العلم األغنياء أصحاب األموال الباه أهلرمبا خالط طائفة من الناس من اليوم 

فإذا سأله أفتاه مبا  ،فيأتيه ويكون ذلك أو يكون له مصلحة منه ،أو العقارات أو املؤسسات أو حنو ذلك
ذلك أن اهللا جل وعال وصفهم  ،فسقة العلماء الذين كانوا من قبلبوهذا من أنواع اإلقتداء  ،يريح ذاك

ياأَهـلَ الْكتـابِ لـم     ﴿،قل]99:آل عمران[﴾ن سبِيلِ اللَّهقُلْ ياأَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ ع﴿بقوله 
 ،)قُلْ ياأَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه( ،]70:آل عمران[﴾تكْفُرونَ بِآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ

تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن تبغونها عوجـا   لم﴿، ]71:آل عمران[﴾لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ﴿
ـ هذه يف آل عمران كما ذكـرت وه ، ]99:آل عمران[﴾وأَنتم شهداُء وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ ا ن

 كـانوا  ،يعلمون أم يصدون عن سبيل اهللا ومع ذلك يقتدون م ،وصفهم بأم يصدون عن سبيل اهللا
، وهذا نوع من الصد عـن  فلما جاء النيب كفروا به وأعرضوا عنه ،يفرحون بأم سيجيء نيب يتبعونه

، ومع ذلك كانوا كان الناس يعلمون أم يأكلون أموال الناس بالباطل ،، فكانوا بذلك فسقةسبيل اهللا
  .م؟ ال ، وهل أولئك أصحاب إقتداء؟ هل جيوز اإلقتداءيقتدون م
  :الثاين فسقة العباد الصنف

كأصحاب  ،فكل من تعبد بعبادة بدعية فهو فاسق ا ،والفسق يف العبادة يكون باخلروج عن السنة
فأولئك بأمجعهم أهل فسق إذ كانوا  ،وأصحاب األقوال واألحوال اليت ال توافق السنة ،الطرق الصوفية

أن ينكر عليهم وأن ال يقتدى ـم،  كان الواجب  ،فلما كان حاهلم كذلك ،�عن سنة النيب خارجني 
بدعا من النصارى وغريهم، كان يف كل مكان رمبا وهم الذين ابتدعوا  ،املشركون اقتدوا بفسقة العباد

ذلـك   املقتدي بعابد فاسق، يعين خرج بعبادته عن الشريعة اليت أنزهلا اهللا جل وعال على رسولِ اقتدى
  .املتبع فاتبع

جيمعهم أصحاب الطرق الصوفية  ،سرت يف هذه األمة يف أنواع من الناسوهذه اخلصلة من اجلاهلية 
 ،بل إن األمر زاد على ذلك حىت جعل أولئك أولياء هللا جـل وعـال   ؛يعلمون فسقه نالذين اقتدوا مب

مثـل الشـعراين   األوليـاء  صنف بعض كبار الصوفية يعين غالة الصوفية، صنفوا مصنفات يف طبقات 
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لفواحش وقـال يف  جعلوا من األولياء من يأيت ا -كما رأيت ذلك بنفسي-لياء وجعلوا من األو ،وغريه
 .ر ضرحيه كان يتلو آيات ليست يف القرآنونو ،سيدي فالن الفالين قدس اهللا روحه: ترمجة أذكرها قال

يعين خطـب يف  . وخطب رضي اهللا عنه سبع مجع يف مجعة واحدة :وقال ،عليها بنفسي اطلعتوهذا أنا 
 ،وهذا ال شك أنه إما أن يكون جمنونا ،خيطب هنا وهنا وهنا يف وقت واحد ،د يف مجعة واحدةسبعة بال

املهم أن هذا ليس من األولياء ألن هـذا ال   ،أو غري ذلك ،أو يكون تتلبس به الشياطني عن اختيار منه
قرآن فهذا من إذا كان يتلو آيات ليست من القرآن ويقول أا من الشك أنه من الفسقة بل من الكفرة 

حىت ال تكـاد   ،وطم فعم ذلك يف بالد املسلمني اليوم، يقتدي به وجيعل يف التراجم ويغىن عليه، الكفرة
تدخل بلد إال وفيه طريقة وفيه زاوية وفيه من يتبع الشيخ الفالين والشيخ الفالين، يذكرون من مناقب 

ء ال يفعلها األتقيـاء إمنـا يفعلـها    كل صاحب طريقة وكل شيخ من أولئك، يذكرون من مناقبه أشيا
تارة تكون منسوبة إليه ال تصح وتارة تكون صحيحة، ويف احلملة من كان علـى فسـق يف    ،الفسقة
جـدت يف املسـلمني والواجـب أن    كيف يقتدى به؟ فهذه الشعبة من شعب أهل اجلاهلية، و ،العبادة
أتى لرفض كل خصلة مـن   �ة والنيب ألا من خالل اجلاهلي ؛، الواجب أن ينكر على أصحااتصدى

  .ة اليت مل يأذن اهللا جل وعال اتلك اخلصال الباطل ،خصال اجلاهلية
ولَا تتبِعوا أَهواَء ﴿ هذه آية املائدة ﴾لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق﴿ساق املؤلف هنا قوله جل وعال 

فجمع يف أوساطهم أم  ].77:املائدة[﴾ا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِقَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّو
، حرمـوا  ا فلم يؤمنوا به، قتلوا األنبيـاء م فعلوا بعيسى عليه السالم ما فعلوبأوذلك  ،ضلوا من قبل

، وأضلوا ذلك احلالل، وحللوا احلرام، وأكلوا الربا، وجعلوا السبت وقتا للصيد، مع أنه وا عنه وحنو
كما  ،وحرموا حالال فيها ،جعلوا تفسري التوراة إليهم فأحلوا حراما فيها ؛جعلوا التوراة ،كثريا مبا أفتوه

فوصفهم بتلك الصفات اليت فيها أمعنـوا يف  ) وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ(وقال  ، ذلك عنهموصف اهللا
  .اهليةمع ذلك اقتدى م من اقتدى من أهل اجل ،الضالل

وبقي من أدلتـهم   ،االستداللإذن خنلص من هاتني املسألتني إىل أن أهل اجلاهلية كان هلم أنواع من 
   .ن شاء اهللا تعاىلإمما ذكره املؤلف ثالثة أدلة ستأيت 

 ، وسبب استداللهذه االستدالالت بأنواعها جيمعها أا استدالالت يف نظر العقل الصائب مرفوضة
أولئك ا  استدالليكون سبب  ،قد يكون أعطوا عقوال وأعطوا فهوما وأعطوا معرفةأولئك ا مع أنه 

ألنه كانت عندهم أنواع من  ؛يت أبصارهم ومل يتوصلوا بعقوهلم إىل الصوابشي على قلوم وغُشأنه غُ
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اليت  الصوارف ملا صارت عندهم الصوارف استدلوا على ما هم عليه من أنواع الباطل بأنواع من األدلة
ومن أدلتهم  ،من أدلتهم التقليد ،منها ،ويردون ا رساالت املرسلني ،يقنعون أنفسهم أم على صواب
بأهل القوة يف الفهـم، وأهـل    االحتجاجبالكثرة، من أدلتهم  االغتراراالحتجاج باألولني، من أدلتهم 

لون بأن احلق الذي جـاءت بـه   ويستد ،وأهل الرفعة فيها ،وأهل القوة يف الدنيا ،العقول، وأهل املال
  .ألنه مل يتبعه إال الضعفاء، كذلك يقتدون بفسقة العلماء، يقتدون بفسقة العباد ؛املرسلون ليس حبق

أا هي عني ما حيـتج بـه املشـركون واخلرافيـون      ذا نظرت إىل هذه األدلة مبجموعها وجدتإ
ـ وودعا الناس إليها، ة فإمام الدعوة ملا أتى بالدعو ،واملخالفون للحق يف كل زمان بـأنواع مـن   ه وجِ

متحضت يف استدالالت أهل اجلاهلية، ووجه بالتقليد، ووجه بأنك وأصحابك قليلـون،   ،االستدالالت
قول من قال إن أهل جند هؤالء الذين ظهر فيهم بووجه  ،د األمة األعظم ليسوا على ما أنت عليهاوسو

 ،ومل يتعلموا علم الكالم وال املنطـق  ،لوم ال بالعربيةما عندهم ع -على قوهلم-حممد بن عبد الوهاب 
وجه إليه سؤاال يريد منه أن يعرب سورة  ،من بعض أهل األمصارؤال أرسل إىل الشيخ سويتبني ذلك ب

ويقول بني يل ما فيها من البديع وما فيها من البيان يف سؤاالت من البالغـة ومـن    ،والعاديات ضبحا
، فتـرك  مشغول عن مثل هذا، ال يريد إثبات نفسه يف هذه العلوماهللا تعاىل  النحو متنوعة، الشيخ رمحه

مع أن اجلواب عنها معروف يف كتب املفسرين، يقولون إن هؤالء الذين ظهرت فيهم الدعوة  الرد عليه،
دعوة حممد بن عبد الوهاب ليس عندهم إال فقه احلنابلة حىت التفسري ليس عندهم مشاركة فيه، هؤالء، 

وعـدم   ،اإلسناد ليس معهم معرفة به وحنو ذلك، فيستدلون بضعف أفهامهم وعدم مشـاركتهم حىت 
ويستدلون أيضا بأن أهل جند أهل فقر ومسكنة  ،وأن من خالفهم كثري ،ويستدلون بأم قليل ،عقوهلم

 ومساكنهم معروفة أما املدن الكبار اليت فيها علماء األمصـار بعضهم أكله حاف،  ،وليس عندهم شيء
ؤلفـات  وهذا موجود يف امل ،واستدلوا بذلك كله ،بذلك اخندعواوهم أهل القوة هؤالء هم أهل الفهم 

بل إنه وجد يف هذا  ؛كل هذا موجود ،؛ الدعوة السلفية يف آخر هذه األزماناليت ترد على دعوة اإلمام
وهذا . الدو اجلهها طائفة من البءإن أهل هذه البالد وعلما: ، وهو الذي يقولالعصر من صرح بذلك

الضالل أهلحجة قد احتج من تقدمه من  اال شك أ.   
  .املقصود أنه يف كل وقت تظهر هذه االستدالالت إما أكثرها وإما بعض منها

بأن هذه احلجة أوردها واحتج ا  ،على من خالف احلق واالحتجاجتم باحلجة  ،فإذا تبينت ذلك 
   .وأبطل اهللا جل وعال تلك احلجة ،ن قبلواستدل ا وجعلها دليال املشركون م
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مث بعد ذلك تنظر يف الدليل وهذا مما ينبغي أن  ،االستداللفإذا أتى بشيء من ذلك تبطل أوال نوع 
املخالفني وإبطال أقوال اخلرافيني والقبوريني واملبتدعة  العلم الذين يهتمون بالردود على يهتم به طالب
   .وأنواع الضالني

فإذا كان ذلك متاما كان من أوجه الرد على  ،ما فيهوستدالل قبل أن تنظر يف الدليل بطل نوع االت
  .تلك من استدالالت أهل اجلاهلية أولئك أنّ

وصلى اهللا  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،يل ولكم اهلدى والسداد والثبات والرشادالكرمي أسأل اهللا 
  .وسلم على نبينا حممد

  :]األسئلة[
لذلك على وجه  �ما سبب اختيار النيب  ،جحر الضب دليال على االتباع األعمى �ذكر النيب  /1

  اخلصوص؟ 
 ،مثال لشناعته �من أوجه ما قيل يف ذلك أنه ال أحد يرغب يف دخول جحر الضب، فضربه النيب 

يقول النيب  ،فلو دخل املشركون أو دخل اليهود والنصارى جحر ضب ،ما فيه أحد خيتار جحر الضب
؟ هل هذا يكون عند ذي فهم وعند ذي بصـر؟ ال،  ، وهل هذا يعقل»لدخلتوه«الصالة والسالم عليه 

رب لشناعته، وألجل أنه ال خيتاره عاقل معه لبه وعقلهفهو مثل ض.  
هل هذا  ،يقضي بالقانون -ذا قضىإيعين -وعند القضاء  ،هل فعل من يفيت بالشريعة يف الفتوى /2

  كفر به مثله أو يكَفَّر به مثله؟ا يممه هذا يعترب من فعل فسقة العلماء؟ هل فعل
وإذا قضى بينهم ألجـل أن   ،يفيت بالشريعة للناس ،ما فيه شك أن هذا أقل أحواله أن يكون فاسقا

يقضي بالقانون يف مسائل ويفيت بالشريعة  ،قضى بهاحلكومة تلك جتعل القانون هو الدستور أو هو ما ي
إذا كـان   ،؛ قد يكون كافرا إذا كان يعتقد أن هذا الفعل جائزيكون كافرا، وقد أقل أحواله أنه فاسق

   .فهذا يكون كافرا باإلمجاع ،يعتقد أن فعله هذا جائز وحيسنه للناس
ـ القانون يف كل ما جاء به وعدم خروجه عنه يعده كثري من أهل الع التزاموحكمه بالقانون يعين  م ل

ذا املسؤول عنه إذا كان من العلماء فإا ال شك أا حـال  فحال ه ،كفر ولو كان يعتقد عدم اجلواز
  .وقد يكون كافرا بذلك ،فسق على أقل األحوال
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هذا سؤال رمبا ورد كثريا يبدو أن احلاجة إىل اجلواب عنها ملحة يقول ما معىن فقـه الواقـع؟    /3
ا أصحا يل مـن الكتـاب   على أهل الـدل  اونرجوا أن تعرج على تعريف بعض العلوم اليت يستدل

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

وكل كلمة من هاتني الكلمتني كانت  ،)الواقع(و) فقه(مركبة من كلمتني  )فقه الواقع(أوال التركيبة 
وكانوا يستعملون كلمة  ،)فقه(كانوا يستعملون كلمة ف ،عنهم مستعملة عند السلف الصاحل رضي اهللا

   .ومع ذلك فهم مل جيعلوا الواقع عندهم هو الواقع املراد عند هذه اإلضافة ،)الواقع(
   .هو ما يقع من األحداث واألمور يف الناس :والواقع

فلـم   ،)الواقع(إىل ) الفقه(فلم يضيفوا  ،السلف مل يركبوا هذا التركيب مع وجود الكلمتني عندهم
قه السنة، وحنو ذلك، الفقه الكرب؛ يعين العقيدة، أما فقه الواقع فقه الكتاب، ف: قالوا ،)فقه واقع(يقولوا 

مع أن العلماء أعرضوا عنه أربعة  ،فكان ذا مع عدم تسمية معرفة الواقع بفقه الواقع ،فلم يرد عندهم
وال  ،ألا متصلة بالشريعة ؛»وكل حمدثة بدعة«كان هذا دليال على أن هذه التسمية حمدثة  ،عشر قرنا

   .ام الشرعيةكلى كل واحد منكم أن فقه الواقع عند من يسميه بذلك له مساس باألحخيفى ع
ا م ،فتبني من هذا أن تركيبة الكلمتني مل ترد عند السلف مع وجود كل واحدة من الكلمتني عندهم

الذي كان عند السلف والذي كان عند أهل العلم؟ كان عندهم أن املفيت واحلاكم ال يفيت وال حيكم يف 
فإذا سئل عن شيء ال جيوز له أن يفيت أو  ،املسألة املسؤول عنها ملسائل الشرعية إال بعد أن يعرف واقعا

: التوحيد أن إمام الدعوة رمحه اهللا تعاىل قالكتاب وهلذا جاء يف بعض مسائل  ،حيكم بدون أن يتصورها
سأل عن مسألة وهو ال ال ي ،نهيعين بذلك فهمه لواقع الناس وما يسألون ع .وفيها فهم الصحابة للواقع

مثال فإذا كانت املسألة  ،يستغفل؟ ال، لكن إذا سئل يعرف هذه املسألة تصورا ،يعرف ما يريد الناس ا
احلكم على الشيء فـرع عـن   : بل قالوا ،هذا معلوم عند أهل العلم ،يف الفقه يعرف صورا الفقهية

  .تصوره
  :والواقع قسمان 

  .م الشرعيةواقع له أثر يف األحكا
  .وواقع ال أثر له يف األحكام الشرعية
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ليس كل ذلك مؤثرا يف األحكـام   ،وما جيعله اهللا جل وعال يف أرضه ،فليس كل ما يقع بني الناس
  .تبىن عليه األحكام الشرعية أو ،الشرعية

  .يهالواقع الذي تبىن عليه األحكام الشرعية وفهم املسألة وصورا وما تترتل عل: القسم األول
   .ما يتصل باملسألة مما ليس له أثر يف احلكم الشرعي، هذا واقع ال أثر له: الثاين

ويأيت الثاين  ،طويل ، يقول األول كالما يف ربع ساعةخصمان يتخاصمان يف مسألة يأتيهمثل القاضي 
ضي لكن القا ،يقول كالما يف ربع ساعة أيضا طويل، القاضي كل هذا الذي ذكره اخلصمان واقع وقع

ألا هـي املـأثرة يف احلكـم     ؛بين عليه احلكم إال ثالث كلمات أو أربعسيه يعين لِّيف سج ال يقيد منه
   .الشرعي

العلماء، وتقص عليه قصة طويلة، وجييبك مبسألتني، ثالث، تقول  حدكذلك املستفيت تأيت تستفيت أ
أنه واقع رمبا يكـون   كعند وهو واقع صحيح ،يقول ولو كان هذا ما له أثر ،ال شيخ كان كذا وكذا

   .مؤثرا لكنه عند العامل ليس مؤثرا يف احلكم الشرعي
وعليه فإمنا جيـب   ،أو ما يقع يف الدنيا مؤثرا يف األحكام الشرعية ،فإذن ليس كل ما وقع يف الناس

  .على العلماء أن يعرفوا الواقع الذي تنبين عليه األحكام الشرعية
وما  ،وما يعدون له ،عىن ا معرفة أحوال الناس واملسلمني واألعداءي )فقه الواقع(هذه الكلمة اآلن 

كعلـم   -مع اعتراض علـى التسـمية  –وهذا الشك أنه كعلم  ،خيططون وحنو ذلك من علوم كثرية
: فروض الكفايات كالعلوم املختلفـة  وهذا من أجناس ،أن يعرف يف األمة طائفة هذه األمور ،مطلوب

تلـك،   وحنو ذلك، هذا من جنس العلوم ،واهلندسة ،واجلرب ،والكيمياء ،زياءوعلم الفي ،علم السياسة
فمعرفتها ال بد أن تكون يف األمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفة ألن الفقه هو فهم األمور، الفقه 

مـن يتـابع    يعين ما نفهم كثريا مما تقول، وال يدعي] 91:هود[﴾ما نفْقَه كَثريا مما تقُولُ﴿هو الفهم 
 ،أحوال العامل من طلبة العلم املعتنني بذلك وحنو ذلك، ال يدعون أم يفهمون ما سيجري من األحداث

 ،ما يكتـب ووهلذا التسمية بفقه واقعا أيضا ليست بصحيحة؛ ألن حقيقة ما يرومون هو معرفة ما يقال 
  .وهذا أقل من الفقه بكثري

ه على ألمة من يعرف، فهي من جنس العلوم الكفائية، وقد نبهنا هذه األشياء قلنا البد أن يكون يف ا
  .ذلك الشيخ ناصر الدين األلباين حني عرض هلذه املسألة
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صـلحة  العلوم الكفائية ال خياطب ا عامة الناس ألا ليست م ،إذا تقرر هذا فإنه باتفاق أهل العلم
وقلنا  ،را أتى عندنا اليوم ففسحنا له الدرسأرأيت لو أن حماض له،لدينهم، بل إا تشغلهم عما هو أوىل 

يزيـاء ال  كونه يوجد يف األمة من يعلم ذلك يف ختصـص الف  ،نشتاين النسبيةيحدث اإلخوة يف نظرية أ
وإذا عرفتموها عـرفتم   ،هذا ال شك أنه من الكفائيات اليت ال تناسبكم ،لكن هل حتدثون بذلك ،باس
ألعـداء يفيـد   اى خمططات األعداء أم ال؟ ذكر خمططات هل يصدق هذا على واقع الناس وعل ،علما

  :، ويضرهم من جهات أخروذكر أحوال املسلمني يفيد الشباب من جهة ،الشباب
وحييـي يف نفوسـهم بغـض الكفـرة      ،يفيدهم من جهة أنه حييي يف نفوسهم االرتباط باإلسـالم 

   .مصلحة مطلوبة وهذه ،عداء وحنو ذلكاألوحييي يف نفوسهم أخذ احلذر من ،واملشركني
عها ومصدرها القـرآن  ومن جهات أخر يقود الشباب إىل أن يربوا على غري التربية السلفية اليت نب

، وإذا سألته اليـوم  من انشغل بتلك األمور انشغل أشهرا بل رمبا سنوات وبالتجربة وجدنا أنّ ،والسنة
 ،تتبعت مجيع االت: ذا األمر يقولوأحد من أثق به ممن يعتنون  ،ذا حصلت؟ يقول مل أحصل شيءما

وتتبعت مجيع اجلرائد ألخرج بفهم ملا سيجري يف املستقبل من أنواع السياسات واملخططات املستقبلية، 
   .فوجدت كل ما قرأت ال يعطي صورة عن املستقبل: قال

سياسة هـي  ها أن الأصح تعاريف: وقد سئل بعض الوزراء الربيطانيني عن السياسة ما تعريفها؟ قال
   .الكذب

بل إنه يصدك عن ما  ،ل من ورائها طائالذه األمور لن حتص االنشغالوهذا ينبين عليه فهمنا إىل أن 
  .عليه أحبابكجيب أن تريب نفسك عليه وما تريب 

الشـباب واملسـلمون   -وجدت أنه ميثل الواقع، الناس يعطون  ،إذا نظرت وتأملت يف هذا الكالم
قرأ تيعين عداء اليهود والنصارى لنا  ؛لكنه مع أصوله الشرعية ،فعهم يف هذا األمريعطون ما ين -بعامة

وما فعله أولئك يف أعظم أمر وهو أم أشركوا باهللا جل وعال وسـبوا   ،فيه اآليات آيات الوالء والرباء
  . وهذا كاف يف أن جيعل املؤمن املوحد مبغضا هلم كارها هلم ،اهللا جل وعال أعظم مسبة

ال ينقص من جهله؛ مبعىن األحوال الدنيوية،  ،فة األحوال وما جيري بني الناس ال ينقص من جهلهمعر
وكان عندها  ،وملكتها بلقيس ،إىل قصة سليمان عليه السالم حيث كان جبواره دولة ومملكة سبأ أمل تر

ع من اهللا جـل  طلَومل ي ،اومع ذلك مل يعلم شيئا عنه ،وجبوارها وهلا من القوة ما هلا ،من الدنيا ما عندها
وإمنا بلغه اهلدهد بأمر يتعلق  ،أن ذلك ليس له اثر يف تبليغ رساالت اهللا إذْ ،على شيء من أخبارهاوعال 
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هذا النبأ الذي ] 22:النمل[﴾أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ﴿بالعقيدة، فقال اهلدهد 
إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شـيٍء  )22(وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ﴿هد قال إعتىن به اهلد

يمظع شرا علَهاملقدمة هذا ك] 23-22:النمل[﴾و﴿ اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو
  )13( ]23:النمل[﴾شيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عن السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَوزين لَهم ال

  
  ]املنت[

بـادي  ﴿االستدالل على بطالن الدين بقلة أفهام أهلـه وعـدم حفظهـم كقولـه     ) املسألة العاشرة(
  ].27:هود[﴾الرأْيِ

  .)14(﴾إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿هلم كقو االستدالل بالقياس الفاسد) عشرة ةاملسألة احلادي(
  .إنكار القياس الصحيح واجلامع هلذا وما قبله عدم فهم اجلامع والفارق) املسألة الثانية عشرة(
وا يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُ﴿الغلو يف العلماء والصاحلني كقوله ) املسألة الثالثة عشرة(

قإِلَّا الْح لَى اللَّه171:النساء[﴾ع.[  
وهي النفي واإلثبات فيتبعون اهلوى والظـن،   كل ما تقدم مبين على قاعدة أنّ) املسألة الرابعة عشرة(

عرضون عما جاءت به الرسلوي.  
  ]الشرح[

لى آله وصـحبه  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وع
  .أمجيعني

وأسأله أن يرينا احلـق   ،مجيعا اهلدى والسداد والثبات على احلق حىت املماتلنا أسأل اهللا جل وعال 
  .باطال ومين علينا باجتنابهوالباطل  ،حقا ويرزقنا إتباعه

اع هذه من تتمة مسـائل أنـو   -رة والثانية عشرةشاملسألة العاشرة واملسألة احلادية ع–هذه املسألة 
فإن الشيخ كما سبق أن عرفتم ذكر مسائل استدالل اليت يستدلون ـا   ،االستدالل لدى أهل اجلاهلية

 ،همظأنواع األدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أم يستدلون على بطالن الدين بقلة أفهام أهله وعدم ح
عك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بـادي  وما نراك اتب﴿كما قال جل وعال يف قصة نوح خمربا عن قول قوم نوح 

                                                 
  .انتهى الشريط الثاين )13(
  .15:، يس10:إبراهيم )14(
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بِنيكَاذ كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ ووهذا ليس خاصا جباهليـة دون   ،]27:هود[﴾الر
لوا فأهل اجلاهلية املاضون مل يزا ،وإمنا هو كثري فاشٍ ،�جاهلية من اجلاهليات اليت سبقت رسالة النيب 

مث  ،وضعفهم يف الدنيا على بالدة أذهام ،ف املتبعني للحق يف اجلاهعيستدلون بض ؛يستدلون ذا الدليل
م ليسوا بأحقذه املقدمة الفاسدة على أ ألنه ال يصل  ؛وإمنا ذلك دليل بطالنه ،باهلدى منهم يستدلون

فما دام أن أهل اجلاه وأهل العقل عندهم مل  ،إىل معرفة الشيء بأنه حق إال ذووا العقول وذووا األفهام
 ،كما يزعمون وأهل احلق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلـة  ،وذلك ألم تأملوا ،يتبعوا الرسل

بقصة قوم نوح فإن قوم  ،وقلة فهم وهلذا اتبعوا الرسل، هذا كثري، واستشهد عليه اإلمام رمحه اهللا تعاىل
ما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا مـن  (نوح قالوا لنوح عليه السالم 

  .فذكروا شيئني، ذكرمها الشيخ رمحه اهللا تعاىل) فَضلٍ
  .عدم الفهم لديهم بأم مل يتدبروا واستعجلوا: األول

  .حظ أن ليس هلم فضل مال يعين ليس لديهم: والثانية
والذي يظهر يل بعد تأمـل أن صـواا   ) وعدم حفظهم(والعبارة يف أكثر النسخ اليت بني أيديكم 

والفضل يف ) وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ(ألا هي اليت تناسب متام اآلية يف قوله تعاىل ) وعدم حظهم(
وما نراك (استشهد به اإلمام رمحه اهللا تعاىل  أحد وجهي التفسري هو اجلاه واملال، يف قوله تعاىل هنا فيما

  :قراءتان سبعيتان) بادي(يف قوله ) اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ
   .بدون مهز يف آخره من البدو وهو الظهور) َبادي(قرأها اجلمهور 

   .باهلمز) َبادئ(لسبعة املشهورين، قرأها وقراؤها أبو عمر البصري املعروف أحد القراء ا
واختلف أهل العلم يف التفسري، يف تفسري  ،فإنه من البدو وهو الظهور) َبادي(وعلى قراءة التسهيل 

  :هذا احلرف على ثالثة أقوال
ذين هم أَراذلُنا ما نراك اتبعك إِلَّا الَّ( ،يعين يف ظاهر الرأي لكل أحد )الرأْيِ َبادي(منهم من قال  .1

هر للرائي ويظهر لـذي  هذا ظاهر لكل أحد يظ ،ذالة فيهم وأم اتبعوكوهذه الر) بادي الرأْيِ
 .ال خفاء فيه وال لبس الرأي بوضوح

وهو أم أظهروا شيئا وأخفوا غـريه، فيكـون    ،من الظهور أيضا) الرأْيِ بادي(أن قوله : الثاين .2
ما نراك إال اتبعك إال الذين هـو   ، الظهور راجع إىل االتباع ال إىل كوم أراذلالبدو هنا مبعىن

أما يف باطن األمر ويف حقيقته فإم ليسوا متبعني لك وال  ،الرأي ئتباعا يف الظاهر يف باداأراذلنا 
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بـي لَـو   إِنْ حسـابهم إِلَّـا علَـى ر    ﴿مقتنعني مبا جئتهم به، وهذا استدلوا له بقوله تعـاىل  
يعين أن نوحا عليـه السـالم أحـال     ،وحنو ذلك بآية هود وغريها] 113:الشعراء[﴾تشعرونَ

 ،فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر منـهم  ،حسام على اهللا جل وعال
 .فأحاهلم عليه السالم إىل حساب اهللا جل وعال ،إظهار اإلميان وإخفاء الكفر، أو إخفاء التكذيب

يعين أم ظهر هلم ) الرأْيِ ما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي(القول الثالث هو أنه يف قوله  .3
هـذا القـول   و ،فأول رأي ظهر؛ اتبعوه ومل يتأملوه ومل يتدبروه لقلة فهمهمتأمل، الرأي بدون 

فإم عند قوم نـوح اسـتعجلوا ومل    ،اهللا تعاىلالثالث هو الذي يتفق مع ما أورده املصنف رمحه 
اتبعوه يف بادئ الرأي فيما ظهر هلم من رأيهم، ولو تأملوا واستيقنوا الرأي واستخريوه  ،يتدبروا

وحتققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره مل يتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلـك  
وهذا مظنة عدم الوصـول إىل   ،ليل على قلة أفهامهماألمر الذي حصل منهم وهو عدم التدبر د

السالم بأم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه  وأبطلوا صحة ما جاء به نوح عليه احلق، فأبطلوا الدين
 .إال لضعف أفهامهم كما قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل

العلـم،   أهـل لة عن كان هذا الدليل مستقيما موافقا ألحد أوجه التفسري املنقو ،فإذا كان كذلك
يعـين أن   من البدء وهو األولويـة  ،مز) َبادئ( ،)الراي َبادئ(ها أبو عمر قرأوالقراءة األخرى اليت 

برايهم اتبعوه، فهذا من  ،أول ما نظروا برأيهم ،وإمنا اتبعوه يف بادئ ذي بدء ،اتباعهم له كان من عجلة
فيتفق مع  ،على هذا الوجه من التفسري أم استعجلوا أيضايكون املعىن فالبدء وهو األولوية، وعلى هذا 

) بادي الرأْيِ(قراءة اجلمهور  ؛يتفق ما جاءت به القراءتان مجيعا ،ما فهمه اإلمام املصنف رمحه اهللا تعاىل
، وكذلك على وهو أنه ظهر هلم ذلك من غري تدبر وال تأمل ؛معىن البدو هو الظهور باملعىن الثالث يف أنّ

  .وذلك من األولية وعدم التدبر واالستعجال) الراي َبادئ(قراءة أيب عمر 
وهذا الذي ذكره رمحه اهللا تعاىل، أردفه بقوله يف استدالهلم بأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليسوا بأهل 

ذلـك   ،)فَضلٍ وما نرى لَكُم علَينا من(ذلك ألم قالوا لنوح ومن معه و ،لقلة فهمه وعدم حظهم ظح
والفضل هنا فُسر بأنه احلظ يف الدنيا من جـاه أو   ،أم جعلوا مقياس الفضل هو كثرة احلظ يف الدنيا

ولستم بأهل مال  ،فضلون علينايعين لستم بأهل جاه فوق جاهنا فت) وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ(مال، 
هو  ،ندهم كما سيأيت يف املسألة اليت بعدها هو مقياس الفضلفكان املقياس ع ،فوق مالنا فتفضلون علينا

يف كل جاهلية كثري هذا، كل رسول يأيت  ،وهذا كثري يف كل جاهلية ،اجلاه واملال يعين احلظوظ الدنيوية
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وجاَء من أَقْصـى  ﴿ويف قوله تعاىل  ،عافهم الضتكون احلجة عند أولئك متنوعة منها أن الذين اتبعوه 
داالْمى قَالَ يعسلٌ يجر ةين   نيـلسرـوا الْمبِعمِ ات20(قَو(       ـمها وـرأَج ـأَلُكُمسلَـا ي ـنـوا مبِعات

يف سورة يس ذلك الرجل املؤمن الذي أتى من أقصى املدينة ليسعى بشرح ] 21-20:يس[﴾مهتدونَ
فيه تنبيه على أنه من فقـراء  ) من أَقْصى الْمدينة(اإلميان، قال طائفة من أهل العلم بالتفسري إن قوله هنا 

عـادم أـم   الوإمنا هو من الضعفة، وأما األشـراف ف  ،ليس من األشراف ،الناس ومن عدم أشرافهم
إمنا يسكنه الذين ليسوا بذي جِدة وال جـاه   ،وأما أقصى املدينة ،إذ هي اتمع ،يسكنون وسط املدينة

موسى إِنَّ الْملَـأَ   وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا﴿رجل إىل موسى وهكذا جاء  ،وال شرف
لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتفهذا االحتجاج كثري يف أن الذين يتبعون الرسـل إمنـا هـم    ]20:القصص[﴾ي ،

املشهورة اليت رواها البخـاري  وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان األسئلة  ،الضعفاء
. بل ضعفاؤهم: هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقال له من تلك األسئلة ،وغريه

كل أهل جاهلية يسـتدلون  فوهذا عام يف كل رسالة . وكذلك األنبياء إمنا يتبعهم الضعفاء: قال هرقل
رمبا رغب أن يكون الذين يؤمنـون   �ن النيب وكا ،بذلك �ذا الدليل، وقريش أيضا واجهت النيب 

الذين يـدعون رـم   به من أشراف القوم ومن عليتهم ومن سادم فانصرف إليهم عن النفر املؤمنني 
فأنزل اهللا  ،ألنه لو أسلم الكرباء حلصل من اخلري الشيء الكثري ،رغبة يف إسالم أولئك بالغداة والعشي،

نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد  واصبِر﴿جل وعال على نبيه قوله 
  ـوه ـعباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع   هـركَـانَ أَمو اه

لَّى﴿وكذلك قوله  ،]28:الكهف[﴾طًافُروتو سب1(ع(ىمالْأَع اَءهأَنْ ج)2(كَّىزي لَّهلَع رِيكدا يمو)3( أَو
اآليات، وهذا األمر ظاهر ] 6-1:عبس[﴾فَأَنت لَه تصدى)5(أَما من استغنى)4(يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى
   .الةال حيتاج إىل مزيد إط

   :دخلت هذه الشعبة من شعب اجلاهلية يف هذه األمة ،كذلك يف هذه األمة
فإم مل  ،فية من أصحاب الكالم وحنوهمون بعلومهم اخللْالذين يعتز هةبفممن دخلت إليه هذه الش

 اواألسرار فإمن وأما البواطن ،يعتنوا بفقه النصوص الشرعية لزعمهم أا إمنا هي ظواهر يفهما كل أحد
خاصة بذوي العقول النرية، فجحدوا ما أنزله اهللا جل وعال من اآليات البينات وحرفوها وأولوا بعضا 

 ،واحتقروا أهل السنة واجلماعة ألجل أم ال يفهمون فهمهم ،ألجل أفهامهم ؛منها وردوا طائفة أخرى
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وحنو ذلك ممـا   ،منطق اليونان م مل يعرفوا علم الكالم ومل يعرفوا األصول القطعية املستقاة من املنطق؛فه
   .يعتزون به

كذلك شغب على أهل احلديث فيما مضى من الزمان وعلى فقههم يف النصوص طائفة مـن غـالة   
ا من النصوص ولو مل يكـن عنـده   هاء الذين اموا من يتبع ظواهر النصوص ويأخذ بالفقه مستقًقالف

كما قال ابن العريب  ،بعضهم مساهم احلمريحىت إن  ،رموهم بأوصاف بشعة ،رسوخ قدم يف كل العلوم
وصـفهم  . فلما أتى هؤالء احلمري الذين كذا وكـذا : قال ،املالكي يف أحد أقواله يف وصف الظاهرية

ألجل أن يف األندلس كان هناك معركة حمتدمة بني أتباع ابن حزم الظاهري وبني  ،بأوصاف يعين بشعة
لكنهم ردوا على هؤالء وتنقصـوهم، تنقصـوا    ،كان ممكنا لتوسطوالتوسط لو راموا ا ،فقهاء املالكية
  .وهم ببالدة الفهم وبالدة الذهن وحنو ذلك ألحل هذا األمر، ألجل اتباعهم للنصوصصفأفهامهم وو

 ،كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل 
لـيس   ،وبأم ليس عندهم مشاركة يف العلـوم  عوام،بأم ال يفهمون م فإم رموا أتباع الدعوة بأ

فاموهم يف بعض ما دعوا إليـه مـن    ،فقه احلنابلة ال غريببعض املسائل يف العقيدة و عندهم معرفة إال
   .اموهم بأم مل يفهموا احلق ومل يعرفوا املراد منه ،املسائل اليت دالئلها كالشمس يف رابعة النهار

حد اليوم أن الذين ادعوا أن باب االجتهاد قد قفل وأنه ال يسوغ أل -وهذا سيأيت تفصيلها-ك كذل
فهم اموا بـأم   ،ألجل أن النصوص حتتاج إىل فهم وطابع أهل الزمان عدم الفهم جيتهد يف النصوص

