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 قال الشٌخ , رحمه هللا تعالى :

ترك الدخول فً الحق إذا سبقهم إلٌه الضعفاء المسألة الرابعة والعشرون : 

 وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم ...   , تكبراً وأنفة , فؤنزل هللا تعالى : 

 اآلٌات .

 االستدالل على بطالنه بسبق الضعفاء , كقوله :     الخامسة والعشرون :

 . راً ما سبقونا إلٌه  لو كان خٌ

 تحرٌؾ كتاب هللا من بعد ما عقلوه وهم ٌعلمون .السادسة والعشرون : 

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

 فوٌل للذٌن ٌكتبون الكتاب بأٌدٌهم ثم ٌقولون هذا من عند هللا  كقوله :

 .. اآلٌة . 

أنهم ال ٌقبلون من الحق إال الذي مع طابفتهم منه , الثامنة والعشرون : 

 . قالوا نؤمن بما أنزل إلٌنا .. كقوله : 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

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

ة بهداه , اللهم إنه نسؤلك علماً نافعاً وعمالً صالحاً وقلباً خاشعاً وأعٌن دامع

اللهم اهدنا لما اختلؾ فٌه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

ق حق  مستقٌم , اللهم اجعلنا ممن آمن حق اإلٌمان واتقى حق التقوى وصدَّ

التصدٌق , اللهم اجعلنا من الذٌن ٌتعلمون العلم ابتؽاء وجهك وٌطلبون به ما 

ألنفسنا طرفة عٌن عندك , إنك ولً ذلك وإنك المسإول , اللهم ال تكلنا 

 كٌفما تقلبنا وأٌنما توجهنا , أما بعد .

فهذه المسابل من مسابل الجاهلٌة , ٌعنً الخصال التً كان علٌها أهل 

الجاهلٌة من المسابل المهمة لكثرة الواقعٌن فً ذلك , فً هذا الزمان وما 

ون  قبله , فذكر المسؤلة الرابعة والعشرٌن , قال : المسؤلة الرابعة والعشر

ٌعنً من خصال أهل الجاهلٌة ومن مسابلهم : ترك الدخول فً الحق إذا 
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وال تطرد  قوله :  هللا جل وعال سبقهم إلٌه الضعفاء تكبراً وأنفة , فؤنزل 

 . الذٌن ٌدعون ربهم بالغداة والعشً ٌرٌدون وجهه  

وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلٌة , كانت سابدة فً الكبار فٌهم , فً 

ي الجاه وذوي المال , وذوي الشرؾ , وذوي الرباسة , من كبار جاهلًٌ ذو

العرب , ومن كبار أهل الجاهلٌة فً الملل األخرى من الٌهود والنصارى 

 وؼٌرهم .

فإن المرء إذا كان مقدماً مرفوعاً , إما ألجل جاهه , أو ألجل علمه , أو 

الجهة , وٌنفخ فٌه  ألجل عقله فً فبته , فإنه ٌدخل إلٌه الشٌطان من هذه

 حتى ٌجعله متكبراً على الحق والعٌاذ باهلل .

وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم بالغداة والعشً  : هللا جل وعال وذكر قول 

وهذه اآلٌة ذكر المفسرون فً سبب نزولها عدة رواٌات . ٌرٌدون وجهه 

نا مجملها أن المشركٌن قالوا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : اجعل ل

مجلساً تخصنا به ال نجلس مع هإالء األعبد , ٌعنون خباباً وبالالً وصهٌباً , 

 وُذكر فً بعض الرواٌات وسلمان , لكن هذا لٌس بجٌد ألن هذه اآلٌة مكٌة .

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالوا : اجعل لنا مجلساً تخصنا به , فمال 

وال تطرد الذٌن ٌدعون  وعال  هللا جلإلى ذلك بقلبه , وّهم بذلك , فؤنزل 

ٌعنً ما ّهم به علٌه  وال تطرد الذٌن  فقوله هنا :  ربهم بالغداة والعشً 

الصالة والسالم , وإال فهو لم ٌقع منه طرد لهم , وإنما ّهم بؤن ٌخص أولبك 

 من بٌن المإمنٌن , الذٌن هم لٌسوا كؤولبك فً الشرؾ والجاه والرفعة .

طمعاً فً إسالم أولبك   ألن  هللا صلى هللا علٌه وسلم رسول وكان ذلك من 

رسول أولبك كبار القدر , كبار الجاه , ذوو نفوذ , وذوو أمر مطاع , طمع 

فً هداٌتهم فقبل شرطهم فً أن ٌخصهم  وٌستنكؾ هللا صلى هللا علٌه وسلم 

سة وٌطرد أولبك النفر المإمنٌن الذٌن لٌسوا كؤولبك فً الجاه والرفعة والربا

 ونحو ذلك .
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هذه اآلٌة , وهذا الذي ُذكر فً سبب النزول , ظاهر  هللا جل وعال فؤنزل 

منه استدالل الشٌخ رحمه هللا تعالى فإن أولبك المشركٌن كانوا ٌرؼبون فً 

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

المإمنٌن , الذٌن كانوا إما  التكبر عن أن ٌشركوا أولبك النفر علٌه وسلم 

فقراء وإما موالً , عبٌد أو نحو ذلك , فكرهوا أن ٌشاركوهم فً مجالسهم 

, وٌكون فٌه أولبك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وكرهوا أن ٌحضروا عند 

 , حتى أنه ُذكر أن بعضهم قال : اجعل لنا مجلساً تعرؾ به العرب فضلنا .

دورهم من التكبر واألنفة , والحق إنما ٌكون فهذا ٌدل على ما فً داخل ص

مع الذٌن ٌلٌنون له , ال ٌكون مع المتكبرٌن , ولهذا أولبك ال ٌنفع فٌهم مثل 

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

ألسمعهم ولو أسمعهم  هللا جل وعال ٌعنً سماع انتفاع , لو شاء  معرضون 

هدى كما ٌسمعه من ٌنتفع به , لتولوا وهم معرضون ألنهم ٌعلمون الحق وال

 الحق , ولكنهم ٌنصرفون عنه تكبراً وأنفة .

وهذا هو الذي منع كثٌراً من الجاهلٌٌن , من كبار قرٌش من دخول اإلسالم 

تعرفون كلمة أبً جهل المشهورة فً ذلك , حٌث قال : حتى تنازعنا نحن 

ا وتصدقنا , ونحروا ونحرنا , وبذلوا وبذلنا , وبنو هاشم الشرؾ , فتصدقو

حتى إذا كنا كسٌر رهان , قالوا : منا رسول ٌؤتٌه وحً من السماء , ولٌس 

 منكم أحد , ال وهللا ال نإمن به أبداً .

فهذا ٌدل على أن أولبك تركوا قبول الحق , ومنعهم من الدخول فً الحق 

أقبل  ً علٌه الصالة والسالم النبسبق الضعفاء , ومنعهم من ذلك أن ٌكون 

 على أولبك النفر تكبراً منهم وأنفة .

كذلك الٌهود كان فٌهم ذلك , وكانوا ٌخفون الحق , وٌقولون : كٌؾ نتبع هذا  

النبً األمً ؟ فنخسر مالنا , ونخسر جاهنا , ونخسر ما ٌبذله لنا ذوو 

هم الكتب , األموال , وهذا سٌؤتً إن شاء هللا تعالى فً بٌان سبب تبدٌل

ل علٌهم .  وتؽٌٌرهم الُمنزَّ
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هذه الخصلة كما رأٌتم , هذه سببها ما ٌقع فً النفوس من التكبر , وهذا دخل 

ووجد فً هذه األمة , كما قال النبً صلى هللا علٌه وسلم : " لتتبعن سنن من 

 كان قبلكم " .

