
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٣ (اقتضاء الصراط المستقيم

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 من فسد من علمائنا ففيه شبه من : سفيان بن عيينة وغيرهقالولهذا ( :- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
  .)ادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من عب،يهودال

باد فقد ينحرفون  بخالف الع،اليهودبيعلم أن هذا هو الحق ومع ذلك ينحرف عنه ففيه شبه إذا كان العالم 
  .فيه شبه من النصارىفكل من انحرف بسبب الجهل و ،بسبب جهلهم

  حيث-صلى اهللا عليه وسلم-  أخبر به رسوله فقضاؤه نافذ بما ثم مع ذلكومع أن اهللا قد حذرنا سبيلهم،(
يا رسول : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا((: قال

  .) حديث صحيح،)١())فمن:  قال؟اهللا، اليهود والنصارى
 اليهود د والنصارى وضالل ثم ذكر كفر اليهو، ذكر سبب تأليف الكتاب-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ين يدورون بين  ثم بعد ذلك ذكر أن هذه األمة ستتبع سبيل هؤالء الذ،-عز وجل-بنص كتاب اهللا والنصارى 
  وقدره وهو حتم-عز وجل-وأن هذا أمر قضاه اهللا  ،أن األمة ستتبع سبيلهمذكر  ،الضالل وبين الغضب

 ال يعني -عز وجل-الذي قدره اهللا وهذا القدر اء  إن هذا القض: ثم بعد ذلك قال، ال بد أن يقعالزم
 من األمر بالمعروف والنهي عن -عز وجل- وأنه ال جدوى في مدافعته والقيام بما أوجب اهللا ،االستسالم

 أن -عز وجل- وقد يقدر اهللا ، به-عز وجل- ألنه شيء تعبدنا اهللا ؛المنكر والدعوة إلى اهللا فال بد من هذا
  . فيه من الغي والمشابهة لهؤالء المشركينمجوع بعضهم عما هيكون ذلك سبباً لر

ال تقوم (( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه- البخاري عن أبي هريرة اهورو(
؟ م يا رسول اهللا، كفارس والرو:الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، فقيل

فإنه ، وليس هذا إخباراً عن جميع األمة،  بهمينهى عن التشبهوقد كان ، )٢())؟إال أولئك ناسن الوم: قال
مع هذه تجته ال أن(( : وأخبر،)٣()) على الحق حتى تقوم الساعةين ظاهريتزال طائفة من أمت ال(( :قال

  .)٤())ة اهللا ال يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعهاألمة على ضاللة، وأن

                                                
صلى - كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ،-رضي اهللا عنه- رواه البخاري، من حديث أبي سعيد الخدري  - ١

 .)٧٣٢٠ (برقم، ))لتتبعن سنن من كان قبلكم((: -اهللا عليه وسلم

، برقم "لتتبعن سنن من كان قبلكم: "-صلى اهللا عليه وسلم-  رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي - ٢
)٧٣١٩.( 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من : "- صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله  - ٣

 ).١٩٢٥(م ، برق"خالفهم
، -صلى اهللا عليه وسلم-، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة رسول اهللا هرواه ابن ماج - ٤

 ).٢٤٤٢(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم )٨(برقم 
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ن بهديه، الذي هو دين اإلسالم محضاً، وقوم منحرفون إلى ي متمسكاً في أمته قوملم بخبره الصدق أنفع
نحراف، بل وقد ال اشعبة من شعب اليهود، أو إلى شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل ال يكفر بكل 

  .ة، وقد يكون خطأ كفراً، وقد يكون فسقاً، وقد يكون معصياالنحرافيفسق، بل قد يكون 
 أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء اهللا سبحانه بالهداية إلى االنحرافوهذا 

  .)ية أصالًناالستقامة التي ال يهودية فيها وال نصرا
ز في لما في داخل النفوس مما جبلت عليه من حب الشهوات فهو أمر مغرو؛  أمر تتقاضاه الطباعاالنحراف
زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساء والْبِنين والْقَنَاِطيِر الْمقَنطَرِة ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخَيِل {داخلها 

