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 قال الشيخ , رحمه هللا تعالى :

ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء المسألة الرابعة والعشرون : 

 وال تطرد الذين يدعون ربهم ...   , تكبراً وأنفة , فأنزل هللا تعالى : 

 اآليات .

 االستدالل على بطالنه بسبق الضعفاء , كقوله :     الخامسة والعشرون :

 . راً ما سبقونا إليه  لو كان خي

 تحريف كتاب هللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون .السادسة والعشرون : 

 هللا جل وعال تصنيف الكتب الباطلة , ونسبتها إلى السابعة والعشرون : 

 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند هللا  كقوله :

 .. اآلية . 

أنهم ال يقبلون من الحق إال الذي مع طائفتهم منه , الثامنة والعشرون : 

 . قالوا نؤمن بما أنزل إلينا .. كقوله : 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

ً وأعين دامع ً خاشعا ً وقلبا ً وعمالً صالحا ً نافعا ة بهداه , اللهم إنه نسألك علما

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

مستقيم , اللهم اجعلنا ممن آمن حق اإليمان واتقى حق التقوى وصدَّق حق 

التصديق , اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك ويطلبون به ما 

ألنفسنا طرفة عين كيفما عندك , إنك ولي ذلك وإنك المسؤول , اللهم ال تكلنا 

 تقلبنا وأينما توجهنا , أما بعد .

فهذه المسائل من مسائل الجاهلية ، يعني الخصال التي كان عليها أهل 

الجاهلية من المسائل المهمة لكثرة الواقعين في ذلك ، في هذا الزمان وما 

ون  قبله , فذكر المسألة الرابعة والعشرين , قال : المسألة الرابعة والعشر

يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم : ترك الدخول في الحق إذا 
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وال تطرد  قوله :  هللا جل وعال سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفة ، فأنزل 

 . الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه  

وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية ، كانت سائدة في الكبار فيهم ، في 

ي الجاه وذوي المال ، وذوي الشرف ، وذوي الرئاسة ، من كبار جاهليي ذو

العرب ، ومن كبار أهل الجاهلية في الملل األخرى من اليهود والنصارى 

 وغيرهم .

ً ، إما ألجل جاهه ، أو ألجل علمه ، أو  ً مرفوعا فإن المرء إذا كان مقدما

الجهة ، وينفخ فيه  ألجل عقله في فئته ، فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه

 حتى يجعله متكبراً على الحق والعياذ باهلل .

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي  : هللا جل وعال وذكر قول 

وهذه اآلية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات . يريدون وجهه 

نا مجلساً مجملها أن المشركين قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعل ل

تخصنا به ال نجلس مع هؤالء األعبد ، يعنون خباباً وبالالً وصهيباً ، وذُكر 

 في بعض الروايات وسلمان ، لكن هذا ليس بجيد ألن هذه اآلية مكية .

ً تخصنا به ، فمال   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا : اجعل لنا مجلسا

وال تطرد الذين يدعون  وعال  هللا جلإلى ذلك بقلبه ، وّهم بذلك ، فأنزل 

يعني ما ّهم به عليه  وال تطرد الذين  فقوله هنا :  ربهم بالغداة والعشي 

الصالة والسالم ، وإال فهو لم يقع منه طرد لهم ، وإنما ّهم بأن يخص أولئك 

 من بين المؤمنين ، الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة .

طمعاً في إسالم أولئك   ألن  هللا صلى هللا عليه وسلم رسول وكان ذلك من 

رسول أولئك كبار القدر ، كبار الجاه ، ذوو نفوذ ، وذوو أمر مطاع ، طمع 

في هدايتهم فقبل شرطهم في أن يخصهم  ويستنكف هللا صلى هللا عليه وسلم 

سة ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئا

 ونحو ذلك .
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هذه اآلية ، وهذا الذي ذُكر في سبب النزول ، ظاهر  هللا جل وعال فأنزل 

منه استدالل الشيخ رحمه هللا تعالى فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون في 

رسول هللا صلى هللا استماع الحق ، ولكن منعهم من الحضور إلى مجلس 

المؤمنين ، الذين كانوا إما  التكبر عن أن يشركوا أولئك النفر عليه وسلم 

فقراء وإما موالي , عبيد أو نحو ذلك ، فكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم 

، ويكون فيه أولئك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكرهوا أن يحضروا عند 

 ، حتى أنه ذُكر أن بعضهم قال : اجعل لنا مجلساً تعرف به العرب فضلنا .

دورهم من التكبر واألنفة ، والحق إنما يكون فهذا يدل على ما في داخل ص

مع الذين يلينون له , ال يكون مع المتكبرين ، ولهذا أولئك ال ينفع فيهم مثل 

ولو شاء هللا ألسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم  هذا ، قال جل وعال : 

ألسمعهم ولو أسمعهم  هللا جل وعال يعني سماع انتفاع ، لو شاء  معرضون 

هدى كما يسمعه من ينتفع به ، لتولوا وهم معرضون ألنهم يعلمون الحق وال

 الحق ، ولكنهم ينصرفون عنه تكبراً وأنفة .

وهذا هو الذي منع كثيراً من الجاهليين ، من كبار قريش من دخول اإلسالم 

تعرفون كلمة أبي جهل المشهورة في ذلك ، حيث قال : حتى تنازعنا نحن 

ا وتصدقنا ، ونحروا ونحرنا ، وبذلوا وبذلنا ، وبنو هاشم الشرف ، فتصدقو

حتى إذا كنا كسير رهان ، قالوا : منا رسول يأتيه وحي من السماء ، وليس 

 منكم أحد ، ال وهللا ال نؤمن به أبداً .

فهذا يدل على أن أولئك تركوا قبول الحق ، ومنعهم من الدخول في الحق 

أقبل  ي عليه الصالة والسالم النبسبق الضعفاء ، ومنعهم من ذلك أن يكون 

 على أولئك النفر تكبراً منهم وأنفة .

كذلك اليهود كان فيهم ذلك ، وكانوا يخفون الحق ، ويقولون : كيف نتبع هذا  

النبي األمي ؟ فنخسر مالنا ، ونخسر جاهنا ، ونخسر ما يبذله لنا ذوو 

هم الكتب , األموال , وهذا سيأتي إن شاء هللا تعالى في بيان سبب تبديل

ل عليهم .  وتغييرهم الُمنزَّ
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هذه الخصلة كما رأيتم , هذه سببها ما يقع في النفوس من التكبر , وهذا دخل 

ووجد في هذه األمة , كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم : " لتتبعن سنن من 

 كان قبلكم " .