سالم , ُوجد فً هذه األمة من المنتسبٌن إلى اإلسالم , ومن المتمسكٌن باإل

فكثٌر منهم منعه من قبول الحق التكبر واألنفة, أن ٌكون أولبك الذٌن سبقوا 

إلٌه هم الذٌن سبقوا , وهم الذٌن تقدموا فً الحق , وٌكون أولبك الكبار 

تابعٌن  ٌكون أولبك الكبار الحقٌن , والكبار وذوو الجاه , وذوو السمعة , 

 وذوو  

هم الذٌن ٌتقدمون الناس , هم الذٌن ٌسبقون  الرباسة , دابماً ٌحبون أن ٌكونوا

هللا , ولو كان سبقهم فً ؼٌر الحق , وفً ؼٌر الهدى , فإن همهم لما جعل 

فً قلوبهم من الضالل ومن ترك الهدى لو كان ذلك فً ؼٌر  جل وعال 

 الصواب سلكوه .

وهذا ظاهر فً كثٌر من أبمة البدع فً اإلسالم , فؤنهم لم ٌرضخوا للحق 

م ٌعتقدون أنهم ذوو شرؾ , ذوو رفعة لما أوتوه من عقول , لما أوتوه ألنه

نوهم أهل  ٌُسمُّ من فهم , فكٌؾ ٌلٌنون للحق ؟ مع أن الذٌن اتبعوه هم الذٌن 

نونهم بؤسماء متنوعة تإول جمٌعاً وتجتمع  ٌُسمُّ نوهم حشوٌة و ٌُسمُّ الظاهر و

 جمٌعاً فً أنهم لٌسوا بذوي نباهة وال بذوي عقول .

ذاً أولبك الذٌن كانوا من الكبار فً اإلسالم من أهل البدع , كان كثٌر  منهم فإ

ٌعلم الحق , ولكنه ٌصعب علٌه أن ٌتركه ألجل ماله من المنزلة والرفعة  

ٌصعب علٌه أن ٌتركه لذوي العقول الضعٌفة عنده , وهذا ٌجر إلى أنه ال 

الً , ال ٌكون  متبوعاً . ٌُقدم وال ٌكون مرفوعاً ال ٌكون مُبجَّ

وهذا تراه فً كثٌر ممن ابتلوا باتباع الناس لهم , إذا لم ٌكن معهم إنصاؾ 

, فإنهم ٌصدهم األتباع  هللا جل وعال ولم ٌكن معهم تقوى وخوؾ من 

وٌصدهم كثرة من ٌعظمهم , ٌصدهم كثرة من ٌتبعهم عن أن ٌقبلوا الحق , 

ٌُعظم ها , ثم كان السبٌل فً فإن النفس إذا وجدت من ٌتبعها , إذا وجدت من 
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ٌُترك رفعه , فإنه ٌصعب  ٌُترك تعظٌمه , أن  قبول الحق والرضوخ له , أن 

 جداً على النفوس أن تقبل ذلك .

وهذا كثر فً الذٌن ركبوا هواهم فً هذه األمة , فً أصناؾ شتى كثٌرة  

 أٌنما توجهت وجدت ذلك .

نه له نصٌب من مشابهة فإذاً كل من لم ٌقبل الحق ألجل التكبر واألنفة , فإ

الجاهلٌٌن فً ذلك , وهذا ٌدل على أن ترك قبول الحق ألجل سبق الضعفاء 

أو ألجل  تقدمهم , أو ألجل أنهم أخص بصاحب الدعوة , أن هذا والعٌاذ 

باهلل من الكبابر , بل قد ٌكون مخرجاً من الملة , إذا كان فٌه عدم قبول أصل 

ماء المشركٌن , فً هذه األزمان الدٌن , مثل ما ٌحصل من كبابر عل

 المتؤخرة .

من أمثلة ذلك التً ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة , من علماء من 

ٌَُسمَّون بعلماء هذا الوقت , ممن ٌكونون معظمٌن للبدع ممن هم معظمٌن 

للشركٌات , معظمٌن ألضرحة الموتى , ونحو ذلك , حٌث جرى بٌنً وبٌنه 

ل اإلسالم والتوحٌد والشرك , وهو من كبار علماء حدٌث ومناقشة حول أص

 بلده .

فكان من ما قال فً بٌان حقٌقة األمر أنه قال : هذا سبٌل من سبل الرزق فال 

تقطعه عمن ٌؤتً إلٌه , ثم قال ما نصه : نعم الذي تقول الحق , ولكن التكفٌر 

 صعب , كوننا مبتدعة نعم , ولكن كما قال : اترك الناس تعٌش .

ٌُسحب منه كل ما اكسبه وه ذا ألنه معظم فً طابفته , صعب أن ٌترك , و

فً حٌاته الطوٌلة . هذا صعب على النفوس , خاصة فً أنفس كبار السن 

 ٌعنً ممن دخل فً الكهولة , ونحو ذلك , ٌصعب علٌه نفسٌاً هذا .

إذا تبٌن لك ذلك , فإذاً نستفٌد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل 

ة , كثٌرة تؤملها تجدها فً هذه األمة , فً األؼنٌاء , فً ذوي الترؾ  الجاهلٌ

فً الرإساء , فً الملوك , فً األمراء , ونحو ذلك , هذه موجودة فٌهم , 
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, فإنهم تراهم ٌتنقصون الحق ألجل من اتبعه , هللا جل وعال إال ما شاء 

 وٌرفضون الدخول فٌه , ألجل حال من دخل فٌه .

إلى أن على أهل الدعوة , على الدعاة , على أهل العلم , أن  أٌضاً ُننبَّه

, وأن ٌتركوا االلتفات إلى هللا جل وعال ٌعتنوا بالصفوة الذٌن أقبلوا على 

ذوي الشرؾ وذوي الرفعة , إال إذا كان أولبك ٌحضرون مع ؼٌرهم 

ٌُترك الذٌن ٌرٌدون وجه  ٌُقبل على أولبك , و  هللاوٌقبلون مع ؼٌرهم , أما أن 

, قال جل النبً صلى هللا علٌه وسلم, فإن هذا من الذي ُنهى عنه جل وعال 

وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم بالغداة والعشً  وعال فً سورة األنعام : 

 . ٌرٌدون وجهه 

 , ال ٌرٌدون إال هللا جل وعال فنبه أنهم أهل إخالص , أهل طمع فٌما عند 

رسول هللا صلى إلى أن أولبك الذٌن همَّ , وهذا فٌه تنبٌه هللا جل وعال وجه 

هللا جل بؤن ٌطرد هإالء من أجلهم , أنهم ال ٌرٌدون وجه هللا علٌه وسلم 

ما علٌك من  , أنهم لهم مقاصد أخر فً ذلك , قال جل وعال : وعال 

حسابهم من شًء وما من حسابك علٌهم من شًء فتطردهم فتكون من 

 . الظالمٌن 

دٌد عن ذلك , وكذلك قال جل وعال فً سورة الكهؾ :         وهذا فٌه النهً الش

  واصبر نفسك مع الذٌن ٌدعون ربهم بالغداة والعشً ٌرٌدون وجهه وال

       قال المفسرون فً قوله : تعد عٌناك عنهم ترٌد زٌنة الحٌاة الدنٌا 

لبك ٌعنً ترٌد التزٌن بدخول أولبك وبمجالسة أو ترٌد زٌنة الحٌاة الدنٌا 

 وهذه خصلة نفسٌة تدخل فً قلوب كثٌرٌن .