 خلق حيث-النفوس بتركيبها وطبيعتها أو بخلق اإلنسان ف ،]١٤:سورة آل عمران[}الْمسومِة واَألنْعاِم والْحرِث
النفس و ،في نفسه هذه النوازع والشهوات -طين يشده إلى األرضال و،من الطين ومن روح تشده إلى أعلى

ى  ألن اإلنسان بطبعه يميل إل؛ما يجده اإلنسان من الميل إلى الموافقةو ،تأمره بمثل هذااألمارة بالسوء 
ال حتى  ، ويجتمع معهم على أشياء، فيحب أن يكون له قوم يتفق معهم،المجموع وعدم الشذوذ والمخالفة

الميل إلى االنتماء ب فهذا ما يسمونه ، ويستوحش اإلنسان في طبيعته من هذا األمر،يشعر باالنفراد والوحدة
أمر تتقاضاه و ، من طبائع النفوسفهذه ،هذا شيء مشاهد ويستوحش من االنفراد والوحدة و، بأجمعهاةإلى أم
يزينون له هذه و ، هذافعلإلى يدعونه من الخارج الجن شياطين ن اإلنس وشياطيف ،ويزينه الشيطان ،الطباع

 ولربما ذكروه بحاله السابقة كما قال ،عليه غاية اإلنكارها فهم ينكرون  وإن لم يفعل، إليهاات ويدعونهاالنحراف
 صارو وتسلطوا عليه  فإذا وافقهم سيطروا عليه، من أجل أن يوافقهم:شيخ اإلسالم في موضع آخر

 .مستضعفاً لهم

وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب واألعاجم، التي ابتليت بها هذه األمة، ليجتنب المسلم الحنيف (
   .)االنحراف

المشابهة ال تقتصر و ، التي ابتليت بها هذه األمة،إلى بعض أمور أهل الكتاب واألعاجم -رحمه اهللا-ر أشا
 ،من العرب أو العجمأياً كانت تكون ألمم الكفر عموماً   وإنما،ماًعلى مشابهة أهل الكتاب عرباً كانوا أو عج

 ،نها وفصلهاراً وبيها كثيليتكلم عاإلسالم  وشيخ ،الرطانةهة األعاجم عموما مشابو ، الكفاراألعاجموالمقصود ب
  .هاسيأتي تفصيلها في موضعو ، ويتكلم بها من غير حاجة، األعجميةي هي التعلم اإلنسان الرطانةأن يو
ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم من بعِد { :قال اهللا تعالى(

  . فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم،]١٠٩:سورة البقرة[ }ما تَبين لَهم الْحقُّ
علم أو عمل صالح، وهو بنوع العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه اهللا  بسينلببتلى بعض المتوقد ي

   .)، وهو في هذا الموضع من أخالق المغضوب عليهمخلق مذموم مطلقاً
 عنهم ما قال في مواضع -عز وجل- ولذلك قال اهللا ؛عن سائر األممه يتميزون بلحسد وهم أهل االيهود 
سورة [ }ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم َأوِلياء{ : األمةلهذه سدهمداً حكثيرة ج

: وقال ،]١٣٥:سورة البقرة[ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى تَهتَدواْ قُْل بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{: وقال ،]٨٩:النساء
كانوا ينهون من معهم عن إخبار ف ،]١١١:سورة البقرة[ }وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{
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حسدوا هذه األمة أيضاً  وكذلك ،لئال يحاجوكم به عند ربكم:  يقولون،ؤمنين عن بعض ما عندهم في كتابهمالم
عليهم بأن الفضل بيد اهللا  -عز وجل- فرد اهللا ، من النبوة والرسالة والملك-ز وجلع-اهللا على ما أعطاها 
 ، فالفضل كله بيده والملك بيده،تاب والحكمة وآتاهم ملكاً عظيماً وأنه آتى آل إبراهيم الك،يؤتيه من يشاء

من المتلبسين  و، وحكمة بناء على علم، يضعها فيمن يشاء-هجل جالل-والنبوة فضل وإنعام وإكرام منه 
 ، مشابهين لليهود بهذه الخصلة بذلكن فيكونو،بالعلم والمنتسبين إليه قد يبتلى كثير منهم بنوع من الحسد

