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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصححبه 

 أجمعين .

وهي من عجائب هللا أيضاً معاداتهم الحدين الح ا انتسحبوا الحادية والثالثون : 

 إليه غاية العداوة ، ومحبتهم دين الكفار  .

لثالثححون ، ومححن عجائححب هللا أيضححاً قححال المفلححم رحمنححا هللا وإيححاد ، الحاديححة وا

معاداتهم الدين الح ا انتسحبوا إليحه غايحة العحداوة ، ومحبحتهم ديحن الكفحار الح ين 

النبحي صحلى هللا عادوهم ، عادوا نبيهم ، وفئتهم غاية المحبة ، كمحا فعلحوا مح  

، لما أتاهم بدين موسى ، واتبعوا كتب السحر وهي محن ديحن  وسلم وآله عليه

 آل فرعون .

كفرهم بالحق إ ا كان م  من ال يهوونه ، كما قال تعالى  لثانية والثالثون : ا

 :  وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود

 . على شيء 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :

الحمد هلل رب العالمين ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحدد ال شريك له وأشحهد أن 

د هللا ورسححوله وصححفيه وهليلححه صححلى هللا عليححه وعلححى آلححه وصحححبه محمححداً عبحح

وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ، اللهم إنا نسألك علمحاً نافعحاً وعمحالً صحالحاً 

ودعاًء مقبوالً وقلباً هاشحعاً ، اللهحم علمنحا محا ينفعنحا وانفعنحا بمحا علمتنحا و دنحا 

 علماً وعمالً على السنة يا أرحم الراحمين .

 ما بعد :أ

فه ا الكتاب هو كتاب مسائل الجاهلية إلمام ه د الدعوة التي انتشرت في ه د 

البالد اإلمام محمد بن عبد الوهاب ، رحمه هللا تعالى ، وعنوان ه د المسحائل 

وهحح ا الكتححاب ، مسححائل الجاهليححة التححي هححالم فيهححا رسححول هللا صححلى هللا عليححه 

ليححة مححا يشححمل الكتححابيين مححن اليهححود وسححلم أهححل الجاهليححة ، ويعنححي بأهححل الجاه

والنصارى واألميين ، يعني ال ين فشت فيهم األمية وهي عحدم        القحراءة 
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والكتابة ، وهم مشركو العرب ، وقد سبق أن شرحت المسحائل الثالثحون التحي 

قبل ه د المسائل التي سمعتم في مجالس السحنة الماضحية  ورغحب أن تحتم فحي 

ونقحدم بمقدمحة وهحي أن هح د المسحائل مسحائل مهمحة ، ه د الدروس الشهرية ، 

هحالم فيهحا أهحل الجاهليحة ، فكحان هديحه  النبي صلى هللا عليه وسحلمو لك ألن 

مهالفاً لهدا أهحل الجاهليحة ، كحان هديحه وتريقتحه وسحنته مهالفحة ومباينحة لمحا 

كان عليه أهل الجاهلية ، وما كان عليه هو الدين ال ا يجحب األهح  بحه ، ومحا 

ن عليححه أهححل الجاهليححة هححو الحح ا يجححب أن يححرد ويححرفه ، وقححد بححي ن عليححه كححا

الصالة والسالم ، أن ه د األمة تدهل فيها سحنن أهحل الجاهليحة ، وتحدهل فيهحا 

ترائق أهل الجاهليحة ، و لحك فحي قولحه فيمحا ثبحت فحي الصححيحين :   لتتحبعن 

ححر الضحب سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، و راعاً ب راع حتى إ ا دهلحوا ج

لدهلتمود   ، قالوا : يا رسحول هللا اليهحود والنصحارى     ، قحالوا : يحا رسحول 

هللا اليهود والنصارى   ، قال :   نعم   وفي لفظ قالوا  : يا رسول هللا فارس 

 والروم   قال :   فمن الناس إال أولئك   . 

محه هللا واليهود والنصارى عندهم أنواع من الجاهليات ، وقحد  كحر الشحيح رح

رسحول هللا صحلى هللا عليحه تعالى فحي هح د المسحائل مسحائل كثيحرة هحالم فيهحا 

اليهود والنصارى ، وأعم منحه ححديا ابحن عبحاس الح ا رواد البهحارا  وسلم 

قحال :   إن أبضحه  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمفي الصححي  ورواد غيحرد أن 

اإلسالم سحنة الجاهليحة   الرجال إلى هللا ثالثة ..  ، و كر منهم :   ومبتغ في 

، فال ا يبتضي في اإلسالم سحنة الجاهليحة ، بحأن يحدهل فحي أهحل اإلسحالم سحنناً 

وأمححوراً ممححا كانححت عليححه أهححل الجاهليححة ، مجانبححاً بحح لك الهححدا الكامححل والححدين 

ال ا ليس فيه نقص الح ا جحاء بحه النبحي عليحه الصحالة والسحالم فحنن هح ا محن 

ضه الرجال إلى هللا ثالثة   و كحر محنهم :       أبضه الرجال إلى هللا ،   أب

مبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية   ، فمن أدهحل فحي اإلسحالم برأيحه أو بهحواد أو 

 بكيدد شيئاً من سنن الجاهلية ونشرها في المسلمين ، فهو أبضه الرجال 

 . هللا جل وعال أو من أبضه الرجال عند 
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ا األمحر ، وأن علحى المحرء أن يكحون وه ا ال شك يفيد التح ير الشحديد محن هح 

حريصاً أشد الحرص على سد باب الدهول سنن الجاهلية في المسلمين سواًء 

بعمله أو إ ا رأى من يدهل  لك فحي المسحلمين فأنحه ينهحى عحن  لحك   أو رأى 

 من يعمل بتلك األمور فأنه ينهى عن  لك .

 لحك ، لكحن  ه د مقدمة وقحد وضححت فحي أول مقدمحة الكتحاب ، حينمحا شحرحنا

بينانها في  لك المقام مهم حتى يلحظ  تالب العلم أهمية ه د المسحائل ويلححظ 

 علو قدرها وسمو مكانتها .

المسألة الحادية والثالثون :  كر فيها أن أهل الجاهلية كرهوا الدين أو أنكروا 

الدين ال ا هم أحرى به وقبلوا دين ال ين يعادونهم ، وهم أهل الشرك والكفر 

 ني ب لك أهل الكتاب ويهص منهم اليهود . ويع

ونصه يقول : المسألة الحادية والثالثون وهحي محن عجائحب هللا أيضحاً ، يعنحي 

محن عجائححب آيححات هللا التححي عاقححب بهححا أولئحك الحح ين لححم يسححتجيبوا لمححا جححاء بححه 

رسولهم بل تنكبوا وأعرضوا عن بعه الحق ال ا جاء بحه رسحولهم  والح ا 

 معرفتحه ، فأنحه يعاقحب ، كمحا قحال جحل وعحال :        يعره عن الحق بعد 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباات ححلات لهام وبصادهم عان سابي  

،  هللا كثيراً وحخذهم الربا وقاد نهاوا عناأ وحكلهام حماوا  النااا    بالباطا  

ومان الاذين قاالوا  ناا نصاارى حخاذنا  تعالى في سورة المائحدة :  ومثلها قوله

 . ثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا بأ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء مي