 ميكن أن فال ،أذهام كليلةبل أفهامهم ضعيفة و ؛جيتهدون يف فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم
  .فباب االجتهاد قد انقطع جيتهدوا

ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب  ،كذلك يف هذا الزمان خبصوصه زماننا هذا القريب
رمبا تسلط عليه اهلوى فرمى من هو بني أن يكون جمتهدا وبني أن يكون مصيبا يعين احلق  ،أهل اجلاهلية

 ،ميه ببالدة الذهن وعدم الفهم وحنو ذلـك مـن األوصـاف   أو يكون جمتهدا خمطئا ير ،يعين الصواب
وال  ،بل الواجب عليهم أن يبينوا احلق بدليله ،والواجب على أهل اإلميان أن ال يعرج على هذه املسألة

, ملخطئ يقال هذا خمطئ والصواب كذابل إذا أخطأ ا ،يستهزئوا باخللق ال يستهزئوا بالناس يف علومهم
نه ألدون دخول يف هذا األمر  ،ني املسألة حبججها وبراهينها اليت توضح املراد منهاتب, يبني احلق بدليله

فيتدرج يف األمر حىت  ،نه يزيد شيئا فشيئا حىت تسلط عليه هذه الشعبةإف ،إذا قال فالن هذا فهمه كذا
 ،ألجل أنـه ضـعيف الفهـم    ؛إذا أتى حبق واضح جعله باطال ،إذا أتى ذلك الضعيف يف الفهم عنده
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وال يستدل على بطالن الشيء ألن من أتى به لـيس   ،والواجب على املؤمن أن يأخذ احلق ممن جاء به
  .ا كما ترى ظاهر يف فئام يف هذا الزمانوهذ ،بأهل أن يأيت بذلك

ويف آية   )15( )هل أنتم إال بشر مثلنا(املسألة اليت تليها هي أم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا 
   .وحنو ذلك ]10:إبراهيم[﴾أَنتم إِلَّا بشر مثْلُناإِنْ ﴿أخرى 
  . قياس صحيح وقياس فاسد :ينقسم إىل قسمني سايالق

األوىل يف : وكل منـهما يف القيـاس   ،والشيخ رمحه اهللا ذكر مسألتني احلادية عشرة والثانية عشرة
  .والثانية يف القياس الصحيح ،القياس الفاسد

يريدون به يف العموم إحلـاق   -ال يف اصطالح الفقهاء واألصوليني-لعموم والقياس يريدون به يف ا
 ،فيكون سبب القياس جامع جيمع بني شيئني املقـيس واملقـيس عليـه    ،شيء بشيء لوجه شبه بينهما

وال خيفى عليكم أنه عند الفقهاء إحلاق حكم مسكوت عنه  ،خراآلفيجمعهما شيء فيقاس أحدمها على 
  .هذا أخص ،لة جامعة بينهماحبكم منصوص عليه بع

يقال لك  ،فإذا مجعت بني شيئني ،شبه يسمى قياس جهفإذن القياس هو كما ذكرناه ما جيمع شيئني بو
قسفقست بني هذا وهذا إذا مجعت بينهما لشبه بينهما، األمر؛ ت شيئا بشيء ألجل الشبه  فإذا أحلقت

   .صرت قائسا
وا بقياس يعين أهل اجلاهلية استدلوا بقياس استدلوا بأنواع من هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدل

بعض تلك األقيسة فاسد أو أكثرها فاسد، منها ام أبطلوا النبوة بكون  ،يعين بأفراد من القياس ؛القياس
ولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَـك  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَ﴿ النيب الرسول بشرا

وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني ﴿قال جل وعال يف آية سورة الفرقان  ،]7:الفرقان[﴾فَيكُونَ معه نذيرا
بل أمـر   ،ايعين أن كل رسول جاء ذ] 20:الفرقان[﴾إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ

فَاسأَلُوا أَهلَ ﴿هل من قبلهم أتتهم مالئكة أم أتاهم بشر فقال جل وعال  ،املشركني أن يسألوا من قبلهم
اسألوهم، أهل الذكر املراد م يف هذه اآلية أهل الكتاب؛ علماء اليهود  )16(﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

فإذا كانت جـاءم   ؟من البشر أم جاءم الرسل من املالئكةهل جاءم الرسل والنصارى، اسألوهم 

                                                 
)15(

  ].15:يس[﴾قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنالعلها قوله تعاىل﴿ 
  .7:، األنبياء43:النحل) 16(
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وإذا كانت أتتهم الرسل من املالئكة فـإنكم   ،الرسل من البشر فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا
  .لكم وجه حجة يف ذلك

ا ولَئن أَطَعتم بشر﴿ ،ويشرب كما نشرب ،وجه القياس أم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل
ينكح األزواج، يتكلم كما يتكلمون، ينام  ؛فصفاته بشرية] 34:املؤمنون[﴾مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ

فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهـل أن   ،بشر .كما ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون
   .يترتل عليه الوحي من اهللا جل وعال

 ،لكنه قيـاس فاسـد   ؛ألم مجعوا بني األمرين لوجه شبه ؛حيح هو قياسوهذا القياس فاسد ألنه ص
وهو أن وجه اجلمع هذا ال يـدل   ،ألم كما ذكر املصنف رمحه اهللا أم مل يفهموا الفارق بني األمرين

فإذن سبب هذا القياس الفاسد أم مـا   .فهناك فارق ،على أنه ليس هناك فارق بني الرسل وبني هؤالء
   .فارقعرفوا ال

   .وهذا جاء من كفار قريش وممن قبلهم من الكفار
 �كذلك جاء يف هذه األمة كما جاء من قبل، الذي جاء ليس هو إنكار النبوة ألجل أن الرسـول  

؟ من حلق اجلاهلية ما أمثلة هذا القياس الفاسد الذي استدلوا به ،بشر؟ ال، ولكن االستدالل بقياس فاسد
  ؟ يف هذه الشعبة

الويل إذا أثبتـت لـه    ذلك القياس الفاسد أم كما هو عند املعتزلة وعند غريهم قالوا إنّ من أمثلة
أشياء خارقة  عطي، أُمل؟ ألن النيب هو بشر أُعطي آيات .إذا أثبت له كرامة صار نبيا ،كرامات األولياء

فهنا أبطلوا هذا  ،النبوةالية بيعين الشتبهت الو ؛عطي ذلك لصار نبيام بشر ميكن أن يفلو كان ثَ ،للعادة
  .احلق وهو اإلميان بكرامات األولياء ألجل هذا القياس الفاسد

فعـة  بل إمنا مدار رِ ،خص بشيءال ي �النيب  قالوا إنّ ،غالة الصوفية الصوفية أو كذلك طائفة من
وجـه   ألنّ ؛ر مثله يف املزيـة فإذا حصل التلقي لبشر صا ،شأنه على أنه يتلقى الوحي من اهللا جل وعال

وهذا كان يف أوائل القرون يعين يف القرن الرابـع   ،وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى ،الشبه بينهما حصل
بل زاد حىت زعم غالم كابن عريب وحنوه أن خامت األولياء أفضل مـن خـامت    أو أواخر القرن الثالث،

وأما خامت األنبيـاء فإمنـا تلقـى     ،شرةخامت األولياء يتلقى من اهللا جل وعال  مبا ألنّ:األنبياء، مل؟ قال
  .وهلذا يهتمون بالكشف .سطةابو
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 ،من أوجه هذا القياس الفاسد أم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل اإلميان متربكا به يف ذاته
بعرقه،  ،ملا كان يتربك بشعره ،وسيد ولد آدم عليه الصالة والسالم ،وهو إمام املتقني �فكما أن النيب 

وه على دنقلوا ذلك وع ،ذاك يعين ببقية شرابه، ببقية أكله وحنو، بغري ذلك من أجزاء ذاته، بسؤره بثيابه
فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا وهـذا   ،كل من كان وليا، كل من كان تقيا، قالوا ألنه يقاس على النيب

ك بالصاحلني بشرام يعـين  يعين من غري حتقيق أجازوا أن يترب ؛بل قد دخل فيه طائفة من العلماء ،كثري
 ،أن تأخذ بعض فضالم يعين فضالت األكل وحنو ذلك يتربك ا ،أن يتمسح م ،بشرب بقية الشراب

والصـحيح أن سـبب    ،فإذن سبب التعدي هو الصالح ،مل؟ قالوا ألنه جيمع بينه وبني النبوة الصالح
ان اهللا عليهم مل يكونوا لتربكون بأيب بكر  الصحابة رضو التعدي هو النبوة، سبب التربك هو النبوة ألنّ

فدل على  ،ذلك خذ بقية شرام وال بشعرهم وال بثيام وال بغريهبأوال بعمر وال بعثمان وال بعلي، ال 
فلـيس مث   ،أن اجلامع هنا ليس هو الصالح والتقوى وإمنا اجلامع هو إيش؟ إمنا الوصف هنا هو النبـوة 

   .وهكذا يف أنواع .من أمتهوبني غريه  �ع بني النيب مجا
أو ما كان اجلـامع   امع بني الشيئنيوالقياس الصحيح هو ما كان اجل ،أنكروا القياس الصحيح أيضا

 ،وليس مث فارق بني هذا املقيس واملقيس عليه ،يعين جامع صحيح ؛بني الشيئني مقبوال معتربا ليس بفارق
 �نبوة الـنيب   ن يدل أولئك املشركني على أنّالقياس الصحيح كان ينبغي أ ،أنكروا القياس الصحيح

البشرية اليت –البشرية اليت كان عليها األنبياء خترج بإتيام  مل؟ ألنّ ،بل نبوة كل نيب صحيحة ،صحيحة
على صـدقه   تعطي ذلك البشر آيات بينات وبراهني داالخترج إذا كان أُ -جتمع بينهم وبني غريهم

كل من أتى بآية ومعجزة كما  فالقياس الصحيح يقتضي أن يقال إنّ ،هاليس يف وسع البشر أن يأتوا مبثل
وكان ذلك الذي أتى به معروفـا   ،مما ال يستطيعها البشر ةيسميها املتأخرون أو بربهان مع دعوى النبو

أم كانوا  ،فهذا القياس صحيح ،أن هذا يدل على نبوته ،بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصالحه يف القوم
   .وإمنا أعطاه اهللا جل وعال إياها ،أن من أويت هذه األمور فإنه مل يؤا من عند نفسه ،سونيقي

 ،القياس الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم يف املزية من أجل إميـام 
أتباع كل نيب  ،أمة وهلذا أتباع كل ،فهناك جامع بني مستحق اجلزاء احلسن وبني األنبياء أال وهو اإلميان

ان جيب أن يقيسوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس كف عون نبيهم، يعين هناك جامع بينهم،من أألمم يتب
وهذا يعـين أن ال يسـتدلوا    ،ىأن أولئك اتبعوه على احلق واهلد فإذا ثبتت النبوة ثبت ،بصحة النبوة
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ي أن يثبتوا النبوة يعين يسعوا يف معرفتـها  بل ينبغ ،بالعكس فيستدلوا بأولئك القوم على بطالن النبوة
  .وذلك مقتضى لقياس الصحيح ،فإذا ثبتت فإن أولئك يثىن عليهم ألم اتبعوا النبوة ،بدالئلها وبراهينها

لألمة فهو أحق أن  �ثه النيب مقتضى القياس الصحيح أيضا يف هذه األمة أن من اتبع العلم الذي ور
فاجلامع بني العامل والـنيب   ،»العلماء ورثة األنبياء«عليه الصالة والسالم  كما قال ،يكرم وأحق أن يتبع

وما جاء به الرسول فهـو   ،فكل نيب اتبع ما عند اهللا جل وعال ،هو اتباع ما جاء من عند اهللا جل وعال
ليس يف درجة اإلكـرام   ،يعين أحلق أولئك يف اإلكرام والتبجيل باألنبياء ،وهو قياس صحيح ،وريث له

   .راثة النبوةوِ تباعالتعظيم ألجل اجلامع بينهما وهو اجنس اإلكرام ويف  ؛والتعظيم وإمنا يف جنسه
هو أم أنكروا على أهل  -وهذا هو مقصد الشيخ من إيراد املسألة-أيضا يف هذه األزمان املتأخرة 

ا جاءوا به، مسـتدلني  ومن الذين شهروا بالدعوة أنكروا عليهم م ،العلم من أتباع أهل السنة واجلماعة
فجعلوا هناك وجه شبه بني العلماء يف ذلك الوقت وبـني   ،ذه املسائل اليت أتوا اهلبأم ليسوا بكفء 

يعين -فكان هذا منهم  االجتهاد،الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفة األدلة، فأغلقوا باب التدبر وباب 
 -وا باملتشابه والذين راموا الناس على غري اهلـدى قياس علماء الدعوة بأرباب أهل الفرق الذين استدل

لحق بأئمة من أتى باحلق مع أدلته أنه ي أنوتركوا القياس الصحيح وهو  ،كان من منهم هذا قياسا فاسدا
ويكون ذلك رفعة  ،تأخربل قد يأيت باحلق امل ،فليس بالتأخر يهضم من أتى باحلق ،اهلدى ولو كان متأخرا

  .لشأنه ومزية له
العلم جاء مبا كـان   أهلاألقيسة الصحيحة أبرزها أن من كان من  ،قيسة الصحيحة هذه تركوهااأل

وأحلقوه بأهـل   ،وهم أحلقوه بأهل الشبه وأهل الفنت ،عليه األوائل فإن القياس يقتضي أن يلحق باألئمة
  )17(.بالفهم الضالل وبأهل البدع، مل؟ ألنه عندهم ال ميكن يف هذه األزمان املتأخرة أن يستقل أحد

 وفارق واضح، يعين مقصود الشيخ من ذكر القياسني أن ينتبه إىل أن القياس ينبغي مع جامع واضح
فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل جيب أم يكون اجلامع بينهما والفارق 

وإذا كان اجلامع موجودا  ،فاسد فإنه يدل على أن القياس ،فإذا كان موجود واجلامع غري موجود ،منتفيا
  .صحيح ياسوالفارق غري موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن الق

                                                 
  .انتهى الوجه األول من الشريط الثالث)17(
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مث انتهى من مسائل االستدالل وذكر املسألة العظيمة وهي أنه من خصال أهل اجلاهلية هي الغلو يف 
منه  ،كتابه منضع والغلو يف العلماء والصاحلني أخرب اهللا جل وعال عنه يف غري ما مو ،الصاحلني والعلماء

ـ ﴿يف قوله تعاىل قَب نلُّوا مض مٍ قَداَء قَوووا أَهبِعتلَا تو قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ لَا تتلَ الْكاأَهلُ قُلْ ي
ابا من دون اللَّه والْمِسيح اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرب﴿ومنها يف قوله  ]77:املائدة[﴾وأَضلُّوا كَثريا

ميرم نان  ]31:التوبة[﴾ابغلو يف العلماء وغلو يف الصاحلنيفأهل اجلاهلية من قبل كان عندهم غلو:  
  :الغلو يف العلماء كان على أحناء

حرامـا  فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلـك   ،األول أم كانوا يتبعوم يف التحليل والتحرمي
فوق مرتلـة النبـوة   ا فجعلوا العلماء يف مرتلة الل،وحيرمون ما حرمه العلماء ولو كان يف كتاب اهللا ح

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا مـن دون اللَّـه    (، جعلوهم معبودين كما قال تعاىل فجعلوهم أربابا
ميرم ناب ِسيحالْم؟أمل حيلوا لكم احلرام فـأحللتموه «: ما عبدناهم قال �لنيب قال عدي بن حامت ل )و« 

  . »فتلك عبادم«: قال. بلى: قال »أمل حيرموا عليكم احلالل فحرمتموه؟«: قال. بلى: قال
يسـتقل باإلتيـان    ،أن يعتقد يف العلم أنه يستقل باإلتيان باإلحكاموهو فهذا نوع من أنواع الغلو 

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِـه  ﴿جل وعال قال  كما ،نوع شركهذا و ،بالشرع
21:الشورى[﴾اللَّه[.   

عضا آخر كما حصل بويلغوا بعض الكتب املرتلة ويثبتوا  احيذفو ه ميكنكانوا يعتقدون يف العلماء أن
ل إما بزادة أو بنقص أو بتغيري للمعاين بتفسريها واإلجنيمن علماء اليهود والنصارى أم غريوا يف التوراة 

  .ومع ذلك اتبعوا ،تفسريات باطلة
  :كذلك الغلو يف الصاحلني يكون على أحناء

فيقتدى م  ،من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصالح والعبادة أنه صواب 
وإمنـا   ،ظرون يف وجه حجة فعل ما فعله الصاحلأم مصيبون يف كل ما يفعلون، فال ين العتقاد ،مطلقا

يف الصاحلني يف  الغلو ،وهذا هو الغلو يف الصاحلني ،فيستدلون بالفعل ارد عن احلجة ،ينظرون إىل فعله
تلك األفعال خمالفة للحجة أو مع عدم وضـوح   مع ظهور أن ،إىل أفعاهلم ويقتدى م حيام أن ينظر

  .احلجة من أفعاهلم
 ،أن هلم مرتلة عند اهللا جل وعال يف حيام وبعد ممـام الغلو يف الصاحلني أم أعتقد فيهم  من أوجه

املقربني من امللـوك  أن كما ف ،كمرتلة الوزراء عند امللوك أو املقربون، كمرتلة املقربني عند امللوك منهم
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ألجـل شـفاعتهم    ؛ووسطاءيرفعون حاجام إليهم ويأتون مبا يريده الناس إىل امللوك فيكونون شفعاء 
هلم مـن   ،جعلوا أولئك الصاحلني عند اهللا جل وعال كذلك ،جييب امللك طلبتهم ورغبتهم ،ووساطتهم

 ،تهذا الغلو م يف احلياة وبعد املمـا  ،املرتلة وهلم من الزلفى ما ميتنع معه أن يرد اهللا جل وعال طلبهم
السويق كان  الذي كان يلت فهذا الالت ،اداتجعلهم يصرفون هلم أنواع العب ،جعلهم يستغيثون م

هلم  يلت ،-كما جاء يف األثر عن ابن عباس وغريه-ألنه كان رجال صاحلا  ؛شركهم به من أجل ذلك
بعد موت الصـاحل   ،بل إن األنبياء إمنا وقع الشرك م ألجل الصالح الذي فيهم ،السويق وغري ذلك

توسل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك ى ما ميكن له أن يزلفمن اليظن أنه له عند اهللا جل وعال 
  . الصاحل بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور

فكانوا يتربكـون   ،وكان يف النصارى وهذا كان يف اليهود ،من أنواع الغلو يف الصاحلني التربك م
وقد ى النيب عليـه الصـالة    ،كن إال لألنبياءوهذا مل ي ،وكانوا يتمسحون م وحنو ذلك ،صاحليهمب

اهللا  ةلَعن «قال عليه الصالة والسالم ف ،ه حمذرا من هذه الشعبة من شعب اجلاهليةوالسالم عن ذلك كلِّ
يـدخل فيـه   ) صاحليهم(وقوله هنا  »اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم وصاحليهم مساجِد. الْيهود والنصارىعلى 

وهـذا   ،)اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم وصاحليهم مساجِد( ،كان صالحه من غري علم علماء ويدخل فيه منال
مبينا ملا جاء يف القرآن حيث ـى   ، يعينكما جاء ،الغلو مطلقاى عن  �النيب  بل إنّ ،نوع من الغلو

فقال عليه الصـالة والسـالم    ،)تغلُوا في دينِكُم ياأَهلَ الْكتابِ لَا(اهللا جل وعال عن الغلو مطلقا فقال 
حينما قطع الشجرة قال هلم ناهيـا  ويف حديث عمر رضي اهللا عنه  ،»إمنا أهلك من كان قبلكم الغلو«

فما أدركتم من هذه املواضـع   ،يتتبعون آثار أنبيائهم ،إمنا هلك من كان قبلكم من مثل هذا :عن الغلو
  .أو كما قال عمر رضي اهللا عنه .واوما ال فال تتعمد ،فصلوا

ئل عليه من أعمال الصحابة والدال ،النهي عن الغلو كثري يف الكتاب ويف السنة املقصود من هذا أنّ
كـان الغلـو يف    ،، هذا الغلو الذي ي عنه دخل يف األمة يف أنواع شىت كما هو ظاهر لـديكم كثرية

 ،سواء يف ذلك الذين ينتسبون إىل الكالم ،من دون حجةالعلماء أو ما ينتسب إىل العلم بقبول أقواهلم 
وأيضا الذين ينتسبون إىل الفقه قبلت أقوال بعضهم من  ،بلت أقواهلم بتحريف الشرع من دون حجةفقُ

حىت صار قول الفقيه مثال أو قول العامل الفالين الذي هو مأجور فيه ألنه جمتهد فيه صار علما  ،غري حجة
ن العامل إمنا يستعان به ألفصار الدليل عندهم قول العامل وهو نوع غلو  ،صب هلمعلى احلق عند من يتع

وخفي  اجتهادإمنا فيما كان فيه  ،استقالالوفهم األدلة من الكتاب والسنة و ال يتبع  ،على فهم األصول
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ألجـل   فإنه يتبع يف ذلك ،فإنه يعين على أهل العلم وعلى طلبة العلم ،على املرء وجه الصواب يف ذلك
  .التقليدمسألة  أو يف وهذا سبق أن أوضحناه لكم مفصال يف باب ،اجتهاده

أتباع دعوة اإلمام رمحـه اهللا   وهذا أعظم ما ووجه به ،تأخرين حجةآل األمر ذا أن جعل أقوال امل
ل اليوم يواجه به كل داع إىل السلفية يف أي مكان من أعظم ما يواجه به أقـوا ، وتعاىل الدعوة السلفية

الغلو فإذا كان بعض أهل العلم زل يف مسألة أو غلط وهو مأجور إن  أنواعهذا نوع من ، وأهل العلم
فإنه ال جيوز أن جيعل قوله حجة يف املسائل املختلف فيها أو اليت  ،لكنه غلط فيها ؛اجتهادهشاء اهللا على 

ال بعض  أهل العلم يف املسائل فلم يؤخذ بأقو ،فإذا كان مث دليل واضح من الكتاب والسنة ،يراد حبثها
  .اليت أخطؤوا فيها

طائفة من أهل العلـم   طائفة أجازته على اعتبار أنّ �فمثال يف مسألة الشفاعة؛ االستشفاع بالنيب  
ففي آخـر   ،طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك يف مناسكهم ،هذا صحيح ،ذكروه يف كتبهم يف املناسك

ومن ضمن تلك األفعال أنه يستشـفع   ،فعل عنده كيت وكيتوي �احلج يقولون يذهب إىل الرسول 
فال جيوز ألحد أن يغلو يف ذلك العامل الـذي قـال    ،الشك فيه ،هذا غلط ممن ذكره من أهل العلم ،به

وال يف زمن  �مع أننا نعلم أن املسألة قطعا مل تكن معلومة يف زمن النيب  ،بتلك املقالة وجيعل قوله حجة
فإذن هي مسألة مبتدعة على أقل أحواهلا كيف والصواب أا شرك  ،ان اهللا عليهمالصحابة الكرام رضو

   .باهللا جل وعال
وفالن، قـول   ،وفالن ،اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة وجيعلون احلجج فيها قول فالن

تأخرين يف مكة بفعل كذا وكذا كما فعل بعض امل ،جبواز التوسل ،وقول العامل الفالين ،مثال العامل الفالين
حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء ، الدكتور حممد علوي املالكي يف كتابه األخري ووه

وعلى بعضها بأنه شـرك   ،كم على بعضها بأنه بدعةحنيف كتبهم على جواز التوسل وبعض األفعال اليت 
ومن بينها أقـوال بعـض    ،ملذاهباستدل بأقوال ساقها يف مجيع ا ،وعلى بعضها بأنه شرك أكرب ،أصغر

 ،لكن هذا نوع من أنواع الغلو ،يعين تلك األقوال كثري منها صحيح إىل قائليها ،هذا صحيح ،احلنابلة
االستدالل بأقوال العلماء وجعل تلك األقوال حجة واإلعراض عن نصوص الكتـاب والسـنة    إذ أنّ

نـوع   مـن  هذا  ال شك أنّ �رض بع قول النيب فيأيت بقول العامل يعا ،هذا هو الغلو الظاهر ،ظاهرةال
بل إن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل بسط القول يف هـذا   ،الغلو الذي حذر منه النيب عليه الصالة والسالم

يعين من أتبـاع   -يعين مما أبلغ فيه– بعض هذه األمة إنّ: وقال ،النوع من الغلو يف كتابه إعالم املوقعني
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وذكر األمثلة هلم من بعض املتكلمني وبعض  ،كما فعل اليهود والنصارى ،رباباالفقهاء جعلوا العلماء أ
  : قول الذهيب رمحه اهللا تعاىلومن أحسن ما قيل يف هذا  .املتعصبة املذاهب وحنو ذلك

  فيه فلْه    قال الصحابة ليس خلال اهللا وقـال رسوالعلـم ق 
  رأي فقيهبني الرسول وبني    ة  ما العلم نصبك للخالف سفاه

لكن إذا ظهر الدليل فال يغلـوا   ؛أراء الفقهاء العلماء حتترم تقدر وجتل وال يستهان بأمرهم وال بشأم
  .الناس فيهم

ظاهر لديكم يف إقامة املشاهد هلم واالستغاثة م والـذبح   ،الغلو يف الصاحلني فحدث وال حرج أما
وجه لبيان كل أفعال من تأثر بتلك الشعبة مـن   مبا ال ،وصرف مجيع أو أكثر أنواع العبادات هلم ،هلم

  .شعب اجلاهلية
والغلـو يكـون أيضـا يف     ،املقصود من هذا أن هذه املسألة وهي الغلو من خصال أهل اجلاهليـة 

يعين ممـن   ؛األشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصاحلني ومن غريهم ممن مل يذكرهم الشيخ
والذين يشـار إلـيهم    ،كمثل الغلو يف رؤساء الدعاة مثال ،حهم بيقنيليسوا بعلماء وقد ال يعرف صال

بأن جيعلوا أقواهلم أو طريقتهم  ؟يف بلد أو يف بالد وحنو ذلك، كيف يغلوا الناس فيهمبالبنان يف الدعوة 
صرف أدلة الكتاب والسـنة إىل مـا   صرف يف الدعوة أو منهجهم جيعلونه أصل وتنصوص العلماء، وت

 مفبعض مثال من يعظم طائفة من أولئك جتد أنه ألف كتبا مدارها على الغلو فـيه  ،الطريقة يوافق هذه
وأن كل ما فعلوه هو الصواب وأن طريقة الدعوة إمنا هي  ،وبأم ال حيصل منهم زللطئون، م ال خيبأ

يف ذلـك   ألن حقيقته أن يقـال  ؛هذا نوع من الغلو ،وأن السبيل إمنا هو سبيلهم وحنو ذلك ،طريقتهم
الداعية املشهور أو يف ذلك القائد أو يف ذلك الرئيس أو يف ذلك املعظم وحنو ذلك أن يقال إن كلّ ما 

 ،بهفضال أن يدعي به ملن ليس من أهل العلم املتحققني  ،به ألحد ىوهذا يدع ،جاء به صواب يف الدعوة
فصار القول الصواب هو  ،ب لهفإذا غال يف شخص ما تعص ،هلذا من آثار الغلو يف األشخاص التعصب

والواجـب   ،هذا نوع من الغلو ،والقول اخلطأ القول الذي انصرف عنه ،ي فيهلما يقوله فالن الذي غُ
أن ال يغلو يف أحد فلينظروا يف حال الناس مهما  -هذا كالتتمة ملا ذكره الشيخ رمحه اهللا–على املؤمنني 

مـا هـو   ينظروا يف قوله هذا عليه من األدلة  ،روا يف حاله، أن ينظنوا معلما كان أو داعية أو عاملاكا
فإذا كـان   ؟هل عليها حجة بينة أم ال ؟كلها متابعة للشرع ههل طريقته يف أمر ما أو يف أمور ،واضح



 62  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

وإذا كان ليس عليها بينة فال يتبع أحد  ،يكون اتباعه اتباعا للحجة ،عليها حجة بينة واضحة فاحلمد هللا
  .فيه أو على ضالل ضلّ على خطأ أخطأ فيه
 ،ملن يعجبون به ، التعصبالذي أُبتلي ا الناس التعصبفإن من مصائب هذا العصر  ،إذا تبني ذلك

عجب بشخص ممن قد يكون له أثر كـبري يف  ترى الواحد منهم إذا أُ ،فترى الواحد خاصة يف الشباب
فيه وال يقبل فيه ال كـذا وال  يسمع  تراه يتعصب حبيث ال ،أو قد ال يكون له أثر وحنو ذلك ،املسلمني

بل ينظر يف كالمه هو بشر ومـن   ،، وهذا نوع من أنواع الغلو الذي ال جيوز أن يكون يف املؤمننيكذا
، وما مل يكن موافقا فيه فريد عليه ،ظر ما كان وافق فيه السنة ووافق فيه اهلدى فيقبلفين ،�اع النيب أتب

فمن هو دونه فال  “ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب”اىل كيف واإلمام مالك رمحه اهللا تع
عند طائفة مداره اإلعجاب بأن كل مـا  يعين فال يكون هناك تعصب  ؛أن يكون راد ومردود عليه ورغَ

هـة  اجلبكذلك ال يكون عندنا ما يقابـل التعصـب    ،وكل ما مل يقله فهو خطأ ،قاله فالن فهو صواب
 ،أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عامل من أهل العلم أو طالب من طلبة العلماألخرى وهو 

فهذا هو الذي جيب على  ،بل الواجب أن يقال للمحسن أحسنت للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت
تنغلق قلوم حبيث يكونون متابعني لكل شيء أتى به من يعجبهم سـواء   ،ال أن تنغلق عيوم ،املؤمنني

أال وهي التربية على أن يكون  ؛إىل نوع من التربية ينبغي أن يعتىن اوهذا حيتاج  ،ابا أو خطأكان صو
السنة، اإلمجاع  ،الكتاب ؛الدليل الذي ال يلحقه نقص ،املقدم يف نفس املؤمن هو املنهج الذي ال خيطئ

قرب منه ويبعد حبسب وما عدا ذلك فكل ي ،ما أمجع عليه أو ما ذكره أهل السنة واجلماعة يف عقائدهم
   .ما عنده من العلم واهلدى

وأن ال يضيق صدرهم بعرض اآلراء على  ،هذه مسألة مهمة فينبغي للشباب أن يوسعوا صدورهمو
ويعتقـد   ،وال يعتقد املراد أنه كامـل  ،ألنه ما من أحد إال وهو راد ومردود عليه ،ال ،الكتاب والسنة

فيتبع املصـيب يف   ،بل كل أحد جيمع بني صواب وبني خطأ ،ال الناس يف املردود عليه أنه ساقط مبرة،
ويقال إنـك   ،ويرد على املخطئ خبطئه ،بل يشار إليه به ويثىن عليه به ،صوابه وال يهضم الصواب فيه

   .ما أخطأ فيهؤخذ به فيوال ي ،أخطأت يف هذا وال يتبع يف خطئه
 ،فال نغلوا وال جنفـوا  االجتهادية،ملسائل هذا هو املنهج الصواب يف هذه األمور عند من أخطأ يف ا

فينبغي بل جيب أن يكون هذا كاليقني  ،ما بينهممذموم بني أهل السنة واجلماعة فيفالغلو مذموم واجلفاء 
األشخاص، يف العلماء، يف الصاحلني، هذا أصل من األصول عند أهل السنة  ،م الغلو يف الناسذ ،عندنا
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وتعجـب   ،ألنه سببه التعصب والنفس تقبل شيئا مـا  ؛أهل اجلاهلية والغلو شعبة من شعب ،واجلماعة
  .واخلطأ هو ما صد عنه ،بشخص ما فيكون القول هو ما قاله

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،أسأل اهللا جل وعال يل ولكم التوفيق والسداد واهلدى والرشاد
  ]األسئلة[
هجهم ومجع الناس حول ذلك هل هـذا أمـر   والسري على منلفظ أهل السنة واجلماعة : يقول /1

  صحيح، وهل يدخل يف هذا اللفظ من قريب أو بعيد األشاعرة واملاتريدية وغريهم من أهل البدع؟
أن الواجب على املؤمنني أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه الـنيب عليـه الصـالة    : اجلواب

ـ      ،والسالم لكُـلٍّ جعلْنـا مـنكُم شـرعةً     ﴿ه والذين ورثوا املنهاج الـذي قـال جـل وعـال في
ورثه عن الصحابة التابعون املقربون  ،صحابته �أن املنهاج هذا ورثه عن النيب  ،]48:املائدة[﴾ومنهاجا

 ؛فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك املنـهج  ،مث ورثه أئمة أهل السنة واجلماعة ودونوه يف كتبهم ،إليهم
  .يف هذه األمة االختالفماعة األوىل قبل أن تظهر الفنت ويظهر ألنه هو الذي كانت عليه اجل

يف باب  ؛أهل السنة واجلماعة يراد م من لزموا طريقة الصحابة رضوان اهللا عليهم يف مجيع األبواب
وهلذا جتد أنه يف عقائد أهل السنة واجلماعة يذكرون مسائل اإلميان  ،تباع والعقيدة والعمل وغري ذلكاال

منـها   ،أركان اإلميان الست مث يذكرون مسائل متيز ا أهل السنة واجلماعة منها األخالق ينيع الست
   .وسائل أخر متيزوا ا عن غريهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

تقـدمي الكتـاب    ،إذن فعقيدم يعين منهاجهم هذا يشمل األمور العقدية ويشمل األمور العملية
  . به ذم الرأي وحنو ذلك هذا من أصوهلم واالحتجاجث األخذ باحلدي ،والسنة

إذا تبني ذلك فاألشاعرة واملاتريدية ليسوا من أهل السنة واجلماعة ألم خالفوا أهل السنة واجلماعة 
يف باب ألهل السنة واجلماعة ليست خمالفة أهل السنة واجلماعة لألشاعرة واملاتريدية  ،كثرية ليف مسائ

؛ إتبـاع الكتـاب   خالفوا يف أصل االتبـاع  ،خالفوا يف القدر، الفوا يف الصفاتخ ،ال؟ الصفات فقط
  .والسنة

وأهل السـنة واجلماعـة جيعلـون     ،قواطع العقلية مقدمة على األدلة الظنيةفالقاعدة عندهم أن ال
ن فالقاعدة اليت بىن عليها األشاعرة واملاتريدية مذهبهم تبعا للمـتكلمني أ  ،النصوص مقدمة على العقل

   .وهذه القاعدة يرد ا أهل السنة واجلماعة من أسها ،العقل مقدم على النقل
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واملاتريدية وأهل البدع خيالفون يف  األشاعرة ،كذلك خيالفون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ـ   ،طريقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغايته، فيجعلون غايته اخلروج تبعا للمعتزلة نة وأهـل الس

  .اخللق وانتظام مشل الناس على الدين إصالحواجلماعة جيعلون األمر باملعروف والنهي عن املنكر غايته 
فإذن األشاعرة واملاتريدية ليسوا من أهل السنة واجلماعة قد يطلق علـى   ،وغري ذلك من املسائل

فيقال شـيعة   ،التشيعوالسبب يف ذلك أنه مقابلة ألهل  ،األشاعرة يف بعض الكتب أم من أهل السنة
السنة واجلماعة يعين أهل احلديث وأتبـاع   أهلفيدخلون  ،ورافضة وأهل سنة فيدخلون يف أهل السنة

   .من الرافضةهو السلف الصاحل ويدخلون األشاعرة ويدخلون املاتريدية وحنوهم ممن ليس 
جلماعة قد يدخلون السنة دون لفظ ا أهلفإذن اإلطالق أهل السنة واجلماعة ال يدخلون فيه لكن 

يعين احتجت أن تقابل تقول الرافضة وأهل السنة فإنه يعىن بأهل السنة  ،فيه إذا كان على وجه املقابلة
  .واألشاعرة واملاتريدية وحنوهم كان هلم ردود على الرافضة ووقفات ضد الرافضة ،من هم ضد الرافضة

ج املرأة ما حكمه هـل يوجـب   رالسائل الذي خيرج من ف :هذا يسأل عن مسألة فقهية وهو /2
  وضوءا أو غسال؟

فإذا كان  ،ويعين ذلك أنه ينقض الطهارة ،اجلواب أن السائل يف احملل طاهر فإذا انفصل كان جنسا
أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولـون   ،رطوبات فرج املرأة اليت هيج فهو طاهر يف احملل يعين يف الفر

من البدن من ذلك املوضع فإذا خرجت النجاسة من ذلك املوضـع   خروجه ،إنه جنس خبروجه عن احملل
ال اجلماع إذا جامعها وخرج فمعلوم أنه سواء أنزلت أو مل تـرتل  حأما  ،أوجبت وضوءا حدث أصغر

 عليه الصالة والسالمفإن النيب  ،ال ألجل خروج السائل هذا وإمنا ألجل اجلماع ،فإنه جيب عليها الغسل
  .يعين للرجل وللمرأة »ا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسلإذ«ثبت عنه أنه قال 

  حماضرة املنهجية يف طلب العلم اليت ألقيتها األسبوع املاضي هل سجلت؟/ 3
  .اجلواب مل تسجل