حتى إنك لترى العالم يحط من العالم اآلخر وربما التمس خطأه  ، ولكنهم ابتلوا بالحسد، عندهم علماليهود
يحب أبداً أن ال  فهو ،"التنكيل" في كتابه -رحمه اهللا-لمي المعكما أشار إليه ليحط من منزلته، وزلته حسدا له 

وتكلم على ، ولربما تتبع خطأه، فلذلك لربما فرح بزلة العالم،علم وتعلو مرتبته فوق مرتبته هوذكر أحد بالي 
   .غلطه على المأل حسداً له

لَِّذين يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل ويكْتُمون ما ا* ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا { :تعالىوقال (
فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان  ،]٣٧-٣٦:سورة النساء[}آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه

 في غير آية، مثل قوله السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود األكبر، وكذلك وصفهم بكتمان العلم
سورة آل [ }وِإذَ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهوِرِهم{ :تعالى
ِإن الَِّذين { : وقال،]١٥٩:سورة البقرة[ }ِت والْهدىِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا ِمن الْبينَا{ :ال وق،]١٨٧:عمران

  .)]١٧٤:سورة البقرة[ }يكْتُمون ما َأنزَل اللّه ِمن الِْكتَاِب
 هم ال ينفقون ،}يبخَلُون ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{ ، وأهل كتمان،بخلوأهل  ،هؤالء اليهود أهل حسديعني 

لَا تُنِفقُوا { : فاستجاب لهم بذلك أهل النفاق فقال قائلهم،افتفتقرو ال تضيعوا أموالكم :اروكانوا يقولون لألنص
ونفْقَهلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكنِض والَْأراِت واومالس اِئنِللَِّه خَزوا ونفَضتَّى يوِل اللَِّه حسر ِعند نلَى مسورة [ }ع

هم ف ،}ويْأمرون النَّاس ِبالْبخِْل{ ، هم}يبخَلُون{ ، البخل بصفة-عز وجل-ن وصفهم اهللا  فهم الذي،]٧:المنافقون
، تبديل الكتاببالحق وذلك ويكتمون العلم و ، هو متحقق فيهم أكثر من غيرهموكل وصف ذميم ،آية في البخل

 من ا هذ:س أوراقاً يقولون ويخرجون للنا،ه عندهميبقونالكتاب أصل  يعني أن ، يجعلونه قراطيسبحيث
صلى اهللا - طالبهم النبي هذا ول؛نص محرف مكذوب ويضلون الناس بذلك وهو ،هذا حكم التوراة ،التوراة

 ،]٩٣:سورة آل عمران[ }تْلُوها ِإن كُنتُم صاِدِقينقُْل فَْأتُواْ ِبالتَّوراِة فَا{ : فقال أن يأتوا بالتوراة-عليه وسلم
يا رسول اهللا : -رضي اهللا عنه-اهللا بن سالم   فقال عبد،صبعه على آية الرجمفوضع الحبر إ ،بالتوراةوا ءفجا

 فلما رفع إصبعه فإذا ،- وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن سالم من أحبارهم  و،مره فليرفع إصبعه
 وهي ،هذا اإلطالق ب،ما أنزل اهللا على بشر من شيء: الفغضب الحبر اليهودي وق ،آية الرجم تلوح تحتها

تَاب الَِّذي قُْل من َأنزَل الِْك{:  فألقمه اهللا حجراً بقوله، يعني وال كتاب موسى،نكرة في سياق النفي فتعم شيء
 وهو ،تؤمن بهو ،تنتسب إليهأنك تنكر الكتاب الذي الكالم  معنى هذا ،]٩١:سورة األنعام[}جاء ِبِه موسى

  .التوراة
عن إظهاره بالدنيا، وتارة اعتياضاً  تارة بخالً به، وتارة ، بأنهم يكتمون العلمفوصف المغضوب عليهم(

 . أن يحتج عليهم بما أظهروه منهخوفاً
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ة أن ينال غيرهم يلى به طوائف من المنتسبين للعلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخالً به، وكراهبتُاوهذا قد 
  .)اً عنه برئاسة أو مالضعتياامن الفضل ما نالوه، وتارة 