فعلى الدعاة أن ٌكون همهم إٌصال الحق , وإذا كان هناك فً إٌصال الحق 

, رعاٌة لخواطر بعض ذوي هللا جل وعال فٌه شًء من ترك ما أمرنا به 

الشرؾ وذوي الجاه ونحو ذلك , فال ٌقبل الداعٌة , ال ٌقبل العالم , ال ٌقبل 

النبً صلى هللا لك , إال إذا كان َثم مصلحة راجحة , كما كان طالب العلم بذ

 ٌفعل فً المدٌنة مع رإساء الوفود , هذا له حال آخر . علٌه وسلم
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ٌُشترط على صاحب الدعوة , أو على العالم أن ال ٌجلس مع أولبك   أما أن 

مع هإالء , وأن ٌكون له مجلس مع الخاصة من ذوي الشرؾ , فهذا هو 

 . النبً صلى هللا علٌه وسلمعنه  الذي ُنهى

المسؤلة التً تلٌها , أنهم ٌستدلون على بطالن الحق بسبق الضعفاء , كقوله : 

  لو كان خٌراً ما سبقونا إلٌه  هذه المسؤلة مسؤلة استدالل , والمسؤلة

األولى مسؤلة طلب , ففً األولى طلبوا ذلك , وفً الثانٌة ٌستدلون على 

 بطالن الحق .

لى : ٌرٌدون سماع الحق ولكنهم طلبوا أن ال ٌكون معهم أولبك الضعفاء األو

, أولبك األعبد , أولبك الذٌن لٌسوا من ذوي الجاه وذوي الشرؾ وذوي 

الرفعة , ألنهم ٌلحقهم نقص , وٌلحقهم شًء من التعٌٌر إذا جلسوا فً 

 مجلس فٌه أولبك األعبد , والجمٌع على حد سواء .

عالى , فً مثل هذه المسؤلة , إن المسؤلة الخامسة قال , رحمه هللا ت

والعشرٌن االستدالل على بطالنه , ٌعنً بطالن الحق بسبق الضعفاء , 

ٌستدلون على بطالنه بسبق الضعفاء , كما قال سبحانه فً سورة األحقاؾ : 

  وقال الذٌن كفروا للذٌن آمنوا لو كان خٌراً ما سبقونا إلٌه       قوله هنا

:   للذٌن آمنوا  , ٌعنً عن الذٌن آمنوا  وقال الذٌن كفروا للذٌن آمنوا 

الالم هنا بمعنى عن , ٌعنً قال الذٌن كفروا عن الذٌن آمنوا لو كان خٌراً ما 

 وإذ لم ٌهتدوا به فسٌقولون هذا إفك قدٌم  سبقونا إلٌه , قال جل وعال : 

. 

ه الصالة والسالم , بسبق فهم استدلوا على بطالن ما جاء به النبً علٌ

الضعفاء وهذه المسؤلة ؼٌر المسؤلة التً مرت معنا , أنهم ٌستدلون على 

بطالنه بؤنه إنما أخذه الذٌن لٌس لهم عقول , ولٌس لهم حظ , بما سبق من 

بادي الرأي  المسابل , حٌث استدل على ذلك بقوله تعالى فً سورة هود : 

  .ن ؼٌر فهم , هنا ٌستدلون على البطالن وأولبك دخلوا من ؼٌر تدبر وم

بسبق هإالء , ٌقولون هإالء كونهم سبقوا وهم أراذلنا , وهم من لٌسوا 
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بذوي فهم , كونهم سبقوا , هذا دلٌل على أنه لٌس بحق , ألنه لو كان حق 

ألخذه ذوو العقول , وأخذه ذوو الشرؾ وأخذ ذوو الفهم من المأل ومن الكبار 

. 

حة المعنى , وهً شبٌهة بالمسؤلة التً سلفت منن قبنل لكنن فهذه المسؤلة واض

هذه باالستدالل علنى النبطالن بالسنبق , وتلنك لٌسنت اسنتدالالً بالسنبق  وإنمنا 

 استدالل بحال الضعفاء .

قال : السادسة والعشرون :  تحرٌؾ كتاب هللا من بعد ما عقلوه وهم ٌعلمون 

. 

د منا عقلنوه , هنً فنً الٌهنود هذه الخصلة التً هً تحرٌؾ كتناب هللا منن بعن

النبنً صنلى فً بنً إسرابٌل , وهذا التحرٌؾ للكتاب هنو أنهنم وجندوا صنفة 

النبنً صنلى هللا فً التنوراة , صنفة واضنحة جلٌنة , فلمنا رأوا  هللا علٌه وسلم

 عرفوا أنه هو المبعوث , وأنه هو نبً األمٌٌن . علٌه وسلم

 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا  وكانوا من قبل ٌستفتحون على الذٌن كفروا

, أنه ربعة , أكحل العٌنٌن  النبً صلى هللا علٌه وسلموكان من صفة  . به 

 , جعد الشعر .

النبً صلى هللا علٌه فسؤل الٌهود , المشركون فً مكة , ما تجدون فً صفة 

النبً األمً الذي ٌخرج ؟ قالوا : نجد صفته فً كتابنا أنه طوٌل أزرق  وسلم

, سابب الشعر , فوصفوه بؽٌر الوصؾ الذي جاء فً التوراة ,  العٌنٌن

فوا .  فحرَّ

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

عرفوه , ومن بعد ما فهموه , كما قال جل وعال فً اآلٌة األخرى فً سورة 

ن أبناءهم وإن فرٌقاً الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفو البقرة : 

 . منهم لٌكتمون الحق وهم ٌعلمون 

, وٌعرفون أن ما أنزل إلٌه حق , كما النبً صلى هللا علٌه وسلمٌعرفون 

الذٌن آتٌناهم  ٌعرفون أبناءهم , ال ٌلتبس علٌهم ذلك , ولكنهم كتموا الحق 
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هم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم وإن فرٌقاً منهم لٌكتمون الحق و

 . ٌعلمون 

وهذا ظاهر فً معنى تحرٌفهم لكتاب هللا , هذه الخصلة فً الٌهود تبعها 

أنواع من التحارٌؾ , وسبقها أنواع من التحرٌؾ , أما ما سبق , فإنهم 

فوا كتاب  , ٌعنً الذي أُنزل علٌهم , حرفوه تارة بحذؾ هللا جل وعال حرَّ

 بعض ما جاء فٌه . 

ل ألهل العلم فٌها مذاهب , منهم من ٌرى أن فإن تحرٌؾ التوراة واإلنجٌ

التحرٌؾ فً المعنى دون اللفظ , وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى زالوا بعض 

فوها من جهة المعنى والتفسٌر  األلفاظ وتركوا بعضاً ومحو بعضاً وإنما حرَّ

وإلى هذا ذهب إلٌه شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه , فً سلؾ له من أهل العلم  ٌقول 

ن التحرٌؾ إنما هو تحرٌؾ المعنى , أما التوراة فإنهم لم ٌؽٌروا ألفاظها : " إ

. " 

علٌه الصالة    النبً وٌستدل على ذلك بقصة الٌهودٌٌن اللذٌن زنٌا , وقال 

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

, أنها فً التوراة , فؤتوا  لٌه وسلمالنبً صلى هللا ععبد هللا بن سالم , فؤخبر 

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

هللا عنه : " مره فلٌرفع ٌده فإن اآلٌة تحته " , فرفع ٌده فوجدها كما أخبر به 

 عبد هللا بن سالم .

حرٌؾ فً هذا نوع فً التحرٌؾ , لٌس تحرٌفاً فً اللفظ ولكنه كتم للحق , ت

المعنى , هذا من فعل األحبار , ولهذا قال شٌخ اإلسالم وؼٌره : إن 

 التحرٌؾ كان فً المعنى .

وقال آخرون من أهل العلم : إن التحرٌؾ كان فً األلفاظ بزٌادة ونقصان 

 زادوا أشٌاء , وتركوا أشٌاء , وحذفوا أشٌاء . 

ٌؾ الذي حصل وقال آخرون , وهو القول الصحٌح فٌما ٌظهر , أن التحر

فً التوراة ٌجمع األمرٌن , منه ما هو تحرٌؾ فً األلفاظ , ومنه ما هو 
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تحرٌؾ المعنى , زادوا فً التوراة أشٌاء من أقوال أهل العلم فٌهم من أقوال 

أحبارهم , زادوا فٌها أشٌاء هً من قبٌل التفصٌل حتى جعلت من كالم هللا 

ر هً لٌست من أصل التوراة  جعلوا فٌها قصصاً طواالً جعلوا فٌها أخبا

 ولكن زادها علماءهم حتى جعلت من التوراة . 