  .سري وهو اختصار فتح القدير خمتصره هو الشيخ حممد األشقريسأل عن تفسري زبدة التف/ 4
قد نظرت بعـض   ،قرأت فيه يف مواضع فألفيته تفسريا جيدا ،منه مواضع رأيتاجلواب أن التفسري 

 بعبارة جيدة مع أنـه  ربوع ،فتحاشى ذلك الزلل ،املوضع اليت زلت فيها قدم الشوكاين رمحه اهللا تعاىل
خنتصر له فلم يبق عبارة الشوكاين ويف بعض املواضع وال معىن ما يريد الشوكاين بل قرر احلق يف بعض 

مـا   ﴿عند قوله تعاىل عند أول سورة األنبيـاء   -وميكن أن ترجعوا وتقارنوا ما ذكره-منها  ،املسائل
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فإن الشوكاين رمحه اهللا يف هذه  ]2:األنبياء[﴾يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ
فأتى بقول من جنس أقـوال أهـل    ، مسألة خلق القرآناملسألة مل يفهم ما كان عليه السلف الصاحل يف

  .األقوال اليت زل فيها قلم الشوكاينبوهذا يدل على عناية  ،فتحاشاه املختصر الشيخ األشقر ،البدع
  ؟“ال صغرية مع إصرار وال كبرية مع استغفار”العبارة هل هي صحيحة / 5

إـا  ها فالصغرية إذا أصر عليها صاحبو ،م يصححوالوأهل الع ،أن هذه العبارة مشهور :اجلواب
فإذا فعلـها   ،فعلها مرارا وتكرارا دون أن حيدث استغفارايومعىن اإلصرار عليها أي  ،تتحول إىل كبرية

لكن إذا فعـل   ،فصار اإلصرار عليها كبرية من كبائر الذنوب ،مرة والثانية والثالثة والرابعة ومل يستغفر
فال يدخل يف  ،رة أخرى مث استغفر والثالثة والرابعة ويستغفر بعد كل مرةمث فعلها م ،رية مث استغفرغالص

لكن ليس عليه دليل واضح مـن الكتـاب    ،على أن هذا القول روي على بعض السلف ،هذا القول
  .والسنةأ

  هل يستطيع املسلم فهم العقيدة وشرحها دون حفظ القرآن الكرمي وما هو السبيل إىل ذلك؟/ 6
، ميكن أو توحيد العبادة خبصوصه االعتقادالعقيدة اإلمجالية يعين جممل  عقيدة سواًءميكن أن يفهم ال

عنده احلجة ووضح له الرباهني اليت  امتلكن إذا حفظ القرآن استق ،أن يفهمه بدون أن حيفظ القرآن
  .يأيت ا أهل السنة يف تلك املسائل

لصالة وهو إمام ما احلل؟ مث ما وضـع  الصالة خلف املبتدع يف الدين والقبوري وإذا أقيمت ا/ 7
  ؟»صلوا وراء كل بر وفاجر«حديث 

 ،الكبائر مبعىن أهل الكبائر املظهرين هلا، األصل فيها أا جـائزة  وأهلاملبتدعة أوال الصالة خلف 
الصحابة رضوان اهللا عليهم صلوا وراء أمراء اجلور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفوس كما صلى 

كما روى صالة ابن عمر خلف  ،وأنس صلى خلف احلجاج أيضا ،لف احلجاج ابن يوسفابن عمر خ
وأهل السـنة   ،البدع كذلك يصلي خلفهم أهلو  ،هذا من جهة أهل الكبائر ،احلجاج البخاري وغريه

مبعـىن   ؛يستغىن عنهميكن أن  هلكن إذا كان صاحب البدعة هذ ،واجلماعة نصوا على ذلك يف عقائدهم
التقدم ويتقدم صاحب السنة،  نام راتب شخص يتقدم وتعرف أنه صاحب بدعة هنا تنهره عأنه ليس بإم

لكن  ،يعين أنه عند االختيار ال جيوز أن يأم صاحب كبرية وال صاحب معصية ظاهرة وال صاحب بدعة
ذا كانت بدعته ال خترجـه إىل  إوإمنا أدركت مجاعة وفيهم من هو كذلك ف ،إذا كان ليس عند االختيار

من واإلمام أمحد ذكر يف مسائل أا بدعة ومع ذلك أمر بالصالة وراء من فعلها  ،الكفر فإنه يصلي خلفه
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مثل القنوت يف صالة الفجر فإنه بدعة ومع ذلك سئل عن الصالة خلف من يقنت يف الفجر قال تصلي 
  .أو كما روي عنه. تسكت: قال ما أصنع؟ قال .ال: خلفه، قال هل أرفع يدي معه؟ قال

رواه أبـو داود   ،فهو حديث يف السنن لكنه ليس بصحيح »صلوا وراء كل بر وفاجر«أما حديث 
  .وغريه

أستدرك أن الذي رواه أبو داود قريب ذا الفظ يعين معناه هذا احلديث لكـن لـيس    قد واآلن
  .بلفظه
  .الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورةهذا يسأل سؤال يتكرر كثريا وهو  / 8

بل الفرقـة الناجيـة    ؛أن أهل السنة واجلماعة ال يفرقون بني الطائفة املنصورة والفرقة الناجية: اجلواب
وذلك أن األحاديـث الـيت    ،هي الفرقة الناجيةعندهم عندهم هي الطائفة املنصورة والطائفة املنصورة 

ائفَةٌ علَى الْحـق الَ يضـرهم مـن    الَ تزالُ من أُمتي طَ«مثل من جاءت فيها أوصاف الطائفة املنصورة 
الَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتـي   «ومن مثل قوله عليه الصالة والسالم »وهم كذلك خذَلَهم حتى يأْتي أَمر اهللا

قلَى الْحع رِينم«ويف الرواية األخرى  » ظَاهرةهذه كلها أوصاف للطائفة املنصو، وحنو ذلك »يقاتلو، 
 ،كي اإلمجاع على ذلك من أهل السنة واجلماعةوح ،عندهم هي الفرقة الناجيةوهذه الطائفة املنصورة 

فإن الطائفة املنصورة ذكرت هذه  ،خبالف الطائفة املنصورة االسموالفرقة الناجية مل تأيت يف حديث ذا 
وستفترق أمىت علـى  « االفتراقيث اللفظة أو ما يدل عليها أما الفرقة الناجية فإمنا فهمت فهما من حد

فعلى هذا . »اجلماعة«رسول اهللا؟ قال  من هي يا: ، قالوا»ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
وبيان ذلك أن الطائفة املنصورة  ،اليت مل خترج مسوها الفرقة الناجيةيعين مسوا الفرقة هذه اليت هي األوىل 

الطائفة املنصورة يعين أا منصورة يف الدنيا  ،فيه نعت ليس يف األخرى من اللفظني والفرقة الناجية كلٌّ
فأحد الطائفتني وصـف   ،فأحد الوصفني ليس معارضا لآلخر ،والفرقة الناجية يعين أا ناجية يف اآلخرة

إِنهم لَهم )171(رسلنيولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْم﴿وهو أا منصورة يف الدنيا كما قال تعاىل دنيوي 
 ،الطائفة املنصـورة يف الـدنيا   ]173-171:الصافات[﴾وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ)172(الْمنصورونَ

تنجو من عذاب النـار يف اآلخـرة فالفرقـة    يف اآلخرة، والفرقة الناجية فهي اليت تنجو من عذاب اهللا 
هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة  ،ق وهي الطائفة املنصورة يف الدنياالناجية يف اآلخرة هي اجلماعة احل

 .واجلماعة يف ذلك
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وأن  ،السنة واجلماعة كما تعلمون يف احلرب بني علي ومعاوية أن كال منهما جمتهد أهلعقيدة / 9
ألنـه علـى    ؛اب وأن عليا هو صاحب احلق وهو صاحب األجرين يف اجتهادهوكال منهما طالب للص

كما قال الـنيب   ،كانت فئته هي الفئة الباغية هو صواب ومعاوية رضي اهللا عنه كانت فئته وال نقولال
وكان الذين قتلوه هم عسكر معاوية، فمعاوية ، »وحيك عمار تقتلك الفئة الباغية«عليه الصالة والسالم 

لكنـهم   ؛واحـد  ومن معه يعين معاوية رضي اهللا عنه يف اجتهاده ومن معه من الصحابة أصحاب أجر
إدخال القتال فيما بينهم بالطائفة املنصورة ال يعين أن الطائفة املنصورة اليت ذكـرت يف   ،خمطئون عندنا

ا يف كل وقعة تا ال تزال منصورة إما نصرة حجـة علـى مـن     ،نصراألحاديث أإمنا يقصد اجلنس أ
حصل له مع معاوية هذه فئة ألـا   ع، فعلي رضي اهللا عنه موإما نصرة سنان على من عاداهم ،همعادا

والفرقة الناجية كالمهـا   ، وإمنا الطائفة املنصورةبني املسلمني فليس فيها طائفة منصورة وال فرقة ناجية
عىن به ما حصل من الفنتملسمى واحد ال ي ر فيها يكون من الطائفة صأو كل حرب دخل فيها رجل فن

قد يكون من الفرقة الناجية ومن  ،ال تزال منصورة كجنس الطائفة أا ؛، ال إمنا املقصود اجلنساملنصورة
الطائفة املنصورة ولكنه ال ينصر يف كل وقعة ال ينصر يف كل حرب له مع أعدائه الكفار أو مع املسلمني 

 ،رضي اهللا عنه هو عليلكن الذي حصل بني علي ومعاوية أن أحدمها صاحب أجرين و ،يف الفنت الدائرة
وأن الطائفة املنصورة والفرقة املناجية ليس هلـا   ،صاحب أجر واحد رضي اهللا عنهم أمجعنيوأن معاوية 

اليت تنجو من النار وعلي ومعاويـة مجيعـا   ريد بالفرقة الناجية نألنه  ؛دخل يف حرب بني علي ومعاوية
هم نـاجون   ومعاوية رضي اهللا عنه كذلك ،ينجون بإذن اهللا من النار علي رضي اهللا عنه شهد له باجلنة

وملا مـع عثمـان    ،ملا كانوا مع عمر رضي اهللا عنه ،كذلك هم من الطائفة املنصورة كجنس ،من النار
اجلميع من الطائفة املنصورة واجلميع من الفرقة الناجية، احلرب  ،رضي اهللا عنه كقبل حصول االختالف

  .اليت حصلت فتنة ال يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية
  )18( ...ا إيراد فيه شيء من الغرابة يا حممدوهذ 

  

 
  ]املنت[

                                                 
  .انتهى الشريط الثالث)18(
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فيتبعون اهلوى والظن  واإلثباتأن كل ما تقدم مبين على قاعدة وهي النفي ) املسألة الرابعة عشرة(
  .ويعرضون عما جاءت به الرسل

 قُلُوبنـا ﴿ ماعتذارهم عن اتباع ما آتـاهم اهللا بعـدم الفهـم، كقـوهل    ) املسألة اخلامسة عشرة(
قُولُ﴿ ،)19(﴾غُلْفا تما مريكَث فْقَها نم بيعا شم اهللا وبني أن ذلك بسبب الطبع  ]91:هود[﴾يفأكذ

  .على قلوم وأن الطبع بسبب كفرهم
اعتياضهم عما أتاهم من اهللا بكتب السحر كما ذكر اهللا ذلك يف قولـه  ) ادسة عشرةساملسألة ال(

واتبعوا ما تتلُـو  )101(ن أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَنبذَ فَرِيق من الَّذي﴿
  .]102-101:البقرة[﴾الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ

وقوله  ]102:بقرةال[﴾وما كَفَر سلَيمانُ﴿نسبة باطلهم باطلهم إىل األنبياء ) املسألة السابعة عشرة(
  .]67:آل عمران[﴾ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا﴿

  ] الشرح[
وأشهد  ،احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

 داهم إىل يوم الدينأن حممدا عبد اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى.  
  :أما بعد

ما تقدم من استدالالم الباطلـة وردهـم    لفاملسألة الرابعة عشرة من مسائل اجلاهلية وهي أن ك
من الدليل  اتباعهدة النفي واإلثبات فيتبعون الظن واهلوى ويعرضون عما جيب عألدلة احلق مبين على قا

  .تعاىل م عليها إىل وقت الحق إن شاء اُهللاهذه القاعدة وهذه املسألة نرجئ الكال ،الواضح
 ،)20(﴾قُلُوبنا غُلْف﴿ متاهم اهللا بعدم الفهم، كقوهلأاعتذارهم عن اتباع ما (املسألة اخلامسة عشرة 

فبني ذلك جل وعال بأن ذلك  ،وحنو ذلك من اآليات) ]91:هود[﴾يا شعيب ما نفْقَه كَثريا مما تقُولُ﴿
وأن ذلـك   ،ه وعدم الفهم بسبب الطبع على قلوم وبسبب جعل األكنة على القلوبوهو عدم الفق

  .وذلك ألنه بسبب كفرهم باهللا جل وعال ،أيضا كان عدال من اهللا جل وعال
وهذه املسألة مسألة عظيمة أال وهي أن املشركني وأهل اجلاهلية على اختالف ملـل اجلاهليـات   

م مل يفقهوا ما قيل هلم ومل يعلموهذرعون باع احلق ويكوحنلهم يعتذرون عن اتيريدون بذلك  ،هم هو أ
                                                 

  .155:، النساء88:البقرة)19(
  .155:، النساء88:البقرة) 20(
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ومل يعلموا أن تلك احلجج اليت جاءت ا الرسل أو جاء ا  ،أم مل يفقهوا احلجة فقه من يستجيب هلا
الرسـل  أولئك فعند املشركني حجج وعلـم و األنبياء أا غالبة وأا مقدمة على احلجج اليت حيتج ا 

على املراد مـن   جاءوا حبجج وعلم فلم يفقه أهل اجلاهليات أن حجج األنبياء واملرسلني أدلَّبياء األنو
   .حجج املشركني

ن احلجة ال بد من إقامتها فاهللا جل وعال ما بعث رسول إال ألجل إقامة احلجـة  إنقول ولبيان ذلك 
وما كُنا معذِّبِني ﴿وقال سبحانه  ،]165:النساء[﴾لرسلِيكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد ا )21(]لئلَّا[﴿

كمته أنه كمه وحفمن كمال عدل اهللا تبارك وتعاىل ومن كمال ح ،]15:اإلسراء[﴾حتى نبعثَ رسولًا
ولذلك بعث اهللا املرسلني وبعث األنبياء لكي تنقطـع   ،ما عذّب أحدا حىت يقيم عليه احلجة جل وعال
اهللا جل وعال أخذ على ابن آدم أو على بين آدم العهد ملّا أخرجهم من ظهور آبائهم  اس بل إنّحجج الن

وإِذْ أَخذَ ربك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم     ﴿يكذبوا بتوحيد اهللا جل وعال كما قال سبحانه  أالّ
مهتيلَى أَ﴿إىل أن قال  ،]172:رافعاأل[﴾ذُرع مهدهأَشا  ونـهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس أَنْ نفُِسهِم

نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا ي172(ت(   ـنـةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو
بلَ الْما فَعا بِمكُنلهأَفَت مهدعلُونَبجل جالله أقام احلجـج املتنوعـة   فاهللا  ،]173-172:األعراف[﴾ط

 مقال سبحانه خمربا عن قوهل ،وهم اعتذروا عن االتباع بعدم فهم احلجة ،حجج مسموعة وحججا مرئية
كنـةً أَنْ  وجعلْنـا علَـى قُلُـوبِهِم أَ   ﴿وقال سبحانه، ]91:هود[﴾يا شعيب ما نفْقَه كَثريا مما تقُولُ﴿

وهفْقَه22(﴾ي(  م قالواوقال سبحانه خمربا عن قول اليهود أ﴿ا غُلْفنقُلُوب﴾)فهـم  وتقرير هذا أن  ،)23
  :نوعان احلجة له

بـأن يكـون بلسـان     ،يعين أن يقيم احلجة من يفهم معىن احلجة ؛أن يفهم معناها: النوع األول
ن اهللا جل جالله ما بعـث  فإ ،نوع متفق على أنه البد منهوهذا ال ،وأن يفهم املراد من احلجة ،املخاطب

كل رسول بعث بلسان قوم ذلك الرسول، يتكلم بلغتـهم ويـتكلم    ،رسوله إال بلسان قومه يبني هلم
ألنه إذا خوطب أحد  ؛وهذا متفق على أنه ال بد منه معناها، وحىت يفهموا ،بلسام حىت يبني هلم احلجة

                                                 
  .لكي ال: الشيخ قال )21(
  .46:، اإلسراء25:األعراف )22(
  .155:، النساء88:البقرة) 23(
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 ،يف يعين إقامة احلجـة فإذن هذا النوع رجع إىل أنه  ،م إقامة للحجة يكن ثَبغري اللسان الذي يفهمه مل
  .فإقامة احلجة ال يكون إال بفهم معناها يف هذا النوع

فإن من فهم احلجة فهما مستقيما كامال  ،فهم احلجة الفهم الذي يتبعه استجابة للحجة :النوع الثاين
ما نفْقَه كَثريا (فلم يكن ألولئك عذر بقوهلم  ،إقامة احلجة البد أن ينقاد هلا وهذا هو الذي ال يشترط يف

وال نفهم أن علمـك   ،يعين ما نعلم وال نفهم أن هذا الذي تقول أرجح من قولنا) ما نفْقَه( ،)مما تقُولُ
 ،ع هو الذي حرمه املشركون يف أم مل يفهموا فهم استجابةووهذا الن ،الذي أوتيت به أرجح من علمنا

   .احلجة فهموا معناهاولكن  ،ح من حجتهمجمل يفهموا احلجة من جهة كوا أر
  .فإذن فهم احلجة معناها

  .النوع األول البد منه
جة فإن احل ،فإن هذا ال يشترط يف إقامة احلجة ،هو أن تفهم فهم من يستجيبو وأما النوع الثاين 

تقوم ولو زعم الزاعمون أم مل يفهموا معناها إذا بينت هلم ألفاظها وكانت بلسام وبني هلم معناها من 
   .أهل العلم والفهم لبيان املعىن

ومل مينعهم  )ما نفْقَه كَثريا مما تقُولُ(وقال  )قُلُوبنا غُلْف(هلذا قال جل وعال خمربا عن قول املشركني 
أعرضوا حلّ علـيهم   ، وإذْبأم ما فقهوا وال فهموا بأن تكون احلجة قد أقيمت عليهم جاجاالحتهذا 

علت على قلوم أكنة قال سبحانه وأيضا أخرب سبحانه أن قريش بل والعرب ج ،سخط الرب جل وعال
)وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجشركني أكنة حتجب الفقه ومتنع جعل اهللا جل وعال على قلوب امل) و

؛ فهم رجحان االحتجاجهذا الفهم إمنا فهم موقع  ،حواجز متنع ذلك أن يفقهوا يعين أن يفهموا ،الفهم
بأنه ما فهمت اجلاهلية حتتج ذا ووهذا كل طائفة من طوائف الشرك  ،احلجة على ما عندهم من احلجج

   .وا احلجة عنادا واستكباراأم رد ما يريدون أن ينسبوا إىل أنفسهم بأم
فر كل من كفر عـن  فليس ك .وهلذا قال أئمتنا إن إقامة احلجة شرط وأما فهم احلجة فال يشترط

ولكنـهم   ،أولئك مل يفهموا وجه احلجة الفهم الذي جيعلهم يقدموا على حجتهم عناد وتكذيب؛ ألن
  .فهموا تلك الكلمات وفهموا دالئلها وفهموا معناها

يعين فيما احتجوا به من أم مـا  ) فأكذم اهللا جل وعال يف ذلك(رمحه اهللا تعاىل هاهنا  قال الشيخ
وهـو   ،ولكنه جعلت على قلوم أكنة أن يفقهوه الفقه النافع ،فقهوا يعين أكذم يف أم فهموا املعىن

يعين يف أم ) م اهللاأكذ(فقول الشيخ رمحه اهللا  ،يف القرآن ينسب الفعل إىل من ينتفع به اسبحانه كثري
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اهللا جل وعال بني أنه جعل على  هولكن ،ما فقهوا الفقه الذي هو مبعىن فهم املعىن وبني أم فهموا املعىن
إِنمـا تنـذر الَّـذين    ﴿قلوم أكنة وكثريا يف القرآن ما يأيت نسبة الفعل إىل من ينتفع به، قال سبحانه 

فأخرب سـبحانه يف  ، ]18:فاطر[﴾وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى لنفِْسه يخشونَ ربهم بِالغيبِ
 ،إمنا ينذر الذين خيشون رم بالغيب مع أنه عليه الصالة والسالم نذير للعـاملني  �هذه اآلية أن النيب 

ألم ) ما تنذر الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِإِن(لكن أضيف إىل أولئك اإلنذار ألم هم الذين انتفعوا به 
  .هم الذين اتفعوا بذلك

ن سبحانه أن سبب عدم الفقه هو الطبـع  وبي ،يف ذلكاهللا جل وعال فهنا يف قول الشيخ فأكذم 
الفهم الذي يترتب عليـه تـرجيح حجـة     ،على القلوب، يعين عدم الفقه الذي هو يف ترجيح احلجة

عدال منـه   ،ن سبحانه أن ذلك الطبع بسبب كفرهموبي ،رسلني على ما عندهم من األوهام واحلججامل
  .وهذا يف كل أهل جاهلية يأتون مبثل هذا ،جل وعال وحكمة

ن لـك أن الصـواب   وتبي ،وهذه املسألة موسومة يف كتب العلماء مبسألة إقامة احلجة وفهم احلجة
من اعترض على أئمتنـا علـى عـدم    من أهل السنة يف هذا القرن ألن  ؛تقسيم فهم احلجة إىل قسمني

كيف تقام احلجة على من مل يفهمها؟ والعلماء بينـوا   ،اشتراط فهم احلجة ألنه قال البد من فهم احلجة
وهو فهم املعىن، وعهم مـدلوالت   هفهم احلجة باملعىن األول الذي ذكرنا نتبهوا إىل أنّا مالكن هؤالء 

احلجة  هذه ستدالل ووجه االستدالل هذا ال بد منه، أما الفهم الذي هو معرفة رجحانالكالم وفهم اال
  .على غريها وقطع الشبه مجيع الشبه فهذا ال يشترط كما بينه األئمة

فنقول إن هذه اخلصلة من خصال اجلاهلية نفذت يف هذه األمة يف قدمي زماـا   ،إذا تبني لك ذلك
   :ويف حديثه

من جهة أن كثريا ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة وعـن   ،ا يعين يف أوائل األمرفأما يف قدمي زما
وأن علومهم كانت أعلم وأسـلم   ،واألخذ مبا كان عليه سلف هذه األمة ،لزوم اتباع الكتاب والسنة

 فيـه،  ا أذن اهللا جل وعال أن خيوضواموأم كانوا اتقى هللا جل وعال من أن خيوضوا فيما غري  ،وأحكم
يعين هذه حجة ليست بواضحة، هذا الكالم ليس  ؛حمسنهم يقول ما أفقه هذا الكالم ،بني هلم ذلك إذا

وعـدم   ،هذا األصل العظيم مع ما عليه من الدالئل الواضحات ألجل عدم فهمه دفري ،بواضح الداللة
   . ذلكوال يعذر يف، ليس بعذر له حجته هذا ليس بعذر له، وأن هذه احلجة أقوى فهمه مبوقع احلجة



 72  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

، سواء كانت منها االعتقادات الكفرية أم ما كان دون ذلك ،مثال هؤالء أهل البدع يف االعتقادات
 ،اب اهللا والسنة وما كان عليه السلف إىل آراء أحدثوها واعتقادات وضعوهاتهؤالء اعتاضوا وتركوا ك

الدليل الذي وضعه طائفة أو الذي  مثل ،حىت إم وضعوا أدلة عارضوا ا األدلة القرآنية واألدلة النبوية
والذي من أجلـه   ،الدليل الذي يسمى بدليل األعراض ؛وضعه جهم بن صفوان ومن بعده من املعتزلة

لت الصفات وحووقع البالء العام يف املسلمني بسبب ذلك الدليل احملـدث   ،رفت النصوصوبسببه أُو
ه أراد أن يثبت وجـود اهللا  حتصيل هذا الدليل أنوجناية على الشرع،  ،الذي هو خطأ يف نفسه ،املبتدع

األعراض فيهـا،   لولوأن األجسام ال يثبت حدوثها إال بإثبات ح ،جل وعال بإثبات حدوث األجسام
 ، وجود اهللا جل وعال ذا الـدليل يعينفلما أثبت الوحدانية  ،األعراض هي املعاين اليت تطرأ أو تزول

ات ألن الصفات عنده أعـراض  الصف إثباتفنفى  ،رض ذلك الدليلصار معه متعني أن ينفي كل ما يعا
 ،وإذا أثبت الصفات كالرمحة واملغفرة والرتول واالستواء والكالم وغري ذلك من الصفات ،تزولتطرأ و

وهو ما أثبت حدوث األجسـام إال ـذه    ،إذا أثبتها فإنه يعين يف فهمه أنه يثبت أعراضا تطرأ وتزول
وبدليله هذا ظهرت الفرق املعتزلة والكالبية  ،فكان مستمسكا بدليله ،يقة األعراضالطريقة اليت هي طر

من أهـل   االعتزال أهلملا خوطب  ،وهو دليل باطل من أصله ،واملاتريدية واألشعرية ومن حنى حنوهم
الذي هو يستدل على وجود اهللا بدليل حدوث األعراض يف  ،السنة الذين أخذوا ذا الدليل وعظموه

وأن أدلة  ،حتج عليهم بأن هذا الدليل مل يأت يف كتاب وال يف سنة وأنه منقوض من أصلهملا اُ ،جساماأل
وأن اهللا جل وعال هو موجدها وحدثها وخالقها ورا،  ،القرآن هي املتعينة يف إثبات حدوث املخلوقات

مـع أن   ،وحنو هذا ،ذلك وعقولنا مل تدرك ،وقلوبنا مل تفهم ذلك ،نقض ذلك الدليل ال نفهمه قالوا إنّ
لكن جعل يف قلوم ما يصدهم عن اتباع األدلة القرآنية فأحدثوا ذلـك   ،هذا الدليل واضح يف نفسه

  . أال وهو ذلك الدليل الباطل من أصله الذي بسببه حدثت الفرق املختلفة ،احلدث األكرب يف امللة
حتج عليهم بـبطالن  إذا اُ ،حنو ذلككذلك يف العبادات طوائف املبتدعة من املتنسكة واملتصوفة و

وأم ال جيوز أن يسلك طريق إال أن يكون موافقـا للـنص يف    ،بدعهم وبطالن طرائقهم يف السلوك
وأن ما عليه ما بينه أشياخهم أن هذا  ،بينوا أم ال يفهمون تلك األدلة ،العبادات ويف العقائد وحنو ذلك

فـال   ،هلم ولكنهم ما فقهوها فقه من يتبع السلف الصاحلوضح هلم هؤالء أقيمت عليهم احلجة وبينت أ
هـم   ،بل أكذم اهللا جل وعال مبا كذب به األولني الذين اعتذروا بأم مل يفقهوا ،جلهلبايعذر أولئك 

، وصنفت وبينت هلم تلك األمور ،بيااوكالم أهل العلم يف  ،�يسمعون كالم اهللا ويسمعون سنة النيب 
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حيتجون بـأم مـا   ، وطرقهم الصوفية احملدثة، ذلك بقوا على طرائقهم املبتدعة يف ذلك مصنفات ومع
، طريقـة السـلف أرجـح مـن     كون حجة السلف أرجح من حججهمفهم عين يفهمون هذا الفهم ي

  .هؤالء ال يعذرون ألم مكذبون مبا كذب اهللا جل وعال األولني ،طرائقهم
من احلجج الـيت   �جل وعال ومن سنة رسوله  وهكذا كل من أقيمت عليه احلجة من كتاب اهللا

لكن أهل العلـم بينـوا    ،فَهمها ال خيتلف فيها اثنان، أو من احلجج اليت ميكن أن تفهم أكثر من منحى
فمن خالف  ،قيمت عليه احلجةأمن بني له ذلك فقد  ،بالدالئل رادها واستدلوا عليهمعناها وأوضحوا م

  .بفهم فهو مكذَّبعد ذلك وولو احتج بعدم الفقه وال
وبني أن سبب ذلك هو الطبـع علـى   ) فأكذم اهللا(قال الشيخ رمحه اهللا إن اهللا جل وعال أكذم 

الطبع بسبب الكفر وهذه السببية مطردة يف كل من خالف الكتاب والسنة وج سـلف   أنّو ،قلوم
من خالف هذا فإنه يعاقـب   كل ،ويف السلوك ويف الفقه االعتقاداتهذه األمة يف العلوم واألعمال يف 

مـع   ،]101:الكهف[﴾وكَانوا لَا يستطيعونَ سمعا﴿قال جل وعال  ،على صنيعه بأنه ال يفهم احلجج
ذلك هـو  ) سمعالَا يستطيعونَ (يعين أهل الشرك لكنهم  ،�ومسعوا كالم رسوله  ،أم مسعوا كالم اهللا

ألم جعلت على قلوم األكنة عقابا هلم على مبعىن القدرة  طاعةاالست ،ال يقدرون عليه ،السماع النافع
وهذه هي  ،فكل من أعرض عن االتباع خيشى عليه أن يعاقب بعدم فهم احلجج ،أعراضهم عن االتباع

   .�أعظم العقوبات، أن يعاقب املرء بأن ال يفهم كالم اهللا جل وعال وال كالم رسوله 
يقولون إن هذا غـري   ،النهج الصحيحوينت هلم األدلة بإذا  فإم وإذا تأملت اليوم أكثر املخالفني

 ،من أم مل يفقهوا ؛وهذا من جنس ما كان عليه أهل اجلاهلية ،لزم الناس به وحنو ذلكهذا ال ي ،واضح
والشك أن من ورث الكتـاب وورث   ،ومل يتبني هلم أن حجة املرسلني أعظم من حجتهم ،ومل يفهموا

كمـا   ،من العقل الشيء الكثري ، ولو كان عنده من العلم وعندهأعظم من حجة غريه السنة فإن حجته
يعين الفهـم   .أوتوا ذكاء ومل يؤتوا ذكاء أو أتوا علوما ومل يؤتوا فهوما: قال شيخ اإلسالم يف املتكلمني

ليت عليها سلف وقال أنه مل يفهم احلجج ا ،فكل من جادل بالباطل ،النافع فإنه حرِم كثريون الفهم النافع
فليكن أول ما يكون من أمره يف عالجه أن ينسلخ من كل طريقة  ،هذه األمة فإن ذلك بسبب إعراضه

ووفق للفقـه  ، ووفق للسماع النافع ،من نفسه وفِّق للفهم ىمث بعد ذلك سري ،ليس فيها اتباع السلف
وانشـرحت   ،دة الصـحيحة وهلذا ترى عند أئمة اإلسالم الذين انشرحت صدروهم للعقي ،فقه األدلة

 ،عندهم من فيهم النصوص ما ليس عند غريهـم  ،وبينواوجاهدوا يف ذلك  ،�صدورهم التباع النيب 
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من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطـق   :مثل ما قال بعض األئمة ،فمن اتبع النصوص نطق باحلكمة
ولـيس   ،اجون إىل من ينطق باحلكمـة وهذا ظاهر بني، فإن املؤمنني يف كل زمان مل يزالوا حيت .باحلكمة

   .أولئك إال أئمة أهل العلم الذين تبعوا السلف الصاحل وتفقهوا يف الكتاب والسنة
فهم يعين الفهم عذر باحتجاجه بعدم الفاليوم كل من أقيمت عليه احلجة وبينت له فإنه ال جيوز أن ي

ار أهل العلم وكان يف النصوص ما يعذر معه اختلفت فيها أنظإال يف بعض املسائل املشتبهة اليت  ،النافع
فهذا ال  ،فهم من طائفة شيء وتفهم منها الطائفة األخرى شيئا آخرت ،من أم يفهمون منها كذا ،أولئك

ألنه ناتج يف أصله عن اتباع أما إذا كان نـاتج عـن معارضـة     ؛بأس به يعين خالف يعذر به صاحبه
  .حاا كالم أهل العلم فأصحابه غري معذورينللنصوص باألفهام اليت مل يتبع فيها أص

عما آتاهم من اهللا بكتـب   -يعين أهل اجلاهليات- اعتياضهم(املسألة السادسة عشرة قال الشيخ 
نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم كَأَنهم ﴿السحر كما ذكر اهللا ذلك يف قوله 

وهذا بيان لفعل ]) 102-101:البقرة[﴾واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ)101(لَا يعلَمونَ
ن اليهود تركوا ما جاء به أنبياؤهم وما ساستهم به األنبياء من العلم النافع إىل غري ذلك من أو ،اليهود

   .كتب السحر
  :)ا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَاتبعو(ويف قوله تعاىل هنا 

يعين يف ملك سـليمان  ) اتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ(قال بعض أهل العلم إن معىن 
   .)يف(مبعىن ) علَى(فـ

وهـو املناسـب    ،الكذبمضمنة معىن ) تتلُو(فتكون  ،ما تكذب) ما تتلُو(وقال آخرون إن معىن 
 معروف يف كلغة العـرب  نيوالتضم ،؛ كذب على فالن)على(؛ ألن كذب يعدى بـ)على(بـللتعدية 

   .مطرد كثريا
)ونياطيلُو الشتا توا معبلُو(، )اتتلك مضمنة معىن الكذب وامللك يف هذه اآليـة  ) ت هنا كما ذكرت

   .عوا ما تكذب الشياطني على عهد سليمانواتب: فيكون معىن اآلية ،معناه العهد
ويف تفسري هذه اآلية ستة أوجه، كيف كان ذلك االتباع وكيف كان دخول السحر مـن جهـة   

   .ورتبها ترتيبا حسنا زاد املسريالشياطني على عهد سليمان، ستة أقوال ذكرها ابن اجلوزي يف 
 :ه املسألة وهو أن حاصل تلك األقوالما جيمع تلك األقوال ويناسب هذ ،الذي يهمنا منها ما جيمع

خمفـاة عـن    ،أن سليمان عليه السالم جعل كتبا من كتبه أو كتبا من كتب الشياطني حتت كرسي له
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فهو نيب  ،وكان عهد سليمان لدى الناس يطلعون عليه ويعملون به ،مدفونة ال يعلم بذلك أحد ،الناس
ما كتبته الشياطني مـن السـحر   ع الناس من النظر فييه السالم منسليمان عل ،من األنبياء عليه السالم

فلمـا   ،ده وكتابه حتت كرسيههوأيضا دفن ع ،واألقوال اليت أخذوها من الكهنة كما يف أحد األقوال
الكهانَ بأن عهد سليمان مكتوب وجمعول حتت كرسـيه،  علمت الشياطني تويف سليمان عليه السالم أَ

القدر الذي جتتمع عليه الروايات وأما ما ختتلف فيه فلـيس   الذي أذكره اآلن هوو- فحفروا فوجوده
والروايات كلها عن الصحابة ليس يف ذلـك شـيء    ،اإلسرائيلياتدخلها كثري من  ههذا حمل بيانه ألن

ن الشياطني للكهان أن بي -هو ما أصفه لك اآلن -معىن اآلية–لكن الذي يناسب ظاهر املعىن  ،مرفوع
   .حفروا فوجدوهعهد سليمان حتت كرسيه ف

أما على القول بأن عهده الذي كان عهِد به للناس فإم يقولون إن الشياطني كذبت على سليمان 
وزادوا فيه كيف يسـحر املسـحور أو    ،زادوا فيه أقواال وزادوا فيه إباحة السحر استخرجوهبأم ملا 

ي دفنه سليمان هو كتب الكهنة الذ ومن قال إنّ ،كيف يسحر الناس وحنو ذلك من األقوال الشيطانية
وزعموا للناس أا عهد  ،تلك الكتب من الكهنة استخرجوافيكون أولئك الشياطني  ،وما كتبه الكهنة

لكن ملـا   ،فوظا يف الناس يعرفونه ويعملون بهحمكان  م،مع أن عهد سليمان كان معروفا فيه ،سليمان
سليمان  ان أو إا عهد سليمان قال اليهود إنّأظهرت الشياطني تلك الكتب وقالوا إا من عهد سليم

واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَـر  ﴿وهذا ما أخرب اهللا جل وعال به يف قوله  ،ساحر
رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيا كفر سليمان عليه السـالم  م] 102:البقرة[﴾س

وبني هلـم مـا   وأقام احلجة عليهم  ،مهم ما ينفعهموعلّ ،وإمنا عهد للناس العهد الذي ينفعهم ،بالسحر
ولَكـن  ( وحاشاه أن  يكون كـذلك ) وما كَفَر سلَيمانُ(وأنفذ فيهم ما أوحى اهللا جل وعال  ،ينجيهم

ونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالشرحالس ا أخذوه من الكتب زاعمني أن هـذا  يعين بعد موت سليمان مب) اس
   .عهد سليمان هوزاعمني أن هذا  ،من دين سليمان

عتاضوا عما آتاهم من اهللا اوهذا هو أصل هذه املسألة من أن أولئك الذين كانوا من أتباع سليمان 
 ،وبينهم هلم على لسان سليمان عليه السالم ومما أنزله اهللا جل وعال عليهم ،جل وعال من عهد سليمان