هللا فكانت الفرقة فيهم عقاباً على ما تركوا ونسحوا ، بمعنحى التحرك ، محن أمحر 

قال هنا : معاداتهم الحدين ، المسحألة الحاديحة والثالثحون ، معحاداتهم  جل وعال 

ديحن الكفحار الح ين عحادوهم  الدين الح ا انتسحبوا إليحه غايحة العحداوة ، ومحبحتهم

، لمحا  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلموعادوا نبيهم غاية المحبة ، كمحا فعلحوا مح  

أتحاهم بحدين موسحى واتبعحوا كتحب السححر وهحي محن ديحن آل فرعحون ، اليهحود  

هحح د المسححألة فححي اليهححود ، وهححي أن اليهححود لمححا جححاءهم النبححي عليححه الصححالة 

ى ، ألن كل األنبياء يأتون بحدين واححد وهحو والسالم بالدين ال ا جاء به موس
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اإلسالم ، يعني اإلسالم بشكل عام ، تهتلم الشرائ  ولكحن الحدين العحام واححد 

وهو اإلسالم ، االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالتاعة والبراء من الشرك 

 وأهل الشرك . 

، ولمحا جحاء ه ا اإلسالم جاء به موسى لليهود ، وأه ود وتبعحوا موسحى عليحه 

، يحدعوهم إلحى محا دعحاهم إليحه موسحى نبح وا  لحك   النبي صحلى هللا عليحه وسحلم

وعادوا ه ا الدين ال ا هحو ديحن اإلسحالم ، الح ا جحاء بحه النبحي عليحه الصحالة 

والسالم ، هو ال ا جاء به موسحى عليحه السحالم ، وهحو الح ا جحاء بحه عيسحى 

وح كحل المرسحلين أتحوا بهح ا وهو ال ا جاء به إبراهيم ، وهو ال ا جحاء بحه نح

ولقاد بعثناا فاي كا  حماة رساواً حن اعبادوا هللا  الدين كمحا قحال جحل وعحال : 

ومن يتبع غير اإلسالم ديناً فلن يقبا   وقال سبحانه :  واجتنبوا الطاغوت 

 . منأ وهو في اآلخرة من الخاسرين 

سحى محن التوحيحد لما أتاهم النبي عليه الصالة والسالم ، بمثل ما جاءهم به مو

ونب  الشحرك واإلقحرار هلل بالوحدانيحة ، عحادوا هح ا الحدين غايحة العحداوة عحادوا 

، وعادوا دين اإلسالم غاية العحداوة  ومعلحوم مكحر  النبي صلى هللا عليه وسلم

اليهود بالنبي صلى هللا عليه وسحلم ، وتظحاهرهم مح  المشحركين فحي  لحك وقحد 

دن حشاد النااا عاداوة للاذين امناوا لتجا قال جل وعال في وصحم ححالهم : 

، فاجتم  المشحركون مح  اليهحود فحي بضحه وعحداوة  اليهود والذين حشركوا 

 دين اإلسالم وبضه المفمنين .

ه ا عجب إ  إنهم منتسبون إلى موسى عليه السحالم ، ومح   لحك عحادوا النبحي 

م ال ا هو أهو لموسى جاء بمثل ما جاء به موسى ، ومن العجائب أيضحاً أنهح

أحبححوا ديححن الكفححار الحح ين عححادوهم وعححادوا نبححيهم اليهححود أحبححوا ديححن فرعححون 

وأحبوا دين أتباع فرعون ومحبتهم ل لك هو أه هم بالسحر ، أهح هم بالسححر 

كانوا يتبعون ما تتلوا الشياتين محن  النبي صلى هللا عليه وسلمفننهم في  من 

ن دين هللا ، كما قحال كتب السحر ونحو  لك مما يهبر به الكهنة وما حرفود م
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واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملا  ساليمان وماا  جل وعال في وصفهم :  

 . كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناا السحر 

والسحححر هححو الحح ا كححان عنححد فرعححون ، ففرعححون دينححه السحححر وكححان السحححرة 

ا هحم جنحدد وكحانوا حوله وكان إنما يأتمر بأمرهم ويأه  بما يقولون ، بل كحانو

هححم قوتححه ، فححاليهود يعلمححون أن فرعححون وجنححدد إنمححا كححانوا هححم السحححرة ، قححوة 

فرعون ودين فرعون السحر  وك لك جند فرعون هم السحرة ، وقد بي ن جحل 

وعال أن جند فرعون هم السحرة وأتى هو وجندد ليضلبوا موسحى ومحن معحه ، 

محححن المعجححح ة ، وا يحححة  القحححوة علحححى موسحححى بمحححا أتحححاد هللا جحححل وعحححال فحححألقى 

والبرهحان ، وأضححعم أولئححك ألنهححم كححانوا علحى باتححل ، اليهححود اتبعححوا السحححر 

وهو دين أعدائهم ، دين فرعون ال ا أهرجهم من ديارهم وأضر بهم وفتنهم 

يقتححل أبنححاءهم ويسححتحي نسححاءهم ، ومحح   لححك آل الحح من وآل األمححر بهححم حتححى 

 أه وا ه ا الدين . 

يقول من العجائب ، من عجائب العقوبحات    عليه وسلمالنبي صلى هللالما جاء 

ومححن عجائححب  االنتكاسححات انهححم تركححوا الححدين الحح ا جححاء بححه نبححيهم وهححو ديححن 

بالعبادة ، وأه وا  هللا جل وعال اإلسالم العام ، التوحيد ونب  الشرك ، وإفراد 

  بما قاله أعداءهم ودانوا بما دان به أعداءهم وهم فرعون وجند فرعون .

النبي صلى وله ا قال الشيح ، رحمه هللا في تتمة الكالم ، قال : كما فعلوا م  

 النبي صلى هللا عليه وسلملما أتاهم بدين موسى ، فننهم عادوا  هللا عليه وسلم

أشححد العححداوة ، واتبعححوا كتححب السحححر ، وهححي مححن ديححن فرعححون ومححن ديححن آل 

 فرعون  وه ا ظاهر . 

ب وفحي السحنة وفحي السحيرة بمحا فعحل اليهحود ومحا آل ه د مسألة مبينة في الكتا

بهم األمر ، وهح د الهصحلة محن هصحال أهحل الجاهليحة محن الكتحابيين ، دهلحت 

ه د األمة بعد حين ، بعد قرون ، فمن العجب أن ه د األمة م  أن أهلها  مح  

النبي أن إفراد ه د األمة ، وم  المنتسبين إلى العلم من ه د األمة يعلمون أن 

هححالم المشححركين وهححالم اليهححود وهححالم النصححارى ،  ى هللا عليححه وسححلمصححل
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وهالم األديان التي كانت في  منه من دين اليونحان وهحو الفلسحفة والوثنيحة ، 

وهالم دين أهل المشرق ، وأنواع الفلسفات التي في شرق األره ، وك لك 

دم أنححواع الفلسححفة التححي فححي الضححرب وكححل هحح د مبنيححة علححى تحكححيم العقححول وعحح

 االستسالم للوحي . 