 مكفوف  وكان ، فبخل به على الناس،إنه أول من ألف فيه: ذكر بعض من ألف في فن من الفنون ويقالي
ذه األشياء التي  وجلس يردد ه،غلق البابس أعشاء اآلخرة في مسجده وخرج الناإذا صلى الكان  و،البصر

 يرددهاكان  ف، قبله لكنها لم تجمع بهذا الشكل العلمأهل كالم  وإذا تأملتها فهي مبثوثة في،جادت بها قريحته
علم به أحداً ي ال ،يأبىنه ويحاولون أن يأخذوا ذلك عنه ووالناس يراود فكان ،بعد العشاء اآلخرة في مسجده

 فلما اطمأن هذا ،عه العشاء ثم اختبأ في حصير وجلس فعمد رجل إلى مسجده فصلى م،وال يذكره عند أحد
 ،لما ذكر الثالثة أو الرابعةف فجلس يرددها ،قواعد هي تقريباً سبع ،ناس أغلق الباب وجلس يرددخروج الإلى 

 طرده من المسجديغلظ عليه و فقام إليه يضربه برجله ويزجره و،تفطن لهف ، عطسنه أ أوةسعلالرجل  أخذت
  .لناسعلى ا  بهوبخالً اًحسد  ومات الرجل وما عرف ما عنده،حفظتهذه هي التي ف ،وكذا

  جمع لهم، أنه جمع فيه لمن ال همة لهم وال تحصيل في األدب تجد"األلفاظ الكتابية"إذا نظرت في كتاب 
جمعها لهم من غير  ، كل موطن بما يناسبه التي في،المواطنفي ها باأللفاظ البليغة التي يعبر  و،نوادر األلفاظ

الكتب فتوجد عنده هذه يمارسسنة وهو ربعين أأو ثالثين العادة أن األديب ربما جلس و ، وال تعبكد 
 "األلفاظ الكتابية" وجمعها في كتاب سماه  فهذا عمد إلى هذه والتقطها،ممارسة طويلةوبعد الحصيلة بعد تعب 

 جمع ألن صاحب الكتاب قال ذلك ،"أن يده قطعتوددت ": فلما نظر فيه بعض األدباء قال ،-مطبوعوهو –
 ، فيكون متميزاً بها عن غيره، يحصلها اإلنسان إال بعد عشرات السنين من الممارسةي مااألشياء المتفرقة الت

ينظر إليها في ساعة وتجتمع لهيجعل اإلنسان عها هذا فجم.  
تارة يكون قد خالف غيره  رئاسته أو نقص ماله، ونقصظهره أن إفيخاف وتارة اعتياضاً برئاسة أو مال (

خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن  أو اعتزى إلى طائفة قد في مسألة
  .)مخالفه مبطل

منهم من :  يقول،في غاية األهمية بهذا ذكر أشياء كثيرة جداً تتعلق "التنكيل" في كتابه -رحمه اهللا-المعلمي 
 كل ذلك لئال تذهب ،ل ويحرف ويجادل ويصر ويأبى الحق ويرفضه فيبد،يكون له في الباطل شهرة ومعيشة

 كل ذلك يزولما له من اإلقطاعات والخدمة التي يقوم بها األتباع و ،معيشتهو؛ ألن شهرته شهرتهومعيشته 
 وقد ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي وا كما حسد،حسدال من ذلك هعقد يمنو ،إذا أقر بالحق واعترف به وأظهره

قومه وأن  ،كان على باطليقر أنه  في زعمه يقتضي أنه  ألن إقراره بالحق؛يمنعه من ذلك الكبر واألنفة
ولربما كان يقرر هذا الباطل عشرات السنين ثم بين عشية وضحاها يلغي كل تلك الجهود  ،كانوا على الباطل

  كل ذلك، بأن هذا من الحقيقر أن  فيأبى ويأنف،ويقر أنها كانت من الباطل ،التي كان يدعو إليهاوالدعوة 
 واالعتقاد له ،معرفة الحق: العلم: مراتب  يجعل الدين على أربع-مه اهللاحر- فالمعلمي ،لكبراهذا من أجل 
 العلم ،األمراض واألهواء بكل واحدة منهاثم يذكر وجه تعلق هذه  ، وترك ما خالفه،والعمل به ،واإلقرار