اعتاضوا عنه بكتب السحر اليت جعلتـها  ذلك القدر الذي ال شك فيه و ال التباس  ،ذلك القدر املتيقن
أهل اجلاهليات نبذوا الرساالت وأخذوا مبا هو من جنس السحر أو  وهذا األمر أصل يف أنّ ،الشياطني

  .ألةأخذوا بالسحر أصال كما يف هذه املس
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اعتاضـوا   ألـم  ن جاء بعدهم إمنا خالف الرسـل ممهذه املسألة أصل يف كل من خالف الرسل ف
استبدلوه بشيء آخر من الكتب إما كتب  ،وما أمرهم باتباعه ،واستبدلوا ما أنزل اهللا جل وعال عليهم

  .وإما بكتب مفتراة على اهللا جل وعال وحنو ذلك ،وإما بكتب حمرفة ،سحر
 ،بأن جعلوا يف التوراة مـا لـيس منـها    ؛منهم من علمائهم افتروا على اهللا الكذب اليهود طائفة

مع أن التوراة األصلية كانت  ،وأحلوا هلم احلرام ،ا على الناس احلاللومحر ،وأدخلوا فيها ما ليس منها
   .يف أول األمر موجودة عند الناس ولكنهم تركوها و أخذوا بتلك األقوال وبتلك اآلراء

 ،يف أهل اجلاهلية العرب كان ذلك عندهم نبذوا املتيقن لديهم من دين إبراهيم عليه السالم وهكذا
  .وأخذوا مبا أحدثه طائفة من أهل مكة أو طائفة من العرب

  .فكانت هذه املسألة واضحة يف أن أهل اجلاهلية يتركون ما أنزل اهللا جل وعال إىل غريه
أوسع صورها، ويف أظهر مظاهرها هي يف هذه األمة يف  أيضاوهذه الشعبة من شعب أهل اجلاهلية  

ذلك أن كتاب اهللا جل وعال  ،اليهود وأعظم مما كان عند غريهم ندمظاهرها، أعظم مما كان عأوضح و
نه حمفوظة أيضا مبا بي �؛ سنة النيب ، والسنة]9:احلجر[﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿حمفوظ 

دين بـاق إىل قيـام    ،غيري وال التبديلتللفالدين حمفوظ ليس بعرضة  ،أهل العلم من صحيحها وسقيمها
وأن ال يرغبوا  ،وهذا يوجب على الناس أن ال حييدوا عنها ،باقية �كتاب اهللا باق وسنة النيب  ،الساعة

   .ك األصولركت تل، ما الذي حصل يف هذه األمة؟ ت�اهلدى يف غري الكتاب وسنة النيب 
واستبدل طائفة من هذه األمة كتب السنة كتب الفلسـفة وكتـب    ،رك الكتاب وتركت السنةت

   .الكالم
طائفة أخرى استبدلت بكتب السنة كتب الرأي من كتب بعض الفقهاء املتقدمني الذين ال يذكرون 

ة وكلها مبنيـة علـى   ها من احلجج واألدلأرأيت إن كان كذا فكيف يكون، خبلو ؛يف كتبهم إال الرأي
   .قياس ورأي

ترك طائفة من هذه األمة سري السلف يف العبادات وأخذوا بكتب القوم الذين صنفوا يف ذلك مـن  
أهل الطرق وحنو ذلك مع أن الكتاب حمفوظ والسنة حمفوظة لكنهم اعتاضوا واستبدلوا ما آتاهم من اهللا 

بل إن طائفة من هـذه األمـة    ،عهم السحرتبااجل وعال بغريه من جنس ترك أولئك لعهد سليمان و
  .أخذت بالسحر وكتب السحر وتركت األصل املرتل على هذه األمة
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الفالسفة دخلوا يف هذه األمة فطائفة من عقالء هذه األمة كما يقولون وكما يسـموم العقـالء   
ة إمنـا تنفـع   مية ختيلييتركوا الكتاب والسنة وزعموا أن نصوص الكتاب والسنة هذه توه ،واألذكياء

إمنا هو وهـم وخيـال    الكتاببل وما أنزله اهللا جل وعال يف  ،ما ذكره يف السنة �وأن النيب  ،للعوام
اهر من النصوص ليسـت  ويعين قالوا إن هذه النصوص وتلك الظ ؛هؤالء يسمون أهل الوهم والتخييل

إال هذا  -على حد قوهلم-ر ألنه ال يصلح اجلمهو ؛مرادة وإمنا هي ظواهر ومهية خيالية إلصالح الناس
ال يصلحهم إال هـذه الطريقـة    ،ال يصلح الناس ألجل بالدة عامتهم وعدم فهمهم كما يقول أولئك

يقولون فأتى الكتاب والسنة بالطرائق اليت تصـلح   ،يناسبهم من الطرائقواحلكماء يصلحون الناس مبا 
ول واحلجى وأهل الفهم والنظر فإمنا هـي  وأما طرائق أهل العق ،لجمهور وما فيها من الوهم والتخييلل

دمت الفالسفة وبه قُ ،لكونيات وحنو ذلك مما يبحثونهباطريقة طلب احلكمة باالستدالل  ؛طريقة الفلسفة
ن علم السلف أسلم ولكن علم اخللف أعلم وأحكم، كما قاله إقيل ومن أجله  ،على صفوة هذه األمة

   .ضالَّهلم
يعين علماء سلف  ؛مة عما جاء يف الكتاب والسنة وما بينه علماؤناذلك اعتاض طائفة من هذه األك

فكل  ،أخص من الفالسفة واملتكلمون اعتاضوا عنهما بكتب أحدثها املتكلمون ،هذه األمة من معانيهما
وأخذوا مبنطق اليونان وأخذوا بالقواعد الـيت يسـموا    ،فيلسوف متكلم وليس كل متكلم فيلسوف

وجعلوا كتبهم يف العقائد مقدمة على العقائد اليت جاءت يف الكتاب  ،ها ذه األمةقوطع عقلية وأدخلو
ألننـا ال   ،من زعم أن نصوص الكتاب والسنة حتري وال دي -من أهل الكالم-والسنة بل إنه منهم 

ساحمه اهللا وهو من املنتسـبني لشـرح كتـب    –نعرف املعىن مثل ما قال بعض من ينحى منحى أولئك 
يرد يف لغة العرب على مخسة  االستواء :يشرح جامع الترمذي قال االستواءينما ذكر مسألة ح -السنة

عىن واحد وهـو العلـو، مث   ال يرد يف اللغة إال مب االستواءألن  ؛عشرة معىن مث ساقها وكل ذلك غلط
أا توهم  وهؤالء يزعمون أن نصوص الكتاب والسنة ،فلما ساقها قال فاهللا أعلم أي ذلك املراد ،ساقها

شرحها وبيان ما فيها من العقائد شرح الكتـاب   نفاعتاضوا ع ،اذ باهللايالناس االعتقاد بالتجسيم والع
  )24(...إىل كتب وضعوها كتب عقائدية وضعوها يعتمدون عليها ويدرسوا ،والسنة
  .مبناها على الرأي وليس مبناها على النص   

                                                 
  .انتهى الوجه األول من الشريط الرابع)24(
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الزهد املشروع الذي كان عليه صحابة رسول اهللا كذلك أهل السلوك أهل السلوك اعتاضوا عن 
 ،أزهد الزاهدين وإمام العارفني وقدوة العباد الذي هو عليه والسالم �بل ما كان من هدي النيب  ،�

ومن أوائل  ،فصنفوا كتبا يف ذلك ،وضعها القوم يف زهدهم وعبادماعتاضوا عن ذلك إىل كتب خاصة 
 ،ذلك شائعا فانتبه إىل ذلك أئمـة السـنة  وكان  ،طائفة من طبقتهاحملاسيب و من صنف يف هذا احلارث

صنفوا كتب الزهد أئمة احلديث صنفوا كتب  ،ذلك ما يهدي الناس يف باب السلوك ةفصنفوا يف مقابل
فصنف اإلمام عبد اهللا  ،الزهد، يف مقابلة أخذ املتصوفة بكتب يضعوا ليست معتمدة على هدي السلف

وصنف اإلمام أمحد الزهد وهكذا طوائف صنفوا الزهد يف مقابلة ترك أولئك  ،زهدبن املبارك كتاب الا
وهلذا حذر السلف مـن تلـك الكتـب وتلـك      ،زهد السلف إىل زهد مبتدع وتصنيف الكتب فيه

فاعتاضوا عن أصل الكتاب والسنة إىل  ،مةزاد األمر حىت وضع للسلوك أصوال يف هذه األ ،التصانيف
علت تلك األصول يف آخر األمر طريقة من طرائق القوم هلا حىت ج ،والعياذ باهللا تلك األصول املبتدعة

بل زاد األمر حىت وصل م احلال أن جعلـوا   ،رض به الكتاب والسنةااصطالحاا وهلا مدلوالا مما يع
  :ل كما قال قائلهم وهو ابن عريب يف فصوصه قامقام السائرين من األولياء أعظم من مقام األنبياء 

  الرسول ودون الويل قيومقام النبوة يف برزخ     فُ
فجعل الوالية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة ذلك أن الوالية عندهم كسبية تكتسب مما أخذ 

هي فضل وما كان بالكسب تكشف  فإمنابوة نكيف تكتسب وأما ال من املعارف والكتب اليت دي تبني
كما  ،ال تكشف له احلجب وهلذا فضلوا خامت األولياء على خامت األنبياء الختيارباوما كان  ،له احلجب

فكانوا حقيقني مبا وصف اهللا جل وعال اليهود  ،سبب ذلك ترك ما أنزل اهللا جل وعال إىل غريه ،يقولون
واتبعوا مـا  )101(كَأَنهم لَا يعلَمونَ نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم﴿بقوله

وهكذا يف جوانـب السـحر كـذلك يف     ،]102-101:البقرة[﴾تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ
وهلذا كان  ،موجودة يف األمة ،كلها فيها كتب ،وحنو ذلك من األنواع ،يف الصرف ،يف اجلبت ،الكهانة

الفقهاء على أن كتب البدع اليت  بل نص ،ن حترق ومتنع الكتب اليت فيها البدعون بأفأهل العلم يوص
ا حترق وال يضمل وأهل البدع املشتملة على الن من حرقها من كتب أهل الضتشتمل على الضالل أ

ممـا   ،والفلسفة والكالم وحنو ذلك ، مثل كتب السحر والشعوذةمناقضة الشرع ومناقضة كتب السنة
إِنا للَّـه وإِنـا إِلَيـه    ﴿لنا وواليوم مع شديد األسف وق ،ماؤنا األوائل هذه البالد من شرهاحفظ به عل

سابقا ما ترى الكتب حىت ،كثرت الكتب املخلفة ملنهج السلف يف هذه البالد ،]156:البقرة[﴾راجِعونَ
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تـرى كتـب    ما ،وأمثاله ترى مثل تفسري الرازي ما ترى الكتب املخالفة لكتب السلف ما يف التفسري
ولكن اليوم كثر ذلك يف الناس ألجل  ،ترى كتب أهل البدع ما ،ترى كتب الصوفية الغالة السحر ما

وهذا ال شك أنه خصلة من خصال  ،أن من الناس منا من اعتاض عن تلك الكتب إىل غريها من الكتب
 ،ل وعال نقي كأمنا أنزل الساعةأن يكون عندنا كتاب اهللا ج ،وسبب من أسباب الضالل، أهل اجلاهلية

ا حيدثنا ا ونترك ذلك إىل غريه من اهلذيان وإىل غريه من ننبي �كأن النيب  �ويكون عندنا سنة النيب 
ق املقام ييضمن األمة وهكذا يف أصناف كثرية  ،ال شك من جنس فعل أهل اجلاهلية ،و األفكاراألفهام 

  .يف استقصائها
  .األسئلةبعض  ىلع احلد جنيبنقف عند هذا 

فيها كما ترى هي عزيزة املعاين وهي مهمـة   �رسول اهللا خالفهم مث إن هذه املسائل اجلاهلية اليت 
وأن يكون يف  ،أن يكون يف حلقامإىل اهللا جل وعال بل إنه على الشباب والدعاة  ،جدا يف حياتنا اليوم

ذا بينت للناس أن هذه خصلة من خصـال  ألنه إ ؛يستدلون فيه بكثري من هذه املسائل بيان دعوم ما
 ،األمةمث بينت أن هذه دخلت يف  ،بدالئلها وبكالم أهل العلم عليها ،خصلة من خصال اجلاهلية ،اليهود
وهذه هي الطريقة أو هذه من الطـرق السـلفية    ،أنفع طرقها ومن ،هذا من أنفع أبواب الدعوة يكون

ببيان هذه املسائل ألن اجلميع راغـب يف   اعتىن رمحه اهللا يخوهلذا الش ،دعوة الناس ؛احملمودة يف الدعوة
لسنن أهل اجلاهلية ولطرائقهم وخلصاهلم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشـركني أو   اأن يكون جمانب

  .إىل آخره  من امللل و النحل.. .جموس أو
ل اجلاهلية ببيان أصل أه كيف كان عليه مث عنايتكم بشرحِ ،فعنايتكم ذه املسائل فهما واستنباطا

لتتبعن سنن مـن  «: �هذا مصداقا لقول النيب  وأنّ ،مث صور دخول هذه اخلصلة يف هذه األمة املسألة،
وتبني  ،هذا من األمور اليت تعني الداعية على الوصول إىل مبتغاه »كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع

  .احلق للناس
وأن جيعلنا مالزمني ملا أنزله اهللا جل وعال  ،اهلدى واالهتداءأسأل اهللا الكرمي أن يزيدين وإياكم من 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،علينا منابذين لكل ما خيالف ذلك األصل العظيم
  ]األسئلة[
  بالنسبة ألهل البدع غري املكفرة هل يشهر م وحيذر منهم ومن آرائهم؟: يقول/ 1



 80  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

هم مكفرة أو كانـت بدعتـهم   تكانت بدع البدع سواًءأهل  أن هدي السلف الصاحل أنّ: اجلواب
م يلزم أن يبيألنه ما مـن   ،ألجل أن ال يتعدى ضررهم إىل الناس ؛ن للناس من حاهلمليست مبكفرة أ

هذا يتعني أن يحمـى الـدين مـن    و ،إن مل يدع إليها قوال دعا إليها فعال ،مبتدع إال وسيمارس بدعته
سة امللة أصل من أصول اإلسالم وواجب من واجباته العظام على هـذه  ألن محاية الدين وحرا ؛هؤالء
سواء أكانت بدع مكفرة  ،املبتدعنيفال بد أن تبقى يف هذه األمة طائفة حترس هذا الدين من بدع  ،األمة

يف ومهما كان مقامهم  ،ألن محاية الدين أغلى من محاية ورعاية األشخاص ؛أو كانت بدعهم غري مكفرة
وقتهم علـى مـن كـان معروفـا     فالسلف مازالوا ينكرون يف  ،امهم يف السلوك وحنو ذلكمق ،العلم

بل أنكر األئمة الواقفة  ،أنكر اإلمام أمحد على طائفة ،؛ أنكر اإلمام أمحد على احلارث احملاسيببالصالح
  .مع ما حصل يف تلك األزمنة من احملنة العظيمة ،يف خلق القرآن

وهو أن يثبت وصـف   ،لكن هذا متوقف على شيء ،ى أهل البدعي السلف اإلنكار علدفإذن ه
بوصف أهـل العلـم الراسـخني     ،فإذا ثبت وصف البدعة على من ينكر عليه ،البدعة ملن ينكر عليه

ل اجتـهادات  حمال يكون مسألة البدع واالبتداع  ،فإنه ينكر عليهم ،ذلكلبوصفهم  ،العارفني بالبدع
واآلخر ال يرى، إن اختلفنا يف هذه املسألة من جـنس املسـائل    فالن من الشباب يرى أن هذه بدعة
 ،لـيس مبكفـر   مباهل هذه بدعة أو ال؟ فإن من الناس من يكفر  ،األخرى الرجوع فيها إىل أهل العلم

أثبت العرش مث  :مثل يقول القائليجب أن يثبت العرش أوال ف ،وهكذا ،ومنهم من يبدع من ليس مببدع
   .بدعلك ينكر على أصحاا إنكار أهل مث بعد ذ ،أا بدعة بإثبات أهل العلم يعين أوال يثبت ،أنقش

وهذه املقولة خطأ وخمالفـة   ،هناك مقولة انتشرت أال وهي أنه ال ينكر إال على أهل البدع املكفرة
  .ملنهج سلف هذه األمة من أصله

وجـه الداللـة وال   ألدلة ويعين هذا أنه البد من ذكر اإذا كان البد من فهم احلجة هل : يقول /2
  يكفي أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو حىت معصية أم ال؟

احلكم ليس إقامة احلجة ملن ذكر حكم مسألة لواقع فيها ال يعترب هذا إقامة للحجة حـىت   :اجلواب
ـ  ،كما يعرب عنها أهل العلم يقولون إقامة احلجة هي إقامة احلجة الرسالية ،لرساليةيبني له احلجة ا يس ل

ة من كالم النيب نتبني له األدلة من الس ،يعين تبيني له آيات من القرآن العظيم ؛إقامة احلجة يف رأي أحد
ـ  ،ويبني له ذلك من هو عارف بأوجه االستدالل فاهم لذلك ،مث يبني له وجه داللتها ،� فإذا بن لـه  ي

وإقامة احلجة خمتلف  ،احلجةذلك من هو عارف بأوجه االستدالل فأصر ومل يستجب فقد أقيمت عليه 
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لى مسائلها وذلك بل البد أن جت ،فبعض املسائل ال يكفي يف إقامة احلجة فيها فعل الواحد من أهل العلم
  .فإقامة احلجة تبع ألصل املسألة ،لكوا غامضة

فإذا كانت املسألة واضحة كانت إقامة احلجة فيها أسهل وأيسر مثل كون االستغاثة بغر اهللا جـل  
   .األدلة عليها ما حتتاج مزيد بيان ومتابعة يف ذلك ، من األصوات شرك هذه ظاهرة واضحةوعال

هذه  ؟شرك أم ال �وهي طلب الشفاعة من النيب  ،ط فيها طائفة من أهل العلملكن هناك مسألة غل
أما هذه و ،ةألن تلك واضحة بين ؛املسألة إقامة احلجة فيها جيب أن يكون بأبلغ من إقامة احلجة يف األوىل

وتوايل ذلك وتصنيف املصنفات وحنو ذلك حىت تقـام  ملتبسة فيكون إقامتها بإقامة الدالئل وإيضاحها 
الشك أنه من قال ا وهم قلة أن قوهلم خطأ وقـول   ،فيها نوع اشتباه عند كثري من الناس األ ؛وتبني

ومن جـنس طلـب غـري     �بل هي من جنس غريها طلب الشفاعة من النيب  ،ضعيف ال يلتفت إليه
أن يكلم الطالب من  أن يدعو؛ �بل إن الشفاعة معناها أن تطلب من النيب  ،من الدعاء وغريهالشفاعة 

  .وهذا طلب ودعاء وهلذا حنتاج إىل مزيد بيان ،النيب أن يدعو له
ا البد ما كانت املسألة أكثر اشتباها كانت إقامة احلجة فيهلفك ،فإذن إقامة احلجة له مراتب خمتلفة

عليها وذكرها أئمتنا منهم الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يف  وهذه املسألة نص ،أن يكون أكثر وأبلغ
  .فتاويه

سؤال يتعلق بالدعوة لكن سؤال يكثر، يعين بعض األسئلة ما أحب أن أجيب عنها لكنـه إذا ردد  / 3
هل وسائل الدعوة توقيفية أم : ول صاحبهالسؤال مرارا يعين كأنه فيه حاجة إىل اجلواب، هذا السؤال يق

، من أتى بوسيلة مل يأت ا النيب صلى اهللا عليه وسلم هل يكون من التقدم بني يدي اهللا ورسـوله  ال؟
  ويكون مبتدعا؟

  هل وسائل الدعوة توقيفية؟. يهمنا الطرف األول من السؤال
 ،ئل الدعوة اجتهادية فهـذا غلـط  وإذا قيل إن وسا ،إذا قيل إن وسائل الدعوة توقيفية فهذا غلط

   :والصواب التفصيل
، وبسط جواب هذا السؤال اجتهاديأن من وسائل الدعوة ما هو توقيفي ومن وسائل الدعوة ما هو 
  :ضرب مثال لذلك وهو أنّلكن يحيتاج إىل مقام أوسع لبيان أصوله من كالم أهل العلم وقواعدهم، 
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مل؟ ألن األصـل   ،افعةولكنه وسيلة ن �كن يف عهد النيب هذا مل ي ،التسجيل مثال وتصنيف الكتب
فهذه  ،، وهذا من جنس كثري من الوسائل اليت عمل ا أهل العلم ملا مل يكن يف الزمن األولفيها اجلواز

  .اجتهاديةتكون وسائل 
مـا  هي بل جيب أن يكون فيها توقيف وتلك الوسائل  ،االجتهادالقسم الثاين وسائل ال جيوز فيها 

للـدعوة، مث   مثال ان يف الشرع ما يغين عنه، ما كان يف السنة ما يدل على طريقة من الطرق، التربيةك
يأيت آت وخيالف تلك الطريقة إىل طريقة أخرى حمدثة ويدعو ا، خاصة إذا كانت تلك الطرق مما عمل 

، التغبري نوع من األشعار ))التغبري((به بعض املبتدعة، من مثل ما يسمونه يف زمن اإلمام أمحد والشافعي 
ا الناس؛ يزهد فيها الناس بالدنيا ويرغبون فيها باآلخرة، كانت ت زهدلقى على الناس على وجه اليت ي

عنها الغبار فسميت تلك الطريقة تغبريا، أهل  ورمبا صاحبها طرق اجللود القدمية حىت ينفض ،فيه أحلان
ه خمالفة ذلك من كالمهم، بل أقاموا على أصحاا احلجة بأن هذوحنو  ،وقالوا إا بدعة ،السنة أنكروها

؟ ألن املقصود من تلك الوسيلة هي ترقيق قلوب الناس والشرع؛ القرآن والسنة للسنة وخمالفة للهدي مل
غري الطريقـة   ،طريقة يف هذه املسألة وهي الترقيق والترغيب تفإذا أُحدث ،إمنا أتى لترقيق قلوب الناس

لكنها وسيلة حمدثة وتلك الوسيلة ليس باا االجتهاد، والتغبري  ،ا ولو كانت نافعة يف الدعوةفإ ،األوىل
من جنس ما يكون يف هذا الزمان من األناشيد الصوفية وحنو ذلك ممن تأثر م من األناشيد وغريهـا،  

  .هذه مشاة للتغبري األول الذي ى عنه أهل العلم
لكن أصلها أن مسائل الدعوة منها مـا هـو    ،لة حيتاج إىل مزيد بياناملقصود إن تفصيل هذه املسأ

   .توقيفي ومنها ما هو اجتهادي
ومثل هذه املسائل اليت هي أصول ينبغي أن يسأل طالب العلم فيها وأهل الدعوة يسألون فيها أهـل  

ا كان كذلك فإذا وإذ ،ألن ميزة املتبعني لسلف هذه األمة أم ال يقدمون رأيا على حكم الشرع ؛العلم
فإذا أفىت أهل العلم باجلواز كانت  ،هل يسوغ لنا أن نأخذ ا أم ال؟ يسأل أهل العلم :مسألةاشتبهت 

وإذا أفىت أهل العلم باملنع كانت ممنوعة، فيكون املرء قد خرج عن رأيه يف املسألة، واتبع كالم  ،جائزة
  .)25(﴾لُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَ﴿متبعا يف ذلك قول اهللا سبحانه و ،أهل العلم

                                                 
  .7:، األنبياء43:النحل) 25(
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ما معىن قوهلم البد من إقامة احلجة مـن انتفـاء املوانـع    : هذه عدة أسئلة أختار منها واحد، يقول/ 4
  وثبوت الشروط؟

وإمنـا   ،أا جعلت تبعا ملسألة إقامة احلجـة  -رمبا القصور–ال أعلم  وثبوت الشروط، انتفاء املوانع
يعين هل يكفر؟ الكفر مىت يطلق؟ البدعة مىت تطلق؟ الفسـق   ؛علت هذه يف مسائل األحكام واألمساءج

وهذه األوصاف عي اليت قال فيها أهل العلـم ال بـد حـني     ،هذه من األمساءذلك، مىت يطلق؟ وحنو 
  .أحدا يف ذلكأما يف إقامة احلجة فال أذكر  ،إطالقها على املعني أن جتتمع الشروط وأن تنتفي املوانع

  ؟ �ما معىن قوهلم قامت احلجة ببعثة النيب / 5
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     ﴿مجيعـا   ، على العـاملني قامت على العاملني �نعم احلجة ببعثة النيب 

نيالَملْععث للناس أمجعني �والنيب  ،]107:األنبياء[﴾لال يسـمع يب  «قد قال عليه الصالة والسالم  ،ب
من كـالم العالمـة    ومسعت»د من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إال أدخله اهللا النارأح

ال (: أنـه قـال   -منه مشافهة مسعت-الشيخ حممد ناصر الدين األلباين أنه قال يف شرح هذا احلديث 
أنـه يعـين يف   ذلك  ،»من رآين يف املنام فقد رآين« �هذا كقول النيب  )يسمع يب أحد من هذه األمة

ال يسمع (وقوله يف احلديث  ،ام أنه من رآه على صورته اليت خلقه اهللا جل وعال عليهانتفسري حديث امل
مساع ليس فيه وصف ملا جاء  ،ففإذا كان هناك مساع حمر ،يعين يب على ما بعثين اهللا جل وعال عليه )يب

فال يكفي ذلـك   ،على غري صورته �نيب فهو من جنس رؤية ال نيب جل وعال على ما جاء به النيببه ال
ألنه البد أن يكون يف إيضاح احلجة وإقامتها  ؛وهذا من الشيخ كالم نفيس فيما أحسب .يف معرفة احلق

ال  ،ال يكفي أن يسمع ببعض احلجة وال يفهم يعين وال تقام عليـه بدالئلـها   ،الدين واضحاأن يكون 
بد أن يسمع اليهود والنصارى وحنوهم أن يسمعوا ببعثة بل ال  ،أن يسمع شيئا والتشويشات عليهيكفي 
لكـن مـا    ،مساعا �من مسع عن النيب  ،فإذا كان منهم من مسع هذا الكالم ،على ما بعث به �النيب 

إذا ما عرف القرآن وما أقيمت عليه احلجـة   ،عرف دينه ما عرف ما جاء به حقا كما يبلغه أهل العلم
لكن هذا إمنا نعين به طائفة من الذين رمبا ما  ،ساليةرأقيمت عليه احلجة الهذا ال يقال أنه  ،من وجه آخر
ويبعث هلم يوم القيامة رسول من أطاعه دخل  ،أو مسعوا به مساعا حمرفا هذا قد ينجيهم �مسعوا بالنيب 

 ،�إذا كان مل يسمعوا باإلسالم الذي بعث اهللا جل وعال به نبيه حممـدا   ،اجلنة ومن عصاه دخل النار
 ،كذلك املشركون يف هذه األمة إذا مسعوا شيئا مثال يف بعض البالد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة

يسمعون شيئا من أخبارها لكن ما أقيمـت علـيهم    ،مثال مجاعة أنصار السنة يف البالد اليت فيها شرك
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وأئمة الـدعوة   ،العلمهذه مسألة اختلف فيها أهل  ،عين بينت هلم الدالئل فهل السماع يكفيمباحلجة 
 -يعين يف وقتهم–ألا ظهرت  ؛قالوا إن السماع بدعوة حممد بن عبد الوهاب ال يكفي إال يف اجلزيرة
سمع وأما يف غريها فإذا كان مل ي ،الدعوة ومشت يف الفتوح وبينت للناس يف ذلك يف مجيع بالد اجلزيرة

من قام  ،اجلواب نعمجة عل يكفر عبدة القبور أم ال؟ هنا إذا مل تقم احل ،بالدعوة فال بد من إقامة احلجة
 ،وإمنا إقامة احلجة شرط يف وجوب العداء ،الشرك األكرب من قام به فهو مشرك ،به الشرك فهو مشرك

كذلك أهل األوثان  ،أصال �هم كفار ولو مل يسمعوا بالنيب  ،كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار
ب عليه أحكام املشركني يف الدنيا، أما إذا كان مل وترت ،الشرك فهو مشركوالقبور وحنو ذلك من قام به 

وإمنا موقوف أمره حىت تقام عليه احلجة بني يدي  ،تقم عليه احلجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات
   .اهللا جل وعال

رك األكرب فهو من قام به الش ،وبني االمتناع من احلكم بالشرك ،فإذن فرق بني شرطنا إلقامة احلجة
أنه ال يستغفر له وال تؤكل ذبيحته وال يضحى له وحنو ذلك من  ،مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية

فإن مل تقم عليه  ،وأما احلكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حىت تقام عليه احلجة ،األحكام
  .فأمره إىل اهللا جل وعالاحلجة 

  . هذه املسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسوعة مبسألة العذر باجلهلهذا حتقيق كالم أهل العلم يف
  قول العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوما من الدين بالضرورة؟/ 6

 ،يرتد به املسلم من املسائل اليت ينكرهـا  ،هذا ليس تقسيما إلقامة احلجة هذا تقسيم ملا يكفر به املؤمن
 ينكر معلوما من الـدين  أما إذا مل ،ون إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفرم يقوللفأهل الع

هـذا   ،من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم ،؛ املسائل اليت خيفى دليلها فال بد من التعريفبالضرورة
نبيذ أعين متقـدميهم  احلنفية رمحهم اهللا يرون إباحة المثال مثل  إباحتهاحىت ولو اعتقد  ،مينع من التكفري

 مأل ؛مع ذلك أهل العلم مل يكفروهم ،مع أن الدالئل من السنة على حترميه ظاهرة ،يرون إباحة النبيذ
وإمنا أباحوا  ،م ما أباحوا احلرام الذي يعلمون أنه حرامفه ،ألم كانت هلم شبهة يف هذا ،اعتقدوا ذلك

من املسائل  ذلك املسائل اليت جتد يف كل عصرك ،لكفلم يكفرهم أهل العلم بذ ،ما اعتقدوا أنه حالل
   .ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف يف املسألة فهذه شبهة تدرأ التكفري ،املختلف فيها

مثـل   ،هناك بعض املسائل يكون أصلها معلوم من الدين بالضرورة وأما أفرادها فتكون خمتلفا فيها
لكن بعض صور الربا  ،لربا مباح فهو كافر باهللا جل وعالفمن زعم أن ا ،الربا أصله يف القرآن بال شك
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فإذا اختلف الناس يعين مـن   ،وآخرون يقولون هذا ليس من الربا ،م يقول هذا من الربالبعض أهل الع
نبـه  السنة  أهلهذا أصل عند  ،أهل العم يف صورة هل هي من الربا أم ال؟ فهذه شبهة متنع من التكفري

  .اهللا يف غري ما موضع عليه شيخ اإلسالم رمحه
وما كُنا معـذِّبِني حتـى نبعـثَ    ﴿قال تعاىل  بعض األسئلة ما أفهم املراد منها متاما فأتركها، /7

 ،]165:النسـاء [﴾لئلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿وقال تعاىل  ،]15:اإلسراء[﴾رسولًا
ويستنبطون  ،ماعات بأن احلجة قامت على الناس بإرسال خامت النبيني واملرسلنييستدل بذلك بعض اجل

  فما رأيكم يف هذا القول؟ ،بدون إقامة حجة عليه همن ذلك تكفري كل من ارتكب ما يكفر
يف كل مسألة الناس خالفوا فيها  �هذا أوضحناه مرارا من أنه ال يكفي يف إقامة احلجة ببعثة النيب 

بل مثل ما قلت لكم املسائل تقسم ما يعلـم مـن الـدين     ،اء به عليه الصالة والسالماألصل الذي ج
م إىل أشياء واضحة جلية تكون إقامة احلجـة  املسائل تقس ،بالضرورة وما ال يعلم من الدين بالضرورة

جون رون الناس ذا األمر هؤالء خارالذين يكفِّ ،وأخرى حتتاج إىل إقامة حجة تلوى حجة ،فيها سهلة
بل اخلوارج كما هو معلوم ال يزالون خيرجون إىل قيام الساعة حىت  ،عن السنة هؤالء من جنس اخلوارج

هؤالء هم الذين يكفرون الناس باملعصية أو يكفـرون النـاس   ف ،يقاتل آخرهم مع الدجال والعياذ باهللا
نه أهل العلمبدون إقامة للحجة مبا يبي.  

  .عن إقامة احلجة �ثة النيب إمنا عندهم هوى فيكتفون بأصل بع
يف فهمهم للحجة هل رمحهم اهللا الذين خالفوا أئمة الدعوة : أيضا يف مسألة إقامة احلجة يقول/ 8

  مل يعلموا قول األئمة يف إقامة احلجة؟
بينت  ،مبناظرات أقيمت ،مبصنفات ،الذين أقيمت عليهم احلجة علموا وبينت هلم برسائل خاصة ،ال

االستدالل، هدي سلف هذه األمة، بينت هلم األدلة من الكتاب والسنة بني هلم اهلدى  هلم األدلة، وجه
فهذا يكون عقوبة  ،فإذا كان عرض هلم شيء من أن ما عندهم من احلجج أظهر ،أوضح هلم ذلك متاما

بل يكفـي أن   ،هلم، احلجة أقيمت عليهم، فليس كما ذكرت من الشرط أن تفهم احلجة فهم استجابة
فإقامة احلجة معناهـا   ،كون أقيمت عليه احلجةيفهذا ليس مانع من أن  ،حلجة ولو قال مل أفهمهاتقام ا

إبانة املسألة بدالئلها الواضحة اخلالية عن معارضة واضحة ظاهرة، أما جنس املعارضات مثال بأحاديث 
شـركيات  بإقرار بعض الناس لبعض بتلـك ال  ،ملبأوجه من فعل أهل الع ،بأحاديث موضوعة ،ضعيفة

  .وتلك املنكرات فهذه ليست حبجة ترد ا األدلة
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  )26( .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،خنتم ذا وأسأل اهللا يل ولكم لتوفيق
  ]املنت[
ومــا كَفَــر ﴿كقولــه  ،نســبة باطلــهم باطلــهم إىل األنبيــاء) املســألة الســابعة عشــرة(

  ].67:آل عمران[﴾اهيم يهوديا ولَا نصرانِياما كَانَ إِبر﴿وقوله  ،]102:البقرة[﴾سلَيمانُ
  .ينتسبون إىل إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه االنتسابتناقضهم يف ) املسألة الثامنة عشرة(
قدحهم يف بعض الصاحلني بفعل بعض املنتسبني إليهم كقـدح اليهـود يف   ) املسألة التاسعة عشرة(

  .�مد عيسى وقدح اليهود والنصارى يف حم
اعتقادهم يف خماريق السحرة وأمثاهلم أا من كرامات الصـاحلني ونسـبته إىل   ) املسألة العشرون(

  .األنبياء كما نسبوه إىل سليمان عليه السالم
  ] الشرح[

ه وصحبه ومن اهتدى بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آل
  :أما بعد ،داه

وأهل اجلاهلية املراد  ،أهل اجلاهلية �من املسائل اليت خالف فيها الرسول ألة السابعة عشرة فاملس
فة أو املنسوخة راملشركني أو من أهل األديان احمل سواء كان من ،من كان على غري دين اإلسالم كلّم 

  .كر مبا قاله الشيخ يف أول الكتابيهذا تذ ،أو من أهل األديان املبتدعة
ا كان عليه املشركني من اجلاهلية ومن املشركني ومن اليهود والنصارى أم كانوا ينسـبون  فمن م

   .إذا فعلوا فعال نسبوه إىل األنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة نبياء،هم إىل األوباطلَ
ين مشركوا العرب كانوا ينتسبون إىل إبراهيم عليه السالم ويعتقدون أن كثريا من الـد  ؛املشركون

   .ويستدلون بذلك على صحته ،الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السالم
   .وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى

ـ ﴿قال اهللا جل وعال يف الصنف األول  ةً قَانِتكَانَ أُم يماهرإِنَّ إِب    ـكي لَـمنِيفًـا وح لَّـها ل   ـنم
نيرِكشوقال  ،]120:النحل[﴾الْم﴿ مونيرِكشالْم ن27(﴾ ا كَانَ م(.   