علماء ه د األمة يعلمون ه ا ، ولكن دهل فحي هح د األمحة مثحل محا دهحل علحى 

اليهود ، بل ائتسوا باليهود في ه د الهصلة الجاهلية ، وهي أنهم أه وا الحدين 

ال ا كان نبيهم وهو محمد صلى هللا عليه وسلم ، يهالم أهله ويضلل أهله ، 

النبححي صححلى هللا عليححه األديححان التححي هالفهحا  فصحار فححي هحح د األمححة أجنحاس مححن

 .  وسلم

فن ا نظرت إلى أصل األصول وهو التوحيد ، توحيد العبادة ، توحيد األلوهية  

هللا جل وعحال أتى بالدعوة إلى أن يوحد  النبي صلى هللا عليه وسلموجدت أن 

أن ال ، دعحاء المسحألة فحي هللا جحل وعحال في أنواع العبادة ، بحأن ال يحدعى إال 

، والنبححي صححلى هللا عليححه هللا جححل وعححال يعبححد بححأا نححوع مححن أنححواع العبححادة إال 

وسلم أتى المشركين وهم متفرقون في دينهم يعبدون آلهة مهتلفة  أتاهم بكلمة 

فبححين لهححم هللا جححل وعححال التوحيححد ال إلححه إال  هللا ، يعنححي ال معبححود بحححق إال 

مححن هححالم  لححك وسححلك غيححر سححبيل التوحيححد ، توحيححد اإللهيححة ، وبححين لهححم أن 

فححي العبححادة انححه مشححرك فححي هحح د األمححة قححالوا : إن هحح ا  هللا جححل وعححال توحيححد 

بأفعالحه  يعنححي  هللا جحل وعحال التوحيحد ال يلح م ، وإنمحا الح ا يلح م هححو توحيحد 

 توحيد الربوبية . 

فقالوا : إن العبد يصل إلى اإليمان إ ا نظر في الملكحوت أو قصحد النظحر فحن ا 

هحو المهتحرع لهح ا الكحون  هللا جحل وعحال ر واستدل به ا الملكوت على أن نظ

وهو المبدع له وهو الهالق له فثبت له اإليمان ، ومن قال بمحا سحبق ، هحو أن 

االبتالء إنما حصل في توحيد اإللهية فقد عاداد أولئحك أشحد المعحاداة فمحا أشحبه 

محن اليهحود  فالفالسحفة تلك الليلة بما قبلهحا محن الليحالي ، محن جحنس محا حصحل 

من توحيد اإللهية ،  النبي صلى هللا عليه وسلموعلماء الكالم نب وا ما جاء به 
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وقالوا : إن التوحيد المتلوب هو توحيد الربوبيحة ، وأن فعحل المكلحم إ ا بلحغ 

يححدهل فححي اإلسححالم بححأن يقصححد إلححى النظححر أو ينظححر فححي ملكححوت السححماوات 

نية فيصير موححداً شحاهداً أن ال إلحه إال هللا واألره فيستدل ب لك على الوحدا

 ، ومن قال بهالم ه ا القول رمود وعادود واعتبرود مهالفاً ل لك . 

ك لك في علم توحيد األسماء والصفات جعلوا الحدين الححق الح ا الت محود هحو 

، المشركون الح ين عحادوا  جل وعال  هللادين المشركين ال ين ينكرون أسماء 

الجاهلية كانوا يلحدون في أسماء  هللا ، كما قال جحل وعحال :  نبيهم ، فمشركو

  وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في حسمائأ  روا 

بضيححر أسححمه ، أو بححأن  هللا جححل وعححال الحح ين يلحححدون فححي أسححمائه بححأن يسححموا 

ا ه ا يحرفوا ه د األسماء ويحرفوها ويعدلون بها عن الحق إلى غيرد ، سلكو

، أعني بعه األسماء و لك هللا جل وعال المسلك فنفوا الصفات ونفوا أسماء 

النبحي صحلى هللا منهم مشابهة ألولئك ال ين عحادوا نبحيهم ، فالمشحركون عحادوا 

ال ا أتى بتوحيد األسماء والصفات ، الح ا أتحى ببيحان محا يسحتحق  عليه وسلم

 ال . من األسماء الحسنى والصفات الع هللا جل وعال 

وأتححى الفالسححفة وأهححل الكححالم فححي هحح د األمححة وأهحح وا باإللحححاد فححي أسححماء هللا 

وصححفاته ، وبتحريححم الكلححم عححن مواضححعه   هللا جححل وعححال وبتحريححم أسححماء 

وهو فعل المشركين ال ين عحادوا نبحيهم  صحلى هللا عليحه وسحلم ، فحأنظر كيحم 

م ، وأحبحوا ديحن أهحل أنهم عادوا الدين ال ا جاء به نبيهم صلى هللا عليحه وسحل

وتحريحم  هللا جحل وعحال الجاهلية ، دين المشركين ، وهو اإللحاد فحي أسحماء 

الكلم عن مواضعه ، دين من عادوا نبيهم ، وه ا محن جحنس فعحل ومحا حصحل 

لليهود ، ك لك إ ا نظرت إلى أهحل التعبحد فحي هح د األمحة ، التعبحد بحالرأا محن 

صل اإلشراق ال ا كان عند فالسفة المتصوفة وأشباههم وجدت أنهم أه وا بأ

اإلسكندرية كما هو معلوم ، أفلوتين ومن تبعه فهحفالء أهح وا بنكمحال الحنفس 

من جهة الفلسفة ، وإكمال النفس محن جهحة الفلسحفة بالعقحل وبمحا يظنحه السحالك 

 له ا السبيل مصلحاً للنفس ، أولئك سلكوا ه ا السبيل . 
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به د الرسالة العظيمة بدين اإلسالم وبه د والنبي صلى هللا عليه وسلم لما أتى 

الشريعة كان منها السبل التي بها إصالح النفس ، وهح ا فيحه مهالفحة لمحا كحان 

عليه أهل األره جميعاً من سبل إصالح النفس ، فأتى تائفة فحي هح د األمحة 

وهم ال ين يسمون بالمتصوفة وهم درجات فأه وا بسبل إصحالح الحنفس التحي 

ة اإلسححكندرية مححن أهححل اإلشححراق ونبحح وا السححنة التححي فيهححا كانححت عنححد فالسححف

 .  النبي صلى هللا عليه وسلمإصالح النفس التي جاء بها 

بل وأعظم من  لك ، وهي محن عجائحب آيحات هللا ، أنهحم جعلحوا محن لحم يسحلك 

هحح ا السححبيل أنححه لححيس مححن أهححل التريقححة المحمححودة ، فمححن لححم يسححلك سححبيل 

نفسه بل المود وعابود ، وه ا من جنس أفعال التصوم عندهم أنه لم يصح  

أولئك ، فهم أحبوا دين المشركين من الفالسفة اإلشراقيين وعادوا دين محمحد 

صلى هللا عليه وسلم ، عادوا السحنة فتجحد أن المتصحوفة يرمحون بحالكالم علحى 

أهححل السححنة ، يعنححي الحح ين يجعلححون صححالح الححنفس بححااللت ام بال هححد المشححروع 