سالم , ُوجد في هذه األمة من المنتسبين إلى اإلسالم , ومن المتمسكين باإل

فكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر واألنفة, أن يكون أولئك الذين سبقوا 

إليه هم الذين سبقوا , وهم الذين تقدموا في الحق , ويكون أولئك الكبار 

تابعين  يكون أولئك الكبار الحقين , والكبار وذوو الجاه , وذوو السمعة , 

 وذوو  

هم الذين يتقدمون الناس , هم الذين يسبقون  الرئاسة , دائماً يحبون أن يكونوا

هللا , ولو كان سبقهم في غير الحق , وفي غير الهدى , فإن همهم لما جعل 

في قلوبهم من الضالل ومن ترك الهدى لو كان ذلك في غير  جل وعال 

 الصواب سلكوه .

وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في اإلسالم , فأنهم لم يرضخوا للحق 

م يعتقدون أنهم ذوو شرف ، ذوو رفعة لما أوتوه من عقول ، لما أوتوه ألنه

نوهم أهل  من فهم ، فكيف يلينون للحق ؟ مع أن الذين اتبعوه هم الذين يُسمُّ

ً وتجتمع  نونهم بأسماء متنوعة تؤول جميعا نوهم حشوية ويُسمُّ الظاهر ويُسمُّ

 جميعاً في أنهم ليسوا بذوي نباهة وال بذوي عقول .

ذاً أولئك الذين كانوا من الكبار في اإلسالم من أهل البدع ، كان كثير  منهم فإ

يعلم الحق ، ولكنه يصعب عليه أن يتركه ألجل ماله من المنزلة والرفعة  

يصعب عليه أن يتركه لذوي العقول الضعيفة عنده ، وهذا يجر إلى أنه ال 

الً ، ال يكون  متبوعاً . يُقدم وال يكون مرفوعاً ال يكون مبُجَّ

وهذا تراه في كثير ممن ابتلوا باتباع الناس لهم ، إذا لم يكن معهم إنصاف 

، فإنهم يصدهم األتباع  هللا جل وعال ولم يكن معهم تقوى وخوف من 

ويصدهم كثرة من يعظمهم ، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق ، 

ها ، ثم كان السبيل في فإن النفس إذا وجدت من يتبعها ، إذا وجدت من يُعظم
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قبول الحق والرضوخ له ، أن يُترك تعظيمه ، أن يُترك رفعه ، فإنه يصعب 

 جداً على النفوس أن تقبل ذلك .

وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه األمة ، في أصناف شتى كثيرة  

 أينما توجهت وجدت ذلك .

نه له نصيب من مشابهة فإذاً كل من لم يقبل الحق ألجل التكبر واألنفة ، فإ

الجاهليين في ذلك ، وهذا يدل على أن ترك قبول الحق ألجل سبق الضعفاء 

أو ألجل  تقدمهم ، أو ألجل أنهم أخص بصاحب الدعوة ، أن هذا والعياذ 

باهلل من الكبائر ، بل قد يكون مخرجاً من الملة ، إذا كان فيه عدم قبول أصل 

ماء المشركين ، في هذه األزمان الدين ، مثل ما يحصل من كبائر عل

 المتأخرة .

من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة ، من علماء من 

ون بعلماء هذا الوقت ، ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين  يَُسمَّ

للشركيات , معظمين ألضرحة الموتى ، ونحو ذلك ، حيث جرى بيني وبينه 

ل اإلسالم والتوحيد والشرك ، وهو من كبار علماء حديث ومناقشة حول أص

 بلده .

فكان من ما قال في بيان حقيقة األمر أنه قال : هذا سبيل من سبل الرزق فال 

تقطعه عمن يأتي إليه ، ثم قال ما نصه : نعم الذي تقول الحق ، ولكن التكفير 

 صعب ، كوننا مبتدعة نعم ، ولكن كما قال : اترك الناس تعيش .

ذا ألنه معظم في طائفته ، صعب أن يترك ، ويُسحب منه كل ما اكسبه وه

في حياته الطويلة . هذا صعب على النفوس ، خاصة في أنفس كبار السن 

 يعني ممن دخل في الكهولة ، ونحو ذلك ، يصعب عليه نفسياً هذا .

إذا تبين لك ذلك ، فإذاً نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل 

ة ، كثيرة تأملها تجدها في هذه األمة ، في األغنياء ، في ذوي الترف  الجاهلي

في الرؤساء ، في الملوك ، في األمراء , ونحو ذلك ، هذه موجودة فيهم ، 
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، فإنهم تراهم يتنقصون الحق ألجل من اتبعه ، هللا جل وعال إال ما شاء 

 ويرفضون الدخول فيه ، ألجل حال من دخل فيه .

ً نُنبَّه إلى أن على أهل الدعوة ، على الدعاة ، على أهل العلم ، أن  أيضا

، وأن يتركوا االلتفات إلى هللا جل وعال يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على 

ذوي الشرف وذوي الرفعة ، إال إذا كان أولئك يحضرون مع غيرهم 

 هللاويقبلون مع غيرهم ، أما أن يُقبل على أولئك ، ويُترك الذين يريدون وجه 

، قال جل النبي صلى هللا عليه وسلم، فإن هذا من الذي نُهى عنه جل وعال 

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي  وعال في سورة األنعام : 

 . يريدون وجهه 

 ، ال يريدون إال هللا جل وعال فنبه أنهم أهل إخالص ، أهل طمع فيما عند 

رسول هللا صلى إلى أن أولئك الذين همَّ ، وهذا فيه تنبيه هللا جل وعال وجه 

هللا جل بأن يطرد هؤالء من أجلهم ، أنهم ال يريدون وجه هللا عليه وسلم 

ما عليك من  ، أنهم لهم مقاصد أخر في ذلك ، قال جل وعال : وعال 

حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 

 . الظالمين 

ديد عن ذلك ، وكذلك قال جل وعال في سورة الكهف :         وهذا فيه النهي الش

  واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال

       قال المفسرون في قوله : تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 

لئك يعني تريد التزين بدخول أولئك وبمجالسة أو تريد زينة الحياة الدنيا 

 وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين .

فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق ، وإذا كان هناك في إيصال الحق 

، رعاية لخواطر بعض ذوي هللا جل وعال فيه شيء من ترك ما أمرنا به 

الشرف وذوي الجاه ونحو ذلك ، فال يقبل الداعية ، ال يقبل العالم ، ال يقبل 

النبي صلى هللا لك ، إال إذا كان ثَم مصلحة راجحة ، كما كان طالب العلم بذ

 يفعل في المدينة مع رؤساء الوفود ، هذا له حال آخر . عليه وسلم
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أما أن يُشترط على صاحب الدعوة ، أو على العالم أن ال يجلس مع أولئك  

مع هؤالء , وأن يكون له مجلس مع الخاصة من ذوي الشرف ، فهذا هو 

 . النبي صلى هللا عليه وسلمعنه  الذي نُهى

المسألة التي تليها ، أنهم يستدلون على بطالن الحق بسبق الضعفاء ، كقوله : 

  لو كان خيراً ما سبقونا إليه  هذه المسألة مسألة استدالل ، والمسألة

األولى مسألة طلب ، ففي األولى طلبوا ذلك ، وفي الثانية يستدلون على 

 بطالن الحق .