  .]67:آل عمران[﴾ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا﴿وقال جل وعال يف إبطال دعوى أولئك 
                                                 

  .انتهى الشريط الرابع )26(
 .123:نحل، ال171:، األنعام67،95:، آل عمران135:البقرة) 27(
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أولئك اجلاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضالل الذي مل تأمر بـه الرسـل    كان كذلك
 ،يف نسبتهم ذلك إىل سليمان عليه السالماألنبياء كما مر معنا  مثل السحر ينسبونه إىل بعضمن مطلقا 

وهلذا  ،]102:البقرة[﴾وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر﴿قال جل وعال 
 ،ليمان عليه السالمينسبون سحرهم وما تعلموه من السحر إىل س �كان السحرة السابقون لبعثة النيب 

وإمنـا فعلـت    ،ألن سليمان عليه السالم مل يأمر بالسحر ومل يرض به ؛)وما كَفَر سلَيمانُ(كما قال هنا 
سب لسـليمان  دست كتب السحر حتت كرسيه حىت ملا مات أُستخرج ذلك ون الشياطني ما فعلت بأنْ

يعين مبا أملوه ) لَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحروما كَفَر سلَيمانُ و(قال تعاىل  ،عليه السالم
   .يف الكتب وجعلوه مستورا مركوما ودفن حتت كرسي سليمان مث استخرج بعد موته

إبراهيم عليه السالم الذي هو إمام احلنفاء ووالد ألنبياء  كذلك اليهود والنصارى اجلميع يقول إنّ
فـاليهود يقولـون إن    ،ينسبون إبراهيم عليه السالم إليهم ،مجيعا صلوات اهللا وسالمه والرسل عليهم

يعين كان على اعتقاد اليهود املتأخر  ؛والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا ،إبراهيم كان يهوديا
علـى   يقولون أن إبراهيم كـان  ،وأحدثوا أنواعا من الباطل ،فاليهود أحدثت اعتقادات ،الذي أُحدث

كذلك النصارى ينسبون إبراهيم اخلليل  ،ذلك االعتقاد الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السالم
ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ﴿فرد اهللا جل وعال دعوى اجلميع بقوله  ،وكذلك املشركون ،إليهم

ا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكونيرِكشالْم فأبطل دعوى املشركني يف نسبة  ،]67:آل عمران[﴾ن
وأبطل دعوى النصارى يف نسبة  ،وأبطل دعوى اليهود يف نسبة باطلهم إىل إبراهيم ،باطلهم إىل إبراهيم

   .باطلهم إىل إبراهيم عليه السالم
مـا   ،ة هذا كثري يف هذه األمةا كان عليه أهل اجلاهليوهذا األمر أال وهو نسبة الباطل إىل األنبياء مل

ا للنيب لَّمن دعوى مضا ينسبواإلتيـان ألنه من أمجع عليه أنه ال جيوز  ؛�ة يف هذه األمة إال وأصحا 
إىل كأهل الضالالت واألهواء املختلفة يف هذه األمة كل ينتسب يف دينـه   ،�بدين مل يكن عليه النيب 

   :�النيب 
والصحابة كفروا مبحمد عليه الصـالة   �املنتسبون إىل النيب  حنناخلوارج أول ما خرجت قالت 

   .والسالم ألم مل يقيموا الدين الذي جاء به
، ليكون ذلك أقوى هلـا  �وهكذا كل حنلة تنسب باطلها إىل النيب  ،علت ذلكوكذلك الرافضة ف

  .كان عندهم بعض الشبه يف ما راموه وما ذهبوا إليه من املسائلوأيضا ألم 
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هم مما ذكرنا سالفا مرارا يف شرح هذه املسائل كل ينتسـب إىل  وحنوك املتكلمون والصوفية كذل
   .�النيب 

  :ونسبة الباطل إىل األنبياء يكون على طريقني
  .أن ينسب الباطل إىل األنبياء بأم فعلوه وأم اعتقدوه: الطريق األوىل

   .دينهم منأنه أن ينسب الباطل إىل األنبياء يعين إىل  :والثانية
وفعـال   اعتقادا �بعض هذه األمة نسب باطله إىل النيب وهذا هو الذي حصل يف هذه األمة فكان 

نسبوا إىل النيب عليه الصـالة   االعتقادمثل ما فعل طائفة من املتكلمني أكثرهم وأهل البدع يف مسائل 
ه الصالة والسالم كـان  علي التصوف يقولون إن النيب أهلوكذلك  ،االعتقادوالسالم كان على هذا 

بإسـناد  املعروفـة   ]الشركية[وهذا كان مشهور من بعض أسانيدهم يف لبس اخلرقة  ،على ما يفعلونه
وهذا من جنس ذلك الباطل الذي  ،فيقولون إن أول من ألبسها هو النيب عليه الصالة والسالم ،معروف

وهذا وال شك  ،عليه الصالة والسالم فعله كان عليه أهل اجلاهلية يف أم يبتدعون دينا يقولون إن النيب
هذه  ،موسوما بالصالح أو موسوما بالعلم �مما يروج ذلك الباطل عند اجلهلة إذا كان نسبه إىل النيب 

   .اجلهة األوىل
وهذا أكثر يف هذه األمة  ،عليه الصالة والسالم استنباطا مل يكن فعلهوالثانية أم ينسبوا إىل النيب 

ويكون عند بعض السلف فيها شبهة يف بعـض مسـائل    ،سائل اليت مل يظهر النص فيها متامافإنه يف امل
 ،أمساء الكفر البدعة الفسوق وما أشـبه ذلـك   ؛ومسائل األمساء ،الصفات واإلميان والقدر وحنو ذلك

قال  �ال يقولون أن النيب  ،استنباطا �هذه ينسبوا إىل النيب  ،واألحكام والوعد والوعيد وحنو ذلك
   .لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصالة والسالم وما كان عليه ،هذا نصا أو اعتقد هذا نصا

األول وطائفة ينسبون إليه عليـه   األمرب �فطائفة من ضالل هذه األمة ينسبون باطلهم إىل النيب 
   .الصالة والسالم باألمر الثاين

فقد ال خيرج يف انتسابه للكتاب  ،ق االثنني والسبعنيوهلذا كل أحد يف هذه األمة ال خيرج من الفر
وسواء يف ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ  ،فكل يقول إننا على الكتاب والسنة ،والسنة
وهلذا اعتىن أئمة اإلسالم من سلف هذه األمـة   ،فالكل يقول حنن ننتسب إىل الكتاب والسنة ،وضالال

نسبة الباطل  أال وهو اتباع سلف هذه األمة ألنّ ،اتباع الكتاب والسنةبالتنصيص على شيء زائد على 
حىت  ،نسبة الباطل إىل النيب عليه الصالة والسالم كثر يف هذه األمة جدا ،إىل األنبياء كثر يف األمة جدا



ح مسائل اجلاهليةشر  89 

عجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد إنه ال ي
وبني أن  االعتصام،ب الشاطيب رمحه اهللا يف املوافقات يف ذكر هذه املسألة وكذلك يف نوقد أط ،لتهبه حن

وأَنـذر عشـريتك   ﴿بقولـه تعـاىل    �النصارى احتجوا على املسـلمني خبصـوص بعثـة الـنيب     
بِنين حتـرمي للخمـر   أن من هذه األمة من قال إنه مل يرد يف القرآوبني أيضا  ،]214:الشعراء[﴾الْأَقْر

   .ومل حيرمها حترميا ]90:املائدة[﴾فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿وذلك ألن اهللا جل وعال قال 
فـاخلوارج غلـو يف    ،وكذلك ما استدل به اخلوارج واستدل به املرجئة يف مسائل الوعد والوعيد

وال مؤمنا وأخرجوا  االم من ليس مسلمالتكفري واملرجئة جفوا يف النصوص حىت أدخلوا يف اإلميان واإلس
   .العمل عنه

ن اهللا جل وعال ابتلى النـاس  ، وذلك ألكلٌّ يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته
فنصوص الكتاب والسنة قد  ،)28( ....الذي ال بالنيب عليه الصالة والسالم وبفهم الدين الذي جاء به 

 ،بل قد يشتبه على كثري من طلبـة العلـم   ،الراسخني يف العلم يكون بعضها يشتبه على من مل يكن من
وملا كان أحاديث النيب  ،باتباع النيب عليه الصالة والسالم فهو املوضح للشريعة جل وعال بتلى الناسفا

بل قد يكون من يبين منها اآليات وكـان يف   ،عليه الصالة والسالم لبيان القرآن ليست مبنية بكاملها
يف بيان الدين  �احتجاج الناس إىل صحابة رسول اهللا  ،الصالة والسالم ما فيه نوع اشتباه حديثه عليه

هو الَّذي أَنـزلَ  ﴿فإن اهللا جل وعال قال العلم، وهكذا حيتاج الناس إىل أهل  ،احلق ويف بيان ما يضاده
ابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيع  اتـابِهشتم ـروتلـك   ،]7:آل عمـران [﴾أُخ

فإذا كان هناك يف كالم اهللا ما هو مشتبه ال يفهمه كثري  ،املتشاات تشتبه على بعض الناس دون بعض
العلم فكالم رسـول اهللا عليـه    أهلمن وما اشتبه على طائفة يعين الذي اشتبه على طائفة  ،من الناس

 ،فاألحاديث قد يكون بينـها تعـارض   ،وهذا حصل بالفعل ،اشتباهالصالة والسالم أوىل أن يكون فيه 
وأهل  ،أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد ،وأخرى فيها ختويف ،أحاديث فيها رجاء ،اختالف هابين

جيعلون أحاديث النيب عليه الصالة والسالم بعضـها   ،العلم هم الذين حيملون بعض الكالم على بعض
ـ   ء نسبوا أباطيلهم إىل النيب عليه الصالة والسالممن أهل األهوا ،ايفسر بعض اء االسـتدالل  رمـن ج
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه «يف احلديث املشهور  وهلذا قال عليه الصالة والسالم ،باملتشاات

                                                 
  .كلمة غري مفهومة )28(
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 ،نـه مل؟ ألم اختلفوا يف الكتاب واستدلوا باملتشابه م )فاحذروهم( »الذين مسى اهللا فاحذروهم فأولئك
فكل من  ،تأييدا لباطلهم �وأحاديث من أحاديث النيب  ،دل من استدل بآيات من الكتابتاسوهكذا 

أو مبا قاله عليه الصالة والسالم أو  ،�أهل األهواء يف هذه األمة يستدل على باطله مبا كان عليه النيب 
كي يبينوا للناس تلك ل ،�ببعض نصوص الكتاب، وهلذا احتاجت األمة أعظم حاجة إىل صحابة النيب 

يف  �النصوص، فضلَّ اخلوارج أول ما ضلوا يف آيات األمساء وآيات الوعد والوعيد ويف أحاديث النيب 
فضلوا يف بيان مسألة احلكم بغري مـا أنـزل    ،ن الصحابة ما يعىن بذلكفبي ،األمساء ويف الوعد والوعيد

   .صواب يف ذلكوالصحابة رضوان اهللا عليهم بينوا هلم ال ،فكفروا ا
كان أئمة اإلسالم ينتسبون إىل هلذا  ،يف بيانه �وهكذا مل يزل الناس حمتاجون إىل صحابة رسول اهللا 

ألن النسبة إىل السنة يدخل فيها  ؛وال يكتفون بنسبتهم إىل السنة ،ينتسبون إىل السنة واجلماعة ،اجلماعة
تباعـه  أماعة فإا تلخص الطريق الذي يكون وأما السنة واجل ،كثري من أهل البدع يف مقابلة الرافضة
على طريقة اجلماعة قبل أن تظهر األهواء وقبل أن تفسد العقول وويكون معتقدوه على طريقة الصحابة 

   .والقلوب
إىل احلديث وحنو  ،إىل األثر إىل اجلماعة ،زهم منها االنتساب إىل السلفمييكذلك احتاج إىل أمساء 

يف عصور هذه األمة يف كل القرون املتقدمة وجتد  ،ق من غريهم من أهل األهواءمما مييز أهل احل ،ذلك
قد جيد من نصوص أهل العلم ما يـدل   ، بلب والسنةاإىل الكت من باطلهب أحد أن ينسب شيئا عزال ي

أهـل السـنة   و ،فيكون نسب باطله إىل النيب عليه الصالة والسالم إىل بعض أئمة أهل العلم م،لباطله
ال  ،فكذلك يكون يف كالم أهل العلم ما هو مشـتبه  ،ما هو مشتبه �كان يف كالم النيب  ان إذيقولو

رمبا جيد يف نصوص  ،فإذا كان من الناس من ليس بذي رسوخ يف العلم ،يفهمه إال أهل العلم الراسخون
   .أهل العلم ما ال يتضح املراد منه حىت نصوص أئمة أهل السنة واجلماعة

إىل عرضه على كالمه يف مواضع أخر من كـالم   ،فهمه إىل عرضه على أهل العلم وهلذا حيتاج يف
   .وهذا ال يكون إال من أهل العلم ،إىل عرضه على نصوص الكتاب والسنة ،ذلك العامل

قد  ،ال يتضح املراد منه ،فإذن الكالم املشتبه املشتبه قد يوجد يف كالم أهل العلم مبعىن يشتبه معناه
   .بل إنه موجود وكثري ،الم أهل العلميوجد هذا يف ك

هلذا اعتىن أئمة اإلسالم أئمة أهل السنة واجلماعة ببيان األصول اليت من خالفها فقد خالف الـنيب  
وها معتقد أهل السنة واجلماعة مسأصول جممع عليها وهي اليت  ،عليه الصالة والسالم وخالف صحابته
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اليت تزيل أي  ،فصنفوا مصنفات يف ذلك ،وحنو ذلك ،ين العقيدةالعقيدة السنة يعين العقيدة، الشريعة يع
سب إىل النيب عليه الصالة والسالم أو إىل بعض املتقدمةباطل ن.  

بل يف أشد احلاجة ألن تكون النسبة إىل النيب عليـه الصـالة    ؛وهكذا جتدون يف كل زمان حباجة
مل؟ ألن بعض كلمات الصحابة قد ال تكون  ،والسالم وإىل صحابته ونزيد إىل أئمة أهل السنة واجلماعة

كالم رسوله  ،وافية منقولة إلينا يف كل املسائل فنحتاج إىل فهم أئمة أهل السنة واجلماعة لفهم كالم اهللا
   .الم صحابة النيب عليه الصالة والسالمك ،�

  .وتبطل به طرق الضالالت املختلفة ،وذا يتضح الطريق النهج الصواب
لتزم طريق السنة واجلماعة وطريق أن ي. لق به من هذه اخلصلة من خصال أهل اجلاهليةتخما يفإذن 

   .أئمة اإلسالم
ومن تـبعهم   �، أال وهو صحابة رسول اهللا واتباع سلف هذه األمة ،تاب والسنةالك فإذن عندنا

ه وال خيرج عنـه  على النهج الذي ال اشتباه معواإلقتداء بأئمة أهل السنة واجلماعة الذين هم  ،بإحسان
  .إال صاحب خطأ أو صاحب هوى
فينتسبون إىل إبـراهيم عليـه    ،اجلاهلية يتناقضون يف االنتساب أهل املسألة الثامنة عشرة وهي أنّ

مجيع من تبع األنبياء هـم   ، يفوذلك كثري يف اليهود والنصارى ويف اجلميع ،السالم مع خمالفتهم لدينه
   .وهم خيالفون ما أمر به وجاء به ،بة نيب من األنبياء وإىل رسولمتناقضون من جهة أم ينتسبون نس

إمام الدعوة رمحه اهللا عقد هلا  وذلك أنّ ،تفصيلبوقد أوضحنا يف كتاب فضل اإلسالم هذه املسألة 
سب إىل احلق واهلـدى إىل الـنيب عليـه    تيف باب ما جاء عن اخلروج عن دعوى اإلسالم وأن املن ببا

 ،؛ لكان تناقضايحا، وإالّ لكان دعوىصح انتسابهإىل اإلسالم هذا يلزمه أن يكون  الصالة والسالم بل
   .مثل ما قال الشيخ هنا

كتاب والسنة وإىل ما كان عليه سلف هذه األمة مث خالف ذلـك يف  لإىل ا االنتسابإذا كان  فإذن
شبهة وتأويل يف بعض  إذا مل يكن هناك ،غري شبهة وغري تأويل فإنه يكون قد تناقض يف ذلك االنتساب

السلف وهو ليس إىل ينتسب إىل الكتاب والسنة وإىل الصحابة  االنتساب،املسائل فإنه يكون تناقض يف 
 ،ألن أهل اجلاهلية انتسـبوا إىل إبـراهيم   ؛ال تنفعه االنتسابعلى ذلك النهج يطلب غريه فإن دعوى 

   .وكان ذلك أعظم ما يفخرون به ومل ينفعهم ذلك
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تنبيه على هذه املسألة املهمة وهـي أن املنتسـب ال   ) تناقضهم يف االنتساب(لشيخ هنا ن قول اذفإ
إذا كان انتسابه صحيحا على الـدين واهلـدى    االنتساببل يشرك بصحة  االنتساب،يشرك يف جمرد 

أما إذا كان ينتسـب   ،الذي كان عليه النيب عليه الصالة والسالم فإن ذلك شرف له وهو بذلك حمق
   .لف فال تنفعه تلك النسبة مهما عال صوته اوهو خيا

وبيان أن ذلك من جنس ما كـان   ،هذا االنتساب ءوهذا فيه إبطال ملا دخل يف هذه األمة من جرا
ينتسبون إىل النيب عليه الصالة والسالم وهم خيالفونه يف أبواب االعتقاد ويف أبواب  ،عليه أهل اجلاهلية

ينتسـبون إىل   ،ينتسبون إىل الصحابة وهم خيـالفون جهـم   ،لكالعمل والسلوك واألخالق وغري ذ
وهذا كثري جدا يف كل صاحب هوى وبدعـة ال   ،القرآن وهم خيالفون ما جاء يف القرآنإىل  ؛الكتاب

 ،فيما أخرب به مـن التنـاقض   �وعصم الرسول  ،ا عصم كتابه من التناقضمنألنه إ ؛خيلو من التناقض
ا دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول اهللا عليه الصـالة  فاألمر املعصوم هو م ،وهكذا

جتده يف  ،أما غريه من الطرق فإن صاحبه البد أن يتناقض ،هذا هو السامل من التناقض ،نووالسالم أمجع
 ،وأخرى تراه ينقض بعض الشيء وخيـرج عنـها   ،مسألة حيكم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف

  .بيانه مرارا فال مزيد الكالم عليهوهذا قد تقدم 
ـ  ،املسألة التاسعة عشرة هي أم يقدحون يف بعض الصاحلني بفعل بعض املنتسبني إليهم ن وذلك م

املشركون يف النيب عليه الصالة والسالم من املنافقون ومثل ما قدح ن وم ،مثل ما قدح اليهود يف عيسى
بطل به حجة من س ما يصاحب اهلوى يتلم أنّيف ن بيوهذا ظاهر  ،الصحابة وحنو ذلك بعض جراء فعل

جاءه باهلدى وما يطريقا على مل جيد  إذا ،القدح يف األتباععن طريق وقد يكون ذلك  ،هضعف به مكان
إذا مل جيد طريقا قـدح يف   ،على أحد من أهل العلم ،على النيب عليه الصالة والسالم ؛صاحب الدعوى

وكان عند اليهود  ،عتموهذا كان يف املشركني كما مس ،تباع قدحا يف املتبوعاألتباع ليكون قدحه يف األ
فالبد األتباع ليسوا مبعصومني  ألنّ ؛ألنّ من أسهل الطرق ؛وعند النصارى وعند أصحاب كل النحالت

بل  ،بطل احلق بفعل األتباع صار ذلك نوع هوىفإذا أُ ،البد حيصل منهم قصور غلط،أن حيصل منهم 
   .وهذا جاء يف طوائف يف هذه األمة ،ى باطلهو هو

من أظهر األمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسبة كثري من الباطل إىل اإلمام أمحد رضي اهللا 
فإن احلنابلة  ،يعين الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمان ؛نوعنه بفعل بعض اجلهلة من أصحابه املتأخر

د يعين تالمذة اإلمام أمحد كانوا على عقيدته وعلى طريقته يف االعتقاد ويف اإلمام أمح زمنمثال كانوا بعد 
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وبعض طلبة العلم صار عندهم خروج عن بعد ذلك صار عند طائفة من احلنابلة من عوامهم  ،السلوك
ومـن األمثلـة    ،طريقة اإلمام أمحد يف بعض مسائل املعتقد ويف بعض مسائل السلوك يعين معاملة الناس

م مسعوا منه كلمة قاهلا يف مسجده إعلى ذلك ما فعلوه باإلمام ابن جرير رمحه اهللا تعاىل حيث الظاهرة 
وهذا ال شك أنه لن يرض عنه أئمة احلنابلة يف وقتـه   ،عليه بابه ملخالفته ]غلّقوا[حني الدرس فلحقوه و

هذا من فعـل   إنّ :قال هذه احلكاية هلذا قال ابن كثري رمحه اهللا حينما ساق ،ولن يرض عنه أهل العلم
بل بعض األقوال من التجسيم الذي كان  منهم، بعض التصرفاتمن  ،ا حصل منهمممو .احلنابلة جهال

عند بعض احلنابلة وإثبات صفات مل ترد يف النصوص الثابتة من مثل القاضي أيب يعلى وحنـو ذلـك يف   
يف عقيدة اإلمام أمحد ألجل فعـل   ونمقدح املعتزلة واألشاعرة واملتكل “إبطال تأويالت الصفات”كتابه 

عقيـدة أهـل السـنة    بل  عقيدة اإلمام أمحد، ؛قالوا إن عقيدم ،فلما فعلوا ما فعلوا ،أولئك األتباع
   .أجنبت مثل هذا واجلماعة

وال ينظر إىل من أخطأ تطبيق ذلـك   ،نظر إىل احلق الثابتهلذا نقول هاهنا إن القاعدة املقررة أنه ي
مثل بعض  ،فال ينسب خطؤه إىل ذلك الطريق احلق ،ن الناس من يكون خيطئ يف تطبيق احلقم احلق، فإنّ

إما فال جيوز أن ينسب ذلك اخلطأ إىل طريق السلف  ،املنتسبة إىل طريق السلف أخطأ يف بعض املسائل
ت من تأويل الصفات يف إثبات الصـفا  ،لت لكمثمثل ما ن م ،من جهة ،وإما يف السلوك ،يف االعتقاد

ستدل مما هو قد اُ ،عن طريق التجسيم حىت نسب هللا جل وعال حنرا وعضدا وجماري يف احللق وحنو ذلك
بعض احلنابلة كانت عنـدهم يعـين    ويف السلوك كذلك فإنّ ،عليه بعض األحاديث املوضوعة املكذوبة

اسـتهانة   -كما قال شيخ اإلسالم وغـريه –بعض املنتسبني إىل أهل السنة واجلماعة كان عندهم نوع 
ا ينسب إىل أهل السنة واجلماعة ما قرره أوائلـهم  إمنو ،نسب ألهل السنة واجلماعةببعض املسائل ال ي

  .وبينوه
ألن احلق ينظر إليه مـن   ؛هذا ال جيوزو ،يف العقيدة بفعل األتباع ؛يقدحون يف احلق ىأصحاب اهلو

يف هذا العصر بل فيما قبله حاب اهلوى بعض املغرضني أص هلذا جتد أنّ ،جهة نصوصه ال من جهة أتباعه
العقالنيني ومن الفالسفة يقدحون يف صحة نبوة النيب عليه الصالة والسالم مبا من من الفوضاويني و أي

بل إن بعض الناس  ،مبا حصل منهم من اختالف بعده من اخلالف، حصل من صحابته رضوان اهللا عليهم
ألن  ؛قدح يف ذلـك  ،األرض عن طريق دولة تقيمه وخالفةقدح يف إمكان إقامة حكم اهللا جل وعال يف 

فكيف ميكن اإلقامة  ،الصحابة اختلفوا وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوةهذا مل يكن يف الصدر األول ألن 
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ر بينهم القتل وانتشر وانتش ،مع أن الصفوة مل تستطع عمل ذلك إال يف قريب من عشرين أو ثالثني عاما
على إبطال صحة  )29( ..... اجتهادن عيستدلون ذا األمر الذي نعلم أنه كان ف ،و معروفبينهم ما ه

   .هذا الدين وإبطال احلق الذي جاء به النيب عليه الصالة والسالم
  .باإلسالم ويف إمكان تطبيقه االلتزاموهذا كثر يف مؤلفات يف هذا العصر تقدح يف 

 ،قد يكون عند بعض األتباع ما هو من اخلطـأ فإنه  ،أتباع األئمة األربعة ؛كذلك أصحاب املذاهب
وإمـا يف   ،وإمـا يف رأي  ،ذلك إما يف مقال قد يكون ،بل ما هو من الضالل ،بل ما هو من اإلجحاف

مثل اإلمام أيب  من تنقص من شأن األئمةيو ،األئمة أولئك وال جيوز أن ينسب باطل املقلدين إىل ،سلوك
ال جيـوز أن   ،من األئمة أو حنوهمأو اإلمام الشافعي أو اإلمام أمحد  حنيفة رمحه اهللا تعاىل واإلمام مالك

وهلذا  ،عند أولئك إىل األئمة وننتقص بذلك فقه األئمة وما كانوا عليهكانت تنسب تلك األخطاء اليت 
يف هذا الوقت يف شاع وهذا  “رفع املالم عن األئمة األعالم”ألف شيخ اإلسالم رمحه اهللا رسالته املعروفة 

واستدلوا فيها على بطالن أو على القدح يف بعض األئمة بـبعض أقـوال    ،بعض املؤلفات اليت رأيتها
ألم يقدحون يف بعض الصاحلني  هذا من جنس فعل أهل اجلاهلية والشك أنّ ،املتأخرين منهم أصحام

   .ا ظهر يف األتباعمب
 هادر اجليالين رمحه اهللا تعاىل وحنـو كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم املتصوفة مثل عبد الق

هؤالء أتباعهم أنشـؤوا طرقـا وضـالالت     ،من الصاحلني املعروفني مبالزمة السنة كاجلنيد وأضرام
علم  نال جيوز ألحد أن يتنقص أحد من أولئك الذي ،و إىل أولئك الصاحلنيأونسبوها إىل أولئك األئمة 

من فعل مثل هذا الفعل يشـارك   يشاركوهلذا  ،ء املتأخرينصالحهم وعلم متابعتهم من جراء فعل هؤال
  .أهل اجلاهلية

يف بعض األمصار اليوم عندهم طريقة يف الدعوة ليست الطريقة اليت  -كما يقال-بعض الوهابيني 
كان عليها اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل من أم أول مـا يبـدؤون يف دعـوم    

جـاء   ،متعلقني بفالن من النـاس الذين يقال هلم أولياء فمثال إذا وجدوا أن الصوفية  يتنقصون أولئك
لكـن خيطـؤون يف    ،وإىل نصرة العقيدة الصحيحة ،أولئك الذين هم ينتسبون إىل نصرة السنة احملمدية

نه وهذا الشك أ ،ألم يقدحون أول ما يقدحون يف ديانة ذلك امليت ويف عقيدته ؛الطريق ويف األسلوب

                                                 
  .كالم غري واضح)29(
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يتجاوز هؤالء حدهم حىت رمبا نسب البعض منها إىل الكفـر وإىل   ،حدث عدم قناعة مبا يقوله أولئكي
أم طواغيت وحنو ذلك وهي مبنية منذ مئات السنني، مرة يف هذا املسجد أحد املشـايخ  إىل الضالل و

صوفية والشـركيات  بالسنة وإنكار السلف ال وااللتزاممن السودان وتذاكرنا يف بعض مسائل التوحيد 
هناك ليست هي الطريقة  إن الطريقة اليت يفعلها بعض الناس :قال افقال يف آخر م ،والبدع وحنو ذلك

وهذا ال شك الكـالم   .هنا من جهة أم أول ما يبدؤوننا به القدح يف األولياء الذين نعظمهمتفعلها ها
 ،و صحيح النسبة إليهم وهـو خطـأ  وه ،يعين من بعض من ينسب إليهم ،الذي قاله مسعته من بعضهم

الـيت   الفجة، تلك الطريقة فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة ،هؤالء الصوفية واخلرافيني استغلوا ذلك
وهذا من جنس ما كـان   ،ليست هي الطريقة الشرعية إىل اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل

يتنقص من شاهم يف هذه األمة  ،فعل بعض املنتسبني إليهمعليه أهل اجلاهلية يف أم يتنقصون األنبياء ب
وال جيوز أن يفعل ذلك بل جيب على طالب احلق واهلدى أن ينظـر يف   ،العلماء بفعل من انتسب إليهم

ألننا جند كثريا أن من العلماء من حيضـر عنـده دروس    ،وال يقدح فيه بفعل األتباع ،كالم ذلك العامل
خيالفون املنهج الذي هو  -يعين بعض طلبة العلم-وجتد أنه  ،لزمن بعض الناسويستفيد منه وجها من ا

بل أعظم مـن   ،فال جيوز أن يقدح يف أحد من أهل العلم بفعل بعض املنتسبني إليه ،عليه من لزوم السنة
ألن  ؛وال بد هنا أن يكون تباين بني اإلسالم واملسـلمني  ،ذلك أنه قد قدح يف اإلسالم بفعل املسلمني

سالم وألن يتعلم اإلسالم يأخذه مـن  إلمن أراد أن يعرف اف ،املسلمني بفعلهم ال يدلون على اإلسالم
باإلسـالم واعتقـاد    االلتزاموال ينظر يف أفعال أهله ألنه رمبا كان يف أفعال ما يصد عن  ،معينه الصايف
   ، وهكذا ميسور، به سهل االلتزامكن التصديق وأن ممصحته وأنه 

 ،لة مهمة يف أنه ال يتنقص من أحد بفعل بعض األتباع يعين هذه من خصال أهل اجلاهليةهذه املسأف
فإن كانت على احلق واهلدى أثنينـا   ،عرف أحوالهن ،بل جيب أن ينظر إىل ذلك املتبوع ويعرف أحواله

ا مـن  وكما تعلمون أن شيخ اإلسالم ابن تيمية شرح كـثري  ،إليه رامواأنا أتباعه فيما عليه خريا وخطّ
ومن جنس ثنائه على عدي  ،كلمات القوم من جنس شرحه لكلمات فتوح الغيب لعبد القادر اجليالين

 مـا فنثين على الطاحلني إذا ثبت صالحهم وسالمة اعتقادهم وأ ،الذي تتبعه الطائفة العدوية وحنو ذلك
  .ةوذم املتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل اجلاهلي ،األتباع فيذمون

اريق السـحرة  املسألة األخرية من مسائل اجلاهلية اليت نعرضها هذه الليلة هي أم يعتقدون يف خم
العشـرون  (يقـول   ،ق أا من كرامات الصاحلنيريواعتقاد أن تلك املخا ،كرامات األولياء وينكرون
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كما نسبوه إىل سليمان وأمثاهلما من كرامات الصاحلني ونسبته إىل األنبياء ق السحرة ياعتقادهم يف خمار
  ) عليه السالم

 ،وسخرت لـه أشـياء كـثرية    ،رت له اجلن والطري وسخرت له الريحخسسليمان عليه السالم  
سب فن ،فأهل اجلاهلية ظنوا أن خماريق السحرة من جنس كرامات األولياء ،السحرة فعلوا بعض األشياء

بل جعلوها من  ،اخلوارق والشعوذة إىل األنبياءأهل فعل سب ن ،فعل السحرة إىل سليمان عليه السالم
مـن   ؛يعين جعلوا أولئك السحرة وأولئك املشعوذين وأشباههم جعلوهم مـن الصـاحلني   ؛الكرامات

  : األولياء الذين تعطى هلم الكرامة
  :نبني هذا نقول إن املخاريق واخلوارق على ثالثة أقسامول

 .خوارق أعطاها اهللا جل وعال لألنبياء  .1
 .رق أعطاها اهللا جل وعال لألولياءوخوا .2
 .خوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق األنبياءو .3

فاألوىل أال وهي املخاريق اليت جرت على يد األنبياء هذه هي اليت تسمى آيات وبراهني وبينـات  
   .ألنبياءلومعجزات 

  .والثانية هي اليت تسمى كرامات األولياء
   .مى أحوال شيطانية وشعوذة ودجل وسحروالثالثة هي اليت تس

ونـؤمن بكرامـات    :عقائدهمكما قالوا يف  ،وهلذا أهل السنة واجلماعة يؤمنون بكرامات األولياء
   )30(...خماريق السحرةفأولئك ينسبون  .األولياء

   .أمر خارق العادة يف علم أو تأثري طرأ على يدي ويل :والكرامة هي
  . جرى على يدي ويل ،يف علم أو تأثري هذا بيان النوع ،-أوالهذا –أمر خارق للعادة 

   .هو كل مؤمن تقي ليس بنيب االصطالحوالويل عند أهل السنة واجلماعة يف 
حتليله احلـالل   والتزامه؛فإذن ما جيري من اخلوارق على الذي ليس مبؤمن تقي ظاهرا ملتابعته للسنة 

ما جرى على أيدي هؤالء يعين من كان  ،على احملرمات هاءواالنتوحترميه احلرام واحملافظة على الواجبات 
قد يكون يف حقه كرامة وقد يكون حـاال   صف،وأما من مل يكن على هذا الو ،مؤمنا تقيا مسيناه كرامة

                                                 
  .انتهى الوجه األول من الشريط اخلامس)30(
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وأما إذا كان على ضد ذلك ممن كان من أهل املعاصي والبدع والفسوق والشركيات وحنـو   ،شيطانية
ألن الكرامة نعمة يعطيها  ؛أنه من قبيل املخاريق و األحوال الشيطانيةذلك فهذا الشك أن ما حيصل له 

ما جيري على أيديهم  أما السحرة واملشعوذين أشباههم فإنّو ،يعين املؤمنني املتقني ؛اهللا جل وعال أولياءه
  .من اخلوارق إمنا هو من الشياطني

عـض  بسبني من هـذه األمـة   هذه األمة من أجل مشاتها ملن سلف جرى عل يدي كثري من املنت
من مثـل مسـاع    ،من مثل الطريان يف اهلواء، دخول النار ،من مثل املشي على املاء ؛املخاريق الكثرية

فيجري علـى يـدي    ،وحنو ذلك ،وانات وحنوهايمن مثل إحياء بعض امليتني من احل ،عيدةالبت واصاأل
غر م اجلهال فجعلوا خماريق نفا ،قيخارعلى أيديهم بعض املجيري ئك الفسقة أولئك املشعوذون أو أول

وهذه الشعبة من جنس  ،وجعلوا أولئك السحرة وأولئك املشعوذين جعلوهم أولياء ،السحرة كرامات
حيث جعلت طائفة فيهم السحرة واملردة من الشياطني من أتباع سـليمان   ،كان عند أهل اجلاهلية ما

   .دهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السالمألم فعلوا السحر وكان السحر عن ؛عليه السالم
   .نكري السلف على من ظهر منه ذلك اشتدهلذا 

إذا رأيت الرجل يسري على املاء أو يطري يف اهلواء فال يغرنك حىت تزنه بالكتاب  :فقال من قال منهم
  .والسنة

وجتعلـه   -حنوه أوساحر -الشياطني قد حتمل الرجل املشعوذ  ،ألن ذلك قد يكون من فعل الشياطني
   .كما جيري بطائفة ممن نقلت األخبار عنهم .وحنو ذلك ،جتعله يطري يف اهلواءميشي على املاء أو 

   .كذلك قد جيعلون الرجل يدخل يف النار وال يضره ذلك
   .وقد جيعلون الرجل أو املرأة متشي على اجلمر وال يضرها ذلك

  .حنو ذلك وال يضره ذلكأو سكني أو قد جيعلونه يدخل يف حلقه آلة حادة 
وقد تكون مـن اهللا   ،زم بأن تلك املخاريق قد تكون أحواال شيطانيةجنألنه مل؟  ،من رآه رنّغهذا ال ي

 ،والضابط يعين الفرق بني هذا وهذا الفرق كما قال حىت تزنه بالكتاب والسنة ،جل وعال يعين كرامة
احلالل وأداء الواجبات وحترمي احملرمات وحنو فإذا كان الرجل متبع وليس مببتدع مستقيم صاحب حتليل 

سواء أكان من جهة الكشف والعلم أو من جهـة   ،فهذا ما جرى على يديه من كرامات األولياء ،ذلك
 ،مبتدع، وحنو ذلك ،مشرك ،مشعوذ ،فاجر ،وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك فاسق ،القدرة والتأثري

  .ن اخلوارقفهذا ما جيري على يديه نعلم جزما أنه م
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 ،طائفة اليوم من أصحاب الطرق جيعلون من عالمات الكرامات وصحة الطريقة اليت ينتسبون إليها
من دالئل صحة طريقة أمحد الرفاعي عندهم أن أتباعه  ،الدخول يف النار كما يفعله الرفاعية من املتصوفة

يكون صاحلا فيكون ذلك كرامة  منهم من ،يدخلون يف النار وميشون فيها وال حترق شيئا منه وال تضره
ان ليس نار طيعين تكون النار من فعل الشي ؛ومنهم وهم األكثرن من يكون ذلك من جهة الشياطني ،له

   .يضره ذلك مبساعدة الشيطان له يف ذلك ل هذا ويعرب بسرعة والخعلى احلقيقة ويد
أن من هذه األمة من جعلوا و ،لغالة يعرفون هذه املسألة بوضوحافون أحوال الصوفية ووالذين يعر
جيعل يف مصاف عبـاد اهللا   ،مبتدع، مشرك، من جعلوه يف مقام األولياء ،فاسق، فاجر ،من هو مشعوذ

ألا قد تكـون   ؛وتلك املخارق ليست بدليل ،الدليل هو جريان تلك املخاريق على أيديهم ،الصاحلني
  .والفجور ،والفسوق ،ت ألصحاب البدعبل هي أحوال شيطانية إذا كان ،أحواال شيطانية، إذا كانت

، وننبه إىل أنه األسبوع القادم إن شاء اهللا نستسـمحكم يف  نكتفي ذا القدر من بيان هذه املسائل
الدرس األسبوع القادم مثل هذه الليلة ليس عندنا درس إن شاء اهللا تعاىل، وفيما بعد نكمل إن شاء اهللا، 

  .رشدأدى إىل اخلري وعلم ووخنتم بالصالة والسالم على من ه هذا
  ]األسئلة[

الفرق بينه وبني من يقول حنن على ما  ،قول من قال إن طريقة أهل السنة واجلماعة ومعتقدهم/ 1
وال يقولـون   ،ذا الزمان كلٌّ يقول حنن على مذهب أهل السنة واجلماعةحيث إنه يف ه ،طريقة السلف