 ألنه ؛لصاعقةاك  على سمعهقعيعلم ال ، في أشياء كثيرة ألنه يصادم هواه؛ ال يريد أن يسمع،كيف يكون شاقاً
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العمل يصادم  وهكذا ، ال يريد أن يعتقد وال يقر به، وكذلك االعتقاد واإلقرار،يكره أن يسمع هذه الحقائق
  .وهكذا  للهوىمته أيضاًهذا واضح في مصاد ،ترك ما خالفه من األهواء والشهواتو ،الهوى من جهات

 ُأنِزَل علَينَا ويكْفُرون ِبما وراءه وهو الْحقُّ اِبما َأنزَل اللّه قَالُواْ نُْؤِمن ِبموِإذَا ِقيَل لَهم آِمنُواْ {: وقال تعالى(
مهعا مقاً لِّمدصم { :بعد أن قال ،]٩١:سورة البقرة[ }ماءها جواْ فَلَمكَفَر لَى الَِّذينع ونتَفِْتحسُل يكَانُواْ ِمن قَبو

را عملَى الْكَاِفِريننَةُ اللَّه عواْ ِبِه فَلَعأنهم كانوا يعرفون الحق ب فوصف اليهود ،]٨٩:سورة البقرة[ }فُواْ كَفَر
قبل ظهور الناطق به، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم ال يقبلون الحق 

 وهذا يبتلى به كثير من ،م ال يتبعون ما لزمهم في اعتقادهمإال من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنه
المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة وغيرهم، أو إلى رئيس معظم في 

  .) فال يقبلون من الدين رأياً ورواية إال ما جاءت به طائفتهم-صلى اهللا عليه وسلم-الدين غير النبي 
 ،ممن هو معهم وعلى شاكلتهم ،قائدهمورئيسهم ومهم من معظَّا يقبلون إال مأنهم  لليهود ة األمةومن مشابه

  .وفي طائفتهم وال يقبلون من غيره
 من غير تعيين شخص م إنهم ال يعملون بما توجبه طائفتهم، مع أن دين اإلسالم يوجب اتباع الحق مطلقاًث(

  .-صلى اهللا عليه وسلم-غير النبي 
يلْوون َألِْسنَتَهم { : وقال،]٤٦:سورة النساء[ }يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه{ : صفة المغضوب عليهموقال في

  .) والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل،]٧٨:سورة آل عمران[ }ِبالِْكتَاِب ِلتَحسبوه ِمن الِْكتَاِب
 لهم في ين خالف المخالفا يذكرونهم حينمأن الفقهإلى  من المنتسبين من أقبح ما تجده في كتب المتعصبةو

لخالف في با فكيف ،تحول الخالف الفقهي إلى خصومة ،مذهب الخصم ووأ ،وقال الخصوم : يقولونمذهبهم
  .؟ اهللا المستعانالعقائد

  .، قد ابتليت به طوائف من األمةفأما تحريف التأويل فكثير جداً(
، -صلى اهللا عليه وسلم-  يحرفون ألفاظ الرسول، فقد وقع في كثير من الناسوأما تحريف التنزيل

  .)ويروون الحديث بروايات منكرة
  :لواقع عند أهل الكتاب على قسمينالتحريف ا

  . وهذا كثير في كتبهم،تحريف بمعنى تبديل األلفاظ بالزيادة والنقص: األول
السواد وعامته  والواقع في هذه األمة ،ى معنى آخر ويحملوها علهاوولؤيأن  هو تحريف المعنى :الثاني

 فال ومن ثم ، تكفل بحفظ هذا الكتاب-عز وجل-هللا  ألن ا؛التبديل الذي يكون بمعنى التأويلاألعظم منه من 
كذب على رسول ال فدس فيها من األحاديث و،وأما السنة فقد وقع فيها التحريف ،لقرآن ايستطيع أحد أن يبدل