لى : يريدون سماع الحق ولكنهم طلبوا أن ال يكون معهم أولئك الضعفاء األو

، أولئك األعبد ، أولئك الذين ليسوا من ذوي الجاه وذوي الشرف وذوي 

الرفعة ، ألنهم يلحقهم نقص ، ويلحقهم شيء من التعيير إذا جلسوا في 

 مجلس فيه أولئك األعبد ، والجميع على حد سواء .

عالى ، في مثل هذه المسألة ، إن المسألة الخامسة قال , رحمه هللا ت

والعشرين االستدالل على بطالنه ، يعني بطالن الحق بسبق الضعفاء ، 

يستدلون على بطالنه بسبق الضعفاء , كما قال سبحانه في سورة األحقاف : 

  وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه       قوله هنا

:   للذين آمنوا  ، يعني عن الذين آمنوا  وقال الذين كفروا للذين آمنوا 

الالم هنا بمعنى عن ، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيراً ما 

 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم  سبقونا إليه ، قال جل وعال : 

. 

ه الصالة والسالم ، بسبق فهم استدلوا على بطالن ما جاء به النبي علي

الضعفاء وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا ، أنهم يستدلون على 

بطالنه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول ، وليس لهم حظ ، بما سبق من 

بادي الرأي  المسائل , حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود : 

  .ن غير فهم ، هنا يستدلون على البطالن وأولئك دخلوا من غير تدبر وم

بسبق هؤالء ، يقولون هؤالء كونهم سبقوا وهم أراذلنا ، وهم من ليسوا 
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بذوي فهم ، كونهم سبقوا ، هذا دليل على أنه ليس بحق ، ألنه لو كان حق 

ألخذه ذوو العقول ، وأخذه ذوو الشرف وأخذ ذوو الفهم من المأل ومن الكبار 

. 

حة المعنى ، وهي شبيهة بالمسألة التي سلفت من قبلل لكلن فهذه المسألة واض

هذه باالسلتدالل عللى اللبطالن بالسلبق ، وتللك ليسلت اسلتدالالً بالسلبق  وإنملا 

 استدالل بحال الضعفاء .

قال : السادسة والعشرون :  تحريف كتاب هللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

. 

د ملا عقللوه , هلي فلي اليهلود هذه الخصلة التي هي تحريف كتلاب هللا ملن بعل

النبلي صللى في بني إسرائيل , وهذا التحريف للكتلاب هلو أنهلم وجلدوا صلفة 

النبلي صللى هللا فلي التلوراة , صلفة واضلحة جليلة , فلملا رأوا  هللا عليه وسلم

 عرفوا أنه هو المبعوث , وأنه هو نبي األميين . عليه وسلم

 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا  وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

, أنه ربعة , أكحل العينين  النبي صلى هللا عليه وسلموكان من صفة  . به 

 , جعد الشعر .

النبي صلى هللا عليه فسأل اليهود , المشركون في مكة , ما تجدون في صفة 

النبي األمي الذي يخرج ؟ قالوا : نجد صفته في كتابنا أنه طويل أزرق  وسلم

, سائب الشعر , فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة ,  العينين

فوا .  فحرَّ

وهذا معنى قوله : أنهم حرفوا كتاب هللا من بعد ما عقلوه  .  يعني من بعد ما 

عرفوه , ومن بعد ما فهموه , كما قال جل وعال في اآلية األخرى في سورة 

ن أبناءهم وإن فريقاً الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفو البقرة : 

 . منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 

, ويعرفون أن ما أنزل إليه حق , كما النبي صلى هللا عليه وسلميعرفون 

الذين آتيناهم  يعرفون أبناءهم , ال يلتبس عليهم ذلك , ولكنهم كتموا الحق 
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ً منهم ليكتمون الحق و هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا

 . يعلمون 

وهذا ظاهر في معنى تحريفهم لكتاب هللا , هذه الخصلة في اليهود تبعها 

أنواع من التحاريف , وسبقها أنواع من التحريف , أما ما سبق , فإنهم 

فوا كتاب  , يعني الذي أُنزل عليهم , حرفوه تارة بحذف هللا جل وعال حرَّ

 بعض ما جاء فيه . 

ل ألهل العلم فيها مذاهب , منهم من يرى أن فإن تحريف التوراة واإلنجي

التحريف في المعنى دون اللفظ , وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى زالوا بعض 

فوها من جهة المعنى والتفسير  ً وإنما حرَّ ً ومحو بعضا األلفاظ وتركوا بعضا

وإلى هذا ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيميه , في سلف له من أهل العلم  يقول 

ن التحريف إنما هو تحريف المعنى , أما التوراة فإنهم لم يغيروا ألفاظها : " إ

. " 

عليه الصالة    النبي ويستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين زنيا , وقال 

والسالم : " كتاب هللا الرجم " , وراموا ذلك , راموا أن يُغيَّر , حتى أتى 

, أنها في التوراة , فأتوا  ليه وسلمالنبي صلى هللا ععبد هللا بن سالم , فأخبر 

بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع , فقال عبد هللا بن سالم رضي 

هللا عنه : " مره فليرفع يده فإن اآلية تحته " , فرفع يده فوجدها كما أخبر به 

 عبد هللا بن سالم .

حريف في هذا نوع في التحريف , ليس تحريفاً في اللفظ ولكنه كتم للحق , ت

المعنى , هذا من فعل األحبار , ولهذا قال شيخ اإلسالم وغيره : إن التحريف 

 كان في المعنى .

وقال آخرون من أهل العلم : إن التحريف كان في األلفاظ بزيادة ونقصان 

 زادوا أشياء , وتركوا أشياء , وحذفوا أشياء . 

يف الذي حصل وقال آخرون , وهو القول الصحيح فيما يظهر , أن التحر

في التوراة يجمع األمرين , منه ما هو تحريف في األلفاظ , ومنه ما هو 
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تحريف المعنى , زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيهم من أقوال 

أحبارهم , زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفصيل حتى جعلت من كالم هللا 

ً طواالً جعلوا فيها أخبا ر هي ليست من أصل التوراة  جعلوا فيها قصصا

 ولكن زادها علماءهم حتى جعلت من التوراة . 

ومنه ما هو تحريف بالمعنى , الذي حصل في الكتب المتقدمة نوعا التحريف 

, تحريف في المعنى , بأن يُفسَّر الكالم الذي جاء في التوراة على غير ما 

كتمون الحق وهم وإن كثيراً منهم لي يعلمون تفسيره كما قال جل وعال :

 . يعلمون 

ومنه ما هو تحريف في اللفظ يزيدون وينقصون , يحذفون , يضعون أشياء 

زائدة , وهذا يجمع القولين السابقين , وهو الظاهر , وهو الصواب , ألن 

التحريف بمعنى الحذف واضح موجود , ففي التوراة أشياء وفي اإلنجيل 

فيها أشياء  هللا جل وعال لة من عند أشياء , ال يمكن أن تنسب إلى أنها منز

شركية , فيها أشياء فيها خنا وزنا , والعياذ باهلل , فيها أشياء ال يصح وال 

 . هللا جل وعاليجوز أن تُنسب إلى 

كذلك فيها أشياء من كالم علمائهم واضحة , حيث فيها مثالً في التوراة : قال 

عد موسى عليه السالم  موسى , وقال فالن , بل فيها نسبة أقوال لمن ب

وكذلك في اإلنجيل , وهذا ظاهر في أنه زيد فيها ونُِقص, كذلك تحريف 

 المعنى بأنهم فسروها بغير تفسيرها . 