  ؟والثاين ني؛ األولما حكم القول ،على طريقة السلف
واألصل أنه ال جيوز  ،من األلفاظ الشرعية اليت هي من جنس لفظ اإلسالم أهل السنة واجلماعة لفظ

هو سماكُم الْمسلمني من قَبـلُ  ﴿ألن اهللا جل وعال قال  ؛اخلروج عن دعوى اإلسالم والتسمية بغريه
والسالم اليت مساهم اهللا جل وعال ا تبعي النيب عليه الصالة ويف هذا تسمية م ،]78:احلج[﴾وفي هذَا

كذلك جاءت تسـميتهم يف بعـض    ،أم مؤمنونا مسى اهللا جل وعال به أهل اإلميان مم ،أم املسلمون
فمن كـان   »فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعلكم بسنيت«اجلماعة  أهلنصوص السنة أم 

املشهور قوله عليه الصـالة والسـالم    الفتراقاكذلك جاء يف حديث  ،على ذلك فهو من أهل السنة
فسمي أهل الفرقة الناجية أهل  ،»اجلماعة«من هي يا رسول اهللا؟ قال : قالوا »كلها يف النار إال واحدة«

 ،السنة واجلماعة تسمية شـرعية  بأهلالتسمية  ، هم السلف الصاحل،سنة ومجاعة وهم السلف الصاحل
   .كذلك تسمية شرعية ألا هي معىن السنة واجلماعة كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف
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بل توسعوا دون االنتساب إىل السـلف  ،إىل أهل السنة واجلماعة أكثر االنتسابع الناس يف توس، 
 ،فاألشاعرة يقولون حنن أهل السـنة واجلماعـة   ،ينتسبون إىل السنة واجلماعةفصار كثري من الطوائف 

ما كان عليه صـحابة  هي ألن اجلماعة  ؛وهذا غلط منهم ،نة واجلماعةواملاتريدية يقولون حنن أهل الس
ويف رواية أخرى قال  ،ألن النيب عليه الصالة والسالم فسر الفرقة الناجية بأا اجلماعة ؛�اهللا  رسول

هذه أحاديث مشهورة وإن كانت يف بعض أسـانيدها  و ،»ما أنا عليه وأصحايبهم من كان على مثل «
   .ضعف

 واليس مأل ؛هذا غلطسمون أنفسهم أهل السنة واجلماعة كون ي االنتسابغلط منهم يف  إذن هذا
بل يف أعظم  ،ألم فارقوا طريق اجلماعة األوىل يف مسائل الصفات ؛من أهل الفرقة ماجلماعة ه أهلمن 

لصـحابة ويف  أال وهو تفسري التوحيد يف تفسري شهادة أن ال إله إال اهللا خالفوا فيها تفسري ا ،من ذلك
هلذا كان أئمة أهل السـنة   ،مسائل الصفات يف القدر ويف اإلميان ويف مسائل كثرية إذن فانتسام خطأ

واجلماعة كثريا ما ينتسبون إىل األثر وإىل احلديث إىل السلف ألم خيرجون بذلك عن الدائرة األوسع 
   .اليت أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها

اعة حـق لكـن املاتريديـة    معها راية صحيحة ألن اجلواجلماعة باألصل رفْفإذن راية أهل السنة 
هلـذا   ،لكنهم إذا قلت هلم على طريقة السلف خـالفوا  ،رة يرضون براية أهل السنة واجلماعةعواألشا

نقـول   االنتسابلكن إذا كان ثَم التباس يف  ،نقول يف األصل أن أهل السنة واجلماعة هم أهل السلف
فإنه قد يكون الرجل ينتسـب إىل   ،إىل أهل السنة واجلماعة االنتسابالسلف أخص من إىل  االنتساب

   .السنة واجلماعة وإذا أردته أن ينتسب إىل السلف مل ينتسب
مـن  ف ،ة واجلماعةإىل السن أجه لبعض املنتسبني خطإىل السلف أدق ألجل إخرا االنتسابهلذا كان 

ملعىن الصحيح وهو أم املتبعون للسلف كان إطالقه صحيحا يريد ا ا واجلماعةأطلق لفظ أهل السنة 
ويريد بذلك أنه ليس املطلوب أن يكون على منهج السلف وإمنا علـى  أما إذا أطلقها  ،وكالمه صوابا

  .قلنا إن ذلك خطأ ،منهج أهل السنة واجلماعة الذي يشمل الطوائف اليت تنتسب إىل ذلك
وبعض الناس خيطِّئ من ينتسب إىل السلف ويقول أن السلف  ،نيفهذا هو تفصيل املقام يف هذين اللفظ

 ،السلف وأهل السنة واجلماعة كلها واحد وبعضهم خيطّئ من يقول إنّ ،هم أهل السنة واجلماعة مطلقا
  .واهللا أعلم اختلفت،ولكنها من جهة التفصيل  ،والصواب هو التفصيل فإا مبعىن واحد يف األصل

  وكيف؟ ،مةهل حيصل للفاسق كرا /2
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 ، ال جيـزم بأـا كرامـة،    لكن ال جيزم بأا كرامة ،قد حيصل له كرامة بقدر ما عنده من اإلميان
ليه أن يشكر عوإمنا هي نعمة ملن حصلت له جيب  ،والكرامات ال يعتقد فيها عند أهل السنة واجلماعة

حتصل  ،ليس مبسدد اإلميانال يعتقد فيمن حصلت له ألنه قد حتصل من بعض ممن  ،اهللا جل وعال عليها
مع  ،وهلذا يقول أهل السنة إن كرامات األولياء ال تبلغ مبلغ معجزات األنبياء ،له كرامة على قد إميانه

وألن احلاجـة   ؛ألن إميام أعظم ؛لكن معجزات األنبياء أعظم ،أا من جنسها يف كوا خارق للعادة
كذلك ملن حصلت له ملـن   ،ن املسددون فهي أقل مرتبةأما كرامات األولياء الصاحلو .ملعجزام أعظم

ليس مبؤمن مسدد فاسق يعمل بعض املعاصي، قد حتصل له لكن ال جيزم بأا كرامة لكن هو إذا علـم  
  .ذلك من نفسه فإنه يشكر اهللا جل وعال عليها ويستقيم على الطريق

ض التقوى فإن عنـده بعـض   هلذا كل من عنده بعض اإلميان وبع ،نقول اإلميان والتقوى تتفاضل
ية من واليـة  البل كل مؤمن تقي له نصيب من الو ،الوالية، الويل ليس هو املؤمن الكامل املتقي الكامل

  .اهللا له بقدر ما عنده من اإلميان والتقوى
هل احملـذر يقـع يف    ،ب ملا آل إليه األمر من التعصبمذهوالتر من التقليد هل من حيذّ: يقول /3

  اجلاهلية؟ أهلمشاة 
ومن التقليـد   ،العلم حيذر من التعصب أهللكن الذي حيذر منه  ،ال أماهللا أعلم هل يقع يف املتبعة 

وأما التعصب لذلك مبعىن  ،ب فال ينكرمذهأما جنس التقليد والت ،الذي فيه ظهور احلجة وخمالفة ذلك
أهل العلم و الذي جاء كالم تقدمي قول إمام على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة هذا الذي يذم وه

  .كثريا يف إبطاله
وهو قـول  ربعة عقيدة وشريعة ومنهاج وأخالق، أ :اإلسالم أساسما صحة قول القائل : يقول /4

  ؟]48:املائدة[﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا﴿منتشر جدا ويستدل له بقوله تعاىل 
فينبغي للمنتخب لقوله أن ينظـر   ،ه ينظر فيها املقسم إىل جهاتاألشياء هذالتقاسيم اليت تقسم فيها 

ويقسـم  , ما واعية شيئا ما تارة يقسم من جهة, ألن التقسيمات باعتبارات ،مإىل اجلهة اليت ألجلها قس
وهلذا أصحاب التقاسيم ينبغي ملن ينظر يف تقاسيمهم أن ينظر إليها من جهة مـا  , اآلخر من جهة أخرى

ونقسـم  , فإن نقسم مثال الشرك إىل أكرب وأصغر باعتبـار  ،لذي رعاه يف ذلك التقسيمهو االعتبار ا
وكل من هذه  ،ونقسم الشرك باعتبار ثالث إىل أكرب وأصغر وخفي, الشرك باعتبار آخر إىل ظاهر جلي

لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم  ،ل التقسيمات صحيحةكف ،التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم
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ل؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاين؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا الذي جيـب  األو
  .ألنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم ؛على الناظر أن يرعاه

هذا ينظر يف األمـر الـذي    ،هلذا نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخالق
   .رعاه

مـا يصـار    ؛واملنهاج ما ينهج .ن جهة أنه جعل العقيدة مبعىن ما يعتقدفإن كان التقسيم فين يعين م
األخالق مبعـىن   .الشريعة مبعىن األحكام .وحنو ذلك الدعوة ،ليه مسائل السلوك مسائل األمر والنهيع

   .فهذا تقسيم صحيح ،السلوك
أو  ،ل يف املنـهاج أو العقيدة ال تـدخ  ،وإن أراد بالتقسيم أن املنهاج ال ميكن أن يدخل يف العقيدة

عقيـدة أهـل    ،ألن العقيدة ؛واألخالق ال تدخل يف العقيدة فهذا غلط ،األخالق ال تدخل يف الشريعة
تشمل املنهاج يعين أبواب األمـر والنـهي والطاعـة     ،االعتقادالسنة واجلماعة تشمل املنهاج، تشمل 

يدة شيخ اإلسالم يف الواسطية ذكر والعق ،خالقوتشمل األ ،يف اخلالفات وحنو ذلك واالعتقادواإلمامة 
وأهل : األخالق، مثل ما قال وذكر ،وذكر املنهاج بعده االعتقادذكر فيها أوال  ،فيها هذه الثالثة أشياء

إذا كان كذلك  ،فهااالسنة واجلماعة يأمرون مبكارم األخالق ومعاليها وينهون عن قبيح األخالق وسفس
يدة واملنهاج من العقيدة هذا ن خطأ إذا أراد إخراج األخالق من العقالثاين يكو االعتبارفهذا القول ذا 

   .غلط
 ،جريمثل ما فعل اآلمسوها شريعة  االعتقادكذلك تقسيم الشريعة والعقيدة أهل السنة مسوا كتب 

 ،بعضها يدل على بعـض  ،مترادفة من جهة ماهي فإذن هذه األلفاظ  ،مسى كتابه يف االعتقاد الشريعة
الشك  فهذا اآلخرأما إذا كان يريد أن كل لفظ خيالف  ،ل إذا كان التقسيم يريد اإليضاحلكن قد يفص

  .أنه خطأ
مث إذا قامت مجاعة تركـز   ،ما هي األدلة اليت تقوم عليها تكوين اجلماعات اخلاصة: هذا يقول /5

ن اجلماعـات  وهل يصح أن نقول إ اجلماعة اخلاصة ؟ ا اسمعلى تقسيم معني يف األمة فهل ينطبق عليه
  يكمل بعضها بعضا؟

السنة، ال جيـوز أن تقـوم    أهلكأصل عند  ،أوال يف الدولة اإلسالمية ال جيوز أن تقوم مجاعة سرية
  .على اإلمام افتئاتألن هذا فيه  ؛مجاعة سرية هلا أهداف خاصة سرية
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وة، للخـري ؛ التجمع للدعقرون باجلماعة مبعىن التجمعمن جهة أخرى فإن أهل السنة واجلماعة ي، 
 ائتالفويكون فيه  ،جتمعا مشروعا يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة ،وللهدى والصالح ،ألمر والنهيل

ع من أهل وهذه هي أصول دعوة كل من جتم ،يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم ،وي أمروال يكون فيه 
   .السنة واجلماعة يف قدمي الزمان ويف احلديث

أال وهو  ،يتكلم عن اجلماعة يف كثري من املواضع ويعين ا التجمع املشروعشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ملا أرسل معاذا وصاحبه إىل  �وهذا هو الذي جاء يف النص ألن النيب  ،ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون

أصال لكل من اجتمعوا على الدعوة أن يكـون بينـهم   كان هذا ف »تطاوعا وال ختتلفا«اليمن فقال له 
أما الطاعة مبعىن أن يكون التابع مطيعا ملن فوقع طاعة املأمور لألمري فهذا ال جيـوز يف دولـة    ،تطاوع

ا اإلسالم، ألن هذه طاعة خاصة مل تأت ـ وإمنا جاء يف النصوص بالطاعة يف ال ،النصوص فر ألجـل  س
لم والبيعـة لـه   أما يف احلضر واإلقامة فإذا كان ويل األمر الشرعي قائم موجود مس ،احلاجة إىل ذلك

لكن يكون هناك تطاوع كذلك من جهة  ،منعقدة فال جيوز أن تكون طاعة مستقلة يف احلضر دون طاعته
م يستدلون مبقاالت ؤلفاوهؤالء كما رأيت يف بعض م ،التنظيم يعين بعض اجلماعات تتجمع على تنظيم

ومـا   انظاماإلسالم رمحه اهللا ذكر فإن شيخ هم مل يفهموا  ،الم ابن تيمية وغريه من أهل العلمشيخ اإلس
التنظيم مبعىن تكوين رأس للحزب يطاع ومن  ،يعىن به النظام ومل يذكر التنظيم ألن التنظيم هذا حادث

حتته تبلغ هلم األشياء كما حيصل من طاعة اإلمام هذا ال شك أنه ال جيوز وال يدل عليه كـالم شـيخ   
  .اإلسالم ابن تيمية وال على غريه

 مبعـىن ماعـة  اجلن القول يف هذه املسألة وهي تكوين اجلماعة اخلاصة أنه جيوز أن تكو إذن حتقيق
نذهب إىل فـالن   ،ننصح ،نقرأ ،نتواصى ونتآخى ،عشرة ،أربعة ،ثالثة ،التجمع على اخلري واهلدى اثنني

أصـول   وهذه هي ،بيننا نظام وليس عندنا تنظيم ،لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة ،ندعوا وحنو ذلك
   .وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات اخلارجني عن مسمى اإلسالم ،الدعوة الناجحة

  ]هنا سئل على الدول غري اإلسالمية سؤال صوته غري واضح فأجاب[
جيوز أن يقوم جتمع حمل اجتهاد إذا كانت غري إسالمية جيوز أن يكون ذلك لكن ليس على شكل حزيب، 

املعروف عند األحزاب الشـيوعية  ك حزيب ولكن ليس على شكل ،بينهمفيه أمر وي وحنو ذلك فيما 
  .وحنوها
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 ،ألنه خيتلف على حسب الدولة والوضع فيها اجتهادعلى كل حال يف دولة غري دولة اإلسالم حمل 
  .فهي حمل اجتهاد ال يطلق القول فيها

 بالنظر إىل مناهجها يقدح بعض طلبة العلم ببعض اجلماعات للنظر إىل أخطاء أتباعها ال: يقول /6
  فهل هذا من اإلنصاف ؟

اجلاهلية إذا كان يقدح يف مجاعة ما أو بفئة ما بفعـل بعـض   أهل أن هذا من جنس فعل : اجلواب
دون النظر فيما هم عليه، هذا من جنس فعل أهل اجلاهلية لكن شك أن  ،األتباع دون النظر يف املنهج

يف املناهج فإذا كان صوابا كان من اتبع تلك املنـاهج   ،جاملنها هذا مذموم والواجب النظر يف األصل
  .هدىطأ كان التابع واملتبوع على غري وخالف فيها يكون هو املخطئ وإن كانت تلك خ

  :هناك من يقول املخاريق أربعة أقسام : هذا آخر سؤال، يقول /7
  .املعجزة لألنبياء

  .والكرامة لألولياء
  .عوذينواألحوال الشيطانية للسحرة واملش

  والرابعة الفراسة لألذكياء؟
السنة واجلماعة من جنس الكرامات، كرامات األولياء فهي داخلـة   أهلأما الفراسة عند : اجلواب

هلذا يذكرون أبواب الفراسة اإلميانية وأنواع الفراسة الثالثة يذكروا حتت أبـواب كرامـات    ،حتتها
  .هي من أقسام الكراماتفهي عندهم ليست قسما رابعا وإمنا  ،األولياء

  )31(وصلى اهللا على سيدنا حممد ،أسأل اهللا جل وعال يل ولكم االنتفاع واهلدى والسداد
  ]املنت[

ا وأنفة فـأنزل اهللا  ترك الدخول يف احلق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكرب) املسألة الرابعة والعشرون(
  .اآليات] 52:نعاماأل[﴾ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم﴿تعاىل 
لَو كَانَ خيرا مـا  ﴿بسبق الضعفاء كقوله االستدالل له على بطالنه ) املسألة اخلامسة والعشرون(

ها إِلَيقُونب11:األحقاف[﴾س[.  
  .حتريف كتاب اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) املسألة السادسة والعشرون(

                                                 
  .انتهى الشريط اخلامس )31(
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فَويلٌ للَّذين يكْتبـونَ  ﴿الباطلة ونسبتها إىل اهللا كقوله تصنيف الكتب ) املسألة السابعة والعشرون(
اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتاآلية]79:البقرة[﴾الْك.  

قَالُوا نؤمن بِمـا  ﴿أم ال يقبلون من احلق إال الذي مع طائفتهم كقوله ) املسألة الثامنة والعشرون(
  ]91:البقرة[﴾علَينا أُنزِلَ

  ]الشرح[
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .داه
   .اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمال صاحلا وقلبا خاشعا وعينا دامعة

  .صراط مستقيماللهم اهدنا فيما اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك دي من تشاء إىل 
   .ممن آمن حق اإلميان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق اجعلنااللهم 

ويطلبون به ما عند إنـك ويل ذلـك وإنـك    اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك 
  .مسؤول

  .ما توجهنانفسنا طرفة عني فيما تقلبنا وأيناللهم ال تكلنا أل
  :أما بعد

يعين اخلصال اليت كان عليها أهل اجلاهلية من املسـائل املهمـة    ؛ئل اجلاهليةفهذه املسائل من مسا
املسألة الرابعـة  (فذكر املسألة الرابعة والعشرين قال  ،يف هذا الزمان ومن قبلهيف ذلك لكثرة الواقعني 

ترك الدخول يف احلـق إذا سـبقهم إليـه     -أهل اجلاهلية ومن مسائلهميعين من خصال - والعشرون
الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيـدونَ   طْردولَا ت﴿ اء تكربا وأنفة فأنزل اهللا جل وعال قولهالضعف
ههجئمة يف الكبار فيهم مـن ذوي  وهذه اخلصلة من خصال أهل اجلاهلية كانت قا )]52:األنعام[﴾و
ومن كبار اجلاهلية يف األمم , كبار جاهلي العربمن  ،سةئاوذوي الر ،وذي الشرف ،وذي املال, اجلاه

   .األخرى من اليهود والنصارى وغريهم
أو ألجل عقله يف فئته فإنه يدخل  ،أو ألجل علمه ،جاههألجل  إما فإن املرء إذا كان مقدما مرفوعا

   .-والعياذ باهللا- إليه الشيطان من هذه اجلهة وينفخ فيه حىت جيعله متكربا على احلق
وهذه اآلية  ،)ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه( قول اهللا جل وعالوذكر 

اجعل لنا جملسا   �:ذكر املفسرون يف سبب نزوهلا عدة روايات جمملها أن املشركني قالوا لرسول اهللا 
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كر يف بعض الروايات وسلمان،وذُ, ابخبابا وبالال وصهي: نيعنو .ال جنلس مع هؤالء األعبد ،نا بهختص 
رسـول اهللا   فمالَ, اجعل لنا جملسا ختصنا به, جملسا ختصنا به, ولكن هذا ليس جبيد ألن هذه اآلية مكية

� فأنزل اهللا جل وعال  ،بذلك إىل ذلك بقلبه وهم)و اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرلَا تو ـيشالْع(، 
وإمنا هم  ،هلم طردفهو مل يقع منه  وإالّ ،ة والسالمبه عليه الصال يعين ما هم )ولَا تطْرد الَّذين(وقوله هنا 

وكان ذلك مـن   ،ليسوا كأولئك يف الشرف واجلاه والرفعةهم بأن خيص أولئك من بني املؤمنني الذين 
ر، كبار اجلاه، ذوو نفوذ أولئك كبار القد وأنّ ،سالم أولئكرسول اهللا عليه الصالة والسالم طمعا يف إ

قبل شرطهم بأن خيصهم ويستنكف ويطرد أولئك ف ،يف هدايتهم �فطمع رسول اهللا  ،وذوو أمر مطاع
   .فأنزل اهللا جل وعال هذه اآلية ،النفر املؤمنني الذين ليسوا كأولئك يف اجلاه والرفعة والرئاسة وحنو ذلك

أولئـك   ، مـن أنّ منه استدالل الشيخ رمحـه اهللا تعـاىل   ظاهر ،ر يف سبب الرتولكوهذا الذي ذُ
التكرب عن أن  �من احلضور إىل جملس رسول اهللا  ماملشركني كانوا يرغبون يف استماع احلق وكن منعه

أو حنـو ذلـك، فكرهـوا أن    لذين كانوا إما فقراء وإما موايل، عبيدشركوا أولئك النفر املؤمنني اي ،
أولئك حىت إنه ذُكـر أن  يكون فيه و �وكرهوا أن حيضروا عند رسول اهللا  ،كوهم يف جمالسهميشار

هذا يدل على مـا يف  تعرف به العرب مفضلنا،  .نااجعل لنا جملسا تعرف به العرب مفضل :بعضهم قال
وهلذا , نال يكون مع املتكربي, واحلق إمنا يكون مع الذين مييلون له, داخل صدورهم من التكرب واألنفة

لَأَسمعهم ولَو أَسـمعهم   )32(]ولَو علم اللَّه فيهِم خيرا[﴿قال جل وعال ،أولئك ال ينفع فيهم مثل هذا
لو شاء اهللا جل وعال ألمسعهم ولو أمسعهم احلق أهل الكتاب، يعين ] 23:األنفال[﴾لَتولَّوا وهم معرِضونَ

ولكنهم ينسلخون عنـه   ،ألم يعلمون احلق )لَتولَّوا وهم معرِضونَ( ،فع بهواهلدى كما يسمعه من ينت
وهذا الذي منع كثريا من اجلاهليني من كبار قريش من الدخول يف اإلسالم، تعرفون كلمة  ،تكربا وأنفة

دقنا، حىت تنازعنا حنن وبين هاشم الشرف، فقالوا فتصدقوا وتص: حيث قال ،أيب جهل املشهورة يف ذلك
قالوا منا رسول يأتيه الوحي من السماء وليس وحنروا وحنرنا، وبذلوا وبذلنا حىت إذا كنا كفرسي رهان 

ومنعهم الـدخول يف   ،هذا يدل على أن أولئك تركوا قبول احلق .أحد، ال واهللا ال نؤمن به أبدا منكم
أقبل على أولئك النفر تكربا منعهم من ذلك أن يكون النيب عليه الصالة والسالم  ،احلق سبق الضعفاء

   .منهم وأنفة

                                                 
  .لو شاء اهللا جل وعال: الشيخ حفظه اهللا قال )32(
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بع هذا النيب األمـي  نتويقولون كيف  ،كان فيهم ذلك وكانوا خيفون احلق ، اليهودكذلك اليهود
وهذا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف بيان سبب  ،نخسر مالنا وخنسر جاهنا وخنسر ما يبذله لنا ذووا األموالف

  .عليهمل لكتب وتبديلهم املرتَّاتبديلهم 
وهذا دخل ووجد يف هذه األمـة   ،هذه اخلصلة كما رأيتم، هذه سببها ما يقع يف النفوس من التكرب

جد يف هذه األمة املنتسـبني إىل  و، »لتتبعن سنن من كان قبلكم«كما قال النيب عليه الصالة والسالم 
كل أولئك الذين  أنْ رب واألنفةمن قبول احلق التك  إىل اإلسالم، فكثريا منهم منعهاإلسالم قبل املتمسكني

أولئك الكبار يكون سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا يف احلق ويكون ذلك الكبار تابعني، 
الحقني، والكبار وذوو اجلاه وذوو السمعة وذوو الرئاسة دائما حيبون أن يكونوا هم الذين يتقـدمون  

مهتهم ملا جعـل اهللا جـل    فإنّ ،ري احلق ويف غري اهلدىهم الذين يسبقون ولو كان سبقهم يف غ ،الناس
وهذا ظاهر يف كثري  ،وعال يف قلوم من الضالل ومن ترك اهلدى لو كان ذلك يف غري الصواب سلكوه

ملا أوتوه  ،شرف ذووا رفعةخوا للحق ألم يعتقدون أم ذووا مة البدع يف اإلسالم، فإم مل يرذمن أئ
فكيف مييلون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسموم أهل الظـاهر   ،فهم ، ملا أوتوه منمن عقول

نباهـة وال  بذوي متنوعة تؤول مجيعا وجتتمع مجيعا يف أم ليسوا  بأمساءويسموم  ،ويسموم حشوية
   .بذوي عقول

 ولكنـه البدع كان كثريا منهم يعلم احلـق   أهلفإذن أولئك الذين كانوا من الكبار يف اإلسالم من 
ضـعيفة  يصعب عليه أن يتركه لذوي عقـول   ،ه من املرتلة والرفعةلَ ه من أجل مايصعب عليه أن يتركَ

تـراه يف   وال ،وال يكون متبوعا ،يكون مبجال وال ،وال يكون مرفوعا ،مدقي وهذا جير إىل أنه ال ،عنده
 ،م تقوى وخري من اهللا جل وعالعهومل يكن م ،كثري ممن أبتلي بإتباع الناس هلم إذ مل يكن معهم إنصاف

ـ  ،أن يقبلوا احلـق  على يصدهم كثرة من يتبعهم ،مهمظيصدهم كثرة من يع ،فإنه يصدهم األتباع ن إف
مث كان السبيل يف قبول احلق والرضوخ لـه أن   ،إذا وجدت من يعظمها ،النفس إذا وجدت من يتبعها

ير يف الـذين ركبـوا   ثُوهذا كَ ،تقبل ذلك ترك رفعه فإنه يصعب جدا من النفوس أنترك تعظيمه أن ي
  .أينما توجهت وجدت ذلك ،هواهم يف هذه األمة يف أصناف شىت كثرية

 ،هلم نصيب يف مشاة اجلـاهليني يف ذلـك   فإنهفإذن كل من مل يقبل احلق ألجل التكرب واألنفة  
م أخص لصاحب وهذا يدل على أن ترك قبول احلق ألجل سبق الضعفاء أو ألجل تقدمهم أو ألجل أ
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بل قد يكون خمرجا من امللة إذا كان فيه عدم قبول أصـل   ،من الكبائر -والعياذ باهللا– هذاالدعوة فإن 
  .مثل ما حيصل من كبار علماء املشركني يف هذه األزمان املتأخرة ،الدين

ـ  يسمونالذين  من ومن األمثلة يف ذلك اليت ذكرها بعض من هلم صدارة وهلم رفعة ذا بعلماء ه
الوقت يكونون معظمني من وجد، ممن هم معظمني للشركيات معظمني لألضرحة واملوتى وحنو ذلـك،  

وهو من كبـار علمـاء    ،حيث جرى بيين وبينه حديث ومناقشة حول أهل اإلسالم والتوحيد والشرك
يأيت إليه، مث زق فال تقطعه عمن أنه قال هذا سبيل من سبل الر ،فكان مما قال يف بيان حقيقة األمر ،بلده

، ولكن كمـا  ولكن التكفري صعب، كون مبتدعة نعم ،نعم الذي تقول حق -هو تويف اآلن–قال نصه 
  .قال أترك الناس تعيش

هـذا   ،وهذا ألنه معظم يف طائفته، صعب أن يترك ويسحب منه كل ما اكتسبه يف حياته الطويلة
يصعب عليـه  ف ،الكهولة وحنو ذلكصعب على النفوس خاصة يف أنفس كبار السن، يعين من دخل يف 

  .نفسيا هذا
فإذن نستفيد من هذا أن هذه اخلصلة من خصال أهل اجلاهلية كثرية تأملـها   ،إذا تبني لك ذلك

يف حنو ذلك، هذه  ،يف امللوك، يف األمراء ،يف الرؤساء يف ذوي الترف، ،يف األغنياء ،جتدها يف هذه األمة
الدخول  صون احلق ألجل من اتبعهم ويرفضونفإم تراهم يتنقّ ،موجودة فيهم إال ما شاء اهللا جل وعال

  .فيه ألجل حال من دخل فيه
على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلـوا   ،أيضا ننبه إىل أن على أهل الدعوة، على الدعاة

يقطنون مع  ف وذوي الرفعة إال إذا كان أولئكلتفات إىل ذوي الشروأن يتركوا اال ،على اهللا جل وعال
هذا  فإنّ ،أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه اهللا جل وعال ،غريهم ويقبلون مع غريهم

ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ﴿من الذي ى عنه النيب عليه الصالة والسالم قال جل وعال يف سورة األنعام 
ونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبرهه52:األنعام[﴾ج[م أهل اإلخالص أهل طمع فيما عند اهللا جل ، نبه أ

أن يطرد  �وهذا فيه تنبيه إىل أن أولئك الذين هم رسول اهللا  ،وعال ال يريدون إال وجه اهللا جل وعال
ما ﴿هلم مقاصد أخر يف ذلك، قال جل وعال  ال يريدون وجه اهللا جل وعال، أنههؤالء من أجلهم أم 

ع         ـنكُـونَ مفَت مهدطْـرٍء فَتـيش ـنم هِملَـيع ـابِكسح ـنا ممٍء ويش نم ابِهِمسح نم كلَي
نيموكذلك قال جل وعال يف سورة الكهـف   ،وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك، ]52:األنعام[﴾الظَّال

﴿ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصـةَ  وزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ



 108  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

ن فدخول يعين تريد التزي) ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا(قال املفسرون يف قوله ، ]28:الكهف[﴾الْحياة الدنيا
   .أولئك والسة أولئك

وإذا كان  ،فعلى الدعاة أن يكون مههم إيصال احلق ،يف قلوب كثريين وهذه خصلة نفسية تدخل
خلواطر بعـض ذوي الشـرف    هناك يف إيصال احلق فيه شيء من ترك ما أمرنا اهللا جل وعال به رعايةً

إال إذا كان ثَـم   ،ال يقبل طالب العلم، ال يقبل العامل بذلك ،فال يقبل الداعية ،وذوي اجلاه وحنو ذلك
هذا له حـال   ،كما كان النيب عليه الصالة والسالم يفعل يف املدينة مع رؤساء الوفود ،ةمصلحة راجح
ن ال جيلس مع أولئك، مع هؤالء، وأن يكون هلـم  أشترط على صاحب الدعوة أو العامل آخر، أما أن ي

  .هذا هو الذي ى عنه النيب عليه الصالة والسالمجملس مع اخلاصة من ذوي الشرف، ف
على بطالن احلق، يستدلون على يعين ليت تليها أم يستدلون على بطالن ما جاء به النيب املسألة ا

، هـذه املسـألة مسـألة    ]11:األحقاف[﴾لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه﴿بطالنه سبق الضعفاء كقوله 
   .على بطالن احلق ففي األوىل طلب ذلك ويف الثانية يستدلون ،استدالل واملسألة األوىل مسألة طلب

أولئك  ،أولئك األعبد ،األوىل يريدون مساع احلق ولكنهم طلبوا أن ال يكون معهم أولئك الضعفاء
ويلحقهم شيء  ،ألم يلحقهم نقص ؛الذين ليسوا من ذوي اجلاه ومن ذوي الشرف ومن ذوي الرفعة

   .من التعيري إذا جلسوا يف جملس فيه أولئك األعبد واجلميع على حد سواء
استدالل على بطالنه يعين  -نوأعين املسألة اخلامسة والعشر-قال رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة 

على بطالن احلق بسبق الضعفاء، يستدلون على بطالنه بسبق الضعفاء كما قال جل وعـال يف سـورة   
، قوله هنـا  ]11:األحقاف[﴾سبقُونا إِلَيه وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما﴿األحقاف 

يعين وقـال  ) عن(الالم هنا مبعىن ) وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا(يعين عن الذين آمنوا ) للَّذين آمنوا(
ه فَسيقُولُونَ وإِذْ لَم يهتدوا بِ﴿الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خريا ما سبقونا إليه، قال جل وعال 

ميقَد ذَا إِفْكفهم استدلوا على بطالن ما جاء به النيب عليه الصالة والسالم بسبق ]11:األحقاف[﴾ه ،
   .الضعفاء

ألنه إمنا أخذه الذين ليس هلم  ؛وهذه املسألة غري املسألة اليت مرت معنا أم يستدلون على بطالنه
بـادي  ﴿حيث استدل على ذلك بقوله تعاىل يف سورة هود  ،ملا سبق من املسائل ظوليس هلم ح ،عقول
هنا يستدلون على الـبطالن بسـبق    ،غري فهممن غري تدبر ومن وأولئك دخلوا  ،]27:هود[﴾الرأْيِ

هذا دليل على أنه  ،كوم سبقوا ،هؤالء، فهؤالء كوم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم
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مـن  خذه ذووا العقول وأخذه ذووا الشرف وأخذه ذووا الفهم من املأل ليس حبق، ألنه لو كان حقا أل
  .الكبار

على  االستداللبيهة باملسألة اليت سلفت من قبل لكن هذه يف شوهي  ،هذه املسألة واضحة املعىن
بق وتلك ليست استدالال بالسبق وإمنا استدالل حبال الضعفاءالبطالن بالس.  

  )تاب اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمونالسادسة والعشرون حترف ك(قال 
وهـذا   ،هذه اخلصلة اليت هي حتريف كتاب اهللا من بعد ما عقلوه هي يف اليهود يف بين إسـرائيل 

 �الـنيب   اصفة واضحة جلية فلمـا رأو  ،يف التوراة �التحريف للكتاب عي أم وجدوا صفة النيب 
فَلَما جاَءهم ﴿ ،من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا ،وأنه هو نيب األميني ،عرفوا أنه هو املدعو
وا بِهفُوا كَفَررا عفسأل  ،أنه ربعة أكحل العينني جعد الشعر �، وكان من صفة النيب ]89:البقرة[﴾م

جنـد صـفته يف    :قالوا ؟النيب األمي الذي خيرج ،�اليهود املشركون يف مكة ما جتدون يف صفة النيب 
 ،غري الوصف الذي جاء يف التـوراة بفوصفوه  ،أو حنو ذلك .يل أزرق العينني سائل الشعركتابنا أنه طو

، من بعد ما ه، يعين من بعد ما عرفو)33(أم حرفوا كتاب اهللا من بعد ما عقلوهفحرفوا وهذا معىن قوله 
تاب يعرِفُونـه كَمـا   الَّذين آتيناهم الْك﴿فهموه، كما قال جل وعال يف اآلية األخرى يف سورة البقرة 

 �، يعرفون النيب ]146:البقرة[﴾منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ )34(]فَرِيقًا[يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ 
الَّـذين  (ولكنهم كتموا احلق  ،ويعرفون أن ما أنزل إليه حق كما يعرفون أبناءهم ال يلتبس عليهم ذلك

نيلَآتعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهنإِنَّ فَرِيقًا مو ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك مونَاهوهذا ظاهر  ،)م
  .عىن حتريفهم لكتاب اهللاميف 

م أما من يبق فـإ  ،هذه اخلصلة يف اليهود تبعها أنواع من التحاريف وسبقها أنواع من التحريف
فإن حتريـف   ،يعين الذي أنزل عليهم، حرفوا تارة حبذف بعض ما جاء فيه ؛حرفوا كتاب اهللا جل وعال

  :التوراة واإلجنيل ألهل العلم فيها مذاهب
ما حرفوا التوراة مبعىن أزالوا األلفـاظ   موأ دون اللفظ، منهم من يرى أن التحريف يف املعىن� 
شيخ اإلسالم  ]يرمي[ هذا املعىنإىل و ،فوها من جهة املعىن والتفسريوإمنا حر ،ا بعضا وحموا بعضاووترك

يقول إن التحريف إمنا هو حتريف املعىن، أما التوراة فإم مل يغريوا  ،ابن تيمية يف سلف له من أهل العلم
                                                 

)33(
  ].75:البقرة[﴾علَمونَيسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم ياآلية هي ﴿ 

  .كثريا: الشيخ حفظه اهللا قال)34(
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كتـاب  «وقال للنيب عليه الصالة والسالم  ،ألفاظها كما يستدل على ذلك بقصة اليهود بني الذين زنيا
فـأتوا بـالتوراة    ،أا يف التوراة �وراموا أن يغري حىت أتى عبد اهللا بن سالم فأخرب النيب  »هللا الرجما

مره فلريفع يده فإن اآليـة   :فقال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه ،فوضعوا أصابعهم على هذا املوضع
  .ه عبد اهللا بن سالمب فرفع يده فوجدها كما أخرب .حتته

ىن وهذا مـن فعـل   كتم للحق حتريف يف امل هولكن ،لتحريف ليس حتريفا يف اللفظهذا نوع من ا
  .هلذا كان شيخ اإلسالم يرى أن التحريف كان يف املعىن ،األحبار
بزيادة ونقصان وزادوا أشياء وتركوا  اظفوقال آخرون من أهل العلم إن التحريف كان يف األل�

  .أشياء وحذفوا أشياء
أن التحريف الذي حصل يف التوراة جيمـع   -ل الصحيح فيما يظهروهو القو-وقال آخرون �
زادوا يف التوراة أشياء من أقوال أهل العلم  ،للمعىن حتريفومنه ما منه ما هو حتريف لأللفاظ  ،األمرين

جعلوا فيها  ،صيل حىت جعلت من كالم اهللاأوزادوا فيها أشياء هي من قبيل الت ،فيه من أقوال أحبارهم
زادها علماؤهم حىت جعلت  ؛جعلوا فيه أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوها ،قصصا طواال
 ،حتريـف بـاملعىن   ،ومنه ما هو حتريف باملعىن الذي حصل من كتب املتقدمة نوع حتريف من التوراة، 

ا مـنهم  وإِنَّ فَرِيقً﴿حتريف يف املعىن بأن يفسر الكالم الذي جاء على غري ما يعلمون تفسريه كما قال 
حيذفون،  ،ومنه ما هو حتريف يف اللفظ يزيدون وينقصون ،]136:البقرة[﴾لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

  . يضعون أشياء زائدة
ألن التحريف مبعىن احلـذف واضـح    ؛وهذا جيمع القولني السابقني وهو الظاهر وهو الصواب

 ،نسب على أا مرتلة من عند اهللا جل وعالياء ال ميكن أن تموجود، ففي التوراة أشياء ويف اإلجنيل أش
فيها أشياء ال يصح وال جيوز أن تنسب هللا  ،زىن والعياذ باهللالىن واخلفيها أشياء شركية فيها أشياء فيها 

كذلك فيها أشياء من كالم علمائهم واضحة، حيث فيها مثال يف التوراة قال موسى وقـال   ،جل وعال
يد فيهـا  وهذا ظاهر ألنه زِ ،وكذلك يف اإلجنيل ،ا نسبة أقوال ملن بعد موسى عليه السالمبل فيه ،فالن

  .كذلك حتريف املعىن ألم فسروها بغري تفسريها ،ونقص
هـتني  اجلهذا الذي حصل ألولئك من جهة حتريف املعىن وحتريف اللفظ مل حيصل هلذه األمـة يف  

، الذكر ]9:احلجر[﴾ا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِن﴿وذلك ألن القرآن حمفوظ قال جل وعال 
أو ينقص، حفظه اهللا جل وعال من التحريف والتبديل ألنه أن يزاد فيه هو القرآن حفظه اهللا جل وعال 
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تطرق وملا كان القرآن حمفوظا مل ي ،ال دين بعد دين اإلسالم، وال رسول بعد حممد عليه الصالة والسالم
وهذا هو الذي شابه فيه هـذه   ،التحريف يف معناه ،وإمنا كان التحريف يف تأويله ،إليه حتريف يف لفظه

ولكنهم حيرفون  ،فإم يعلمون أنه من احلق كذا وكذا مما جاء يف القرآن وجاءت به السنة ،األمة اليهود
وهذا هو الكثري  ،تنصر مذاهبهموعما دل عليه إىل أقوال أخرى  ،ذلك ويصرفونه عن عانيه الالئقة به

وكل أهل األهواء وأهل البدع وأهل اخلرافة وأهل الشعوذة جيـدون يف القـرآن مـا     ،يف هذه األمة
فني ملعناه متبعني ملا تشابه منهيستدلون به حمر، هم من أهل املللهذا القدوا به اليهود ومن شار شا.  