فس المشروع ال ا جاء في الكتاب والسنة وك لك  تائفحة أهحرى ،بنصالح الن

في ه د األمة دهلت عليهم ه د الهصلة الجاهلية ، وهي بل وهم المقلدة ال ين 

ال يعرفون من الدين إال ما كان عليه آباءهم وأجدادهم وهحم يعلمحون أن نبحيهم 

وماا حماوالكم  : هللا جل وعال صلى هللا عليه وسلم قال للمشركين مبلضاً قول 

فححي  هللا جححل وعححال ، وكحح لك أهبححر  وا حوادكاام بااالتي تقااربكم عناادنا  لفاااً 

سححورة ال هححرم أن المشححركين يرفضححون الحححق الحح ا جححاءت بححه الرسححل ، 

 نا وجدنا اباءنا على حمة و نا على اثارهم  ويقولون : إن الحق م  آباءنا ، 

 نااا وجادنا اباءنااا علااى           مهتادون  وفححي ا يحة األهححرى  مقتادون 

النبي صلى هللا يعني على دين وملة وإنا على آثارهم مقتدون فه د جاء  حمة 

بنبتالهحا وببيححان أنهحا محن الباتحل الحح ا يجحب صحدد ويجحب وصححد  عليحه وسحلم

أبوابه ، وم   لك أتحى فحي هح د األمحة محن العجائحب أن أولئحك المقلحدة إ ا أتحوا 

 ا أتححوا بنصححوص القححرآن قححالوا : إنححا وجححدنا آباءنححا بححالحق ، إ ا أتححوا بالسححنة ، إ

على أمة وإنا على آثحارهم مقتحدون وقحد نظحر لهحم الشحوكاني فحي كتابحه   فحت  
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القدير في التفسير ( عند ه د ا ية بكحالم متحين ن ظحر مشحابهة المقلحدة فحي هح د 

 األمة بالمشركين . 

جعلوا من وافحق وه ا من العجب ، ومن العجب ال ا ي يد على ما سبق أنهم 

في إنكار االقتداء با باء واألجحداد علحى غيحر بينحة  النبي صلى هللا عليه وسلم

وبرهان ، جعلوا  لك باتال وجعلوا ما عليه هم الححق والح ا يعتقحدود ، وهحو 

أن يتححابعوا ا بححاء واألجححداد دون بينححة وال برهححان هححو ديححن المشححركين الحح ين 

تحرى أن المقلحدة الح ين يأهح ون بمحا عليحه عادوا نبيهم صحلى هللا عليحه وسحلم  ف

أسالفهم دون دليل وال برهان تراهم يعادون محن تبح  السحنة بحل يشحدون عليحه 

النكير كما حصل للمقلدة م  الشيح محمد بن عبد الوهحاب ، رحمحه هللا تعحالى  

 فننهم  عموا أنه يدعي النبوة أو يدعي االجتهاد . 

ه  بظواهر الكتاب والسحنة محن أصحول حتى قال قائلهم وهو الصاوا : إن األ

الكفححر والضححالل ، والعيححا  بححاهلل وقححال : إن بححاب االجتهححاد أغلححق ولححيس ثححم إال 

األه  عن العلماء السالفين وعن ا باء واألجداد دون نظر إلحى محا دلحت عليحه 

 ناا  نصوص الكتاب والسنة ، وه ا بعينحه هحو مثحل محا قالحه أهحل الجاهليحة : 

 و نا على اثارهم مهتادون يعني على دين وملة ،  حمة  وجدنا اباءنا على

 ق  حولوا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليأ اباءكم  قال لهم  :  هللا جل وعال 

 . حولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليأ اباءكم  وفي القراءة األهرى قال : 

هللا عليحه النبحي صحلى فمن العجب أن هفالء المقلدة عادوا الدين ال ا جاء بحه 

وهو أال يفهح  ديحن إال ببينحة وبرهحان ، وأحبحوا ديحن المشحركين ، وهحو  وسلم

متابعححة ا بححاء واألجححداد دون بينححة وال برهححان ، هحح ا مححن ظححاهر دهححول هحح د 

الهصلة من هصال أهل الجاهليحة فحي هح د األمحة ، وهكح ا فحي أصحنام شحتى  

جححب العجححاب  وإ ا نظحرت إلححى هحح ا الحح من فححي عصححرنا هحح ا وجححدت أيضححاً الع

فنن دين الكتابيين المحرم ، أعني اليهود والنصارى أنهم يأه ون بالربا قال 

فحاليهود معروفحون  وحخذهم الرباا وقاد نهاوا عناأ  جل وعال في وصفهم : 

بأنهم هحم سحادة أهحل الربحا ، والنبحي صحلى هللا عليحه وسحلم أتحى بمعحاداة أولئحك   
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أن  لححك ممححا هححو محاربححة هلل جححل وأن مححا هححم عليححه فححي هحح د المسححألة وغيرهححا 

فاااأذنوا بحااارهللا  مااان هللا  وعحححال ولرسحححوله ، قحححال جحححل وعحححال فحححي المحححرابين: 

يمحق هللا الربا ويربي الصدقات وهللا ا يحهللا كا  كفاار حثايم     ،ورسولأ 

 . 

أتى في ه ا الح من أنحاس يجعلحون األهح  بالربحا ، أنحه أهح  الربحا والتعامحل بحه 

ن األمححور الجححائ ة كمححا يفتححي بححه بعححه ضححالل ونحححو  لححك يجعلححون  لححك محح

المنتسبين إلى العلم ، أو يجعلون أنواع الربا مما هو ضرورة في ه ا العصر 

، وأن األمة محتاجة إلى  لك ونحو  لك ، ويحبون فحي هح د المسحألة اليهحود ، 

ألنهم أهحل المحال ، ويحبحون المصحارم والبنحوك التحي تنتشحر فحي العحالم التحي 

قتصاد اليهود وعلى محا يسحيرد اليهحود ، والنبحي صحلى هللا عليحه عمادها على ا

وسححلم عححادى اليهححود وأبتححل هحح ا األمححر وأتححى فححي هحح د األمححة مححن يعكححس  لححك 

فيجعححل مسححائل الربححا مححن المسححائل التححي يجححب األهحح  بهححا ، أو أنححه ال اقتصححاد 

بدونها وال فحالح  وال محال فحي األمحة إال بهحا ، ويكرهحون محن يفتحي أو يححرم 

لربا ، يكرهون من ينكر الربا بأنواعه ، فهم يحبحون محن عحادى نبحيهم صحلى ا

هللا عليه وسلم  يعني أهل المال الربوا ، وهم معادون للنبحي صحلى هللا عليحه 

معححادة  النبححي صححلى هللا عليحه وسححلموسحلم  ويكرهححون الحح ا يقحول بمححا جححاء بحه 

 ألهل الربا . 