هذا الذي حصل في أولئك من جهتي التحريف , تحريف المعنى وتحريف 

اللفظ لم يحصل في هذه األمة من جهتين , وذلك ألن القرآن محفوظ , قال 

 الذكر : القرآن   إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  : عال هللا جل و

من  هللا جل وعال من أن يُزاد فيه أو يُنقص , حفظه  هللا جل وعال حفظه 

التحريف والتبديل , ألنه ال دين بعد دين اإلسالم , وال رسول بعد محمد عليه 

تحريف في لفظه ,  الصالة والسالم , لما كان القرآن محفوظاً لم يتطرق إليه
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وإنما كان التحريف في تأويله , التحريف في معناه  وهذا هو الذي شابهت 

 فيه هذه األمة اليهود .

فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا , مما جاء في القرآن , وجاءت به السنة 

فون ذلك ويصرفوه عن معانيه الالئقة به , وعن ما دلَّ عليه  , ولكنهم يحّرِ

 ل أخرى تنصر مذاهبهم .إلى أقوا

, وأهل  وكل أهل األهواء , وأهل البدعوهذا هو الكثير في هذه األمة , 

الخرافة , وأهل الشعوذة , يجدون في القرآن ما يستدلون به , محرفين لمعناه 

, متبعين ما تشابه منه , وهذا القدر شابهوا به اليهود ومن سلفهم ومن 

 شابههم من أهل الملل .

الصفات من نفي ظواهر اآليات التي اشتملت  ةما يذكر عن مؤولمثال ذلك 

, ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من هللا جل وعال على صفات 

تجد  بسم هللا الرحمن الرحيم  عند أنفسهم , مثاله في أول آية في القرآن 

أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم , بما يخرج اشتمالهما عن الرحمة , 

حقيقة  وإنما يُراد  هللا جل وعال ون : إن الرحمة هنا ليست في حق ويقول

بالرحمة هنا مجاز عن اإلنعام  , مجاز عن اإلحسان , وهذا من أنواع 

 التحريف , تحريف المعنى . 

 في آيات , ثم استوى على العرش  كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعال : 

يدون فيه , ولهذا قال بعض أهل ويقولون : إن استوى بمعنى استولى , فيز

 العلم : ما أشبه الم الجهمي بنون اليهودي .

فإن اليهود قيل لهم : قولوا حطة , فقالوا حنطة , أو قالوا حبة في شعرة 

 والجهمي قيل له : قل استوى , فقال : استولى .

ويشابههم من قال بقولهم من أهل العلم , من حاول أن يضلل عن معنى 

جاءت به نصوص الصفات في القرآن , ويصرف ذلك إلى  الظاهر الذي

معاني أخر , من مثل ما جاء في تفسير االستواء عند ابن العربي المالكي في 

كتابه , عارضة األحوذي , حيث قال : إن االستواء في لغة العرب يأتي 
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على خمسة عشر معنى , وساقها , قال : فنقول للمثبت أي هذه المعاني مراد 

. 

غلط , وهو من التحريف للمعنى والعياذ باهلل , ألن استوى في لغة وهذا 

فإذا استويت  العرب ال تكون إال بمعنى واحد , وهو بمعنى عال وارتفع , 

يعني علوتم عليه وارتفعتم عليه , وهذا كثير  أنت ومن معك على الفلك 

 أيضاً في أبواب القدر , وأبواب اإليمان , ونحو ذلك .

وما أصابك من سيئة فمن  : هللا جل وعال مثالً استدلوا بقول فالمعتزلة 

ال يخلق  هللا جل وعال على أن العبد هو الذي يفعل المعصية , وأن   نفسك 

 قل كل من عند هللا  فعله هذا , ويعرضون عن قوله جل وعال : 

 ونحو ذلك .

فوا النصوص , ففي القرآن إثبات  كذلك في أبواب اإليمان بالغيب , حرَّ

الميزان , وفي القرآن إثبات الصراط , وفي القرآن إثبات الصحف وأن هناك 

صحفاً تتطاير , فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه , ومنهم من يأخذها بشماله , 

القوم الذين ال يؤمنون بالغيبيات من العقالنيين , كالمعتزلة ومن شابههم , ال 

فونه عن معناه .  يؤمنون بذلك ويحّرِ

ك المشركون الذين يُؤيدون الشرك والخرافة , فإنهم يأتون إلى دالئل كذل

فونها عن معناها , فيأتون مثالً إلى اآليات التي  التوحيد التي في القرآن ويحّرِ

, ويجعلونها دعوة األصنام ال  هللا جل وعال فيها أن المشركين يدعون غير 

األصنام ,  غير , ويخصون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة

ويخرجون من ذلك عبادة األوثان , أو عبادة الصالحين , ونحو ذلك مما جاء 

 موضحاً في القرآن الكريم , وهذا طفحت به كتبهم , واستدلوا 

فون المعاني .  على ذلك بدالئل من القرآن ونحو ذلك , يحّرِ

هل ولهذا يقول أهل السنة : أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم , وأما أ

فون معناها  البدعة فإنما يكتبون ما لهم , يأتون بآية فيكتبونها ويحّرِ

ويجعلونها لفظ , أما أهل السنة فإذا كانت اآلية لهم أو الحديث لهم استدلوا به 



     شرح مسائل الجاهلية                                                   

 

187 

, وإذا كانت عليهم , يعني أنها تُشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها 

رفع تلك الشبهة التي وردت ويذهبون إلى طلب دفع ذلك اإلشكال , إلى طلب 

جعل كتابه فيه اشتباه إال على الراسخين من  هللا جل وعال بتلك اآليات , ألن 

 أهل العلم , حتى يتميز أولئك الصفوة , الذين هم الراسخون في العلم .

فيكتبون ما لهم , ويكتبون ما عليهم , يعني ما يستدل به الخصم عليهم 

ً منهم , فال يدخلون ف ي األدلة التي عليهم , يدخلون فيها بتحريف  إنصافا

بصرف لها عن معانيها , لكي توافق ما عندهم , بل يأخذون بما دلت عليه 

 ويجيبون عن ذلك , ألنهم إنما يرومون الحق .

فكل من صرف الدالئل عن ظاهرها , وحملها على شيء ال تعرفه العرب 

لذين حرفوا الكتاب من بعد من لغاتها , فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود , ا

 ما عقلوه وهم يعلمون .