ومنه ما هو تحرٌؾ بالمعنى , الذي حصل فً الكتب المتقدمة نوعا 

ر الكالم الذي جاء فً التوراة على  ٌُفسَّ التحرٌؾ , تحرٌؾ فً المعنى , بؤن 

كتمون الحق وإن كثٌراً منهم لٌ ؼٌر ما ٌعلمون تفسٌره كما قال جل وعال :

 . وهم ٌعلمون 

ومنه ما هو تحرٌؾ فً اللفظ ٌزٌدون وٌنقصون , ٌحذفون , ٌضعون أشٌاء 

زابدة , وهذا ٌجمع القولٌن السابقٌن , وهو الظاهر , وهو الصواب , ألن 

التحرٌؾ بمعنى الحذؾ واضح موجود , ففً التوراة أشٌاء وفً اإلنجٌل 

فٌها أشٌاء  هللا جل وعال لة من عند أشٌاء , ال ٌمكن أن تنسب إلى أنها منز

شركٌة , فٌها أشٌاء فٌها خنا وزنا , والعٌاذ باهلل , فٌها أشٌاء ال ٌصح وال 

 . هللا جل وعالٌجوز أن ُتنسب إلى 

كذلك فٌها أشٌاء من كالم علمابهم واضحة , حٌث فٌها مثالً فً التوراة : قال 

عد موسى علٌه السالم  موسى , وقال فالن , بل فٌها نسبة أقوال لمن ب

وكذلك فً اإلنجٌل , وهذا ظاهر فً أنه زٌد فٌها وُنِقص, كذلك تحرٌؾ 

 المعنى بؤنهم فسروها بؽٌر تفسٌرها . 

هذا الذي حصل فً أولبك من جهتً التحرٌؾ , تحرٌؾ المعنى وتحرٌؾ 

اللفظ لم ٌحصل فً هذه األمة من جهتٌن , وذلك ألن القرآن محفوظ , قال 

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

ٌُنقص , حفظه  هللا جل وعال حفظه  ٌُزاد فٌه أو  من  هللا جل وعال من أن 

التحرٌؾ والتبدٌل , ألنه ال دٌن بعد دٌن اإلسالم , وال رسول بعد محمد 

تحرٌؾ فً  علٌه الصالة والسالم , لما كان القرآن محفوظاً لم ٌتطرق إلٌه
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لفظه , وإنما كان التحرٌؾ فً تؤوٌله , التحرٌؾ فً معناه  وهذا هو الذي 

 شابهت فٌه هذه األمة الٌهود .

فإنهم ٌعلمون أنه من الحق كذا وكذا , مما جاء فً القرآن , وجاءت به السنة 

فون ذلك وٌصرفوه عن معانٌه الالبقة به , وعن ما دلَّ علٌه  , ولكنهم ٌحرِّ

 ل أخرى تنصر مذاهبهم .إلى أقوا

, وأهل  وكل أهل األهواء , وأهل البدعوهذا هو الكثٌر فً هذه األمة , 

الخرافة , وأهل الشعوذة , ٌجدون فً القرآن ما ٌستدلون به , محرفٌن 

لمعناه , متبعٌن ما تشابه منه , وهذا القدر شابهوا به الٌهود ومن سلفهم ومن 

 شابههم من أهل الملل .

الصفات من نفً ظواهر اآلٌات التً اشتملت  ةما ٌذكر عن مإولمثال ذلك 

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

تجد  بسم هللا الرحمن الرحٌم  عند أنفسهم , مثاله فً أول آٌة فً القرآن 

أن القوم ٌفسرون الرحمن الرحٌم , بما ٌخرج اشتمالهما عن الرحمة , 

ٌُراد  هللا جل وعال ون : إن الرحمة هنا لٌست فً حق وٌقول حقٌقة  وإنما 

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

 التحرٌؾ , تحرٌؾ المعنى . 

 فً آٌات , ثم استوى على العرش  كذلك ٌؤتون إلى مثل قوله جل وعال : 

ٌدون فٌه , ولهذا قال بعض أهل وٌقولون : إن استوى بمعنى استولى , فٌز

 العلم : ما أشبه الم الجهمً بنون الٌهودي .

فإن الٌهود قٌل لهم : قولوا حطة , فقالوا حنطة , أو قالوا حبة فً شعرة 

 والجهمً قٌل له : قل استوى , فقال : استولى .

وٌشابههم من قال بقولهم من أهل العلم , من حاول أن ٌضلل عن معنى 

جاءت به نصوص الصفات فً القرآن , وٌصرؾ ذلك إلى  الظاهر الذي

معانً أخر , من مثل ما جاء فً تفسٌر االستواء عند ابن العربً المالكً 

فً كتابه , عارضة األحوذي , حٌث قال : إن االستواء فً لؽة العرب ٌؤتً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



     شرح مسابل الجاهلٌة                                                   

 

511 

على خمسة عشر معنى , وساقها , قال : فنقول للمثبت أي هذه المعانً مراد 

. 

ؼلط , وهو من التحرٌؾ للمعنى والعٌاذ باهلل , ألن استوى فً لؽة وهذا 

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

ٌعنً علوتم علٌه وارتفعتم علٌه , وهذا كثٌر  أنت ومن معك على الفلك 

 أٌضاً فً أبواب القدر , وأبواب اإلٌمان , ونحو ذلك .

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

ال ٌخلق  هللا جل وعال على أن العبد هو الذي ٌفعل المعصٌة , وأن   نفسك 

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

 ونحو ذلك .

فوا النصوص , ففً القرآن إثبات  كذلك فً أبواب اإلٌمان بالؽٌب , حرَّ

المٌزان , وفً القرآن إثبات الصراط , وفً القرآن إثبات الصحؾ وأن 

هناك صحفاً تتطاٌر , فمنهم من ٌؤخذ صحٌفته بٌمٌنه , ومنهم من ٌؤخذها 

بشماله , القوم الذٌن ال ٌإمنون بالؽٌبٌات من العقالنٌٌن , كالمعتزلة ومن 

فونه عن معناه .  شابههم , ال ٌإمنون بذلك وٌحرِّ

ٌُإٌدون الشرك والخرافة , فإنهم ٌؤتون إلى دالبل كذل ك المشركون الذٌن 

فونها عن معناها , فٌؤتون مثالً إلى اآلٌات التً  التوحٌد التً فً القرآن وٌحرِّ

, وٌجعلونها دعوة األصنام ال  هللا جل وعال فٌها أن المشركٌن ٌدعون ؼٌر 

األصنام ,  ؼٌر , وٌخصون شرك المشركٌن بؤنهم مشركون فً عبادة

وٌخرجون من ذلك عبادة األوثان , أو عبادة الصالحٌن , ونحو ذلك مما جاء 

 موضحاً فً القرآن الكرٌم , وهذا طفحت به كتبهم , واستدلوا 

فون المعانً .  على ذلك بدالبل من القرآن ونحو ذلك , ٌحرِّ

هل ولهذا ٌقول أهل السنة : أهل السنة ٌكتبون ما لهم وما علٌهم , وأما أ

فون معناها  البدعة فإنما ٌكتبون ما لهم , ٌؤتون بآٌة فٌكتبونها وٌحرِّ

وٌجعلونها لفظ , أما أهل السنة فإذا كانت اآلٌة لهم أو الحدٌث لهم استدلوا به 
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, وإذا كانت علٌهم , ٌعنً أنها ُتشكل على ما ٌستدلون له فإنهم ٌكتبونها 

رفع تلك الشبهة التً وٌذهبون إلى طلب دفع ذلك اإلشكال , إلى طلب 

جعل كتابه فٌه اشتباه إال على  هللا جل وعال وردت بتلك اآلٌات , ألن 

الراسخٌن من أهل العلم , حتى ٌتمٌز أولبك الصفوة , الذٌن هم الراسخون 

 فً العلم .