النساء ، وأمور الفساد بأنواعه    وك لك في أمور كثيرة ، إ ا نظرت مثل أمور

فكححل مححن أحححب هصححلة مححن هصححال أهححل الجاهليححة مححن اليهححود والنصححارى    

في ه د المسائل فهو مشحابه  النبي صلى هللا عليه وسلموكرد شيئاً مما جاء به 

ألهل الجاهلية ، أعني اليهود ال ين أه وا بالسحر وهو دين آل فرعون الح ين 

سححالم محح  أنححه ديححن نبححيهم صححلى هللا عليححه وسححلم ، هححم أعححدافهم ، وكرهححوا اإل

 والمسائل التنظرية له ا كثيرة .

المسحححألة التحححي تليهحححا هحححي كفحححرهم بحححالحق إ ا كحححان مححح ، الحاديحححة والثالثحححون : 

صححوها هنا النسهة ه د أص  وهي من عجائب هللا أيضاً ، معاداتهم الحدين 
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فحار الح ين عحادوهم وعحادوا ال ا انتسبوا إليه غاية العداوة ، ومحبتهم ديحن الك

نبيهم ، وفئتهم ليس فتنتهم ، ألن مالها معنى وفتنحتهم وفئحتهم غايحة المحبحة ... 

 إلى آهرد .

الثانية والثالثون : كفرهم بالحق إ ا كان م  من ال يهوونه ، يعني مح  محن ال 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت  يحبونه ، كما قال تعالى : 

اليهحود والنصحارى  ليست اليهود على شايء وهام يتلاون الكتااهللا النصارى 

بقابلة كحل واححدة بحاألهرى مح  النصحارى بعحه ححق ، مح  النصحارى بعحه 

 حق ، وم  اليهود بعه حق فمن الحق ال ا م  النصارى 

اإلقرار ببنوة عيسى عليه السالم ، واليهود يعادون عيسى عليحه السحالم   وال 

: ليست النصارى على شيء ، أنكرت جميح  محا عليحه يحبونه ، فاليهود قالت 

النصححارى محح  أن النصححارى معهححم بعححه حححق ، والنصححارى أيضححاً أنكححرت 

بعححه الحححق الحح ا عنححد اليهححود فححي بعححه التشححريعات ، وقالححت النصححارى : 

 ليست اليهود على شيء ما السبب   

وا السبب أن اليهود ال تحب النصارى والنصارى ال تحب اليهود ، فهم رفضح

بعه الحق م  النصارى ألنهم ال يحبحونهم ، وقحالوا هح د الكلمحة العامحة التحي 

وقالات اليهاود ليسات النصاارى علاى  بها عحن قحولهم :  هللا جل وعال أهبر 

يعنححي ليسححوا علححى شححيء مححن الهيححر واالهتححداء أبححداً  وكحح لك قالححت  شاايء 

شحيء  يعنحي علحى وقالت النصارى ليست اليهود علاى شايء  النصارى : 

مححن الهححدى أبححداً والسححبب عححدم المحبححة ، عححدم محبححة هححفالء لهححفالء ، وهححفالء 

لهفالء ، وه ا من جراء الكبر ، له أسبابه من الكبر ، والكبحر رفحه الححق ، 

ومن أسبابه الهوى في الحنفس ، ومحن أسحبابه عحدم محبحة الححق ، ومحن أسحبابه 

 حب الدنيا  وحب  ينتها ، وحب  هرفها وحب 

 ها .الرئاسة في

وهحح د الهصححلة ال شححك أنهححا صححارت فححي المسححلمين كححل مسححير ، سححارت فححي 

المسلمين كل مسير ، و لك ألن مبعثها ه د األمور ، وه د األمور تأتي علحى 
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البشر ، وقل من يحتهلص منهحا ، فحالكبر عحاره يعحره علحى كحل أححد وقحد 

دهححل فححي توائححم المسححلمين كثيححراً ، الكبححر بححرفه الحححق إ ا جححاء بححه مححن ال 

يحبححه ، كحح لك اإلعجححاب بمححا عنححد التائفححة ، كحح لك حححب الححدنيا وحححب  ينتهححا  

 والترف  فيها ، و هرم الدنيا والرئاسة فيها . 

كل ه ا كان في ه د األمة فن ا نظرت إلحى التوائحم المهتلفحة فحي هح د األمحة 

فتجححد أن التائفححة ، أو أن المحح هب وأن الفئححة الواحححدة ال تقبححل الحححق الحح ا محح  

هححرى ، فححن ا نظححرت مححثالً إلححى المعت لححة مححثالً واألشححاعرة ، المعت لححة الفئححة األ

تضححلل األشححاعرة متلقححاً ، واألشححاعرة تضححلل المعت لححة متلقححاً ، محح  أن محح  

المعت لة في بعه المسائل حق ، ومح  أن مح  األشحاعرة فحي بعحه المسحائل 

ينفيهحا  باألبصار يحوم القيامحة ، هللا جل وعال حق مثال  لك مثالً مسألة رفية 

ححم رفيححة إال إلححى جهححة ، ولهحح ا ننفححي الرفيححة   المعت لححة ، ويقولححون : إنححه لححيس ثإ

ويححأتي األشححاعرة ويقولححون : ممكححن أن تكححون الرفيححة إلححى غيححر جهححة ، فلحح لك 

يثبتححون رفيححة إلححى غيححر جهححة ، ويقولححون : يححرى فححي غيححر جهححة ، وهححل يححرى 

 في القلحوب  قاعحدة باألبصار عندهم    ال ، يرى بندراك يجعله هللا جل وعال

المعت لة أنه ال تمكحن الرفيحة إلحى جهحة ، هح د صححيحة ، وهحي قضحية عقليحة 

صحيحة ، واألشاعرة رفضوا  لك ، واألشاعرة قالوا : ما دام أنه في القحرآن 

إثبات الرفية فالبد أن تكون الرفيحة باألبصحار ، فمعهحم ححق ، وهحفالء معهحم 

فالء ضححللوا هححفالء متلقححاً  وأهححل حححق ، فهححفالء ضححللوا هححفالء متلقححاً ، وهحح

السنة وست دائماً بين هفالء وهفالء ، ففي ه د المسألة أثبتوا رفية باألبصار 

إلى جهة ، فم  المعت لة بعه صحواب ، ومح  األشحاعرة بعحه صحواب محن 

ه د وه ا و يحادة ، وهح ا تبعحاً ال يعنحي أن أهحل السحنة جمعحوا هحفالء ، لكحن 

عنحد أهحل السحنة ، وعنحد األشحاعرة بعحه  المعت لة عندهم بعه صواب محن

صححواب مححن عنححد أهححل السححنة ، لكححنهم جميعححاً ليسححوا علححى صححواب األشححاعرة 

تضححلل المعت لححة ، والمعت لححة تضححلل األشححاعرة ، وهكحح ا تجححد أن الهححوار  

يضححللون غيححرهم ، المرجئححة تضححلل الهححوار  ، الهححوار  أهحح وا بنصححوص 
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هححفالء معهححم بعححه الحححق ، الوعيححد ، والمرجئححة أهحح وا بنصححوص الوعححد ، و

وهفالء معهم بعه الحق ، وأهل السنة والجماعة وست بحين هحفالء وهحفالء 

 . 