نقف عند هذا , المسألة السابعة والعشرون تحتاج إلى شئ من التفصيل  

 تصنيف الكتب الباطلة وفي هذا القدر كفاية , وصلى هللا على نبينا محمد .

 

 

 

 

 

 

 

 
 األسئلة

 

 السؤال : 

 سة والعشرون ؟كيف يجمع بين المسألة الثامنة عشرة والعاشرة والخام
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 الجواب : 

المسألة الثامنة : االستدالل على بطالن الشيء بأنه لم يتبعه إال الضعفاء , 

المسألة الثانية : فيها حال الضعفاء بأنهم اتبعوا , وأما هذه المسألة فهي 

 بالسبق , وتلك حال وهذه حال , السبق أبلغ في االستدالل عندهم .

ن الدين بقلة فهم أهله وعدم حفظهم , كقوله     العاشرة : االستدالل على بطال

 ) بادي الرأي ( . وهذه المسألة الخامسة والعشرون . 

 قد يشتبه , يعني لماذا يستدلون على البطالن بسبق الضعفاء , لماذا ؟ 

ألن الضعفاء عندهم قليل فهمهم قليل حظهم , ففي تلك المسالة التي تكلمت 

م قناعتهم بأن الضعفاء آمنوا به ألن الضعفاء عنها أثناء الكالم أن سبب عد

قليلو الفهم قليلو الحجة عديمو الحظ ، المسألة الثامنة هي في أن الضعفاء 

اتبعوهم ، المسألة الثامنة هي مجرد االتباع ، والمسألة العاشرة هي عقول 

الضعفاء أي حال العقول ، والمسألة هذه الخامسة والعشرون فهي السبق 

فات تلك باالتباع ، وهذه في فهمهم وعقولهم ، وهذه في سبهم فهي فيما ص

فكل واحدة فيها صفة من الصفات ، والذي يتأمل للشيخ ، رحمه هللا ، ما 

صنفه يجد أنه ما كتب هذه المسائل من قبيل التصور النظري ، وإنما كتبها 

ً ، فكان يك تب من المواجهة كما يقال من الميدان ، ألنه واجه هؤالء جميعا

المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه األمة ألهل الجاهلية ، فيما يراها أمامه ، 

فيكتبها ولهذا ترى أن بعض المسائل لوكان هناك نظرعلى طريقة المحدثين 

في أن المسائل المتشابهة يكون بعضها تلو بعض ، لكانت المسائل هذه 

األخرى ، لكن  الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء

الشيخ ، رحمه هللا تعالى الظاهر من حاله من ترتيب الكتاب أنه يكتبها من 

واقع المواجهة ) في هذه الرسالة ( ، وهذا ظاهر إذا تأملته وجدته ظاهراً في 

 وقت الشيخ ، رحمه هللا تعالى .

 السؤال : 

 هل هذا العدد للمسائل يدل على الحصر ؟ 
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 الجواب : 

لى الحصر ، وهذا بحسب فهمه واجتهاده أوصلها إلى مائة العد ال يدل ع

 وثالثين مسألة .

 السؤال : 

إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو 

 الساحر فالن ، فهل تقبل شهادته عند القاضي ؟ 

 الجواب : 

 ال روايات الجن وشهادتهم عند أهل العلم ضعيفة ال تقبل ، وهذا معروف في

كتب المصطلح هناك روايات الجن هذا يعقدون له فصالً ألنها رواية ضعيفة 

ألنه فيه عند أهل العلم أسانيد فيها جن ، وأشهرهم من يقال له شمهروش 

 النبي صلى هللا عليه وسلمالجني ، فهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من 

والنبي العالم ، وأخذها من أخذها عنه من أهل العلم فيكون في بعضها بين 

ثالثة ، يعني الذي عاش في القرن الثامن الهجري  صلى هللا عليه وسلم 

،  النبي صلى هللا عليه وسلمبينهما ثالثة ، يكون اثنان والجني يقول سمعت 

تعلمون أن أعمار الجن غير أعمار بني آدم ، فرواية الجن عند أهل الحديث 

الشهادة والرواية تحتاج إلى ثبات  ضعيفة ، وكذلك شهادتهم ال تقبل لما ؟ ألن

 العدالة ، وعدالة الجني ال يمكن أن يثبتها إنسي .

 السؤال : 

يقول : أين ذكر شيخ اإلسالم أن التحريف في الكتب وقع في المعنى دون 

 اللفظ ؟ 

 الجواب : 

هذا في كتابه المشهور ، الجواب الصحيح لمن بدل  دين المسيح ، ومن  

فهي موجودة في كتابه إغاثة اللهفان البن القيم فقد ذكر أراد الجواب بشيء 

فصالً طويالً في التحريف ، وما وقع واألقوال في ذلك قول البخاري ، 

 وشيخ اإلسالم ، وقول عدد من أهل العلم .
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  السؤال :

يقول : بعض طلبة العلم يترفع عن مخالطة العوام , ويقول : ال أخالط إال 

 التكبر واألنفة ؟ من فيه خير , هل هذا من

 الجواب :

هنا خلط ، خالط العوام الذين فيهم خير , أما العوام الذين ليس فيهم خير , ال 

يخالطهم , فالعامي قد يكون في عقيدته وفي استسالمه هلل أحسن من بعض 

المنتسبين , وهذا ظاهر , قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير , أو مظاهر 

ة األمر هو أقوى يقيناً وإيماناً من , يعني في مسائل المخالفات , لكنه في حقيق

إيمان القلوب من غيره , فمخالطة العوام ألجل دعوتهم والتأثير فيهم , ونحو 

ذلك مطلوبة , لكن مثل ما قال : " ال تصاحب إال مؤمن ,  وال يأكل من 

طعامك إال تقي " فيحرص المرء على أنه إنما يخالط من ينفعه أو يؤثر عليه 

. 

 السؤال : 

بأي حرف معناها على فكيف  قال : إذا كان معنى كلمة استوى غير معداة

اآلية .   فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ... يُفهم قول هللا تعالى : 

 وقول اإلمام للمصلين : استووا ، وغير ذلك ، نرجوا البيان حفظكم هللا ؟

 الجواب : 

هلذه ملادة واسلتوى هلذه ملادة أخلرى  إن مادة إستوى غير مادة سلّوى ، سلّوى

 فسواه بمعنى أصلحه وعّدله ، يقول اإلمام استووا يعني أصلحوا صفوفكم 

وعّدلوها ، لئال يكون أحد بادي صدره متقدم متأخر فيه فرجات ونحو ذلك 

يعني جعلته مستوى  فإذا سويته ونفخت فيه من روحي  كذلك قال : 

 فلما بلغ أشده واستوى  ة القصص : الخلقة ، بخالف قوله تعالى في سور

هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد ، يعني عال خلقه وارتفع على جنس 

الخلق ، بلغ أشده واستوى ، فإذا كان جنس خلق موسى على حال ، فبلغ 

 أرفع الحال وأعاله الحال ، أما ما ذكر في التسوية فكما في قوله تعالى : 
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هذه مادة أخرى بمعنى اإلصالح  فإذا سويته   فسواهن سبع سموات 

 والتهيأة .