فٌكتبون ما لهم , وٌكتبون ما علٌهم , ٌعنً ما ٌستدل به الخصم علٌهم 

ً األدلة التً علٌهم , ٌدخلون فٌها بتحرٌؾ  إنصافاً منهم , فال ٌدخلون ف

بصرؾ لها عن معانٌها , لكً توافق ما عندهم , بل ٌؤخذون بما دلت علٌه 

 وٌجٌبون عن ذلك , ألنهم إنما ٌرومون الحق .

فكل من صرؾ الدالبل عن ظاهرها , وحملها على شًء ال تعرفه العرب 

لذٌن حرفوا الكتاب من بعد من لؽاتها , فإن ذلك ٌدخل فً مشابهة الٌهود , ا

 ما عقلوه وهم ٌعلمون .

نقؾ عند هذا , المسؤلة السابعة والعشرون تحتاج إلى شا من التفصٌل  

 تصنٌؾ الكتب الباطلة وفً هذا القدر كفاٌة , وصلى هللا على نبٌنا محمد .
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 سة والعشرون ؟كٌؾ ٌجمع بٌن المسؤلة الثامنة عشرة والعاشرة والخام

 الجواب : 

المسؤلة الثامنة : االستدالل على بطالن الشًء بؤنه لم ٌتبعه إال الضعفاء , 

المسؤلة الثانٌة : فٌها حال الضعفاء بؤنهم اتبعوا , وأما هذه المسؤلة فهً 

 بالسبق , وتلك حال وهذه حال , السبق أبلػ فً االستدالل عندهم .

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

 ) بادي الرأي ( . وهذه المسؤلة الخامسة والعشرون . 

 قد ٌشتبه , ٌعنً لماذا ٌستدلون على البطالن بسبق الضعفاء , لماذا ؟ 

ألن الضعفاء عندهم قلٌل فهمهم قلٌل حظهم , ففً تلك المسالة التً تكلمت 

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

قلٌلو الفهم قلٌلو الحجة عدٌمو الحظ , المسؤلة الثامنة هً فً أن الضعفاء 

اتبعوهم , المسؤلة الثامنة هً مجرد االتباع , والمسؤلة العاشرة هً عقول 

الضعفاء أي حال العقول , والمسؤلة هذه الخامسة والعشرون فهً السبق 

فات تلك باالتباع , وهذه فً فهمهم وعقولهم , وهذه فً سبهم فهً فٌما ص

فكل واحدة فٌها صفة من الصفات , والذي ٌتؤمل للشٌخ , رحمه هللا , ما 

صنفه ٌجد أنه ما كتب هذه المسابل من قبٌل التصور النظري , وإنما كتبها 

تب من المواجهة كما ٌقال من المٌدان , ألنه واجه هإالء جمٌعاً , فكان ٌك

المسؤلة بعد أن ٌرى مشابهة هذه األمة ألهل الجاهلٌة , فٌما ٌراها أمامه , 

فٌكتبها ولهذا ترى أن بعض المسابل لوكان هناك نظرعلى طرٌقة المحدثٌن 

فً أن المسابل المتشابهة ٌكون بعضها تلو بعض , لكانت المسابل هذه 

األخرى , لكن  الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء

الشٌخ , رحمه هللا تعالى الظاهر من حاله من ترتٌب الكتاب أنه ٌكتبها من 

واقع المواجهة ) فً هذه الرسالة ( , وهذا ظاهر إذا تؤملته وجدته ظاهراً فً 

 وقت الشٌخ , رحمه هللا تعالى .

 السإال : 
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 هل هذا العدد للمسابل ٌدل على الحصر ؟ 

 الجواب : 

لى الحصر , وهذا بحسب فهمه واجتهاده أوصلها إلى مابة العد ال ٌدل ع

 وثالثٌن مسؤلة .

 السإال : 

إذا دخل جنً فً شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو 

 الساحر فالن , فهل تقبل شهادته عند القاضً ؟ 

 الجواب : 

 ال رواٌات الجن وشهادتهم عند أهل العلم ضعٌفة ال تقبل , وهذا معروؾ فً

كتب المصطلح هناك رواٌات الجن هذا ٌعقدون له فصالً ألنها رواٌة ضعٌفة 

ألنه فٌه عند أهل العلم أسانٌد فٌها جن , وأشهرهم من ٌقال له شمهروش 

 النبً صلى هللا علٌه وسلمالجنً , فهذا حدث بؤحادٌث ٌزعم أنه سمعها من 

والنبً العالم , وأخذها من أخذها عنه من أهل العلم فٌكون فً بعضها بٌن 

ثالثة , ٌعنً الذي عاش فً القرن الثامن الهجري  صلى هللا علٌه وسلم 

,  النبً صلى هللا علٌه وسلمبٌنهما ثالثة , ٌكون اثنان والجنً ٌقول سمعت 

تعلمون أن أعمار الجن ؼٌر أعمار بنً آدم , فرواٌة الجن عند أهل الحدٌث 

الشهادة والرواٌة تحتاج إلى ثبات  ضعٌفة , وكذلك شهادتهم ال تقبل لما ؟ ألن

 العدالة , وعدالة الجنً ال ٌمكن أن ٌثبتها إنسً .

 السإال : 

ٌقول : أٌن ذكر شٌخ اإلسالم أن التحرٌؾ فً الكتب وقع فً المعنى دون 

 اللفظ ؟ 

 الجواب : 

هذا فً كتابه المشهور , الجواب الصحٌح لمن بدل  دٌن المسٌح , ومن  

فهً موجودة فً كتابه إؼاثة اللهفان البن القٌم فقد ذكر أراد الجواب بشًء 
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فصالً طوٌالً فً التحرٌؾ , وما وقع واألقوال فً ذلك قول البخاري , 

 وشٌخ اإلسالم , وقول عدد من أهل العلم .

  السإال :

ٌقول : بعض طلبة العلم ٌترفع عن مخالطة العوام , وٌقول : ال أخالط إال 

 التكبر واألنفة ؟ من فٌه خٌر , هل هذا من

 الجواب :

هنا خلط , خالط العوام الذٌن فٌهم خٌر , أما العوام الذٌن لٌس فٌهم خٌر , ال 

ٌخالطهم , فالعامً قد ٌكون فً عقٌدته وفً استسالمه هلل أحسن من بعض 

المنتسبٌن , وهذا ظاهر , قد ٌكون علٌه بعض مظاهر التقصٌر , أو مظاهر 

ة األمر هو أقوى ٌقٌناً وإٌماناً من , ٌعنً فً المخالفات , لكنه فً حقٌق

مسابل إٌمان القلوب من ؼٌره , فمخالطة العوام ألجل دعوتهم والتؤثٌر فٌهم 

, ونحو ذلك مطلوبة , لكن مثل ما قال : " ال تصاحب إال مإمن ,  وال ٌؤكل 

من طعامك إال تقً " فٌحرص المرء على أنه إنما ٌخالط من ٌنفعه أو ٌإثر 

 .علٌه 

 السإال : 

بؤي حرؾ معناها على فكٌؾ  قال : إذا كان معنى كلمة استوى ؼٌر معداة

اآلٌة .   فإذا سوٌته ونفخت فٌه من روحً ... ٌُفهم قول هللا تعالى : 

 وقول اإلمام للمصلٌن : استووا , وؼٌر ذلك , نرجوا البٌان حفظكم هللا ؟

 الجواب : 

هنذه منادة واسنتوى هنذه منادة أخنرى  إن مادة إستوى ؼٌر مادة سّوى , سنّوى

 فسواه بمعنى أصلحه وعّدله , ٌقول اإلمام استووا ٌعنً أصلحوا صفوفكم 

وعّدلوها , لبال ٌكون أحد بادي صدره متقدم متؤخر فٌه فرجات ونحو ذلك 

ٌعنً جعلته مستوى  فإذا سوٌته ونفخت فٌه من روحً  كذلك قال : 

 فلما بلغ أشده واستوى  ة القصص : الخلقة , بخالؾ قوله تعالى فً سور

هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد , ٌعنً عال خلقه وارتفع على جنس 
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الخلق , بلػ أشده واستوى , فإذا كان جنس خلق موسى على حال , فبلػ 

 أرفع الحال وأعاله الحال , أما ما ذكر فً التسوٌة فكما فً قوله تعالى : 

هذه مادة أخرى بمعنى اإلصالح  فإذا سوٌته   فسواهن سبع سموات 

 والتهٌؤة .