وه ا تجد أن التضليل دهل األمة في الم اهب المهتلفة فحي الفحرق علحى أشحدد 

م  أن هفالء كل فرقة معها بعحه ححق ، ولكحن لحم تصحل إلحى الححق كلحه بحل 

الصحفات محثالً األشحاعرة أثبتحوا ضلوا في بعه المسحائل ، تجحد أنحه فحي بحاب 

بعه الصفات ، فهم فيما أثبتود محن الصحفات السحب  المشحهورة هحم مصحيبون 

لكنهم مبتدعة ضالل فيما نفود ، وهك ا فحنن المتأمحل يجحد أن الفحرق هح د تجحد 

 عند الفرقة بعه حق .

فححن اً يكححون مححن تحصححيل الكححالم أن مححن هصححال أهححل الجاهليححة أنهححم ينكححرون 

 ا يكون م  غيحرهم ، إ ا كحان ال يحبحونهم وهح ا ال شحك دهحل بعه الحق ال

فححي هحح د األمححة بسححعة ، تجححد المحح اهب المتبوعححة المعروفححة محح هب الحنفيححة 

والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ونحو  لك ، تجد أن مح هب الحنابلحة 

مححثالً عنححد المتعصححبين ينكححرون فححي مسححائل كثيححرة الحححق الحح ا محح  الشححافعية  

شافعية تنكر الحق ال ا م  الحنابلة ، لما   ألن ه د تائفة عنحدهم ، وهح د وال

تائفة فهم ال يحبون ، ال يهحوون هح د التائفحة ، فلح لك ال يأهح ون بمحا عنحدها 

 من الحق . 

وتجححد أن المحققححين مححن أهححل السححنة الحح ين هححدفهم الحححق ال يتعصححبون لمحح هب 

، وإ ا كححان الحححق محح  الشححافعية متلقححاً فححن ا كححان الحححق محح  الحنابلححة أهحح وا بححه 

أه وا به ، ولم يتعصبوا لتائفة وي م التائفة األهرى متلقحاً ، ولح لك نقحول : 

إن الحق والصواب م  الحنابلة دائمحاً أو الشحافعية دائمحاً أو مح  المالكيحة دائمحاً 

أو محح  الظاهريححة دائمححاً أو محح  الحنفيححة دائمححاً ، بححل قححد يكححون محح  هححفالء  وقححد 

الء فحي بعححه المسحائل ، ألن العمحدة هححي االسحتدالل ، وهحح ا ال يكحون مح  هححف

شك كثير ، وتأثر األمة به د الهصحلة محن هصحال أهحل الجاهليحة كثيحر  وهح ا 

سححببه التعصححب المحح موم والحححب الحح ا يعمححي ويصححم ، والواجححب علححى أهححل 
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اإليمان في ه د األمة أن يتحروا الحق أينما وجدود وأن ال يتعصبوا لتائفتهم 

لتائفححة األهححرى دون معرفححة ، فننححه ربمححا محح  التائفححة األهححرى حححق لححو ضححد ا

تححأملود  لوجححدود صححواباً ، ومحح  إحححدى التححائفتين المتضححادتين حححق لححيس محح  

 التائفة األهرى وهك ا .

فالواجب أن يوتن المحرء المحفمن وهاصحة تالحب العلحم نفسحه علحى أن يكحون 

هححم أهححل العلححم األثححريين سححامعاً للبرهححان والححدليل والحححق حتححى يأهحح  بححه علححى ف

للمسائل المهتلم فيها ال على ترجي  كل تالحب العلحم ، ألنحه كحل تالحب ألنحه 

 قد ال يكون وصل إلى مرتبة االجتهاد في المسائل . 

ك لك في المجتمعات  في األمحور االجتماعيحة تجحد أن محثالً فحي هح ا المجتمح  

جتم  عليهحا  ربمحا تجد أن هناك بعه الهصال  يحمد أهل ه ا المجتم  ، الم

لححم تكححن ليسححت علححى وفححق الشححرع   وتجححد أنهححم يعيبححون بعححه المجتمعححات 

األهرى من المجتمعات اإلسالمية في فعل ما مح  أنحه ربمحا يكحون أقحرب إلحى 

الصواب ، وهك ا في المجتمعات والفئات وه ا يسحبب الفرقحة ويسحبب التنحافر 

 ونحو  لك . 

لجاهليحححة أنهحححم يحححردون الححححق فهححح د المسحححألة مهمحححة وهحححي محححن هصحححال أهحححل ا

وقالاات اليهااود  ويرفضححونه إ ا جححاء بححه مححن ال يهوونححه ، كمححا قححال تعححالى : 

 ليساات النصااارى علااى شاايء وقالاات النصااارى ليساات اليهااود علااى شاايء 

يعني  م اليهود النصارى أبلغ  م بقولهم : ليسوا علحى شحيء ، و م النصحارى 

هحح ا ال شححك مححن االعتححداء فيمححا اليهححود أبلححغ  م بقححولهم : ليسححوا علححى شححيء ، و

فححي آيححة  هللا جححل وعححال بيححنهم ، وهححم فححي الواقحح  ليسححوا علححى شححيء كمححا أهبححر 

المائححدة ، بححأنهم لححم يحكمححوا الكتححاب ال ألجححل هححوى اليهححود والنصححارى ، قححال 

ق  يا حه  الكتاهللا لساتم علاى شايء حتاى تقيماوا التاوراة  سبحانه وتعالى : 

أنهحم ليسحوا علحى  هللا جحل وعحال أهبحر  كام واإلنجي  وما حنا    لايكم مان رب

شيء حتى يقيموا ، وه ا غير اتهام اليهود للنصارى بحأنهم ليسحوا علحى شحيء 

 ، والنصارى لليهود بأنهم ليسوا على شيء . 
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إ ا تأملححت مححن فححروع هحح ا الواقحح  المعاصححر فححي يومنححا هحح ا إ ا تأملححت الواقحح  

الحححدعوة ، وجحححدت أن هححح د بحححاهتالم الجماعحححات اإلسحححالمية والمنتسحححبين إلحححى 

الهصلة تأثر بها توائم كثيرة محن هح د الجماعحات عنحد محن لحم يحوتن نفسحه 

على قبول الحق ، فترى أن جماعة موسومة بأنها الجماعة وأهحرى موسحومة 

بأنها الجماعة الفالنيحة  ، تحرى أن هح د تح م تلحك متلقحاً ، والثانيحة تح م األولحى 

ى بعححه حححق ، بححل عنححدها وعنححد الثانيححة متلقحاً ، محح  أنححه قححد يكححون عنححد األولحح

بعححه حححق ولكححن ألجححل أن هحح د ال تهححوى هحح د وهحح د ال تهححوى هحح د تجححد أن 

 التعن يأتي متلقاً . 

والواجب على المفمن أن يكون موتناً نفسحه لقبحول الححق ، وال يتلحق لسحانه 

في ما ال يعلم صحته شرعاً ، في م بنتالق أو يمدح بنتالق  إ ا كان مح  محن  

يهوى مدح ، وإ ا كان م  من ال يحب وال يهوى  م بنتالق  وهح ا ال يحب و

 شك من آثار تلك الهصلة .