هنا تعرفون مثل إستوى ، أصل معناها عال وارتفع ، هذا معناها عال وأرتفع 

، فإذا كانت معّداة هذا بمفردها ، يقول استوى فالن يعني عال وارتفع ، بدون 

توى على كذا وإلى كذا ، إذا كان ُعّديت استوى بمعنى إلى ، إذا عديت إس

ن معنى قصد كما في قوله جل وعال :   بحرف الجر إلى فيكون إستوى ُضّمِ

  ثم استوى إلى السماء 

إلى , نعرف أن استوى بمعنى عال وارتفع ال تتعدى بحرف إلى ، فإذا تعّدت 

ن معنى قصد وعمد , ألنك تقول :  بحرف إلى , يكون الفعل استوى ُضّمِ

التضمين باب مهم في فهم اللغة ذلك قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء ، و

 أن التضمين فيه إثبات للمعنى األول ، وزيادة المعنى المضمن .  

استوى   ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات  فقوله تعالى هنا : 

إلى السماء يعني عال وارتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن  فيكون معنى 

معنى األصلي وهو  وفيه المعنى الذي أفاده االستواء بالتعدية بإلي فيه ال

تعدية الفعل بحرف إلى وهو معنى القصد والعمد ، ولهذا إذا ذهبت إلى 

ثم استوى  بعض المفسرين ممن يفسرون بتفاسير السلف لقوله تعالى :    

يقول : عمد وقصد ، ال يعني هنا أنه أَّول   إنما هو فسر بما  إلى السماء 

ور المعنى األصلي وهذا ما يفسره بعض أهل العلم ، بأنه تضمنه ، ألجل ظه

تفسير ، يسميه بعضهم تفسير بالالزم أو بالتضمن وهذا باب شريف في فهم 

 اللغة والقرآن .

إذا ُعديت بعلى صار مع معنى وارتفع وعال معنى زائد ، وهو استقر  يعني 

 ستويت فإذا ا تقول :استقر على الشيء ، ويكون هنا قوله تعالى : 

 يعني ارتفعت وعلوت واستقررت ، فصار فيه  أنت ومن معك على الفلك 
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هنا زيادة معنى أفاده تعدية الفعل بحرف عال ، وهذا هو الذي ذكر في قوله 

قال بعضهم عال وارتفع ، قال بعض ،  ثم استوى على العرش  تعالى : 

 السلف واستقر أيضاً ، ألن هذا هو بابه في اللغة .

 ل : السؤا

يقول ما رأيكم وما تنصحون به فيما حدث من  تغيير في مناهج التوحيد  في 

مناهج التعليم االبتدائي ، مثل نوا قض اإلسالم والشرك الصغر وما يتعلق 

 باليهود والنصارى ، وأهل الفرق الضالة مثل الشيعة والصوفية   وغيرها ؟ 

 الجواب : 

وحيد هذا جاء من فيما أفهم من نحو هذا التغير في المناهج وما يتعلق بالت

ً بدأ هذا التغير ، وسببه أن بعض المنتسبين إلى الدعوة  عشرين سنة تقريبا

والراغبين في دعوة الشباب أو التأثير على النشء ، أنهم قالوا : إن هذه 

الكتب ، كتب التوحيد مثل تلقين أصول العقيدة العامة ، ومثل نوا قض 

ألصول ، وكتاب التوحيد ونحوها ، أن هذه ال تصلح اإلسالم ومثل الثالثة ا

لهذا الجيل الجديد ، ألنه حدثت أشياء وتغيرت أمور ، فنحاول أن ندخل 

عليها تجديداً في تغير بعض المناهج ، فأول ما غيروا الواسطية ، حنا درسنا 

 في المتوسط والثانوي العقيدة الواسطية بشرحها . 

موجوداً ثم بدأ التغيير ، فغير بكتاب التوحيد  كذلك كتاب التوحيد بشرحه كان

لمحمد قطب وبعض المؤلفات للمعاصرين ، وهذه كانت فكرة من بعض 

اإلسالميين هذا في أصلها ، هم الذين فتحوا هذا الباب ، في هذه المسائل 

ممن تأثروا ببعض المدارس الدعوية في بعض البالد ، وهذا ال شك أنه 

خل لتغير مناهج العقيدة التوحيد والدين ، مثل ما سبب فجوة كبيرة وجعل مد

ً ، بلغّنا بعض اإلخوان  مر من بعض السنوات  في من أربع سنوات تقريبا

من أنه قد عمم على المدارس المتوسطة أنه ال يُفّصل في موضوع الربا 

وإنما يُدرس تعريفه  وأما تفصيل أنواعه وما يتعلق به فإن هذا ال يُفصل 

أن هذه مسألة منكرة ، ألن فهم هذا جزء من الدين ، أن  للطالب ال شك
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يفهمه الطالب وموجود في المنهج فما الذي وراء مثل هذا  ، يعني من باب 

الذكر والخبر اتصلت ببعض المسئولين في وزارة المعارف على هذا األمر 

، فكان جوابه أن هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المناهج ، اجتهاد خاص 

ال : ألن الطالب في المتوسطة بالتجربة بالسنين التي مضت قبل ذلك منهم ق

القرار ، ما يفهمون هذا المعنى ، ما يتصوروا ربا الفضل وربا النسيئة وكل 

ً ، َصعُب تصورهم له بالتجربة في السنين الماضية وقدم  قرض جر نفعا

بعض االعتراضات من بعض األساتذة أن الطالب ما فهموا مثل هذا  

 قررونه في المنهج هذا صعب عليهم . فت

يقول : فأصدرنا هذا التوجيه العام  التوصية بعدم تدريس هذا ، فظنينا أن 

أول ما قلنا وهللا ظنينا المسألة أرفع منكم فنحتاج منها عالج ، قال : ال هي 

اجتهاد إذا كان أهل العلم يرون أنه يُلغى , يُلغى ، وفعالً في ذلك الحين ألغي 

لقرار ألنه كان ناتج من اجتهاد ، المقصود من هذا أن بعض التغيرات ذلك ا

الموجودة في المناهج هذه لها تاريخ ومنه ما سببه بعض المنتسبين إلى 

الدعوة اإلسالمية كما يُقال ، وهذا ظاهر كما ترون اآلن   بدأ تصحيح في 

زارة بعض المناهج التعليمية ، ومنه ما سببه لجنة تطوير المناهج في و

المعارف ، ومنه ما سببه جهات أخر  فبعض الذين يحللون  هذه األمور 

 يجعل السبب واحداً .

وهذا غير واقع  وإنما بالتأمل والمعرفة القريبة ، اتضح لي أنه أسباب ثالثة 

هي التي ذكرت منها ما سببه األول هو بعض اإلسالميين ، ومنه ما سببه 

تراحات وإنشاءات تأتي بهذا ، تحذف هذا لجنة تطوير المناهج ألنه تأتي اق

تزيد هذا ومنه ما هو له أسباب أخر ، توحيد السبب ليس من قبل معرفة 

 الواقع تماماً .