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

, فإذا كانت معّداة هذا بمفردها , ٌقول استوى فالن ٌعنً عال وارتفع , بدون 

توى على كذا وإلى كذا , إذا كان ُعّدٌت استوى بمعنى إلى , إذا عدٌت إس

 بحرؾ الجر إلى فٌكون إستوى ُضمِّن معنى قصد كما فً قوله جل وعال : 

  ثم استوى إلى السماء 

إلى , نعرؾ أن استوى بمعنى عال وارتفع ال تتعدى بحرؾ إلى , فإذا تعّدت 

بحرؾ إلى , ٌكون الفعل استوى ُضمِّن معنى قصد وعمد , ألنك تقول : 

التضمٌن باب مهم فً فهم اللؽة ذلك قصد إلى الشًء وعمد إلى الشًء , و

 أن التضمٌن فٌه إثبات للمعنى األول , وزٌادة المعنى المضمن .  

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

إلى السماء ٌعنً عال وارتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن  فٌكون معنى 

معنى األصلً وهو  وفٌه المعنى الذي أفاده االستواء بالتعدٌة بإلً فٌه ال

تعدٌة الفعل بحرؾ إلى وهو معنى القصد والعمد , ولهذا إذا ذهبت إلى 

ثم استوى  بعض المفسرٌن ممن ٌفسرون بتفاسٌر السلؾ لقوله تعالى :    

ٌقول : عمد وقصد , ال ٌعنً هنا أنه أَّول   إنما هو فسر بما  إلى السماء 

ور المعنى األصلً وهذا ما ٌفسره بعض أهل العلم , بؤنه تضمنه , ألجل ظه

تفسٌر , ٌسمٌه بعضهم تفسٌر بالالزم أو بالتضمن وهذا باب شرٌؾ فً فهم 

 اللؽة والقرآن .

إذا ُعدٌت بعلى صار مع معنى وارتفع وعال معنى زابد , وهو استقر  ٌعنً 

 ستوٌت فإذا ا تقول :استقر على الشًء , وٌكون هنا قوله تعالى : 

 ٌعنً ارتفعت وعلوت واستقررت , فصار فٌه  أنت ومن معك على الفلك 
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هنا زٌادة معنى أفاده تعدٌة الفعل بحرؾ عال , وهذا هو الذي ذكر فً قوله 

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

 السلؾ واستقر أٌضاً , ألن هذا هو بابه فً اللؽة .

 ل : السإا

ٌقول ما رأٌكم وما تنصحون به فٌما حدث من  تؽٌٌر فً مناهج التوحٌد  فً 

مناهج التعلٌم االبتدابً , مثل نوا قض اإلسالم والشرك الصؽر وما ٌتعلق 

 بالٌهود والنصارى , وأهل الفرق الضالة مثل الشٌعة والصوفٌة   وؼٌرها ؟ 

 الجواب : 

وحٌد هذا جاء من فٌما أفهم من نحو هذا التؽٌر فً المناهج وما ٌتعلق بالت

عشرٌن سنة تقرٌباً بدأ هذا التؽٌر , وسببه أن بعض المنتسبٌن إلى الدعوة 

والراؼبٌن فً دعوة الشباب أو التؤثٌر على النشء , أنهم قالوا : إن هذه 

الكتب , كتب التوحٌد مثل تلقٌن أصول العقٌدة العامة , ومثل نوا قض 

ألصول , وكتاب التوحٌد ونحوها , أن هذه ال تصلح اإلسالم ومثل الثالثة ا

لهذا الجٌل الجدٌد , ألنه حدثت أشٌاء وتؽٌرت أمور , فنحاول أن ندخل 

علٌها تجدٌداً فً تؽٌر بعض المناهج , فؤول ما ؼٌروا الواسطٌة , حنا درسنا 

 فً المتوسط والثانوي العقٌدة الواسطٌة بشرحها . 

موجوداً ثم بدأ التؽٌٌر , فؽٌر بكتاب التوحٌد  كذلك كتاب التوحٌد بشرحه كان

لمحمد قطب وبعض المإلفات للمعاصرٌن , وهذه كانت فكرة من بعض 

اإلسالمٌٌن هذا فً أصلها , هم الذٌن فتحوا هذا الباب , فً هذه المسابل 

ممن تؤثروا ببعض المدارس الدعوٌة فً بعض البالد , وهذا ال شك أنه 

خل لتؽٌر مناهج العقٌدة التوحٌد والدٌن , مثل ما سبب فجوة كبٌرة وجعل مد

مر من بعض السنوات  فً من أربع سنوات تقرٌباً , بلّؽنا بعض اإلخوان 

ٌُفّصل فً موضوع الربا  من أنه قد عمم على المدارس المتوسطة أنه ال 

ٌُفصل  ٌُدرس تعرٌفه  وأما تفصٌل أنواعه وما ٌتعلق به فإن هذا ال  وإنما 

أن هذه مسؤلة منكرة , ألن فهم هذا جزء من الدٌن , أن  للطالب ال شك
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ٌفهمه الطالب وموجود فً المنهج فما الذي وراء مثل هذا  , ٌعنً من باب 

الذكر والخبر اتصلت ببعض المسبولٌن فً وزارة المعارؾ على هذا األمر 

, فكان جوابه أن هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوٌر المناهج , اجتهاد خاص 

ال : ألن الطالب فً المتوسطة بالتجربة بالسنٌن التً مضت قبل ذلك منهم ق

القرار , ما ٌفهمون هذا المعنى , ما ٌتصوروا ربا الفضل وربا النسٌبة وكل 

قرض جر نفعاً , َصُعب تصورهم له بالتجربة فً السنٌن الماضٌة وقدم 

بعض االعتراضات من بعض األساتذة أن الطالب ما فهموا مثل هذا  

 قررونه فً المنهج هذا صعب علٌهم . فت

ٌقول : فؤصدرنا هذا التوجٌه العام  التوصٌة بعدم تدرٌس هذا , فظنٌنا أن 

أول ما قلنا وهللا ظنٌنا المسؤلة أرفع منكم فنحتاج منها عالج , قال : ال هً 

ٌُلؽى , وفعالً فً ذلك الحٌن ألؽً  ٌُلؽى ,  اجتهاد إذا كان أهل العلم ٌرون أنه 

لقرار ألنه كان ناتج من اجتهاد , المقصود من هذا أن بعض التؽٌرات ذلك ا

الموجودة فً المناهج هذه لها تارٌخ ومنه ما سببه بعض المنتسبٌن إلى 

ٌُقال , وهذا ظاهر كما ترون اآلن   بدأ تصحٌح فً  الدعوة اإلسالمٌة كما 

زارة بعض المناهج التعلٌمٌة , ومنه ما سببه لجنة تطوٌر المناهج فً و

المعارؾ , ومنه ما سببه جهات أخر  فبعض الذٌن ٌحللون  هذه األمور 

 ٌجعل السبب واحداً .

وهذا ؼٌر واقع  وإنما بالتؤمل والمعرفة القرٌبة , اتضح لً أنه أسباب ثالثة 

هً التً ذكرت منها ما سببه األول هو بعض اإلسالمٌٌن , ومنه ما سببه 

تراحات وإنشاءات تؤتً بهذا , تحذؾ هذا لجنة تطوٌر المناهج ألنه تؤتً اق

تزٌد هذا ومنه ما هو له أسباب أخر , توحٌد السبب لٌس من قبل معرفة 

 الواقع تماماً .