القرآن فهو ألفاظ أما تحريف و ،يها أئمة السنة وميزوهاعل في أحاديث كثيرة تكلم - عليه وسلمصلى اهللا-اهللا 
 -رحمه اهللا- ذكر ابن حزم ، كتابه-عز وجل-  فحفظ اهللا من يحاول ذلك،يفتضح مباشرة ألول وهلةو ،نادر
بة العلم بآية فنبهه بعض طل أن رجالً من المنتسبين للعلم استشهد ، في أصول الفقه"اإلحكام"خر كتاب أوافي 

ليخرج لهم وا له بالمصحف فأبى فدخل بيته ءفجا ،هي مثل ما ذكرت:  قال،على أنه أخطأ فيها فأبى
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 لئال ينسب إلى نفسه أنه ؛لها وغيرهابد ،ولم يجف الحبر:  يقول ابن حزم،ها وقد غير بهاجاء ف،المصحف
  .! إلى هذا الحد،أخطأ في اآلية

 يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ وإن كان الجهابذة(
  .) تكليماً موسىوكلم اَهللا(بعضهم 

وكلم "  هكذاهاونحرفويها ونيبدلف "وكلم اُهللا" ،]١٦٤:سورة النساء[ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{ :قوله تبارك وتعالى
من أبي عمرو بن العالء أن   الجهميةوسءبعض ر وقد طلب ،و الفاعليصير موسى هبحيث  " موسىاَهللا

 }ولَما جاء موسى ِلِميقَاِتنَا وكَلَّمه ربه{ :فما تقول في: -رحمه اهللا- فقال له أبو عمرو ،يقرأها بهذه الطريقة
 وكان اآلخر ،قمه حجراً فأل،اًتجعل الفاعل منصوب فتغير فيها حركةأن ا يمكن م هذه ،]١٤٣:سورة األعراف[

العزيز الحكيم  ي من األمر شيء لكتبت على الكعبةلو كان ل:  ويقول، المصحفوددت أني حككتها من: يقول
إنه : يقول عن ابن عمرعمرو بن عبيد لذلك كان بعضهم يقول مثل  ،واهللا المستعان ،السميع البصيربدالً من 
 -عليه السالم-منهم موسى  وذكر ،ألنبياء ممثلة أو مشبهةأربعة من ا: عمرو بن عبيد أيضاً ويقول ،حشوي

تَعلَم ما {: حينما قال -صلى اهللا عليه وسلم-وعيسى  ،]١٤٣:سورة األعراف[ }رب َأِرِني َأنظُر ِإلَيك{: حينما قال
ا ِفي نَفِْسكم لَمالَ َأعواهللا المستعان،]١١٦:سورة المائدة[ }ِفي نَفِْسي و .  

 ،-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ن األلسنة بما يظن أنه من عند اهللا، فكوضع األحاديث عليوأما (
 بنور هوإقامة ما يظن أنه حجة في الدين، وليس بحجة، وهذا من أنواع أخالق اليهود، وهو كثير لمن تدبر

  .)اإليمان
من باب   بعضهم،أياً كان دافعهم ،-صلى اهللا عليه وسلم- على رسول اهللا  األحاديثهؤالء الذين يضعون

صلى -كذبت لرسول اهللا : يقولف ، القبيح فيرى أن الوسيلة مبررة له هذا الفعل، وجذبهمترقيقهمتزهيد الناس و
الجهلة بوضع بعض األحاديث من صاص  فقام بعض الوعاظ والزهاد والقُ، ولم أكذب عليه-اهللا عليه وسلم

 وبعضهم يفعله ، وبعضهم يفعله من أجل زندقته، ترغيباً وترهيباً-صلى اهللا عليه وسلم-على رسول اهللا 
 ، ووضعت أحاديث في الشافعي،ذمهفي  في فضله أو ،ضعت أحاديث في أبي حنيفة كما و،لتعصبه لمذهبه

 فهذا ،" محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس:يخرج على أمتي رجل يقال له" : ومنهافي فضله أو ذمه
 ،هللا المستعانفا ،"أبو حنيفة سراج أمتي: " ويقولون،-صلى اهللا عليه وسلم-لى رسول اهللا عكله من الكذب 

  .فهذا كله واقع
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