السحالمة والعافيحة ، ولهح ا تجحد أن المحققحين محن علماءنحا  هللا جحل وعحالنسأل 

والمدققين ال تجد أنه ي م بنتالق أو يمدح بنتالق ، وه د من المسائل المهمة 

ي من فروع ترك التعصحب الح ا لحم يحف ن التي يجب توتين النفس عليها وه

به شرعاً ، أما التعصب للحق ال ا جحاء فحي الكتحاب والسحنة وحمايتحه والح ب 

هللا جححل عنححه ، هحح ا واجححب لكححن إ ا كححان علححى غيححر  لححك فأنححه محح موم ، نسححأل 

 العافية والسالمة . وعال 

حح  البيحت : إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم ، كما فعلوا فحي  الثالثة والثالثون

تتمححة  وماان يرغااهللا عاان ملااة  بااراهيم  ا ماان ساافأ نفسااأ  ، وقححال تعححالى : 

للكالم السابق في المسألة الثانية والثالثين ، قد يكون أيضاً جحد الحق والكفر 

بالحق أو رد الحق بين األفراد ، وه ا ينتبه لحه فحي مقحام الجحدال والمنحاظرات  

حد ويدلي بكالم فيه صواب وفيه غلت ، ، يعني يأتي اثنان ويتناقشان فيأتي وا

ويححأتي ا هححر بكححالم فيححه صححواب وفيححه غلححت ، فهحح ا يتعصححب لكالمححه محح  أنححه 

يحوا صواباً وغلتاً ، ويرد على ا هر م  علم ه ا المنحاظر أو هح ا المحتكلم 
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أن  اك معه حق فيما قال ، وهو يعلم من نفسه في قرارة نفسه أنه حق ، لكن 

 . ال يريد أن يسلم له 

ك لك الردود التي تحصل بين العلمحاء وبحين بعحه تحالب العلحم فحي المسحائل 

الفقهية ونحو  لك فننه يأتي يتعصب لما عندد م  أنه يعلم في قحرارة نفسحه أن 

م   لك الراد ، م   لك المعتره ، حق فيما قال ، أو بعه حق فيما قحال ، 

، وتفاصحليه فحي  فتجد أنه ال يوتن نفسحه علحى قبحول  لحك ، وهح ا بحاب واسح 

 األفراد تكثر .

المسألة الثالثة والثالثون : إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم ، كما فعلوا في ح  

 ومان يرغاهللا عان ملاة  باراهيم  ا مان سافأ نفساأ  البيت ، فقحال تعحالى : 

لعل الشحيح رحمحه هللا تعحالى يريحد أن الحح  حح  المشحاعر بحالوقوم فحي منحى 

ا كححان مححن الححح  الحح ا يعلمححه أهححل مكححة  يعلمححون أن م دلفححة وعرفححة ، أن هحح 

الح  يكون ح  ، يعنحي محن مشحاعر الحح  الوقحوم بمنحى وم دلفحة وعرفحة ، 

محس ، يعنحي المتحمسحين  ولكن أهل مكة ، يعني قريش كانت تسمي نفسحها الحم

لححدينهم فححأنكروا الوقححوم بعرفححات وجعلححوا الححدين أنهححم يقفححون فححي م دلفححة ، 

ن على محن يح هب إلحى عرفحات ثحم يرجح   ويسحمون وصاروا بعد حين ينكرو

مس ، يعني المتحمسين لدينهم .   أنفسهم الحم

ومححن المعلححوم أن مناسححك الححح  التححي كححان عليهححا إبححراهيم عليححه السححالم هححي 

الوقوم به د المشحاعر ، وهحي التحي كانحت فحي العحرب وكحان العحرب يفعلحون 

روا الحدين ، يعنحي بعحه  لك  وأهل الجاهلية ، قريش أنكروا ه ا الدين ، أنكح

الححدين ، الحح ا ينتسححبون إليححه ، هححم ينتسححبون إلححى إبححراهيم الهليححل عليححه السححالم  

مس ، المتحمسون لدينهم فال  وأنكروا من دينه الوقوم بعرفة وقالوا : إننا الحم

نفيه من م دلفة إلى عرفة  بل نقم في م دلفة ، ونهوا توائم من العرب 

رب ، فصار الوقوم بعرفة عند األقلين ، وه د حتى قبل كالمهم كثير من الع

 ومن يرغاهللا عان ملاة  باراهيم  ا مان سافأ نفساأ  كما قال جل وعال :   

 بعد أن  كر بناء الكعبة وما يجب من اتباع ملة إبراهيم عليه السالم ، قال : 
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يعنحي أن أولئحك المشحركين  ومن يرغهللا عن ملة  براهيم  ا من سفأ نفسأ 

ة ، قد سفهوا أنفسهم ، وأضلوها واتبعوا السحفه ولحم يتبعحوا الحح م أهل الجاهلي

 والحق ، وه ا يعلمون أنه من دينهم ولكنهم أنكرود وهالفود . 

وه ا ال شك أنه ، أعني ه د الهصلة محن هصحال أهحل الجاهليحة ، دهلحت فحي 

ه د األمة في كثير ، كثير من الصور ال تحصى ، فما من تائفة من توائم 

ة في ه د األمة إال وقد أنكروا بعحه الحدين الح ا جحاء بحه النبحي عليحه المبتدع

الصححالة والسححالم ، فهححفالء الحح ين يجعلححون كمححا  كححرت لكححم تفسححير التوحيححد ، 

النبحي صحلى هللا توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية ، هفالء يهالفون ما جحاء بحه 

 ، بل ينكرون أنه من الدين . عليه وسلم

شححهادة هلل بالتوحيححد ، وللنبححي صححلى هللا عليححه وسححلم جعححل أول واجححب هححو ال

بالرسالة ، هالفوا  لك وأنكحرود ، وجعلحوا أول واجحب النظحر أو قصحد النظحر 

ك لك في تفاري  أبواب الصفات في القدر ، في اإليمان ونحو  لك ، كل فرقة 

، المتصوفة بفرقهم  النبي صلى هللا عليه وسلمضالة أنكرت بعه ما جاء به 

،  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمك في سلوكياتهم أنكروا بعه ما جاء بحه ، ك ل

فمنهم من ترك الجمعة والجماعات ، فقد جاء به النبحي عليحه الصحالة والسحالم 

، وأكثحر مححا جححاء فححي أمححور العبحادات العمليححة الصححالة والجهححاد ، وهححم أنكححروا 

  الجماعة وأه وا بالعبادة على انفراد في  واياهم المعروفة .