 السإال :
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ٌقول : إذا كان لً سلطة فً بعض معاملة العمال األجانب هل أتسبب فً 

تسفٌرهم ؟ والمقصود بهم الكفار ولو ببعض الظلم واستؽالل السلطة أو 

 بٌق الروتٌن ؟تط

 الجواب : 

ما فهمت , لكن نذكر جمالً فً هذا , وهو أن الكفار الموجودون فً دار 

 اإلسالم على قسمٌن :

ٌُظهر العداوة للمسلمٌن , إما بكلمة وإما بفعل أو نحو ذلك فهذا 5 ـ منهم من 

ٌجب أن ٌسعى فً تسفٌره وذلك ألنه ناقض أصالً وشرطاً من شرابط 

ل , وأٌضاً ألنه وهو قبل كل شًء ألنه نابذ اإلسالم وأظهر السماح له بالدخو

العداوة , فهذا ٌجب أن نظهر له العداوة , وأن نسعى فً إبعاده عن دٌار 

المسلمٌن حتى ال ٌقع الشر وحتى ال ٌظهر فً دار المسلمٌن ؼٌر رفعة كلمة 

 .هللا جل وعال 

هرون العداوة وإنما ـ الصنؾ األخر , هم الذٌن ال ٌقاتلون فً الدٌن ال ٌظ1

هم همهم مصلحتهم فهإالء ٌعاملون بالعدل ,األصل فٌهم أن ٌعاملوا بالعدل 

ال ٌنهاكم هللا عن الذٌن لم ٌقاتلوكم فً الدٌن  والقسط كما قال جل وعال : 

 ولم ٌخرجوكم من دٌاركم أن تبروهم وتقسطوا إلٌهم وهللا ٌحب المقسطٌن 

ظهر لنا هذه العداوة وٌتبٌن منه ذلك فهإالء فمن لم ٌعادٌنا فً الدٌن ولم ٌُ 

ومنهم  إن هللا ٌأمر بالعدل  ٌعاملون بالعدل وهو األصل فٌهم , كما قال : 

ٌحسن  أن تبروهم وتقسطوا إلٌهم  من ٌعامل بالبر كما فً هذه اآلٌة : 

إلٌهم , ٌساعدون ولهذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر , الصدقة مطلقاً تجوز 

ٌُبارز بالعداوة  والزكاة تجوز للمإلؾ , الكافر الذي للكاف ر , ٌعنً الذي لم 

ٌتؤلؾ فً اإلسالم , ونحو ذلك فمعاملتهم معاملة هإالء الذٌن لم ٌظهروا 

ٌُعتدى علٌهم وال أن ٌبؽى علٌهم وال أن ٌظلموا , وال أن  العداوة ال ٌجوز أن 

أمر ال ٌستحقونه , ٌإخذ شًء من حقوقهم , وال أن ٌسعى المسلم ضدهم فً 

وإنما ٌعاملهم بالعدل , بالعدل قامت األرض والسموات , وهللا جل وعال أمر 
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ال ٌجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا  بالعدل مع األعداء وقال : 

فلو كان مشركاً لو كان كافراً , إذا كان لم ٌظهر لنا عٌباً  هو أقرب للتقوى 

ٌُظهر عداو ة لم ٌستهزئ , لم ٌظهر شٌباً مما ٌكون به معادٌاً فً الدٌن لم 

للحق وأهله , لإلسالم للنبً صلى هللا علٌه وسلم للقرآن ونحو ذلك , فؤنه 

 ٌعامل بالعدل , وقد ٌعامل بالحسنى والبر إذا كان فً ذلك مصلحة شرعٌة .

كما أجاز النبً صلى هللا علٌه وسلم دعوة الٌهودي وأكل من طعامه , وكما 

ٌحسن إلى بعض جٌرانه ونحو ذلك , ألن ذلك فٌه مصلحة للدعوة ,  كان

فبهذا ٌتحرر األمر فبعض الناس ٌؽلوا فً هذا األصل   فً الوالء والبراء , 

ٌُقصر عنه , الذي ٌؽلوا , ٌحمل كل الكفار على محمل  وبعضهم ٌجفوا و

ء فً شً هللا جل وعال واحد , ممن هم فً ذار اإلسالم وهذا لٌس من حكم 

وبعضهم ٌجفوا وٌقصر حتى ٌقع فً مودتهم , وفً دعوتهم وفً إكرامهم 

وفً اإلستبناس لهم , وفً تقرٌبهم ونحو ذلك , وكال طرفً قصد األمور 

 ذمٌم , ذاك ؼاٍل , وهذا جاٍؾ مقصر . 

 والصواب هو ما دل علٌه كتاب هللا وسنة نبٌه علٌه الصالة والسالم .

 السإال : 

 ) ......( 

 : الجواب 

 ما فٌه شك هذا باإلجماع .

 

 

 السإال : 

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

 الجواب : 

ال ٌجوز إدخال مشرك وال كافر إلى جزٌرة العرب , ٌحرم على أي مإمن 

أن ٌدخله أو ٌتسبب فً إدخاله , ٌعنً لٌكون مقٌماً بها , أما إذا كان ماراً 
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ر بن الخطاب ؼٌر مقٌم , ٌعنً ثالثة أٌام ٌمر لحاجة لؽرض فهذا أذن به عم

رضً هللا عنه , إذن لتجار أهل الذمة أن ٌبقوا فً كل مكان ثالثة أٌام ٌؤتوا 

المدٌنة فٌمكثوا فٌها ثالثة أٌام , ٌذهبون إلى مكان آخر ثالثة أٌام فال ٌقٌمون 

بالجزٌرة , أما اإلقامة فً الجزٌرة واستدعابهم لٌعملوا ونحو ذلك فهذا محرم 

 بظهور الدالبل فً ذلك .

 لسإال : ا

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

 الجواب : 

 هذا من الجفاء ما فٌه شك , هذا من الموالة المحرمة , قال جل وعال :   

أدخل فٌها بعض أهل العلم ٌعنً  وال تركنوا إلى الذٌن ظلموا فتمسكم النار 

من السلؾ , أدخلوا فٌها بري الدوات , بري القلم له تقرٌب الدوات ٌعنً 

, ألنه ظالم متعدى منابذ إذا نابذ الدٌن وأظهر العداوة فال الحبر ونحو ذلك 

ٌجوز مساعدته , بل ٌجب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة   لكن 

 الشؤن إذا لم ٌكن كذلك , إذا كان مسالم فً حاله ووجد فكٌؾ تعامله ؟

تظلمه , تتعدي علٌه ؟ مثل ما ذكرت لك أن من الناس من جفوا وٌوادهم 

ٌُقربهم وٌسكنهم فً أفضل المساكن والع ٌاذ باهلل , وٌوالٌهم مثل ما ذكرت و

إذا أتى المسلم ما أكرمه وإذا أتى هذا أكرمه ألجل نظره إلٌه , لٌس ألجل 

مصلحة دنٌوٌة , لكن ألجل أن هذا مثالً أمرٌكً أو هذا برٌطانً أو هذا فٌه 

من أبواب الموالة كذا ونحو ذلك , وهذا ال شك أنه باب مثل ما ذكرت عظٌم 

ٌُلقً المودة  , والموالة هذه محرمة , الموالة محرمة فال ٌجوز لمسلم أن 

 للكفار , قال جل وعال :

   ومن ٌفعله منكم فقد ضل سواء السبٌل . 

 السإال : 

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

 الجواب : 
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 ٌعنً كعبٌد , ال العبٌد ٌختلؾ أحكامهم .