على صفات اهللا جل  اشتملتي ظواهر اآليات اليت مؤولة الصفات من نفما يكثر عند مثال ذلك 
   .وحيرفون املعىن إىل معىن آخر خمترع من عند أنفسهم ،وعال

الـرحمنِ  (القوم يفسرون  جتد أنّ )35(﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿يف القرآن  مثاله عند أول آية
 ،إن الرمحة هنا ليست يف حق اهللا جل وعال حقيقـة ويقولون  ،مبا خيرج اشتماهلما على الرمحة) الرحيمِ

, وهذا من أنواع التحريف؛ حتريـف املعـىن  , جماز عن اإلحسان, وإمنا يراد بالرمحة هنا جماز عن اإلهلام
ويقولـون إن اسـتوى    ،يف آيات )36(﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ ﴿ كذلك يأتون إىل مثل قوله جل وعال

   .يهفيزيدون ف استوىلمبعىن 
فإن اليهود قيل هلم قولـوا   ،اليهودي) نون( ـاجلهمي ب) الم(وهلذا قال بعض أهل العلم ما أشبه 
  .مي قيل له قولوا استوى فقال استوىلهواجل ،حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة يف شعرة

ويشاهم من قال بقوهلم من أهل العلم من حاول أن يضلل عن معىن الظاهر الـذي جـاء بـه     
من مثل ما جاء يف تفسري االستواء عند ابـن   ،الصفات يف القرآن ويصرف ذلك إىل معان أخرنصوص 

إن االستواء يأيت عند العرب على مخسة عشـرة   :حيث قال “عارضة األحوذي”العريب املالكي يف كتابه 
يف املعىن وهو من التحريف؛ حتر, فنقول للمثبت أي هذه املعاين املراد؟ وهذا غلط: وقال فساقها،. معىن

فَـإِذَا  ﴿ألن استوى يف لغة العرب ال تكون إال مبعىن واحد وهو مبعىن عال وارتفـع   ؛-والعياذ باهللا –
لَى الْفُلْكع كعم نمو تأَن تيوتيعين علومت عليه وارتفعتم عليه، ]28:املؤمنون[﴾اس.  

املعتزلة مثال استدلوا بقول اهللا جل ف .وهذا كثري أيضا يف أبواب القدر وأبواب اإلميان وحنو ذلك 
على أن العبد هو الذي يفعل املعصـية و أن   ،]79:النساء[﴾وما أَصابك من سيئَة فَمن نفِْسك﴿وعال 

                                                 
  .30:، النمل1:الفاحتة)35(
)36(

  .4:، احلديد4:، السجدة59:، الفرقان2:، الرعد3:، يونس54:األعراف 
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كُـلٌّ مـن عنـد     )37(]قُـلْ [﴿ اهللا جل وعال ال خيلق فعله هذا ويعرضون عن قولـه جـل وعـال   
وحنو ذلك ،]78:النساء[﴾اللَّه.   

ويف القرآن إثبـات   ،ففي القرآن إثبات امليزان ،ذلك يف أبواب اإلميان بالغيب حرفوا النصوصك
أن هناك صحف تتطاير ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنـهم   ؛ويف القرآن إثبات الصحف ،الصراط

 يؤمنـون  القوم الذين ال يؤمنون بالغيبيات من العقالنيني من املعتزلة ومن شاهم ال ،من يأخذ بشماله
   .بذلك وحيرفونه عن معناه

فإم يأتون إىل دالئل التوحيد اليت يف القـرآن   ،كذلك املشركون الذين يؤيدون الشرك واخلرافة
املشركني يدعون غري اهللا جل وعال وجيعلوا  يأتون مثال إىل اآليات اليت فيها أنّو, وحيرفوا عن معناها
وخيرجون من ذلـك   ،ألم متربكون يف العبادة األصنامشركني وخيصون شرك امل ،دعوة األصنام ال غري

   .وحنو ذلك مما جاء موضحا يف القرآن ،عبادة األوثان أو عبادة الصاحلني
وهلـذا   ،حيرفون املعاين ،واستدلوا من ذلك بدالئل من القرآن وحنو ذلكوهذا طفحت به كتبهم 

يأتون بآية  .وأما أهل البدعة فإمنا يكتبون ما هلم ،مهلم وما عليها أهل السنة يكتبون م: يقول أهل السنة
احلديث هلم استدلوا به وإذا  ،أهل السنة إذا كانت اآلية هلمأما ف ،وجيعلوا هلمحيرفون معناها , فيكتبوا

يكتبوا ويـذهبون إىل طلـب دفـع ذلـك     فإم  ،كانت عليهم يعين أا تشكل على ما يستدلون له
 اشتباهجعل كتابه فيه رفع تلك الشبهة اليت ضربت بتلك اآليات فإن اهللا جل وعال ىل طلب إ ،اإلشكال

فيكتبـون   ،حىت يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون يف العلم ،العلم أهلإال على الراسخني من 
 ة اليت علـيهم ما يستدل اخلصم به عليهم إنصافا منهم، فال يدخلون يف األدل مهماهلم ويكتبون ما علي
بل يأخذون مبا دلت عليه وجييبون  ،لكي يوافق ما عندهمصرف هلا عن معانيها و يدخلون فيها بتحريف

ومحلها على شيء ال تعرفه العرب فكل من صرف الدالئل عن ظاهرها  ،عن ذلك بأم إمنا يرومون احلق
ة اليهود الذين حرا فإن ذلك يدخل يف مشاوهم يعلمون فوا الكتاب من بعد ما عقلوهمن لغا.  

  .نقف عند هذا، املسألة السابعة والعشرون حتتاج إىل شيء من التفصيل تصنيف الكتب الباطلة
ذا القدوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،ر كفايةو.  

  ]األسئلة[

                                                 
  .بل: الشيخ قال )37(
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بادي الرأي،  مقوهلكاالستدالل على بطالن الدين بقلة أفهام أهلهم وعدم حفظهم ) العاشرة/ (1
  ملاذا يستدلون على البطالن بسبق الضعفاء ؟ ،اخلامسة والعشرون سببها قد يشتبه وهذه املسألة

فتلك املسألة وهي العاشرة أن سبب عدم قناعتهم  ،قليل حظهم ،ألن الضعفاء عندهم قليل فهمهم
هي املسألة الثامنة  ،وعدميوا احلظ ،قليلوا احلجة ،بأن الضعفاء آمنوا به ألن الضعفاء عندهم قليلي الفهم

الضعفاء اتبعوا، املسألة الثامنة هي يف جمرد االتباع، املسألة العاشرة يف عقول الضعفاء، املسألة هذه  يف أنّ
تلك يف االتباع وهذه يف فهمهم وعقوهلم وهذه يف سـبقهم   ثالث صفات؛ اخلامسة والعشرون بالسبق

اهللا املصنف ما كتب هـذه   وليتأمل الشيخ رمحه ،وكل واحدة فيها فكل واحدة فيها صفة من الصفات
ألنه واجـه هـؤالء    ؛أو كما يقال من امليدان ،هو كتبها من الواجهة ،املسائل من قبيل التصور النظري

 ،فرياها أمامـه فيكتبـها   ،فكان يكتب املسألة بعد أن يرى مشاة هذه األمة بأهل اجلاهلية فيهم ،مجيعا
ثني بأن املسائل متشاة ناك مثال نظر على طريقة احملديعين لو كان ه-هلذا ترى أن هذه املسائل بعضها و

لكانت هذه املسائل الثامنة والعاشرة واخلامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء  -تكون بعضها تلو بعض
أنه يكتبها من  ،من حالَه من ترتيب الكتاب الظاهرلكن الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف هذه الرسالة  ،األخرى

ته وجدته ظاهرا يف حال ترك لإذا وجد حالة كتبها من واقع املواجهة وهذت ظاهر إذا تأمواقع املواجهة 
  .....الشيخ

هـل   ،إذا دخل جين يف شخص مث أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فالن/ 2
  تقبل شهادته من القاضي؟

وف يف كتب املصـطلح  هذا معر ،ال تقبل ال، ألن اجلن شهادم ضعيفة عند أهل العلم: اجلواب
وأشهرهم من يقال لـه   ،ألنه عند أهل العلم أسانيد فيها جن ؛فيه يعقدون له فصال بأن روايتهم ضعيفة

فأخذها منه من أخذها من أهل العلم ، �فهذا حدث بأحاديث فيها أنه مسعها من النيب  ،مشهروش اجلين
 اثـنني يكون مثال ن الثاين بينه وبينه ثالثة الذي عاش يف القر �فيكون يف بعضها بني العامل وبني النيب 

وتعلم أن اجلن أعمارهم غري أعمار بين آدم، فرواية اجلن عند أهـل   ،�واجلين يقول مسعت من النيب 
  . العلم ضعيفة كذلك

  مل؟ ،شهادم ضعيفة ال تقبل
  .نسيوعدالة اجلين ال ميكن أن يثبتها إ ،لةاددة والرواية حتتاج إىل إثبات العألن الشها

  التحريف يف الكتب وقع يف املعىن دون اللفظ؟ أين ذكر شيخ اإلسالم أنّ /3
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من أراد هذه األقوال بشيء مـن   “اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح”هذا يف كتابه املشهور 
ذكر فصال طويال يف التحريـف ومـا وقـع    قد ف ،التفصيل فهي موجودة يف إغاثة اللهفان البن القيم

  )38( .سالم وقول عدد من أهل العلمإلذلك للبخاري أو شيخ ا واألقوال يف
هل هذا مـن   ،ويقول ال أخالط إال من فيه خري ،فيه بعض طلبة العلم يترفع عن خمالطة العوام /4

  التكرب واألنفة؟
أما العوام الذين ليس فيهم خري ال خيالطهم، العامي قد يكـون يف   ،خيالط العوام الذين فيهم خري

وهذا ظاهر قد يكون عليه بعض مظاهر التقصري أو , أحسن من بعض املنتسبني استسالمه هللا عقيدته ويف
من غريه  -القلوبإميان يعين يف مسائل –مظاهر املخالفات لكنه يف حقيقة األمر هي أقوى يقينا وإميانا 

ب إال مـؤمن  ال تصاح«لكن مثل ما قال  ،فخالطه العوام ألجل دعوم التأثري فيهم وحنو ذلك مطلوبة
  .ى أنه إمنا خيالط من ينفعه أو يؤثر عليهحيرص املرء عل, »وال يأكل طعامك إال تقي

إذا كان معىن كلمة استوى غري معداة بأي حرف معناها عال فكيف يفهم قولـه تعـاىل    :قال /5
نرجوا البيان . ا وغري ذلكاآلية وقول اإلمام للمصلني استوو )39(﴾فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي﴿

  حفظكم اهللا؟ 
فسـواه مبعـىن   , ى هذه مادة واستوى مادة أخرىسو, ىغري مادة سوأن مادة استوى : اجلواب
بأن ال يكون أحد باديا صـدره   تووا يعين أصلحوا صفوفكم وعدلوها،يقول اإلمام اس ،أصلحه وعدله

خبالف , جعلته مستوى خللقه )ونفَخت فيه من روحي فَإِذَا سويته(وحنو ذلك كذلك قال, متأخر, متقدم
خلقه  كملمبعىن ) استوى( هذا ،]14:القصص[﴾ولَما بلَغَ أَشده واستوى﴿قوله تعاىل يف سورة القصص

لـق  فإذا كان جنس خلقه يعين خ) بلَغَ أَشده واستوى(واشتد يعين عال خلقه وارتفع على جنس اخللق 
  .موسى على حال فبلغ أرفع احلال وأعال احلال

هذه  )فَإِذَا سويته( ,] 29:البقرة[﴾فَسواهن سبع سماوات﴿ذكر يف التسوية يف قوله تعاىل أما ما
  .مادة أخرى مبعىن اإلصالح والتهيئة

يعـين عـال    فإذا كانت معداة تقول استوى فـالن , تعرف استوى أصل معناها عال وارتفعهنا 
فإذا كان عديت استوى حبرف اجلر إىل فيكون استوى ضمن معىن  ،بدون على كذا وإىل كذا ،وارتفع

                                                 
  .انتهى الوجه األول من الشريط السادس)38(
  .72:، ص29:احلجر)39(
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نعرف أن استوى مبعـىن عـال    ،]29:البقرة[﴾ثُم استوى إِلَى السماِء﴿قصد كما يف قوله جل وعال 
 ؛من معىن قصـد وعمـد  يكون فعل استوى ض )إىل(فإذا تعدت حبرف . )إىل(وارتفع ال تتعدى حبرف 

   .وعمد إىل الشيءألنك تقول قصد إىل الشيء 
ة املعىن املضمن والتضمن باب مهم يف فهم اللغة وذلك أن التضمن فيه إثبات للمعىن األول وزياد

 )ى السماِءاستوى إِلَ( ،]29:البقرة[﴾ثُم استوى إِلَى السماِء فَسواهن سبع سماوات﴿ فقوله تعاىل هنا
فيه املعـىن   )إىل(بـ فيكون معىن االستواء بالتعدية ،يعين عال وارتفع وعمد وقصد إىل السماء فسواهن

وهـو معـىن القصـد     )إىل(وفيه املعىن الذي أفادته تعدية الفعل حبرف  ،األصلي وهو العلو واالرتفاع
  .والعمد

ثُـم اسـتوى إِلَـى    (سلف لقوله تعاىل وهذا إذ ذهبت إىل بعض املفسرين ممن يفسرون بتفسري ال
 ،ألجل ظهور املعىن األصـلي  ؛أول إمنا هو فسره مبا تضمنهال يعين هنا أنه  ،يقول عمد وقصد )السماِء

وهذا بـاب   ،تفسري بالالزم أو بالتضمن–يسميه بعضهم –وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسري 
  .شريف لفهم اللغة والقرآن

استقر علـى   :يعين تقول ؛صار مع معىن ارتفع وعال معىن زائد وهو استقر) على(بـت يإذا عد
عـت  فيعين ارت، ]28:املؤمنون[﴾فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَى الْفُلْك﴿فيكون قوله تعاىل  .الشيء

كر يف هو الذي ذُ وهذا ،)على(عدية الفعل حبرف تفصار فيه هنا زيادة معىن أفاده  ،وعلوت واستقررت
قال بعض السلف واستقر أيضا ألن  ،قال بعضهم عال وارتفع )40(﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ ﴿قوله تعاىل 

  .هو بادر اللغةهذا 
 ،االبتدائيـة تغيري يف مناهج التوحيد ملناهج التعليم  منما رأيكم وما تنصحون به فيما حدث / 6

وما يتعلق باليهود والنصارى وبعض الفـرق الضـالة الشـيعة    مثل نواقض اإلسالم والشرك األصغر 
  ؟والصوفية وغريها

عشرين سنة تقريبا بدأ هـذا  التغري يف املناهج فيما يتعلق بالتوحيد هذا جاء فيما أفهم من حنو هذا 
لوا الراغبني يف دعوة الشاب أو التأثري على النشء أم قاووسببه أن بعض املنتسبني إىل الدعوة  ،رييالتغ

 ،ومثل ثالثـة األصـول   ،ومثل نواقض اإلسالم ،أن هذه الكتب أي كتب التوحيد مثل العقيدة العامة

                                                 
)40(

  .4:، احلديد4:، السجدة59:رقان، الف2:، الرعد3:، يونس54:األعراف 
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وحناول  ،أما هذه ال تصلح هلذا اجليل اجلديد ألنه حدثت أشياء وتغريت أمور ،وكتاب التوحيد وحنوها
ا يف املتوسط والثانوي وا الواسطية حنن درسننزعأن ندخل عليها جتديدا يف تغيري بعض املناهج فأول ما 

غري بكتاب التوحيـد حملمـد   فشرحه كان موجودا بكذلك كتاب التوحيد  ،العقيدة الواسطية بشرحها
هم الـذين   ،وهذه كانت فكرة من بعض اإلسالميني هذا يف أصلها ،قطب وبعض املؤلفات للمعاصرين

   .لبالدفتحوا هذا الباب يف املسائل ممن تأثروا ببعض املدارس الدعوية يف ا
مثل ما  ،وهذا ال شك أنه سبب فجوة كبرية وجعل مدخال لتغيري مناهج العقيدة والتوحيد والدين

ل يف فصبلّغنا أحد اإلخوان بأنه قد عمم على بعض املدارس املتوسطة أنه ال ي ،مر من أربع سنوات تقريبا
ال شك  ،ه فإن هذا ال يفصل للطالبموضوع الربا وإمنا يدرس تعريفه وأما تفصيل أنواعه وما يتعلق ب

الذي وراء مثل هذا، فمـن   فهم هذا جزء من الدين موجود يف املنهج فما أن هذه املسألة منكرة، ألنّ
باب الذكر واخلرب، اتصلت ببعض املسؤولني يف وزارة املعارف على هذا األمر فكان جوام أن هـذا  

الطالب يف املتوسط بالتجربـة يف   منهم، قال ألنّ خاص اجتهاد ،اجتهاد خاص من جلنة تطوير املناهج
ما يتصورون ربا الفضل وربا النسـيئة   ،السنني اليت مضت قبل ذلك القرار قال ال يفهمون هذا املعىن

من بعض  االعتراضاتله بالتجربة يف السنني املاضية وقدم بعض  مصعب تصوره ،وكل قرض جر نفعا
رون يف املناهج أن هذا صعب عليهم، يقول فأصـدرنا هـذا   ريقف ،الطالب ما فهموا مثل هذااألساتذة 

فإذا كان أهل العلم يرون  ،فظنينا أو ل ما ظنيننا أن املسألة أرفع منكمالتوجيه العام بعدم تدريس هذا 
  .وفعال يف ذلك احلني ألغي ذلك القرار ،يلغى لغىيهذا أن 

ومنه ما سببه بعض املنتسـبني إىل   ،هلا تاريخاملقصود من هذا بعض التغيريات املوجودة يف املناهج 
ومنه  ،بدأ تصحيح يف بعض املناهج التعليمية -كما ترون اآلن-اإلسالمية كما يقال وهذا ظاهر  الدعوة

فبعض الذين حيملون هـذه   ،ومنه ما سببه جهات أخرى ،ما سببه جلنة تطوير املناهج يف وزارة املناهج
   .غري واقع األمور جيعلون السبب واحدا وهذا
   :ضح يل أا أسباب ثالث هي اليت ذكرتتاوإمنا بالتأمل وباملعرفة القريبة 
   .نيياإلسالم بعضمنها ما هو سببه األول وهو 

   .ومنه ما هو سببه جلنة تطوير املناهج تأيت باقتراحات وبإنشاءات تأيت ذا وحتذف هذا
  . ومنه ما له أسباب أخر

  .معرفة الواقع متاماتوحيد السبب ليس من قبيل 
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ما فهمت لكـن   ؟مفال أتسبب يف تشهريهأإذا كان يل سلطة يف بعض معاملة العمال األجانب / 7
  .نذكر مجال يف هذا

  :ملوجودين يف دار إسالم على قسمنيالكفار ا وهو أنّ
هذا جيـب أن يسـعى يف   ف ،إما بكلمة وإما بفعل أو حنو ذلك ،منهم من يظهر العداوة للمسلمني

وشرطا من شرائط السماح له بالدخول وأيضا  ، ناقض أصالريه وذلك أنه ناقض أصال من أصولتشه
فهذا جيب أن نظهر له العداوة وأن نسعى يف  ،هر العداوةظألنه وهو قبل كل شيء ألنه نابذ اإلسالم وأ

اهللا جـل   ةملر يف بالد املسلمني غري رفعة كهحىت ال يوقع الشر وحىت ال يظ ،إبعاده عن ديار املسلمني
  .وعال

 ،الصنف اآلخر هم الذين ال يقاتلون يف الدين ال يظهرون العداوة وإمنا هم مههـم مصـلحتهم  
ينهاكُم اللَّه ﴿كما قال جل وعال  ،فهؤالء يعاملون بالعدل، األصل يف هؤالء أن يعاملوا بالعدل والقسط

 لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم ينالَّذ نع هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ41(]إِنَّ[ي(  اللَّه
نيقِْسطالْم بح8:املمتحنة[﴾ي[، ظهر لنا هذه العداوة ويتبني منه ذلـك فمن مل يعادينا يف الدين ومل ي، 

ومنهم مـن   ،]90:النحل[﴾أْمر بِالْعدلِإِنَّ اللَّه ي﴿فهؤالء يعاملون بالعدل وهو األصل فيهم كما قال 
هلذا أجاز الفقهـاء   ،حيسن إليهم يساعدون) أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم( اآليةكما يف هذه يعامل بالرب 

ـ   ؛ز للكافروالصدقة املطلقة جت ،الصدقة للكافر ف يعين الذين مل يبارز يف العداوة، والزكاة جتـوز للمؤلَّ
هؤالء الذين مل يظهروا العداوة ال جيوز أن  لةمإلسالم وحنو ذلك، فمعاملتهم، معاالذي يتألف يف اللكافر 

وال أن يسـعى   ،وال أن يؤخذ شيئا من حقـوقهم  ،وال أن يظلموا ،يعتدى عليهم وال أن يبغوا عليهم
 جـل  ت، اهللاملسلم ضدهم يف أمر ال يستحقونه وإمنا يعاملهم بالعدل فبالعدل قامت األرض والسموا

ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعـدلُوا اعـدلُوا هـو أَقْـرب     ﴿قال  وعال أمر بالعدل مع األعداء
مل  ،مل يسـتهزئ  ،فلو كان كافرا إذ مل يكن يظهر لنا عيبا يف الدين مل يظهر عداوة ،]8:املائدة[﴾للتقْوى

 ،للقرآن وحنو ذلك فإنه يعامل بالعـدل  ،�للنيب  ،لإلسالم ،ا للحق وأهلهيظهر شيئا مما يكون به معادي
دعوة اليهودي وأكل  �كما أجاب النيب  ،وقد يعامل باحلسن والرب فإذا كان يف ذلك مصلحة شرعية

                                                 
  .و: الشيخ قال)41(



 118  للشيخ العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

ذلـك فيـه مصـلحة     مما يفوأكل من طعامه وكما كان حيسن إىل بعض جريانه وحنو ذلك من طعامه 
  .للدعوة

وبعضهم جيفو ويقصر عنه  ،فبعض الناس يغلو يف هذا األصل يف الوالء والرباء ،األمرفبهذا يتحرر 
وهذا ليس من حكـم اهللا جـل    ،ن هم يف دار اإلسالمممحيمل كل الكفار على حممل واحد الذي يغلو 

م ويف دعوم ويف إقرام ويف االستئناس هلـم  دوبعضهم جيفو ويقصر حىت يقع يف مو ،وعال يف شيء
والصواب هو ما دل عليـه   ،ذاك غاال وهذا جايف مقصر ،وكال الطرفني ذميم ، تقريبهم وحنو ذلكويف

  .كتاب اهللا وسنة ونبيه عليه الصالة والسالم
ال جيوز إدخال مشرك وال كافر إىل جزيرة العرب حيرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب يف  /8

هذا أذن بـه   ،را غري مقيم يعين ثالثة أيام مير حلاجة لغرضأما إذا كان ما ،خاله يعين ليكون مقيما ادإ
يأتوا إىل املدينة فيقيموا ـا   ،يف كل مكان ثالثة أيام الذمةعمر به عمر رضي اهللا عنه أذن لتجار أهل 
فال يقيمون باجلزيرة أما اإلقامة يف اجلزيرة واسـتدعاؤهم   ،ثالثة أيام ويذهبوا إىل مكان آخر ثالثة أيام

  .ا وحنو ذلك فهذا حمرم لظهور الدالئل يف ذلكليعملو
  ]سؤال غري مسموع[..... 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمـوا  ﴿هذا من املواالة احملرمة قال جل وعال  ،ما فيه شكهذا من اجلفاء 
ارالن كُمسمري القلم له فيها ب واأدخل فيها بعض أهل العلم يعين من السلف أدخل  ،]113:هود[﴾فَت

إذا نابذ الدين وأظهر العداوة فال جيـوز   ،تقريب الدواة يعين احلرب له وحنو ذلك، ألنه ظامل متعدي منابذ
يكن كـذلك إذا كـان    إذا مل يءلكن الش ،بل جيب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة ،مساعدته

لك أن من الناس من جيفو ويـوادهم  مثل ما ذكرت  مسامل يف حالة، فكيف تعامله تظلمه تتعدى عليه؟
إذا أتى املسلم ما أكرمه وإذا  ،والعياذ باهللا ويواليهم مثل ما ذكرت يقرم ويسكنهم يف أفضل املساكن

و هذا بريطاين لكن أجل هذا مثال أمريكي أ ،أتى هذا أكرمه ألجل نظره إليه وليس ألجل مصلحة دنيوية
اع املواالة واملـواالة هـذه   ما ذكرت هذه من أنومثل  ،وهذا كذا وحنو ذلك، وهذا الشك أنه ضال

ومن يفْعلْه منكُم فَقَـد  ﴿فال جيوز للمسلم أن يلقي املودة للكفار قال جل وعال ة، ، املواالة حمرمحمرمة
  ].1:املمتحنة[﴾ضلَّ سواَء السبِيلِ
  ]سؤال غري مسموع [ ..........

  .ال، العبيد ختتلف أحكامهم
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  ]سؤال غري مسموع، واآلية املقصودة هي اآلية األوىل من سورة املمتحنة[ .......
ف وأدركنا واآلن املشـايخ  رغري منسوخة هذا الذي عليه فتوى أهل العلم ممن نع أاال الصواب 

كالشيخ عبد العزيز بن باز مسعته مرارا يذكر هذا الذي أنا نقلته عنه وهو تلخيص لكالمه ن هذا هـو  
ألننا يف حالة غري احلاالت تلك ن وتعرف أن هـذه  اآلية هذه ليست مبنسوخة  أنماء لند العاملعروف ع

ألن حاطب ؛ فتح مكة، يعين نزوهلا متأخر؛ اآلية نزوهلا متأخر، يعين نزول السورة يف أي سنة؟ قبل الفتح
منه ما حصـل   ابن أيب بلتعة رضي اهللا عنه أسر للمشركني خبرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحصل

  .ونزلت تلك االيات العظيمة ، واهللا املستعان
  ]سؤال غري مسموع......... [

هؤالء اهلندوس فيهم بالء آخر وهو أم يظهرون شعار الكفر يف ديار املسلمني اليت هـي لـبس   
 ،ألا شعار من شعار الكفر ؛لبسها على هذا النحو كلبس الصليب ،العمامة هذه شعار من شعار الكفر

وغريها يظهر لباس النصارى اخلـاص  أالنصراين ال جيب يعين يأيت واحد راهب جلزيرة العرب  نوكما أ
إذا ذهبـت اآلن   وكذلك هـؤالء  ،أن هذا من احملرمات ما فيه شك ،م مثل لباس الرهبان وحنو ذلك

  .هؤالء مجيعاالتخلص من ر سنسأل اهللا جل وعال أن يب ،جتدهم والعياذ باهللا وهذا من البالء العام
  ]سؤال غري مسموع............ [

إذا مر املؤمن يف الطريق يعين على  ،معاملتهم بالعدل ؛هذا أصل ،حنن ذكرنا أم يعاملون بالعدل
واإلسالم يعلو ويعلى عليه والكفار هلم  ،ألن الدار دراه ؛هذا له وسط الطريق ،رجليه ليس يف السيارة

هلم يعـين ميشـي    وايعين ال تفسح »هم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقهإذا لقيتمو« ،جنبات يف الطريق
مثل اآلن واحد ذهب إىل املستشفى فيه مـثال   ،املسلم يف صدر الطريق ويترك ألولئك جنبات الطريق

هذا الذي جاء فيه مثل  ،هذا ال سيوغ ،يأيت مسلم مثال ميشي يف جنب اجلدار ،طريق طويل يف املستشفى
شي يف الوسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصراين أو حنوه وحتققت أن هذا مشرك أو هذا احلديث أنك مت

مبعىن أنك ال تفسح له متشي وتتركه هو الذي يذهب إىل أضيق الطريق  ،نصراين فإنك تضطره إىل أضيقه
ال تفسح له تعاملـه   ،أنك متشي يف وسط الطريق وهو خيتار الطريق الضيقيعين  »تضطره إىل أضيقه«

بل هذا من مقتضى العدل ألن اإلسالم يعلو وال يعال  ،وهذا ليس مما ينايف العدل ،ال جيوز ذلك ،لمكاملس
فإذا جعلت له وسـط   ،وألنه يف دار اإلسالم ال يكرم كافر على مسلم ؛وألن املسلم أحق بداره ؛عليه

ا أخـذت وسـط   الطريق وأخذت بنيات الطريق فهذا من نوع إكرام له وهذا ينايف العدل لكن إذا أن
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الطريق لذلك املشرك ولذلك الكافر قد امتثلـت وأخـذت   وجعلت أضيق  �الطريق كما قال النيب 
   .بالعدل

ا هـذ  »فقولـوا وعليـك  « �اين وقال النيب روإذا قال املشرك السالم عليكم كافر يهودي نص
  :احلديث أهل العلم له فيه نظران

يف رد عامـة و العدل أصل أمر اهللا جل وعال به  أنّ ، ويقولأن يأخذوا بأصل العدل :النظر األول
، ]86:النسـاء [﴾وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منهـا أَو ردوهـا  ﴿فقال جل وعال  ،التحية خاصة

اخليـار حتيـي   يف املسلم أو الكافر أو ألحدمها إذا كان املسلم فأنت ب) فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها(
العلم عليك أن  أهلفيقول طائفة من  أما إذا كان كافر .بأحسن منها أو تردها أما إذا كان كافر فيقول

تردها كما هي وهلذا يذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم فقد فصل يف هذه املسـألة يف كتـاب   
 ،املسلم أن يرد عليـه بالعـدل  والكافر إذا قال السالم عليكم فيجب على  :فقال “أحكام أهل الذمة”

يقول إن احلديث الذي قال فيه النيب عليه الصالة والسالم إذا قال لكم اليهود  ،فيقول وعليكم السالم
فما منع بقوله وعليكم  ،قال له سبب ألن اليهود يقولون السام عليكم ،السالم عليكم فقولوا وعليكم

وإمنا عامل باألحسن ألن ذلـك يقـول    ،مل يعامل بالعدلاملؤمن إذا قال وعليكم السالم  السالم إال أنّ
إذا قلت وعليكم عاملته  ،فأنت أكرمته ما عاملته بالعدل ،السام يعين املوت وأنت تقول عليكم السالم

يقول  ،عليكم -واضحة-فإذا حتققت من كافر أنه قال السالم   :قال ،وهذا هو ما أمر اهللا به ،بالعدل
ألن هـذا   ،تقول جميبا مبثله وعليكم السالم :، يقولاىل تبعا لشيخه شيخ اإلسالمابن القيم رمحه اهللا تع

  .معاملة بالعدل
ألكثر أهل العلم ويقولون أكثر أهل العلم ويقولون أن ظاهر احلديث وإن كانت  :خروالقول اآل

يكـون   تكون العلـة وردت ال . فيقولوا وعليكم ؛العلة ظاهرة يف السبب لكنه خرج خمرج األمر العام
   .اقتصار احلكم على هذه العلة

  .وهذا هو الصواب، بأنك إذا قابلك النصراين فتقول وعليكم سواء قال السالم أو قال السام
  :ومشاخينا هنا حفظهم اهللا تعاىل ونفعنا بعلومهم

وهو مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه اهللا يقـول تقولـوا    ،منهم من يفيت بظاهر احلديث 
  .وعليكم
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ومنهم من يفيت بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ حممـد بـن   
  .عثيمني حفظه اهللا

ومن رام إىل زيادة تفصـيل فلريجـع إىل كتـاب     .إذن هذه املسألة ال تشكل على أصل املسألة
  .البن القيم وقد أطنب فيها “أحكام أهل الذمة”

  )42(إياكم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدخنتم ذا أسأل اهللا أن ينفعين و
  ]املنت[
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ ﴿تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إىل اهللا كقوله ) املسألة السابعة والعشرون(

اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتاآلية]79:البقرة[﴾الْك.  
قَالُوا نؤمن بِما ﴿أم ال يقبلون من احلق إال الذي مع طائفتهم كقوله ) عشروناملسألة الثامنة وال(

  ].91:البقرة[﴾أُنزِلَ علَينا
كما نبه اهللا تعاىل عليـه   ،أم مع ذلك ال يعلمون مبا تقوله طائفتهم) املسألة التاسعة والعشرون(
   ].91:البقرة[﴾ن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمنِنيقُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِياَء اللَّه م﴿بقوله 

وهي من عجائب آيات اهللا أم ملا تركوا وصية اهللا باالجتماع وارتكبوا ما ى اهللا عنه ) الثالثون(
  .حزب مبا لديهم فرحنيمن االفتراق، صار كل 

  ]الشرح[
، هنا فرحني خـرب   )43(﴾هِم فَرِحونَكُلُّ حزبٍ بِما لَدي﴿خرب صار اآلية ) فرحني(املسألة الثالثون 

  .صار، منصوب
والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني

  .أمجعني
  :أما بعد

أن هذا الدرس هو آخر هذه الدروس ألجل قرب االختبارات وحاجـة األخـوة الطـالب     سننبه
فيكون بعد االختبـارات أو بعـد    ،عد اإلعالن عن ذلكبستأنف إن شاء اهللا في ،للمراجعة وحنو ذلك

  .العطلة اهللا أعلم لكن نعلن إن شاء اهللا االستئناف
                                                 

  .انتهى الشريط السادس )42(
  .32:، الروم53:املؤمنون )43(
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أهل اجلاهلية أم صنفوا الكتب الباطلة ونسبوها إىل اهللا جـل  فعله من ما  هذه املسائل أوهلا أنّ
  : وذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمني ،وعال

يعين جعلوا الكتـب   ؛زادوها فيهال وعال أشياء وأم صنفوا يف املكتب املرتلة على اهللا ج: األول
واإلجنيل جعلوها مزيدة فصنفوا فيها أشياء زادوها ونسبوها إىل ذلك , التوراة, اليت أنزل اهللا جل وعال