كحح لك العلمححاء الحح ين أصححلوا أصححوال ، إمححا فححي أصححول الفقححه أو فححي أصححول 

النبي صلى هللا التوحيد أصلوا أصوال باتلة ، هفالء أنكروا شيئاً مما جاء به 

، شيئاً من الدين ال ا ينتسبون إليه ، وكل ه د التوائم يصح  أن  عليه وسلم

لة األولحى فحي األصحنام نقول عنها ، ألن التفري  هو ، مثل التفري  في المسأ

الهمسححة أو السححتة ، كححل هحح د يصحح  أن نقححول عنهححا : إن هححفالء تركححوا بعححه 

الدين ال ا جاء به نبيهم ، ونقول لهم : ومن يرغب عن ملة محمحد صحلى هللا 

ومان يرغاهللا عان ملاة  باراهيم  ا مان سافأ  عليه وسلم إال من سفه نفسه ، 

وا بعحه الحدين الح ا كحان عليحه هوتب بها أهل الجاهلية الح ين أنكحر نفسأ 
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إبراهيم عليه السالم ، ك لك من أنكر بعه الدين ال ا جاء به نبينا صلى هللا 

عليه وسلم ، فننه قد سفه نفسه أبلغ التسفيه  وأشن  المهالفة ، فيقال له : ومحن 

 يرغب عن ملة محمد صلى هللا عليه وسلم إال من سفه نفسه . 

هالفحات مح  العلحم ، فحالعلم بمحا جحاء بحه في ه ا العصر بهصوص عظمحت الم

بالسنة كثير في ه ا العصر عند المنتسبين لإليمان  النبي صلى هللا عليه وسلم

والعلم ، لكن تجد أن الدواف  والصوارم التي تصرفهم عن االلت ام بمحا جحاء 

كثيرة كثيرة ، وه ا إ ا جئت فحي مجحال الحدعوة  النبي صلى هللا عليه وسلمبه 

 النبي صحلى هللا عليحه وسحلمكثير ، فمثال في مجال الدعوة ، دعوة وجدت أنه 

واضحة بينة ، قال عليه الصالة والسالم ، لمعا  بن جبل :    إنك تحأتي قومحاً 

أهححل كتححاب فلححيكن أول مححا تححدعوهم إليححه إلححى أن يوحححدوا هللا   كمححا فححي كتححاب 

لححى أن التوحيححد مححن صحححي  البهححارا ، أو كمححا فححي الروايححة المشححهورة    إ

 يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا   .

، هو ه ا هو  النبي صلى هللا عليه وسلمفه ا أول ما يدعى إليه الناس بوصية 

التوحيد ، فهلم ه ا وجعل أول ما يدعى إليه الناس أشياًء أهر  بعضهم أول 

قبححل أن مححا يجعححل أول مححا يححدعى إليححه النححاس إلححى االهتمححام بالشححيح الفالنححي 

يدعوهم إلى التوحيد ، إلى أن فالن من المشايح كمحا هحو عنحد الصحوفية ، أنحه 

النبحي أ كى وأنف  واتباعه أعظحم محن فحالن ، أو تركحوا الحدعوة إلحى محا جعحل 

من دعوة إليه ، أول واجب إلى الدعوة إلى أمور أهحر ،  صلى هللا عليه وسلم

ند بعحه الفئحات ونححو  لحك إلى أمور سياسية ، أو إلى أمور سلوكية ، كما ع

واضحة ، في أنه يدعو أوالً إلى التوحيحد  النبي صلى هللا عليه وسلم، ودعوة 

. 

فيحه ، بحل  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمترك بعه ه ا الحق ورغب عن سحنة 

أبلغ من  لك أن أنكر ورد ، بل وكفر بحه فحي بعحه األحيحان ، فكحم محن عحالم 

أوالً  وأنكحر  هللا جحل وعحال إلحى توحيحد  قال : إن من أصول الدعوة أن يدعى

 لك عند أصحاب تلك التوائم وقيل ال ، المصال  والمفاسد يجب أن ترعحى 
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، وتجمي  الناس مثالً يجب أن يرعى ونحو  لك ، فالدعوة إلى التوحيد تكحون 

النبي صلى هللا عليه متأهرة ال متقدمة ، وه ا مهالفة واضحة صريحة لهدا 

ل ا وصى به معا  ، فن ا كان معا  قائد المفمنين في اليمن في الدعوة ا وسلم

، وقائد الدعوة في اليمن فه د دعوته في اليمن كانت ابتداًء بالتوحيد ، فن ا هم 

 أجابوا ل لك فأعلمهم أن هللا افتره عليهم همس صلوات في اليم والليلة . 

الشحرك ، فحن ا  المسلمون اليوم ال ين تهلفحوا عحن إسحالمهم أعظحم محا ابتلحوا بحه

وجد الشرك في بلحد فحأعظم محا ينهحى عنحه الشحرك ، كح لك الح ين يحدعون إلحى 

فحي مكحة محا دعحا النحاس إلحى ال هحد  النبي صلى هللا عليه وسلمال هد ، م  أن 

بل هناك أنوع من المحرمات ما حرمحت إال فحي المدينحة ، بحل دعحاهم إلحى أن 

م  ظهور هح د الحجحة وتريقحة تعمر القلوب بمحبة هللا وتعظيمه بالتوحيد ، و

 , في الدعوة كفر بها من كفحر وتركهحا محن تحرك  النبي صلى هللا عليه وسلم

هح د بعحه الصحور التحي  ومن يرغهللا عن ملة  باراهيم  ا مان سافأ نفساأ 

 . حضرت في ه ا المقام

 نكتفي به ا القدر وصلى هللا وسلم على نبينا محمد  

 

 األسئلة 
 السفال : 

الحح ا رد علححى الشححيح محمححد بححن عبححد الوهححاب   ومححا هححي  مححن هححو الصححاوا

 مقولته على الشيح  

 الجواب :  

الصاوا ه ا أحد المالكية في  من الشيح أو بعدد بقليل أو قريحب منحه ، ولحه  

كتاب حاشية علي ، وهو من فقهاء المالكية له كتب كثيرة في الفقه المحالكي ، 

ة ، اسمها : حاشية الصاوا على لكن له كتاب حاشية على الجاللين ، موجود

الجاللين ، له كالم سيئ فيها ، في مواض  ومنها عند قولحه تعحالى فحي سحورة 

  حفال يتدبرون القرءان حم على قلوهللا حقفالها  محمد : 
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تكلحم فحي هحح ا الموضح  عححن االجتهحاد وإغححالق بحاب االجتهححاد ، ومحن يأهحح ون 

 بظواهر النصوص ، ونحو  لك .

 ي ، كتابه   حاشية الصاوا على تفسير الجاللين ( .الصاوا ه ا مالك

 وفق هللا الجمي  لما يحب ويرضى .

رد عليه الشيح فحي وقتحه الحردود كثيحرة أمحا ا ن رد عليحه الشحيح الشحنقيتي ، 

رحمه هللا ، في كتابه أضواء البيان ، عند ه د ا ية ألنه تول على ه د ا ية 

 ه ا الموضوع .حتى كتب ما يقرب من مائتي صفحة على 

وأيضاً رد عليه الشيح أحمد بحن حجحر آال بحو تحامي ، محن علمحاء قتحر ، فحي 

كتححاب اسححمه مجححوع لكححن تتمتححه فححي الححرد علححى مححن قححال إن األهحح  بظححواهر 

 نصوص الكتاب والسنة من أصل الضالل والكفران .

العافيحة والسحالمة ، وصحلى هللا وسحلم وبحارك علحى نبينحا  هللا جحل وعحال نسأل 

 . محمد

This file was downloaded from QuranicThought.com