     السإال :

 )......( 

 الجواب : 

 , الصواب أنها ؼٌر منسوخة هذا هو الذي علٌه أهل فتوى أهل العلم ممن ال

نعرؾ وأدركنا , واآلن المشاٌخ مثل الشٌخ عبد العزٌز بن باز سمعته مراراً 

ٌذكر هذا الذي أنا نقلته عنه , وهو تلخٌص لكالمه , هذا هو المعروؾ عند 

ؼٌر الحالة تلك , العلماء , أن اآلٌة هذه لٌست منسوخة , ألنها فً حالة 

وتعرؾ أن هذه اآلٌة نزولها متؤخر , هذه نزول السورة فً أي سنة ؟ قبل 

الفتح , ٌعنً فتح مكة , قبل الفتح هً نزولها , متؤخر ألن حافظ بن أبً 

, رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بلتعة رضً هللا عنه أسر المشركٌن بخبر 

 ظٌمة وهللا المستعان .وحصل منه ما حصل , فنزلت تلك اآلٌات الع

 السإال : 

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

 الجواب : 

اللً هم ؟ ٌعنً الوثنٌٌٌن هإالء , هذا ما فٌه شك , هذا ال شك فٌه هإالء 

ٌسعى فً تسفٌرهم ما فٌه شك , هإالء ألنهم أظهروا اآلن العداوة , وهإالء 

ٌظهرون المجوس واللً ذكرت الهندوس  هإالء فٌهم بالء آخر, وهو أنهم 

شعار الكفر فً دٌار اإلسالم اللً هً لبس العمامة هذه , هذه  شعار من 

شعار الكفر , هذه لبسها على هذا النحو كلبس الصلٌب , ألنها شعار من 

شعار الكفر , فكما أن النصارنً ما ٌشد زناره فً وسطه ٌعنً ٌؤتً واحد 

ٌُظهر  لباس النصارى راهب فً جزٌرة العرب أو فً ؼٌره ٌعنً فً بالدنا 

الخاص بهم   مثل لباس الرهبان ونحو ذلك , ما فٌه شك أن هذا من 

المحرمات , وكذلك هإالء إذا ذهبت اآلن تجدهم بعمابمهم والعٌاذ باهلل , هذا 

 من البالء العام .
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ٌٌُسر التخلص من هإالء جمٌعاً . هللا جل وعال نسؤل   أن 

 السإال :

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

 الجواب : 

ٌُعاملون بالعدل , هذا أصل معاملتهم بالعدل , إذا مر ال  نحن ذكرنا أنهم 

المإمن فً طرٌق ٌعنً على رجلٌه لٌس بالسٌارة على رجلٌه , هذا له وسط 

الطرٌق , ألن الدار داره , واإلسالم ٌعلو وال ٌعلى علٌه , فالكفار لهم 

"  ٌعنً ال  جنبات الطرٌق " إذا لقٌتموهم فً طرٌق فاضطروهم إلى أضٌقه

تفسحوا لهم , ٌعنً ٌمشً المسلم فً صدر الطرٌق , وٌترك     ألولبك 

جنبات الطرٌق , مثل اآلن واحد راح للمستشفى فٌه سٌب طوٌل  ٌعنً 

 طرٌق طوٌل فً المستشفى ٌؤتً المسلم مثالً وٌمشً فً جنب الجدار 

فً  هذا ال ٌسوغ , هذا هو الذي جاء فٌه مثل هذا الحدٌث , أنك تمشً

الوسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصرانً ونحوه , وتحققت أن هذا مشرك أو 

نصرانً , فإنك تضطره إلى أضٌقه , بمعنى ما تفسح له , تمشً وتخلٌه 

ٌذهب إلى أضٌق الطرٌق , تضطره إلى أضٌقه , وهو أنك تمشً فً وسط 

لمسلم الطرٌق وهو ٌختار الطرٌق الضٌق , ما تفسح له , تبعد عنه تعامله كا

 ال , ال ٌجوز ذلك . 

وهذا لٌس من مناؾ العدل بل هذا من مقتضى العدل , ألن اإلسالم ٌعلو وال 

ٌُكرم كافر على  ٌُعلى علٌه , وألن المسلم أحق بداره ألنه فً دار اإلسالم ال 

مسلم , فإذا جعلت له وسط الطرٌق وأخذت بنٌات الطرٌق فهذا من نوع  

ل , لكن إذا أنا أخذت وسط الطرٌق كما قال النبً إكرام له , وهذا ٌنافً العد

علٌه الصالة والسالم وجعلت أضٌق الطرٌق لذلك المشرك , ولذلك الكافر 

فقد امتثلت وأخذت بالعدل , إذا قال المشرك السالم علٌكم , ٌعنً الكافر 

ٌهودي نصرانً , قال السالم علٌكم قال النبً علٌه الصالة والسالم : " 

 كم " , هذا الحدٌث ألهل العلم فٌه نظران : فقولوا وعلٌ
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النظر األول : من ٌؤخذ بؤصل العدل , بؤصل العدل وٌقول : أن العدل أصل 

وإذا  أمر هللا جل وعال به , عامة وفً رد التحٌة خاصة , قال جل وعال : 

 . حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بأحسن منها أو ردوها 

لكافر , أو ألحدهما ؟ إذا كان مسلم فحٌوا بؤحسن منها أو رودوها للمسلم وا

فؤنت بالخٌار , تحً بؤحسن منها أو  تردها , أما إذا كان لكافر فٌقول طابفة 

من أهل العلم ٌقول : علٌك أن تردها كما هً , ولهذا ٌذهب شٌخ اإلسالم بن 

تٌمٌه وابن قٌم , وقد فصل هذه المسؤلة فً كتابه أحكام أهل الذمة , فقال : 

إذا قال : السالم علٌكم , فٌجب على المسلم أن ٌرد علٌه بالعدل , إن الكافر 

فٌقول : وعلٌكم السالم , ٌقول " إن الحدٌث الذي قال فٌه النبً علٌه الصالة 

 والسالم : " إذا قال لكم الٌهود السالم علٌكم فقولوا : وعلٌكم .." .

منع من قوله : قال : له سبب , وهو أن الٌهود ٌقولون : السام علٌكم , فما 

ٌُعامل بالعدل  وعلٌكم السالم , إال أن المإمن إذا قال : وعلٌكم السالم , لم 

وإنما عامل باألحسن , ألن ذلك ٌقول : السام , ٌعنً الموت , وأنت تقول : 

وعلٌكم السالم , فؤنت أكرمته ما عاملته بالعدل , فإذا قلت : وعلٌكم عاملته 

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

السالم واضحة علٌكم , ٌقول بن قٌم رحمه هللا تعالى تبعاً لشٌخه شٌخ 

اإلسالم , ٌقول : أقول مجٌباً بمثله , وعلٌكم السالم , ألن هذا معاملة بالعدل 

. 

والقول اآلخر , ألكثر أهل العلم  ٌقولون إن ظاهر الحدٌث وإن كانت العلة 

هرة فً السبب لكنه خرج مخرج األمر العام , فقولوا : وعلٌكم  وكون ظا

ٌُقصر الحكم على هذه العلة  العلة وردت , ٌعنً ٌكون له سبب ال ٌعنً أن 

وهذا هو الصواب , أنك إذا قابلك النصرانً أن تقول : وعلٌكم , سواًء  قال 

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

ٌُفتً بظاهر الحدٌث  وهو سماحة الشٌخ عبد العزٌز بن باز حفظه  هللا  من 
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ٌُفتً بكالم شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه وابن  تعالى , ٌقول : تقول وعلٌكم , ومن 

 القٌم وهً فتوى فضٌلة الشٌخ محمد بن عثٌمٌن حفظه  هللا تعالى  .

دل ومن رام زٌادة فً التفصٌل إذاً هذه المسؤلة ال تشكل على أصل الع

 فلٌرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة البن القٌم , فقد اطنب فٌها .

 نختم بهذا أسؤل هللا أن ٌنفعنً وإٌاكم , وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد .
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