 السؤال :
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يقول : إذا كان لي سلطة في بعض معاملة العمال األجانب هل أتسبب في 

تسفيرهم ؟ والمقصود بهم الكفار ولو ببعض الظلم واستغالل السلطة أو 

 بيق الروتين ؟تط

 الجواب : 

ما فهمت ، لكن نذكر جمالً في هذا ، وهو أن الكفار الموجودون في دار 

 اإلسالم على قسمين :

ـ منهم من يُظهر العداوة للمسلمين ، إما بكلمة وإما بفعل أو نحو ذلك فهذا 1

ً من شرائط  يجب أن يسعى في تسفيره وذلك ألنه ناقض أصالً وشرطا

ل ، وأيضاً ألنه وهو قبل كل شيء ألنه نابذ اإلسالم وأظهر السماح له بالدخو

العداوة ، فهذا يجب أن نظهر له العداوة ، وأن نسعى في إبعاده عن ديار 

المسلمين حتى ال يقع الشر وحتى ال يظهر في دار المسلمين غير رفعة كلمة 

 .هللا جل وعال 

هرون العداوة وإنما ـ الصنف األخر ، هم الذين ال يقاتلون في الدين ال يظ2

هم همهم مصلحتهم فهؤالء يعاملون بالعدل ،األصل فيهم أن يعاملوا بالعدل 

ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  والقسط كما قال جل وعال : 

 ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهللا يحب المقسطين 

ظهر لنا هذه العداوة ويتبين منه ذلك فهؤالء فمن لم يعادينا في الدين ولم يُ 

ومنهم  إن هللا يأمر بالعدل  يعاملون بالعدل وهو األصل فيهم ، كما قال : 

يحسن  أن تبروهم وتقسطوا إليهم  من يعامل بالبر كما في هذه اآلية : 

ً تجوز  إليهم ، يساعدون ولهذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر ، الصدقة مطلقا

ر ، يعني الذي لم يُبارز بالعداوة  والزكاة تجوز للمؤلف ، الكافر الذي للكاف

يتألف في اإلسالم ، ونحو ذلك فمعاملتهم معاملة هؤالء الذين لم يظهروا 

العداوة ال يجوز أن يُعتدى عليهم وال أن يبغى عليهم وال أن يظلموا ، وال أن 

أمر ال يستحقونه ، يؤخذ شيء من حقوقهم ، وال أن يسعى المسلم ضدهم في 

وإنما يعاملهم بالعدل ، بالعدل قامت األرض والسموات ، وهللا جل وعال أمر 
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ال يجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا  بالعدل مع األعداء وقال : 

فلو كان مشركاً لو كان كافراً ، إذا كان لم يظهر لنا عيباً  هو أقرب للتقوى 

ً مما يكون به معادياً في الدين لم يُظهر عداو ة لم يستهزئ ، لم يظهر شيئا

للحق وأهله ، لإلسالم للنبي صلى هللا عليه وسلم للقرآن ونحو ذلك ، فأنه 

 يعامل بالعدل ، وقد يعامل بالحسنى والبر إذا كان في ذلك مصلحة شرعية .

كما أجاز النبي صلى هللا عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من طعامه , وكما 

يحسن إلى بعض جيرانه ونحو ذلك ، ألن ذلك فيه مصلحة للدعوة ،  كان

فبهذا يتحرر األمر فبعض الناس يغلوا في هذا األصل   في الوالء والبراء ، 

وبعضهم يجفوا ويُقصر عنه ، الذي يغلوا ، يحمل كل الكفار على محمل 

ء في شي هللا جل وعال واحد ، ممن هم في ذار اإلسالم وهذا ليس من حكم 

وبعضهم يجفوا ويقصر حتى يقع في مودتهم ، وفي دعوتهم وفي إكرامهم 

وفي اإلستئناس لهم ، وفي تقريبهم ونحو ذلك ، وكال طرفي قصد األمور 

 ذميم ، ذاك غاٍل ، وهذا جاٍف مقصر . 

 والصواب هو ما دل عليه كتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم .

 السؤال : 

 ) ......( 

 : الجواب 

 ما فيه شك هذا باإلجماع .

 

 

 السؤال : 

 ) ..........( 

 الجواب : 

ال يجوز إدخال مشرك وال كافر إلى جزيرة العرب ، يحرم على أي مؤمن 

ً بها ، أما إذا كان ماراً  أن يدخله أو يتسبب في إدخاله ، يعني ليكون مقيما
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ر بن الخطاب غير مقيم ، يعني ثالثة أيام يمر لحاجة لغرض فهذا أذن به عم

رضي هللا عنه ، إذن لتجار أهل الذمة أن يبقوا في كل مكان ثالثة أيام يأتوا 

المدينة فيمكثوا فيها ثالثة أيام ، يذهبون إلى مكان آخر ثالثة أيام فال يقيمون 

بالجزيرة ، أما اإلقامة في الجزيرة واستدعائهم ليعملوا ونحو ذلك فهذا محرم 

 بظهور الدالئل في ذلك .

 لسؤال : ا

 )...........( 

 الجواب : 

 هذا من الجفاء ما فيه شك ، هذا من الموالة المحرمة ، قال جل وعال :   

أدخل فيها بعض أهل العلم يعني  وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

من السلف ، أدخلوا فيها بري الدوات ، بري القلم له تقريب الدوات يعني 

، ألنه ظالم متعدى منابذ إذا نابذ الدين وأظهر العداوة فال الحبر ونحو ذلك 

يجوز مساعدته ، بل يجب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة   لكن 

 الشأن إذا لم يكن كذلك ، إذا كان مسالم في حاله ووجد فكيف تعامله ؟

تظلمه ، تتعدي عليه ؟ مثل ما ذكرت لك أن من الناس من جفوا ويوادهم 

ياذ باهلل ، ويواليهم مثل ما ذكرت ويُقربهم ويسكنهم في أفضل المساكن والع

إذا أتى المسلم ما أكرمه وإذا أتى هذا أكرمه ألجل نظره إليه ، ليس ألجل 

مصلحة دنيوية ، لكن ألجل أن هذا مثالً أمريكي أو هذا بريطاني أو هذا فيه 

من أبواب الموالة كذا ونحو ذلك ، وهذا ال شك أنه باب مثل ما ذكرت عظيم 

، والموالة هذه محرمة ، الموالة محرمة فال يجوز لمسلم أن يُلقي المودة 

 للكفار ، قال جل وعال :

   ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . 

 السؤال : 

 )..........( 

 الجواب : 
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 يعني كعبيد ، ال العبيد يختلف أحكامهم .