هذا النوع داخل حتت حتريـف   فيصري ، ومن اإلجنيل هذه األشياء قالوا هي من التوراة, الكتاب املرتل
  .عين بالزيادةي, حتريفا لفظياالكتب املرتلة من عند اهللا جل وعال 

ولكنهم  ،أم صنفوا كتب ليست من الكتب املرتلة ومل يضيفوها إىل الكتب املرتلة: القسم الثاين
نزل اهللا جل وعـال  جعلوها من اهللا جل وعال ألا كالشرح هلا أو كالبيان أو أضافها املصنفون إىل ما أ

  .وهذا حصل يف اليهود والنصارى ،وما أخرب به رسوله
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا ﴿يف قوله  أما اليهود فكما أخرب اهللا جل وعال

اللَّه دنع نـ , يف التوراة أشـياء  اليهود من علمائهم وأحبارهم من أضافف ،]79:البقرة[﴾م التوراة ف
ومنـها   ،بل فيها مما هو من كالمه مما أوحاه إىل موسى ،املوجودة اليوم ليست كلها كالم اهللا جل وعال

   .ليهودهذا نوع وقع فيه ا, فنسبوا ذلك إىل اهللا ،هو من ما أضافه علمائهم وأحبارهم وهو الكثري ما
أو ملا جاء به موسى وجعلوا فيه حا لنصوص التوراة صنفوا شرأم  وكذلك وقعوا يف النوع الثاين

 ، وافتروا فيها على اهللا جل وعال ونسبوا تلك الكتب إىل اهللاالالأشياء حللوا فيها حراما وحرموا فيها ح
وهذا منسوب إىل اهللا جل  ،عندهم مبا يسمونه باملشنة والزمارة وهي قسما التلمود اليوموهذه موجودة 

فَويلٌ ﴿ه املراد بقوله لوهذا لع ،سهم للتوراةين صنيع علماءهم يقدسون ذلك تقدألنه م ؛وعال عندهم
فهـم   ،]79:البقرة[﴾للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا

لتوارة ما ليس منها وافتروا على اهللا جل وعال حيث إم يف اا افتروا على اهللا جل وعال حيث أم زادو
جعلوها منسوبة إىل اهللا  ،جعلوا اجتهادام اليت ليس هلا أصل يف شريعتهم وال يف دينهم وال يف عقيدم

ألن  ؛مل تكن عند العرب عند مشركي العرب ذلـك  ،وهذه اخلصلة عند اليهود والنصارى ،جل وعال
 فهذه من اخلصال اليت ،ن ليسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة وإمنا يسمعون األخبارمشركي العرب أميو

   .وقعوا فيها جاهلي اليهود والنصارى
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وصنفها  ،فالكتب اليت صنفت يف هذه األمة ،وهذه جاءت ودخلت يف هذه األمة بأوسع املداخل
ف فيه الشرع وحرفت فيـه العقيـدة   يعين مما حر ؛أناس من هذه األمة كثري منها كان من القسم الثاين

   .أنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما جيب أن يلتزمه املسلمب �ونسب ذلك إىل النيب 
ألن اهللا جل وعال حفظ هذا القرآن  ؛أما القسم األول وهو حتريف القرآن فهذا الشك أنه مل يقع

هذا حفـظ   ،ون هذا بينهمويكذلك األمة  حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقر ،من الزيادة والنقصان
معلوم أن عند الروافض وبعض الفرق الضـالة نسـخ مـن     ،ينقص منه أو أن يزاد فيهعن أن القرآن 

 ،إما بنسبتها للقرآن كما يسمي الروافض مصحف فاطمة بذلك ،مصاحف هلم جيعلوا مضاهية للقرآن
 ،�ثلث ما أنزل على حممد  وتقول طائفة منهم ،ن املصحف املوجود اليوم هو ثلث املصحفإويقولون 

وآخرون من هذه األمة أيضا جعلوا هلم كتابا يضاهون به القرآن كما عند الدروز وعند النصريية فلهم 
كتب يضاهون ا القرآن وقد وقفت على شيء من تلك الكتب فيها مضاهات للقـرآن وتقسـيمات   

عض تلك الطوائف ليس شـائعا  عند بلكن هذا إمنا هو  .وآيات على حد تعبريهم مسجوعة وحنو ذلك
لكن هذا ليس البالد يف األمـة   ،وهو يصدق عليه أم شاوا فيه اليهود ألم فعلوا مثل ما فعل أولئك

   .كبريا به
وإمنا البالء يف األمة كان كبريا بالقسم الثاين وهو تصنيف الكتب الباطلة كما ذكر الشيخ رمحـه  

زمن االبتداع وعال ] ظهر[ أنه ملا  فإذا تأملت وجدت ،جل وعالاهللا تعاىل ونسبة تلك الكتب على اهللا 
كان السلف الصاحل يأنفون من التصنيف ويبتعـدون عـن    ،مناره وقويت شوكته فصنفوا كتبا كثرية

وا يف التصنيف مبـا نقـل عـن    ؤحىت ابتد ،التصنيف قدر اإلمكان رغبة يف أن يبقى العلم يف الصدور
وكانوا يقتصرون على ذلـك   ،مبا نقل عن التابعني ،مبا نقل عن الصحابة ،�مبا نقل عن النيب  ؛السلف

فكان  ،ومستهم وحنو ذلكرغبة يف إبقاء صلة األمة مبا كان عليه سلفها يف كالمهم ويف هديهم ويف دلّهم 
باألسانيد اليت تنقل األخبار واآلثار عن الصحابة أو عن التابعني أو عن علماء األمة يصنفون التصانيف 

 ،ه التصنيف كاإلمام أمحد وحنـوه وكان منهم طائفة يعين من سلف هذه األمة من كان يكر ،تبع التابعني
وحنو جتهادام امن دفن كتبه رغبة يف بقاء الصلة ملا كان عليه الصحابة أقواهلم وهديهم وبل إن منهم 

  .ذلك
بالتصنيف حبسب احلاجـة  فبدأ أهل العلم  ،احتاج الناس إىل الكتب ،احتاج الناس إىل التصانيف

ة الشافعي رمحه اهللا تعاىل ملا صنف كتاب الرسالة فيه حجج وفيه ءومن أوائل من صنف كتبا مبتد ،لذلك
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ستدالل، كذلك صنف الشافعي كتـاب األم ملـا   االيف يعين دالئل ألصول السلف وأصول أهل السنة 
يعين اسـتنباطه  –إما  ،نباطه منهاويذكر يف كل مسألة است ،صنف كتاب األم يف الفقه, ذهب إىل مصر

هذه من جهة أهـل   ،إما من قرآن أو من سنة أو من قول صاحب وحنو ذلك -فيها كيف استنبط ذلك
وما  �لكتاب اهللا جل وعال وسنة النيب   ن تلك الكتب تفسريا وشرحا وبياناالسنة مقرر ألم يصنفو

هم من أفعال وهـدي وحنـو   وال وما نقل عنمن أق ، وماكان عليه سلف األمة من أقوال، ما نقل عنهم
إمنا كتب أهـل  و: يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللا يف كتابه تيسري العزيز احلميد وهلذا ،ذلك

وإذا كانـت ال   ،حتاج إليها يف بيان معاين الكتاب والسنة ويف الوصول إىل فهم الكتاب والسنةالعلم ي
أسانيد وآثار إمنا يعين ليس فيها هي لعلم حينما صنفوا الكتب اليت فأهل ا .توصل إىل ذلك فهي مذمومة

وصنف الفقهاء كتبهم وأهـل العقائـد    ،يرومون ا فقه الكتاب والسنة وفهم نصوص الكتاب والسنة
ن تلك مستنبطة من الكتاب والسنة حبسب يف الفقه اجتـهاد  عقائدهم املختصرة وأخلوها من األدلة أل

   . العقيدة حبسب ما نقل هلم من عقيدة السلف الصاحلاملصنف الذي صنف ويف
غوب فيه ألنه به يسـرت  رهذا الذي فعله أهل السنة وتتابعوا فيه بتصنيف الكتب هذا حممود وم

  . وقرب العلم يف كل عصر ألهله ،سبل االستفادة من العلم
ال  ،فيها رأيهـم  صنفوا الكتب اليت يذكرون ،ما الذي فعل أهل الضالل؟ صنفوا الكتب الباطلة

فأول مـا صـنف    ،يذكرون ذلك الرأي مستندة على أدلة شرعية وال ،يذكرون فيها األدلة الشرعية
هلالل بـن مسـلم الـرأي،     “كتاب الوقف”ومنها كتب اآلن موجودة مثال  ،أولئك مسوا بأهل الرأي

سـائل يف الوقـف   م ،أرأيت إن كان كذا فاجلواب كذا: فإذا تأملته وجدت أنه أسئلة ،مطبوع موجود
وهذا مما اشتد فيه السلف الصاحل يعين األئمة  ،مث اجلواب عليها أرأيتكلها من باب طرح املسائل بقوله 

مثـل   ،ت ما كان على هذا النحوميعين كتب الرأي اليت ذُ ؛يف إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو
لكم وحنوه من الكتب كتاب هذا الذي ذكرت.   
له أصوله وله أدلته فإا ال تدخل يف ذلك الـذي   اخرى فهي إذا كان استنباطهأما كتب الفقه األ

  .وا عنه
 أـا  فإا كما ذكرت مث رجعت للكالم على الفقه كما ذكرتصنفوها البدع اليت  أهلأما كتب  

فمنهم من صنف تفاسري جعل فيها التجسيم، جيعل عقيدة  ،نسبت إىل السنة ،صنفت ونسبت إىل القرآن
قَالتجسيم كتفسري م؛تفسريا للقرآن ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل ،لات 
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األمة شات هذه هذا من جنس ما شاركت به  ،ألنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إىل أنه تفسري للقرآن
اجلربيـة   ،القدرية ،جئةاملر ،أهل البدع والضالالت املختلفة من الفرق االعتزالكذلك أهل  ،به اليهود

يقول هذا هو  ،اإلسالميعين إىل دين  ؛هذه الكتب كل ينسبها إىل اهللا جل وعال ،إىل آخره صنفوا كتبا
فنسبوها إىل اهللا جل وعال  ،باإلميان به باعتقاده هذا هو الذي أمر اهللا جل وعال الذي أمر اهللا جل وعال

ألنه  ، لم؟وهذا الشك أنه باطل ،و الدين والعقيدة والشرعأم صنفوا وقالوا إن هذا ه ؛بالنسبة الثانية
علم أن فهـم  وكالم الصحابة ما به ي �مل يذكروا من الدالئل عليه من كالم اهللا جل وعال كالم النيب 

ون إذن قـد  نفيكو ،فإم ذكروا أشياء خمالفة ملا كان عليه سلف هذه األمة ،ذلك الذي صنف صحيح
فكانوا بذلك  ،الفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إىل الشرع نسبوها إىل اإلسالمخالفوا األوائل وملا خ

كل من كان من  ،يعين إىل دينه ؛مصنفني للكتب الباطلة ومشاني لليهود ناسبني ذلك إىل اهللا جل وعال
   .أهل البدع ومن أهل الضالل كذلك

الكتب اليت فيها إبطال للدين الذي فصنفت  ،حىت وصل األمر إىل وقت الشيخ اإلمام رمحه اهللا تعاىل
إلـيهم أن   وااللتجاءصنفت الكتب يف بيان أن االستغاثة باألموات  ،جاء به النيب عليه الصالة والسالم

نسب ذلك إىل اإلسـالم   ،نسب ذلك إىل األدلة ،سب ذلك إىل سلف هذه األمةون ،هذا أمر مطلوب
صنفت الكتب الباطلة يف البدع  ،الناجية كما يزعمون وقالوا إن هذا هو احلق الذي عليه اعتقاد الفرقة

فمثال يصنف بعضهم يف ، �منسوبة إىل النيب  ،وجعلت تلك املصنفات منسوبة إىل ما كان علبه السلف
من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله «حتسني بعض البدع ويستدل عليها بقول النيب عليه الصالة والسالم 

ـا   بـااللتزام فيجعل تلك البدع اليت أحدثها أو اليت أمر  ،»وم القيامةأجرها وأجر من عمل ا إىل ي
وهذا قد شاوا فيه اليهود ألم استدلوا باملتشابه أو  ،ا داخلة يف عموم كالمهأل �منسوبة إىل النيب 

مث وأهل السنة السلف الصاحل جيعلون الدليل أوال . على هواهم القائما فجعلوا الدليل مرت مكان هواه
 ما يساعده أو ما يدل عليهن م اهلوى مث يبحث عأما أن يقد ،الدليل أوال مث يستنبط منه ،يستنبطون منه

  .ا طريقة أهل األهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلةهذ
يعـين مـن    ؛يف مسائل التوسل يف بيان أن شك أهل اجلاهلية إمنا كان بعبادة األصنام دون غريها

صنفت مصنفات يف ذلك يف وقت الشيخ وعارضوا ا  ،القبور وحنو ذلك أهلى، من الصاحلني، من املوت
املسائل اليت بعدها بيان لـبعض   كما سيأيت يف ،، نسبوها إىل دين اإلسالم�ونسبوها إىل النيب  ،الدعوة
  .ما عملوا فروع
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قـدح يف  وين ،التفكري وأهـل الفكـر   أهلالقرن كذلك يأيت مجع من  يف هذا الزمن أيضا يف هذا
؟ ، ما احلجة فيما قلتوينسبوا إىل الدين ،وينسبوا إىل اهللا جل وعال ،أذهام أفكار وآراء وتومهات

 ،يقولون هذا هو اإلسـالم  ،ما الربهان على ما ذكرت؟ ال حجة وال برهان وينسبون ذلك إىل اإلسالم
ن يذكر ما اعتمد عليـه خاصـة إذا   أ ،البد للعامل أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله

فهذا والشك أنه نوع من  ،أما أن يكون رأيا جمردا وتنسبه إىل اإلسالم ،كانت أفكار جديدة وحنو ذلك
   .ونسبتها إىل اهللا جل وعالتصنيف الكتب الباطلة 

م بعضهم يتكل ،يقول اهللا جل جالله ،اهللا نمثل املصنفات يف هذا العصر اليت بعضها يتكلم مثال ع
 ،بعضها فيه تعايل أيضا هذا هو اإلسالم وحنو ذلـك  ،على احلالل واحلرام يقول هذا حالل وهذا حرام

هذه كلها إذا مل تكن مدللة باألدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإا تكون من مجلة تصنيف 
   .الكتب الباطلة اليت شات فيها هذه األمة اليهود والنصارى

قدام على تصنيف الكتب بـدون  ألة اليت ذكرها الشيخ رمحه اهللا فيها النهي عن اإلإذن هذه املس
دلـة  األبدون مستند من  ،ا كان عليه أئمة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن بعدهممممستند 

وإذا كان كـذلك   ،ألن التصنيف إمنا هو للحاجة ؛الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل
   .من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلةفكل 

ون دين الناس بأن ال يدخلوا الكتب اليت فيها فساد ظوهلذا كان أئمة الدعوة رمحهم اهللا تعاىل حيف
أما اآلن فقد توسع الناس حىت صارت الكتب اليت كانت من قبل ال  ،عقدي أو فساد فقهي أو حنو ذلك

فيه كل شيء إال : تفسري الفخر الرازي الذي قيل فيهن مثل مم ،االناس يقتنوترى صارت اآلن موجودة 
هذا التفسري كان ينهر عنه ذه البالد ألنه ينسب  .وفاذة إال أوردها ةمل يدع ال شاذ :وقيل فيه .التفسري

وعناية بل إن بعضه فيه تنجيم  ،وهو كله يف عقائد املتكلمني ،ألنه تفسري هللا جل وعال ؛إىل اهللا جل وعال
مى حي، كتب املبتدعة على اختالف أنواعها كان الرازي كان يعتين بذلك و ذلك ألنّالنجوم وحن بأحوال

وإىل اليوم ممنوع  ،الناس من ذلك من أن يقتنوها وأن تكون بني أيديهم مثل مثال كتاب الفتوحات املكية
   .عةوذلك حلماية الناس من مثل هذه املبتد ،بعض املكتباتولكن أحيانا يوجد يف 

من أواخر ما صنع يف ذلك ما صدر من مساحة الشيخ عبد العزيز حفظه اهللا من منع تداول كتب 
مل؟ ألا من جنس ما ذكره الشيخ رمحه اهللا يف هذه املسـألة ألن تصـنيف    أيضا، الصابوين يف التفسري

التفسري هـو  تصنيف  ،ة ذلك إىل كتاب اهللا جل وعال هذا شعبة من شعب أهل اجلاهليةبسنالتفسري و
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نسبة تلك التفاسري الباطلة إىل كتاب اهللا جل وعال هو شعبة من شعب أهل اجلاهلية، فـال يكـون يف   
تناقله بني الناس ويسوغ قراءته إال ما فيه حق إال ما فيه بعد من طرق أهل البدع التفسري الذي يسوغ 

نه ألنه قد حيدث الضالل يف أصل أما ما كان فيه ذلك جيب أن يبعد الناس عنه وال ميكنوا م ،والضالل
انا أن هذا التفسري هـو موضـحا   ظألن املتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ  ؛اء ذلكاالعتقاد من جر

مسـتدل   ،بالقرآن فيـه  )44(يف ذلك التفسري مستدليعين فيعتقد أنه مستدل به  ،لكالم اهللا جل وعال
  .بالنسبة فيه فيقع اخللط والبالء وقع ذلك كثريا

قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ ﴿أم ال يقبلون من احلق إال الذي مع طائفتهم كقوله (وهي سألة اليت تليها امل
  .هذه قاهلا اليهود].) 91:البقرة[﴾علَينا
أـم ال  ( ،)ال يقبلون(لكن الصحيح) ال يعقلون(هي مكتوبة هنا ) ال يقبلون(الصحيح ) قبلونيال (

نؤمن ﴿اليهود قالوا يعين  )قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا( قال تعاىل ،)مع طائفتهم يقبلون من احلق إال الذي
مهعا ممقًا لدصم قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيا أُنزِلَ عاليهود قالوا ال نـؤمن   ،]91:البقرة[﴾بِم

أما ما وراءه فال نؤمن  )نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا( ،وكان ذلك برهانا ،تهمكانت هذه حج ،إال مبا أنزل علينا
كان مما حيتج به عليهم أنه قد جاء يف التوراة وصف النيب عليـه الصـالة    ،فلما كان أمرهم كذلك ،به

ما تقولـه   لذلك سيأيت يف املسألة اليت تليها أم كانوا ال يعلمون ،هذا هو الذي أنزل عليهم ،والسالم
يقولون ال نؤمن إال مبا أنزل على طائفتنا ومـع ذلـك ال    ،يعين أكثرهم ال يعلم ما يف كتبهم ؛طائفتهم

فحرفوا ذلك الوصف وقالوا ال  ،وصف وصفا تاما يف التوراة ويف اإلجنيل �النيب ف, يعلمون ما عندهم
   .فلم يؤمنوا بذلك ،ليكمفآمنوا مبا أنزل ع ،موجودة �صفة النيب , إال مبا أنزل علينا نؤمن

بشرهم بنيب يأيت  ،م عيسى عليه السالم بالنيب عليه الصالة والسالمهبشر, كذلك النصارى بشروا
رنابا املوجود املطبوع اآلن وهي نسخة نفيسة من اإلجنيل امسه أمحد وهو منصوص على ذلك يف اجنيل ب
فينفون لنسـبته  اجيلهم أربعة أما إجنيل برنابا ويقولون أن ،والنصارى ال يقرون بنسبة ذلك اإلجنيل إليهم

إىل آخره وكان قد وجده الشيخ حممـد  , تلف وإما غري مقرخمرانية ويقولون هذا فيه ما فيه إما إيل النص
فترمجه إىل العربية وطبعه فيه البشـارة   ،ة بلغة أخرى التينيةرشيد رضا يف أحد املكاتب يف إيطاليا نسخ

  .)نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا(مل يؤمنوا بذلك مع أم يقولون  ،سالمبالنيب عليه الصالة وال

                                                 
  .انتهى الوجه األول من الشريط السابع)44(
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عوام أهل املذاهب الفقهية مثال يقولـون ال   فتجد أنّ ،كثريةهؤالء شاركهم طوائف من هذه األمة 
فتجد أن السـائل إذا  , وهذا كثر يف هذه األمة خاصة يف العصور املتأخرة ،نؤمن إال مبا جاء يف مذهبنا

أفتين على مذهب اإلمام أيب , أفتين على مذهب اإلمام أمحد, ل مفتيا يقول أفتين على مذهب الشافعيسأ
شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث يأتيه  وهذا جتدونه كثريا يف فتاوى. ذهبألين على هذا امل: مل؟ قال ،حنيفة

   .أفتنا على مذهب كذا, فيقول أفتنا على مذهب الشافعي ،من يسأله
كان يف وقت الشيخ رمحه اهللا بعض املفتني حيفظون كتبا يف املـذاهب  هذا كثر يف الناس  وألجل أن

مذهب  يأيت آخر فيقول أفتين على ،فيفتيهم .أفتنا على املذهب الشافعي: األربعة فيأتيهم السائل فيقول
ربعة ويعدون فكان بعض املفتني يف وقت الشيخ وقبله يفتون على املذاهب األ وهكذا،, أيب حنيفة فيفتيه
وهـذا  , خرين يقولون ال نؤمن بهتؤمن إال بنا عندها أما عند اآل مل؟ ألن كل طائفة ال, أن هذا مفخرة
مبا يعتقد أنه ينجيه , ألن الواجب على املفيت أن يكون يف فتواه مفتيا مبا يعتقد أنه احلق ؛الشك أنه باطل

شيخ منصور رمحه اهللا تعاىل املصـنف للـروض   ال ؛مثل ما ذكر منصور البهويت ،بني يدي اهللا جل وعال
تفىت يف مسألة فأفىت فيها بفتوى فقيل له إن سح املنتهى  ولكشاف القناع ولكتب كثرية فإنه اُاملربع وشر

وأما ما أفتيت به  ،ذاك ذكرنا فيه املذهب :فقال ،هذه الفتوى خمالفة ملا ذكرته يف كتابك كشاف القناع
لواجب، التصنيف تبني املسائل بأدلتها على مذهب معني للتعلـيم لتصـوير   وهذا هو ا .فهذا ما أعتقده

ال يؤمن مبا أنزل إليه  ،أما املفيت فإنه يفيت مبا يعلم أنه احلق ،هذا هو الطريقة العلمية الصحيحة ،املسائل
  .ويترك البقية بل ينظر وجيتهد يف احلق -مبا عليه طائفته ،يعين مبا عنده-فقط ويترك 
يقول لك أنا ال أومن إال مبا عليه  ،باضي مثال إذا سألتهاال ؛ع كذلك جتد أن اخلارجي مثالأهل البد

طيب أولو كانوا على باطل؟ أهل البدع واخلرافات ال بد أن أسأل علماءنا، طيب إذا سألت  ،مشاخينا
  .؟ البد أن تتحرى احلقعهم حجة أقوى من حجة اآلخر أم العلماءك شوف الدليل معهم هل م

أن كل أهل مذهب إمـا مـذهب    ،أصبحت هذه الظاهرة موجودة يف املسلمني يف أوسع األبوابف
فكانوا من جنس أولئك  ،فقهي أو عقدي يقولون نؤمن مبا عند طائفتنا وال يتحرون احلق ال يبحثون عنه

  .وإمنا قنعوا مبا عندهم �الذين مل يتحروا احلق الذي جاء به النيب 
واجهه  ،واجهه هؤالء -يعين سبب ذكر هذه املسألة-ه اهللا ملا قام بالدعوة يف وقت إمام الدعوة رمح

-واجهه فقهاء الشافعية مثال رمحهم اهللا تعاىل بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكـذا   ،هؤالء
مثال من جواز بعض املسائل اليت كان ينهى عنها والتسمح يف بعض البدع اليت كان ينهى عنها وحنـو  



ح مسائل اجلاهليةشر  129 

بعض املسائل يقول هو إا حرام يقولون نص علماؤنا على الكراهة وحنو ذلك، فعارضه كل ذي  -ذلك
بأمرين مذهب مبا عليه مذهب أصحابه فكان رمحه اهللا تعاىل يناقش كال:  

أن من كالم الشافعية مثال من كالم احلنفية، مـن   -كما سيأيت-أنه يذكر ما عليه طائفته : األول
ال يعلمون مبـا   ،لكنهم ال يعلمون مبا كانت عليه طائفتهم ،ا هو فيه بيان احلق للمسألةكالم املالكية، م

  .يقوله أهل مذهبهم
رض كالم أهل العلم األدلـة  افإذا ع ،أن يبني املقصود من كالم العلماء إمنا هو إفهام األدلة: الثاين

   .فإنه ال يسوغ أن نأخذ بكالمهم ونترك األدلة الواضحة
يعين أم ال يقبلون – التاسعة والعشرون أم مع ذلك(لشيخ يف املسألة اليت بعدها قال وهلذا ذكر ا

هذا الذي حصل فرد عليه طوائف ممن  ،)ال يعلمون مبا تقوله الطائفة -من احلق إال ما كان عليه طائفتهم
اهللا تعـاىل يف  العلماء وهم ال يعلمون ما عليه أقوال أهل مذهبهم، وهلذا اعتىن علماء الدعوة رمحهـم  

بنقل كالم أهل العلم يف مسائل التوحيد ألن املتأخرين  ،كتبهم بنقل مذاهب العلماء يف مسائل التوحيد
 ،من الفقهاء األئمة الشافعية أو احلنفية أو املالكية أو حنوهم كانوا يقبلون كالم علمـاء عصـرهم  مثال 

فكان أئمة الدعوة  ؟هب، ملا ال يقبلون كالمهمن من أهل املذوماء األولللكن الع ،علماء املتأخرين منهم
ومثل كالم ابـن حجـر    ،رمحهم اهللا واملشايخ ينقلون هلم كالم املتقدمني مثل كالم ابن حجر اهليثمي

مثال ينقلون كـالم اإلمـام    ،وهؤالء كلهم شافعية ،مثل كالم الذهيب ،ومثل كالم النووي ،العسقالين
والقرطيب وأمثاهلم يف بعض مسائل التوحيد  ،الطرطوشي وحنوهم وكالم أصحابه مثل ،مالك يف املدونة

وهلذا جتد أن كتب علماء هذه الدعوة مشحونة بالنقل عـن كتـب    ،املالكية هو كذا أن مذهب ليبني
وإمنا  ،مبثل ما قاله الشيخ رمحه اهللا لكن هؤالء مل يطالعوا أو خفي عليهممل؟ لبيان أن أولئك قالوا  ،أولئك

ألنه قد  ؛وهذا من املسائل املهمة اليت ينبغي لطالب العلم أن يعتين ا ،ا ما عليه متأخروهمعقلوا وقبلو
يضاد مسائل العقيدة الصحيحة مثال يأيت بعضهم  ،يأيت بعضهم وينقل نقوال عن بعض أئمة أهل املذهب

نفيـة، بكـالم   بكالم بعض احل ،بكالم بعض املالكية ،والتوحيد والنهي عن البدع بكالم بعض الشافعية
يذهب ويبحث يف كتب القوم يف كتب احلنابلة  االحتجاجطالب العلم أول ما يسمع ذا  ،بعض احلنابلة

حىت يثبت هلذا الذي احتج بكالم أهل طائفته أن  ،املتقدمة ،يف كتب الشافعية يف كتب املالكية إىل آخره
 االخـتالف ملخصوصة هذه قد وقعـوا يف  وإذا كان أهل الطائفة امن أهل طائفته من مل يقل ذا القول 
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حتج به أينما ذهبت كن منه على ذكر هذا برهان ضروري ي ،احلجة يف كالم السلف ؟فإذن احلجة فيمن
   .وبينة

شفاء الفـؤاذ  ”إذا نقل لك ناقل مثل ما صنف مثال حممد علوي املالكي يف كتابه األخري الذي مساه 
ل العلم يف جتويز بعض األشياء اليت هي من قبيل البـدع، إذا  نقل نقول عن بعض أه “بزيارة خري العباد

حبث الباحث وجد أنه كتم نقوال كثرية يف النهي عن هذه األمور فهو نقل عن بعض أهل العلم يف حتسني 
الشافعية نقل عنهم عنـدهم   ،وكتم نقوال كثرية، فيها بيان الصواب واحلق يف هذه املسألة ،هذه البدع

  .احلنفية كذلك ،احلنابلة كذلك، املالكية كذلك ،ققوهم بينه كبار علمائهمقول ثاين بينه حم
قبول ذا أوال  ،فقل أوال قبولٌ ،فإذن إذا أورد عليك مورد وقال أنا ال أقبل إال بكالم أهل مذهيب

وكل مذهب وكل  ،ألن احلق واضح ؛الكالم وستجد من كالم أئمة أهل مذهبه املعني ما يرد به عليهم
العلم كثري ممن يقولون يف املسائل مبا تدل عليه الدالئل من الكتاب والسـنة   أهلإمام عندهم من أتباع 

   .وكالم األئمة أئمة السلف هذا أوال
أم الواجب أن تبحث فيمـا دل عليـه    ،الثاين تناقشه هل الواجب أن ال تقبل إال ما قالته طائفتك

ونفهـم الكتـاب    ،عبدنا  به وهو الكتاب والسنةالواجب أن نبحث فيما ت: الكتاب والسنة، اجلواب
ألم ختصصـوا وبـذلوا    ؛ألن العلماء إمنا هم واسطة لفهم الكتاب والسنة ؛والسنة بإفهام العلماء لنا

فوظيفـة أهـل العلـم ليسـت      ،أعمارهم ليلهم وارهم وجهدهم يف فهم األدلة من الكتاب والسنة
وهذا الذي فعله الشيخ رمحه اهللا تعاىل مـع   ،ألدلة من الكتاب والسنةبإفهام ا، إمنا هي تبعية استقاللية

   .خمالفيه وأمثر مثرات يانعة
ال يعلمون مبا تقوله الطائفة كما نبه اهللا عليه مع ذلك إذن هذه املسألة التاسعة والعشرون هي أم 

كانوا  ألن اليهود متصلة مبا قبلها ].91:البقرة[﴾مؤمنِني فَلم تقْتلُونَ أَنبِياَء اللَّه من قَبلُ إِنْ كُنتم﴿بقوله 
   .حيتجون بشيء وهو ال يعلمون مبا عندهم

مذهبهم  أهلكذلك من ورثهم يف هذه األمة وشاهم حيتجون مبا عليه الطائفة وهم جيهلون أن من 
  .من خبالف تلك األقوال

وهي مـن  (لشيخ رمحه اهللا قال ا) الثالثون(عجيبة هي املسألة الاملسألة األخرية اليت خنتم ا الكالم 
وارتكبوا ما ى اهللا عنه من االفتراق صار كـل   باالجتماعت اهللا أم ملا تركوا وصية اهللا عجائب آيا

  ).حزب مبا لديهم فرحني



ح مسائل اجلاهليةشر  131 

أمر اهللا جل وعال كـل أتبـاع    ،مث يبدأ التفرق بعد ذلك ،كانت واحدة اجلماعة مجاعة أي رسولٍ
وما تفَرق ﴿أما يف اليهود فظاهر والنصارى فظاهر كما قال جل وعال  ،جيتمعوا على رسوهلمرسول بأن 

ومـا  ﴿قال جل وعال يف اآلية األخـرى   ،]4:البينة[﴾الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاَءتهم الْبينةُ
ماَءها جم دعب نقُوا إِلَّا مفَرت مهنيا بيغب لْمي ﴿، وقال جل وعال ]14:الشورى[﴾الْعلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو

يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتـا  ﴿وقال جل وعال ] 176:البقرة[﴾الْكم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو
اتنيالْب مهاَءتـا   ﴿قال جل وعال ، و]213:البقرة[﴾جم ـدعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تو

يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماَءهوغري ذلك من اآليات واهللا جل وعال ]105:آل عمران[﴾ج ،
الرسول من ثه العلم الذي ورِفكل من أخذ بواالجتماع يكون على أساس العلم  ،باالجتماعأمر العباد 

   .والتفرق االختالفوترك  االجتماعالذي أرسل إليه فإنه يهديه ذلك العلم إىل 
كما شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،دائما ترحم به األمة واالجتماعهذه املسألة مهمة للغاية ألن اجلماعة 

تـه وتوفيقـه   رفغموونصره وتأييده  هو رضا اهللا جل وعال واالجتماعنتيجة اجلماعة  رمحه اهللا تعاىل أنّ
 ،غضب اهللا ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه واالختالفونتيجة الفرقة  ،للمجتمعني

   .هذا نتيجة اجلماعة ونتيجة الفرقة
قال جل وعال  ،كل رسول كانت مجاعته األوىل جمتمعة مث بدأ التفرق وهذا ظاهر يف األمم من قبل

م تركوا االجتماع الذي أمروا مل؟ أل، )45(﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿لسابقة يف بيان حال األمم ا
 ؟األوىلما سبب ذلك التفرق و االختالف الذي حدث بعد اجلماعـة   ،واالختالفبه وأخذوا بالتفرق 

نا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يـومِ  فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه فَأَغْري﴿هو ما أخرب اهللا جل وعال به قال 
ةاميـا  ﴿وقال جل وعال يف اآلية األخرى  ،]14:املائدة[﴾الْقيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نقُوا إِلَّا مفَرا تمو
مهني14:الشورى[﴾ب[.  
  :اناثنقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا وغريه إن سبب الفرقة  

  .هو ترك العلم وترك حظ ما أمر العباد به: ألولا
  .هو البغي: الثاين

                                                 
  .32:، الروم53:املؤمنون )45(
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يعين تركت حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد  ،إذا ترك طائفة العلم الذي أمرت به ونسيت
  .عن اجلماعة األوىل

ألوىل الثاين أن يكون هناك بغي وعدوان من طائفة من هذه الطائفة املفترقة املخالفة عن اجلماعـة ا 
  .اتمعة على احلق واهلدى

ر به العبـاد  كِّبعد ذلك إذا حصل هذان األمران وهذان السببان وهو ترك العلم ونسيان حظ ما ذُ
وإذا حصل التفرق واالختالف كان كما أخرب اهللا  ،والثاين هو البغي بني العباد حيصل التفرق واالختالف

وهـذا   ،العداوة والبغضاء واالختالفنتيجة التفرق ) عداوةَ والْبغضاَءفَأَغْرينا بينهم الْ(جل وعال بقوله 
وصية اهللا باالجتماع وارتكبوا مـا  وهي من عجائب آيات اهللا أم ملا تركوا : كما قال الشيخ رمحه اهللا

   .يهم فرحنيدصار كل حزب مبا ل ،االفتراقى اهللا عنه من 
عذاب هو عذاب ألم مل جيعلهم اهللا جل وعال فرحني مبا هم فإذن فرح كل حزب مبا لديه نعمة أو 

   .االفتراقوارتكبوا ما ى اهللا عنه من  باالجتماععليه إال ملا خالفوا وصية اهللا جل وعال 
فهذه عقوبة، إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحة مبا عندها ممن خالفوا وتركوا اجلماعـة  

وأخـذوا بـالتفرق    باالجتماعالذي عذبوا به ألم تركوا وصية اهللا من العذاب تعلم أن هذا األوىل 
   .واالختالف

وأخذوا  باالجتماع،هذا حاصل يف هذه األمة من أول ما ظهرت اخلوارج وهم ملا خالفوا وصية اهللا 
صاروا فـرحني مبـا    ،بالتفرق واالختالف ونسول حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي أنزل عليهم

يعين أشجع الناس يف وقته وأقواهم مدافعة عما هو عليه  ؛ إن اخلارجي يكون أشجع الناسعندهم حىت
وذلك ألم فرحون مبا هم  ،خالفوا الصحابة وقاتلوا الصحابة ،مل؟ ألنه فرح به أشد الفرح ،من الباطل

ن لَم يحكُم وم﴿القرآن يعين األخذ بظاهر قوله تعاىل  معليه وأصل ضالهلم كما هو معلوم مسألة حتكي
فكفروا الصحابة وتركوا العلم الـذي كـان عنـد    ] 44املائدة[﴾بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  .بآرائهم فصاروا فرحني مبا عندهمالصحابة واعتزوا 
أمر كذلك املرجئة أول ما ظهرت كان هلا رأي مث بعد ذلك صارت فرحة مبا عندها ألا تركت ما  

   .وأخذت بالقول الذي ليس عليه اجلماعة األوىل ،اهللا به من االجتماع
وهذه ذكرها الشيخ رمحـه اهللا يف   ،باالجتماعوهلذا من أراد النجاة فإمنا السبيل باألخذ بوصية اهللا 

عليه من أن يكون املرء فرحا مبا هو  االفتراقوهنا يريد أن عقوبة  ،أول الكالم يف املسألة الثانية والثالثة
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فأول ما خيالف يكون عنده تردد ويكون عنده نوع من عدم الثبات ما  هذا من عقوبة االفتراق، ،الباطل
فيعاقبه اهللا جل وعال بفرحه مبا عليه حىت يكون من  ،حىت يستمرئ املخالفة ويستمرئ التفرق ،هو عليه

  .والعياذ باهللا واالختالفأهل التفرق 
ألا عقوبة ال يشعر  ؛ذكر الشيخ رمحه اهللا أا من عجائب آيات اهللاة كما ألعلى العموم هذه املس

  .ا إال املتيقنون
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،اسأل اهللا جل وعال أن يبصرين باحلق واهلدى

  .سامل اجلزائري: أعد هذه املادة 