     السؤال :

 )......( 

 الجواب : 

 ، الصواب أنها غير منسوخة هذا هو الذي عليه أهل فتوى أهل العلم ممن ال

نعرف وأدركنا ، واآلن المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز بن باز سمعته مراراً 

يذكر هذا الذي أنا نقلته عنه ، وهو تلخيص لكالمه ، هذا هو المعروف عند 

غير الحالة تلك ، العلماء ، أن اآلية هذه ليست منسوخة ، ألنها في حالة 

وتعرف أن هذه اآلية نزولها متأخر ، هذه نزول السورة في أي سنة ؟ قبل 

الفتح ، يعني فتح مكة ، قبل الفتح هي نزولها ، متأخر ألن حافظ بن أبي 

، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلتعة رضي هللا عنه أسر المشركين بخبر 

 ظيمة وهللا المستعان .وحصل منه ما حصل ، فنزلت تلك اآليات الع

 السؤال : 

)................( 

 الجواب : 

اللي هم ؟ يعني الوثنييين هؤالء ، هذا ما فيه شك ، هذا ال شك فيه هؤالء 

يسعى في تسفيرهم ما فيه شك ، هؤالء ألنهم أظهروا اآلن العداوة ، وهؤالء 

يظهرون المجوس واللي ذكرت الهندوس  هؤالء فيهم بالء آخر، وهو أنهم 

شعار الكفر في ديار اإلسالم اللي هي لبس العمامة هذه ، هذه  شعار من 

شعار الكفر ، هذه لبسها على هذا النحو كلبس الصليب ، ألنها شعار من 

شعار الكفر ، فكما أن النصارني ما يشد زناره في وسطه يعني يأتي واحد 

لباس النصارى راهب في جزيرة العرب أو في غيره يعني في بالدنا يُظهر 

الخاص بهم   مثل لباس الرهبان ونحو ذلك ، ما فيه شك أن هذا من 

المحرمات ، وكذلك هؤالء إذا ذهبت اآلن تجدهم بعمائمهم والعياذ باهلل ، هذا 

 من البالء العام .
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 أن يُيسر التخلص من هؤالء جميعاً . هللا جل وعال نسأل 

 السؤال :

) ............... ( 

 الجواب : 

 نحن ذكرنا أنهم يُعاملون بالعدل ، هذا أصل معاملتهم بالعدل ، إذا مر ال

المؤمن في طريق يعني على رجليه ليس بالسيارة على رجليه ، هذا له وسط 

الطريق ، ألن الدار داره ، واإلسالم يعلو وال يعلى عليه ، فالكفار لهم 

"  يعني ال  جنبات الطريق " إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه

تفسحوا لهم ، يعني يمشي المسلم في صدر الطريق ، ويترك     ألولئك 

جنبات الطريق ، مثل اآلن واحد راح للمستشفى فيه سيب طويل  يعني 

 طريق طويل في المستشفى يأتي المسلم مثالً ويمشي في جنب الجدار 

في  هذا ال يسوغ ، هذا هو الذي جاء فيه مثل هذا الحديث ، أنك تمشي

الوسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني ونحوه ، وتحققت أن هذا مشرك أو 

نصراني ، فإنك تضطره إلى أضيقه ، بمعنى ما تفسح له ، تمشي وتخليه 

يذهب إلى أضيق الطريق ، تضطره إلى أضيقه ، وهو أنك تمشي في وسط 

لمسلم الطريق وهو يختار الطريق الضيق ، ما تفسح له ، تبعد عنه تعامله كا

 ال ، ال يجوز ذلك . 

وهذا ليس من مناف العدل بل هذا من مقتضى العدل ، ألن اإلسالم يعلو وال 

يُعلى عليه ، وألن المسلم أحق بداره ألنه في دار اإلسالم ال يُكرم كافر على 

مسلم ، فإذا جعلت له وسط الطريق وأخذت بنيات الطريق فهذا من نوع  

ل ، لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما قال النبي إكرام له ، وهذا ينافي العد

عليه الصالة والسالم وجعلت أضيق الطريق لذلك المشرك ، ولذلك الكافر 

فقد امتثلت وأخذت بالعدل ، إذا قال المشرك السالم عليكم ، يعني الكافر 

يهودي نصراني ، قال السالم عليكم قال النبي عليه الصالة والسالم : " 

 كم " ، هذا الحديث ألهل العلم فيه نظران : فقولوا وعلي
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النظر األول : من يأخذ بأصل العدل ، بأصل العدل ويقول : أن العدل أصل 

وإذا  أمر هللا جل وعال به ، عامة وفي رد التحية خاصة ، قال جل وعال : 

 . حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 

لكافر ، أو ألحدهما ؟ إذا كان مسلم فحيوا بأحسن منها أو رودوها للمسلم وا

فأنت بالخيار ، تحي بأحسن منها أو  تردها ، أما إذا كان لكافر فيقول طائفة 

من أهل العلم يقول : عليك أن تردها كما هي ، ولهذا يذهب شيخ اإلسالم بن 

تيميه وابن قيم ، وقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة ، فقال : 

إذا قال : السالم عليكم ، فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل ، إن الكافر 

فيقول : وعليكم السالم ، يقول " إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصالة 

 والسالم : " إذا قال لكم اليهود السالم عليكم فقولوا : وعليكم .." .

منع من قوله : قال : له سبب ، وهو أن اليهود يقولون : السام عليكم ، فما 

وعليكم السالم ، إال أن المؤمن إذا قال : وعليكم السالم ، لم يُعامل بالعدل 

وإنما عامل باألحسن ، ألن ذلك يقول : السام ، يعني الموت ، وأنت تقول : 

وعليكم السالم ، فأنت أكرمته ما عاملته بالعدل ، فإذا قلت : وعليكم عاملته 

 به ، قال : فإذا تحققت من كافر أنه قال : بالعدل ، وهذا هو الذي أمر هللا

ً لشيخه شيخ  السالم واضحة عليكم ، يقول بن قيم رحمه هللا تعالى تبعا

اإلسالم ، يقول : أقول مجيباً بمثله ، وعليكم السالم ، ألن هذا معاملة بالعدل 

. 

والقول اآلخر ، ألكثر أهل العلم  يقولون إن ظاهر الحديث وإن كانت العلة 

هرة في السبب لكنه خرج مخرج األمر العام ، فقولوا : وعليكم  وكون ظا

العلة وردت ، يعني يكون له سبب ال يعني أن يُقصر الحكم على هذه العلة 

وهذا هو الصواب ، أنك إذا قابلك النصراني أن تقول : وعليكم ، سواًء  قال 

فعنا بعلومهم منهم : السالم ، أو قال : السام , ومشايخنا حفظهم هللا تعالى ون

من يُفتي بظاهر الحديث  وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه  هللا 
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تعالى ، يقول : تقول وعليكم ، ومن يُفتي بكالم شيخ اإلسالم ابن تيميه وابن 

 القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه  هللا تعالى  .

دل ومن رام زيادة في التفصيل إذاً هذه المسألة ال تشكل على أصل الع

 فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة البن القيم ، فقد اطنب فيها .

 نختم بهذا أسأل هللا أن ينفعني وإياكم ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد .


