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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 الجاهلية مسائل شرح

 

 , رحمه هللا تعالى : الوهابالشيخ محمد بن عبد  قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما عليه أهل الجاهليةة  فيهاأمور خالف  هذه" 

ال غنى للمسلم عن معرفتها , فالضةد يظههةر حسةنه  مما, الكتابيين واألميين , 

ما فيها , وأشدها خطراً عدم إيمان القلةب  فأهمد وبضدها تتبين األشياء , الض

, فإن انضاف إلى ذلك استحسةان   وسلمبما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه 

 أهل الجاهلية تمت الخسارة , كما قال تعالى :  عليهما 

 آمنوا بالباطل وكفروا باهلل أولئك هم الخاسرون  والذين 

 

 صالحين () دعاء ال

 

بإشةةراك الصةةالحين فةة  دعةةاء هللا وعبادتةةه  يتَّعبةةدون أنهةةم:  األولأأ  المسأأةلة

 يحةةب ذلةةك , وأن الصةةالحين يحبونةةه هللايريةةدون شةةهاعتهم عنةةد هللا لهةةنهم أن 

ويعبدون من دون هللا ما ال يضأرهم وال يأنفع م ويلولأون  قال تعالى : كما 

اتخأذوا مأن دونأه أوليأاء  والذين قال تعالى : ، و هؤالء شفعاؤنا عند هللا 

 .  زلف ما نعبدهم إال ليلربونا إل  هللا 

فيهةةةا رسةةةول هللا صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم , فةةةأتى  خةةةالههمأعهةةةم مسةةةألة  وهةةةذه

أرسةل بةه جميةل الرسةل , وأنةه ال يقبةل  الةذ باإلخالص , وأخبر أنه دين هللا 

فقد حرم هللا عليةه  استحسنوا مامن األعمال إال الخالص , وأخبر أن من فعل 

بةين مسةلم  ألجلهةاالمسةألة التة  تهةرل النةا  هة  الجنة ومةأواه النةار , وهةذه 

 : تعالىوكافر , وعندها وقعت العداوة , وألجلها شظرع الجهاد , كما قال 

 هلل ....  كله حت  ال تكون فتنة ويكون الدين  وقاتلوهم . " اآلية .. 
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 الرحيم  الرحمنهللا  بسم

 

 :  تعالىلشارح حههه هللا ا قال

هلل رب العالمين , حمداً كثيةراً طيبةاً , وأشةهد أن ال إلةه إال هللا وحةده ال  الحمد

عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصةحبه  محمداً له , وأشهد أن  شريك

 بعد . أماوسلم تسليماً إلى يوم الدين , 

من أهةم المهمةات , بةل  , لكنه اشتمل على مسائل الصهحاتكتاب قليل ال فهذا

هةة  أصةةول الةةدين , ألن النبةة  صةةلى هللا  الرسةةالةإن هةةذه الوريقةةات فةة  هةةذه 

ن , علةى أنةواع مللهةم يالجةاهلي جهالةةعليه وسلم إنما بظعث ليخل ِّص النا  من 

 وأصناف نحلهم .

بةه هللا جةل وعةال , وأمةر بةه رسةول هللا صةلى هللا  أمةرخالصة لمةا   ه فإذن

 المسألة  مسائلوالكهار أن يتركوه , وهذه الرسالة ه   كينالمشرعليه وسلم  

إلةةى كلمتةةين أو ثالثةةة , وقةةد تناولهةةا  تقةةلقةةد تكةةون بضةةعة أسةةطر , وقةةد منهةةا 

الشةةيخ السةةله   العةةرالبشةةرح وجيةةش يكشةةف عةةن مراميهةةا ومعانيهةةا عالمةةة 

محمةود شةةكر  األلوسةة  , وهةةو شةةرح مطبةوع متةةداول , لكنةةه فةة  كثيةةر مةةن 

الكشةف الةذ  ينب ة  , وهنةاك مةن إخواننةا مةن  اضةل لةم يكشةفوالمو األنحاء

فةة  شةةرح هةةذه المسةةائل , وال شةةك أنهةةا تحتةةا  ذلةةك  ماجسةةتيرسةةجل رسةةالة 

 كمن سمل . رأىلعهمها كما سترى , ولي  من 

الجاهليةة التة  خةالف فيهةا  مسةائلهللا تعةالى : "  رحمةهالشيخ اإلمةام ,  سماها

, أن  المقدمةةذكةر فة   وكمةاالجاهليةة "  أهل  وسلمرسول هللا صلى هللا عليه 

األميةون , يعنة  مشةرك   هةمالجاهليةة "  أهةلالجاهلين الذين يريدهم بقولةه " 

الصةةابئة والمجةةو  , غيةةرهم مةةن العةةرب , وأصةةناف أهةةل الكتةةاب , وكةةذلك 

 . المللمن أهل وأنواع 
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ن باهلل جةل وعةال , وبمةا يسةتحقه , وبمةا يحبةه مة الجهلراجعة إلى  والجاهلية

 كل ما كان عليه النا  قبل رسول هللا                          ه الدين والطاعة , وهذه الجاهلية 

خةةالهوا فيةةه الةةدين المشةةترك للرسةةل صةةلوات هللا  ممةةاهللا عليةةه وسةةلم ,  صةةلى

الحق على ألسنة رسله , فيشترك فة   الدينوسالمه عليهم , أو ما شرعه من 

الجاهلية مةن اليهةود وأهةل  وأهلة من العرب , ذلك ما كان عليه أهل الجاهلي

الجاهليةة مةن  وأهةلالجاهلية مةن النصةارى , وأهةل الجاهليةة مةن المجةو  , 

 الصابئة , وهكذا إلى جميل أنواع أهل الملل .

الكتاب والسنة يظعنى بها الحال , وقد تظطلق ويظعنى  ف غالب إطالقها  الجاهلية

 بهةا يعنةىأن تظطلق ويظعنةى بهةا الحةال   بها صاحب الحال , فمن األول , وهو

الصهة الت  ه  راجعةة إلةى نهة  العلةم , واإلغةرال فة  الجهةل بمةا أنةشل هللا 

قةول  منهةارسةوله , هةذه الجاهليةة التة  هة  الحةال والصةهة   علةىجةل وعةال 

 فة النب  صةلى هللا عليةه وسةلم ألبة  ذر حةين عريَّةر رجةل أسةود , وهةو بةالل 

امةر   إنةكبأمةه ,  أعيَّرتةهلةه عليةه الصةالة والسةالم : " الراجح , بأمةه , قةال 

 فيك جاهلية " . 

فة  أمتة  مةن أمةر الجاهليةة .. "  ثنتةانوالسالم : "  الصالةقوله عليه  وكذلك

نكاح النا  ف  الجاهليةة علةى أربعةة أنحةاء ... "  كانقول عائشة : "  وكذلك

 الت  فيها ذكر الجاهلية . األحاديثذلك من  ونحو

الجاهلية يبغون ومن أحسأن مأن هللا  أفحكم وعال :  جلذلك قول هللا ل لويد

 . حكماً للوم يوقنون 

بالجاهليةةة الحةةال والصةةهة , وقةةد يةةراد بهةةا ذو  يظعنةةىفةة  هةةذه النصةةوص  فإنةةه

 يريدون: امر  القي  شاعر جاهل    يقالالحال , فيقال : فالن جاهل  , كما 

 الهترة الت  ه  الجاهلية المطلقة . أنه هو الجاهل  لعيشه ف  تلك بذلك

 , فتارة تنقسم إلى قسمين : باعتباراتتظقسم  والجاهلية

 المقيدة . الجاهلية، والمطلقة  الجاهلية وه 

 وه  : أقسامتقسم إلى ثالثة  وتارة
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 األشخاص . ف جاهلية ،  الشمان  ف جاهلية ،  المكان  ف جاهلية 

 طلقة والمقيَّدة . الم الجاهليةاألولى , وه   فالقسمة

 الثالثة .عتبارات االمن جميل الوجوه بأحد  الكاملةيعن  بالمطلقة :  فنعن 

بوجه من الوجةوه , إمةا مقيةدة بمكةان , أو بشمةان , أو  المقيَّدةيعن  :  والمقيَّدة

 . الصهاتبشخص , أو ببعض 

ار ر دامطلقةةة ومقيةةدة , فالمطلقةةة فةة  بةةالد الكهةة تكةةونفةة  المكةةان  فالجاهليةةة

, والمكان جاهل  , ألجةل أنهةا دار كهةار  جاهليةالحرب , هذه يقال لها أمكنة 

. 

مقيدة ببعض األمور , كما هو ف  بالد المسلمين  جاهليةيكون المكان فيه  وقد

, فيكةون فةيهم بعةض الجاهليةة ,  الجاهليةة, فإنةه ال يةشال فةيهم بعةض خصةال 

دون بعةض فنقةول البلةد  مكنةةاألتكون مقيدة ببعض األشياء , أو مقيدة ببعض 

أصةبح جاهليةاً إذا رجةل  بلةدالهالن  من بالد المسلمين , هةذا فيةه جاهليةة , أو 

 أهله وارتدوا عن اإلسالم إلى الشرك .

 ومقيدة : مطلقةالشمان أيضاً  وجاهلية

ه  ما كان قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه  المطلقةف  الشمان  فالجاهلية

, يعن  كل مةا كةان قبةل شمةن رسةول  الشمانية مطلقة ف  وسلم , كانت جاهل

هللا عليةةه وسةةلم يقةةال لةةه  صةةلىهللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم , وحةةده بعثةةة النبةة  

 جاهلية بإطالل .

هةةذه هةة  التةة  تكةةون فةة  بعةةض ههةةور خصةةال  بالشمةةانالمقيةةدة  والجاهليةةة

  مقيدة مقيدة وليست مطلقة , يعن جاهليةالجاهلية ف  وقت دون وقت , لكنها 

 الوقت .  ف بوقت ههرت فيه خصال الجاهلية , فتكون مقيدة 

 القرن العشرين أو نحوها من العبارات بجاهليةيصح إطالل من أطلق  فال

, ألنةه بعةد بعثةة رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم  يةدققيستعملها مةن لةم  الت 

 ويرفللدين  ف  أمته من ينافح عن هذا ا يشالانقضت الجاهلية المطلقة , وال 

 القرن العشرين . شمن كرايته , فلي  ثم جاهلية منسوبة إلى 
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من األوقات فيما إذا ههرت بعض الصةهات ثةم  وقتتكون منسوبة إلى  وإنما

، فال تصبح جاهلية ، يعنة  الةشمن  باإلنكاريجاهدها ويههر عليها أهل الحق 

شمةن  فهةويةات   مةن الجاهل أنةواع، فمثالً تقول : القرن العشرين ههرت فيه 

جاهليةةةة القةةةرن العشةةةةرين                نقةةةول : ، لكةةةن مةةةا نطلةةةق  كثيةةةرةفيةةةه جاهليةةةات 

 هذا إطالل للشمن بكامله . ألن

شال طائهةة مةن أمتةه علةى الحةق يةأخبر ، بأنةه ال  وسلمصلى هللا عليه  والنب 

خةذلهم ، حتةةى يةأت  أمةةر هللا وهةةم  مةةنهةاهرين ، ال يضةةرهم مةن خةةالههم وال 

 ذلك فه الء يبينون وينصحون .على 

ف   فالمطلقة األشخاص ، وه  أيضاً مطلقة ومقيدة ف الثالث : جاهلية  القسم

الكافر ، والمقيةدة فة  شةخص دون شةخص ، أو فة  شةخص فة  بعةض حالةه 

مةر  فيةك ا إنةك، كما قال النب  صلى هللا عليه وسلم ألب  ذر : "  بعضدون 

 بعض خصال الجاهلية . يعن جاهلية " 

أهل العلم ف  هذا المقام ، والذ  حدا بالشةيخ لهةذا  ذكرهاالتقسيمات الت   هذه

هذه المسائل ، هو مةا رواه البخةار  وغيةره  لجملاألمر العهيم من التصد  

 أب ةض"      وسةلم أنةه قةال :  عليهمن حديث ابن عبا  عن النب  صلى هللا 

اإلسةالم سةنة الجاهليةة ،  فة الرجال إلى هللا ثالثة : ملحد ف  الحةرم ، ومبتة  

 ومطلب دم امرئ ب ير حق ليهريق دمه "                       

مةن مسةائل الجاهليةة ، فهةو مسةألة سنة ، يعن   اإلسالمبت ى ف  اطلب و فمن

ابت ى شيئاً مةن أمةر  فمنهللا ثالثة .. "  إلىالرجال  أب ضداخل ف  قوله : " 

لةه ، فهةو داخةل فة  هةذا  بعةد البيةان كةهيتركةان فيةه ولةم  والجاهلية وطلبه ، أ

 الوعيد الذ  أخبر به عليه الصالة والسالم .

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، والذين تظذكر خالههمين ذال والجاهليون

عليه ، قد يكونوا من العرب كما ذكرت ،  كانواهذه المسائل ببيان سننهم وما 

إيضاحه ف  مواضةعه إن شةاء  سيأت من غيرهم كما  وأو من أهل الكتاب ، أ

 هللا تعالى .
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نه كما يةذكر عةن عمةر رضة  هللا عنةه ، أل الجاهليةأهمية معرفة سنن  وذكر

 عةةرىولةةم نجةد لةه إسةناداً ، أنةةه قةال : إنمةا تظةنقض  ،بخبةر لةم نعةرف إسةناده  

 اإلسالم عروة عروة ، إذا نشأ ف  اإلسالم من لم يعرف الجاهلية .

، وعةرف أنةه يجةب عليةه أن يتباعةد عنهةا ، وكةان  ةالجاهليعرف المرء  فإذا

، وال تدخلةه سةنة مةن سةنن الجاهليةة   أمةرهأحرى لةه أن يكةون علةى بينةة مةن 

 مسألة من مسائل الجاهلية . وال

غنةةى بالمسةةلم عةةن  الهللا ، فةة  هةةذه الخطبةةة : "  رحمةةهقةةال الشةةيخ ،  ولهةةذا

هةا أمةور دخلةت علةى عن معرفة هذه األمةور ، ألن بالمسلمغنى  المعرفتها " 

عةةن جهةةةل تةةارة ، وعةةن علةةةم مةةل عنةةةاد  الجاهليةةةالمسةةلمين ، وابت ةةوا سةةةنة 

 واستكبار تارة أخرى .

تبةين األشةياء ، وقةول الشةاعر قبلةه : ت: وبضةدها  الشةاعرذكر من قةول  وكما

 والضد يههر حسنه الضد .

كةالم عجةش بيةت للمنبجة  أحةد من الضد .هذا  حسنههنا : والضد يههر  قوله

 لشعراء المعروفين ، يقول ف  وصف شخص :ا

ْبيض  مثل الصبح  فالوجهظ  د   والشعرظ                         مظ ْسور  مثل الليل مظ

ر لما استجمعا  صنهان سرنا  الضد   حسنهيظههر  والضد                        حر

 األشةياء .فهةذا مةن الشةعر السةائر المعةروف ألبة  تتبةينقوله : وبضدها  وأما

 الطيب المتنب  ، قال :

 األشياءتتبين  وبضدها                           فضلهوبهم عرفنا  ونديمهم

أبةا علة  هةارون بةن عبةد العشيةش الكاتةب أحةد  بهاويمدح بها قصيدة يثن   ف 

تنسكة الذين مالوا إلى التصوف .  المظ

علت  وف   بيت واحد ، فتنبه لذلك . كأنهابعض الطبعات جظ

المسةةائل ، أال وهةة  : أن أهةةل الجاهليةةة كةةانوا  هةةذهألة األولةةى مةةن المسةة ذكةةر

والدعاء يرجةون شةهاعتهم ، لهةنهم أن  العبادةالحين ف  صيتعبدون بإشراك ال

 ذلك . يحبالصالحين يحبون ذلك ، وأن هللا جل وعال 
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النبةة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ، ألنهةةا مسةةألة  رسةةالةالمسةةألة هةة  شبةةدة  وهةةذه

كةةانوا يتعب ةةدون هللا جةةل وعةةال  الجاهليةةةين والعبةةادة ، فأهةةل اإلخةةالص فةة  الةةد

 بإشراكهم الصالحين ف  عبادة هللا .

 ، والصالح يراد به العهد ،وهم ثالثة أصناف : الصالحجمل :  والصالحون

 . والرسل األنبياء .1

 البشر . من الصالحون .2

 . المالئكة .3

ن مشةرك  العةرب ف  العبادة طوائف مةن األميةي إشراكهمقد وقل ف   وه الء

يعبةدون ويةدعون ملكةاً ، وتةارة يعبةدون  وتةارةوغيرهم ، فتارة يعبدون نبيةاً ، 

 الأأتالو والعأأز   أفأأرأيتم : صةةالحاً لةةي  بملةةك وال بنبةة  ، قةةال جةةل وعةةال 

يأا عيسأ  بأن مأريم هللا قأال  وإذ جةل وعةال : وقةال  األخأر الثالثة  ومناة

 جةل وعةال :  وقةال هللا  دونأنو قلو للناس اتخأذون  وأمأ  إل أين مأن ء

ً  نحشأأرهم موويأأ .  كأأانوا يعبأأدون  إيأأاكمثأأم نلأأول للمالئكأأة أهأأؤالء  جميعأأا

 . اآليات

هةذا أو يةات فة  القةرآن ، وهةذه الشةبهة آف  عدة  األنواعجل وعال هذه  فذكر

الصالحين ، جاء ف  هذه األمة وورثتةه  إشراكالعمل الذ  كانوا يعملونه من 

الصةالحين ، يعنة  : أنهةم  عبةدواون حةين ين ، والجةاهلياهليهذه األمة من الج

، تةارة ينةةذرون لهةةم ،  لهةةمتةارة يةةذبحون ، توجهةوا إلةةيهم تةارة يسةةت يثون بهةةم 

 أفعالهم . منتارة يستشهعون بهم ، تارة يجعلونهم وسائط ، ونحو ذلك 

 بها هللا جل وعال أنهم مشركون ، وهذه ، يعن   عليهماألعمال حكم  وهذه

لة . ف فعال ، ه  عين ما حصل وحدث األ هض   هذه األمة بعد القرون المظ

عمةال عةن جهةل ، أم عةن علةم   بةل تلةك األ يعملةونكةانوا أهةل الجاهليةة  هل

ً ون مةكانوا يهعلونها عةن علةم وكةانوا يعل جةادلوا بالباطةل  اذهةلةذلك ، ول حججةا

  علم بما عندهم من ال فرحوا ليدحضوا به الحق ،قال جل وعال عنهم : 
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, ولكنها علوم مضادة لعلم األنبياء ، مضادة للعلةم  علومالجاهلية عندهم  فأهل

 بمأا عنأدهم مأن العلأم  فرحأوا جل وعةال :  قالهللا جل وعال ،  نشلهالذ  أ

 علم ، ولكنه لي  بنافل . فعندهم

ف  األشمان المتأخرة ، فإنما يحةاجهم بشةبه  مثةل  التوحيدمن حا  أهل  ولهذا

، وواجهوا بهةا رسةول هللا صةلى هللا عليةه  الجاهليةالت  كانت عند أهل الشبه 

 مأا أعهمهةا : مةا ذكةر الشةيخ ، رحمةه هللا ، فة  قولةه تعةالى : ومنوسلم ،  

 . نعبدهم إال ليلربونا إل  هللا زلف  

، طلةةةب الشلهةةةى إلةةةى هللا جةةةل وعةةةال بأولئةةةك  الشةةةهاعةأعهمهةةةا مسةةةألة  مةةةن

إلةى  ،: نحن ال نتوجةه إلةى األوليةاء  يقولونطائهة الصالحين ، فتجد أن منهم 

 وإنمةةابةةالنهل أو بةةدفل الضةةر   يسةةتقلونإلةةى األنبيةةاء ألجةةل أنهةةم  ،الصةةالحين 

شهعاء عند هللا جل وعال ، ألجل ما لهم من المقام الرفيل عند هللا جةل  نتخذهم

 وعال .

يةةث ن المشةةركون مةةن هةةذه األمةةة ، حوالمتةأخر يهعلةةهاألصةةل هةةو الةةذ   وهةذا

ون تلةةك الواسةةطة وذلةةك  واسةةطةيشعمةةون أنهةةم مةةا اتخةةذوا أولئةةك إال  ، ويظسةةم 

 الواسطة ش ء آخر . واتخاذالعمل ، ويسمونه توسالً ، والتوسل ش ء ، 

 وجأأادلوا جةةل وعةةال : هللا داحضةةة كمةةا قةةال  ولكنهةةاشةةبه وحجةة  ،  عنةةدهم

 يعنة قلة  يعبدون عبةادة مسةت تارة وهم بالباطل ليدحضوا به الحق فةخذت م 

 يتوجهةونإلى األولياء إلى الصالحين إلةى الةالت إلةى العةشى   يتوجهبعضهم 

استقالالً ،  لهماد لهم منشلة عند هللا ، فيصرفون بعض العبادات بَّ ألجل أنهم عظ 

 وتارة يتخذونهم واسطة .

 أعهم المسائل الت  خالف فيها رسول هللا صلى هللا  ه هذه المسألة :  فإذاً 

 وأن يأمر  ،الجاهلية ، فإن هللا جل وعال أمره باإلخالص  أهل  عليه وسلم

ً  قل النا  باإلخالص ، فقال جل وعال آمراً نبيه :  له دين   هللا أعبد مخلصا

أُمأروا إال ليعبأدوا هللا  ومأا جةل وعةال :  وقةال فاعبدوا ما شئتم من دونأه 
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رو أن أعبأد هللا إنمأا أُمأ قأل وعةال :  جةل وقةال مخلصين له الدين حنفأاء 

    المسلمينن أكون أول ألمخلصاً له الدين وأُمرو 

الشةرك  ونبذله ،  الدين بإخالصهللا جل وعال   يأمرف  آيات كثيرة ،  وهكذا

 ، والتوجه إليه وحده دون ما سواه .

خالهوا ذلك فأشةركوا ، مةا معنةى الشةرك   أنهةم جعلةوا هلل جةل وعةال نةداً فة  

شرك األكبر ، والند هو الشبيه والنهيةر ، كمةا قةال حسةان العبادة  وهذا هو ال

 ف  هجاءه :

 أتهجوه ولست له بندَّ                       فشركما لخيركما الهداء .

يعن  لست له بمثيل وال نهير ، فمن جعل أحةدار مةل هللا مثةيالً ونهيةراً هلل فة  

اه باهلل جل وعال ، وقد أشرك  بذلك الشةرك الةذ  حكةم العبادة والتوجه فقد سروَّ

مةت علةيهم  هللا جل وعال  رَّ به على المشركين بأنهم من أهةل النةار ، وأنهةم حظ

 الجنة .

قال جل وعال مخبراً عن احتجا  المشركين ، وقولهم آللهتهم فة  النةار  قةال 

تأاهلل إن كنأا لفأ  ضأالل مبأين إذ نسأويكم  جل وعةال فة  سةورة الشةعراء : 

 . برب العالمين 

ا عن أنهسهم أنهم سووا آلهتم برب العالمين ، وهذه التسوية تسوية ف  فأخبرو

محبة العبادة ، تسوية ف  العبادة ألنهم توجهوا إلةى هللا وتوجهةوا إلةى غيةره ، 

عبةةدوا هللا وعبةةدوا غيةةره ، صةةرفوا بعةةض أنةةواع العبةةادة هلل        وصةةرفوا 

اتخاذ الند  أنهم جعلةوا  بعضاً آخر ل ير هللا ، فهذا معنى التسوية ، وهو معنى 

هلل عبةةادة ،وجعلةةوا ل يةةره عبةةادة أيضةةاً , ولهةةذا اسةةتنكف المشةةركون لمةةا أتةةى 

 النبةة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم , بكلمةةة التوحيةةد ال إلةةه إال هللا  ، مةةاذا قةةالوا : 

 .  أجعل اآلل ة إل اً واحداً إن هذا لش ء عجاب 

 يعن  هذا النوع من الشرك ف  واليوم إذا رأيت ، فإنه قد دخل هذا األمر ، 

المسلمين بعد مظض  نحو من ثالثة قرون شيئاً فشيئاً ، وأصل البالء الذ  من 

اجله دخل هذا النوع من الشرك هو أنه فظسَّرت كلمة التوحيةد بأنهةا دال ةة علةى 
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الربوبية ، كما عليه أهل الكالم ومةن تةبعهم ، ولةم يجعلةوا كلمةة التوحيةد دال ةة 

هللا جةةل بالعبةةادة ، وإنمةةا جعلوهةةا دال ةةة علةةى إفةةراد   جةةل وعةةال هللاعلةى إفةةراد 

 بالربوبية . وعال 

ولهذا نجد ف  كتةب أهةل الكةالم أنهةم قةالوا : اإللةه هةو القةادر علةى االختةراع 

اإلله ما هو عندهم   هو القادر على االختراع ، ال إله إال هللا عند أهل الكالم 

 عن  على الخلق ، إال هللا .معناها ال قادر على االختراع  ، ي

ولأأئن سأأةلت م مأأن خلأأق السأأماواو  وهةةذا المعنةةى يظقةةر  بةةه أهةةل الجاهليةةة 

ولئن سةلت م من خلل م ليلأولن    ،واألرض ليلولن خلل ن العزيز العليم 

هو القادر علةى االختةراع وحةده ، وأن  هللا جل وعال كانوا يوقنون بأن  هللا 

 غيره ال يخلق شيئاً .

أيشأركون مأا ال يخلأق شأيئاً وهأم  احت  عليهم ربنا جةل وعةال بقولةه :  لهذا

 ألنهم يقرون بتلك المقدمة . يُخللون 

كذلك أخذ هذا المعنى طوائف من المبتدعة من جن  األشاعرة ، فقرروه فة  

كتةةبهم ، فيقةةول أحةةد متةةأخريهم وهةةو السنوسةة  فةة  رسةةالته التةة  يظسةةمونها أم 

معنةةى كلمةةة التوحيةةد : " فمعنةةى ال إلةةه إال هللا ، ال  البةةراهين ، يقةةول فيهةةا فةة 

ا سواه ، وال مهتقراً إليه كةل مةا عةداه إال هللا "  فمعنةى اإللةه  هةذا  مست نياً عم 

كالمه ، يقول : " فمعنى اإلله هو المست ن  عما سةواه ، المهتقةر إليةه كةل مةا 

 عداه " .

لةي  هةو معنةى كلمةة لما در  النا  مثل هذه ، صار توحيةد العبةادة عنةدهم 

التوحيد ، انحرف النا  شةيئاً فشةيئاً ، حتةى اتخةذوا آلهةة مةن دون هللا يهنةون 

أن التعلةةق بةةأرواح المةةوتى وسةة ال مةةن لةةه جةةاه عنةةد هللا علةةى حسةةب هةةنهم ، 

س اله لي  من الشرك ، وهذا أصل البالء الةذ  دخةل فة  المسةلمين  ، دخةل 

مت القبور وأظشيدت  وعهم أصحابها ، حتى اظعتقد أن لهم  شيئاً فشيئاً حتى عظه ِّ

 بعض خصائص اإللهية .
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حتى وصل األمر ف  عهد الشيخ اإلمام محمةد ، رحمةه هللا تعةالى ، إلةى أنهةم 

كانوا يعتقدون فيهم ، أنهم ينهعون ويضرون استقالًل والعياذ بةاهلل ، بةل كةانوا 

 يشركون بهم ف  الرخاء وف  الشدة  .

 األربل :  لهذا قال الشيخ ف  القواعد

القاعةدة الرابعةة : أن مشةرك  أهةةل شماننةا أعهةم شةةركاً مةن مشةرك  العةةرب  

ذلك أن أولئك كانوا يشركون ف  الرخاء ، وأما ف  الشدة فكةانوا يوحةدون هللا 

دعأوا  فإذا ركبوا ف  الفلك ويخلصون الدين له ، كما قال جل وعال عنهم : 

اهم إل  ال  . بر إذا هم يشركون هللا مخلصين له الدين فلما نجَّ

وأما أهل هذا الشمةان ، فةأنهم يشةركون فة  السةراء وفة  الضةراء ، كمةا قةال 

أحد علماء الدعوة ، حيث ناقش رجالً ف  تعلق طائهة من النةا  بةابن عبةا  

ف  الطائف ، كما كةان قبةل الةدعوة ، كةانوا يتعلقةون بةه ، ويجعلونةه إلهةاً لهةم 

يجعلونه مست اثاً به ، مذبوحاً له منةذوراً ، هللا جل وعال ويصرفون له حقول 

له مدعواً ، قال له أحد علماء الدعوة : إن أهل الطائف ، يعن  من كان مةنهم 

علةةى هةةذا االعتقةةاد ، يتوجهةةون إلةةى ابةةن عبةةا  ، يعرفةةون ابةةن عبةةا  وال 

 يعرفون هللا   ، فقال الرجل اآلخر : معرفتهم البن عبا  تكهيهم .

كثيراً لكثير من الناشئة ف  هذه البالد ، لكن من عةرف وهذا أمر قد ال يههر 

ما عليه الخرافييون فة  بعةض البقةاع فة  هةذه الةبالد ، وفة  غيرهةا مةن بةالد 

المسةةلمين ، يجةةد أن هةةذا األمةةر شةةائل منتشةةر ، بةةل أنهةةم يشيةةدون فةة  انهةةم 

 يعتقدون أن بعض األولياء لهم الضر والنهل االستقالل  .

يخ أول مسةألة لعهةم شةأنها ، وهة  الشبةدة مةن رسةالة هذه المسألة ذكرها الشة

النبة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم بةةإخالص الةةدين لةةه ، وبتوحيةةده جةةل وعةةال وعةةدم 

 اإلشراك به ، ونبذ الشرك الذ  كان يهعله أهل الجاهلية .

 قال رحمه هللا : " إن من فعل ذلك فقد أخبر النب  صلى هللا عليه وسلم بأن 

 ومأواه النار "  , كما قال جل وعال مخبراً عن قول هللا حرم عليه الجنة 
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وقأال المسأيح يأا بنأ  إسأرائيل اعبأدوا هللا  عيسى بةن مةريم عليةه السةالم : 

ربكم إنه من يشرك باهلل فلد حّرم هللا عليه الجنة ومةواه النار وما للظالمين 

 . من أنصار 

لمسائل الت  خالف إذن هذه المسألة ه  أعهم المسائل ، إذا كانت ه  أعهم ا

أهل الجاهلية ، فكون  الدعوة تظجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها 

مركشة عليها معتنية بها أتم العناية ، يكون ذلك من وراثة دعوة المصطهى 

 صلى هللا عليه وسلم .

رسول هللا صلى هللا عليه ألن هذه المسألة ه  أعهم المسائل الت  خالف فيها 

لجاهلية ، فإذا كانت كةذلك ف يرهةا مةن المسةائل التة  خةالف فيهةا أهل ا وسلم 

 أهل الجاهلية ه  دونها ف  المرتبة . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فعليه يكون ورثة األنبياء ورثة النب  صةلى هللا عليةه وسةلم ، مةن ورثةوا عنةه 

بهةذه  العلم النةافل إنمةا  يةدعون أول مةا يةدعون ويهتمةون أكثةر مةا يهتمةون بةه

المسألة العهيمة وه  : أن ينقذوا النا  من النةار وأن يجعلةوهم ممةن يظرجةى 

له الجنة وذلةك بنهةيهم عةن الشةرك ، وبتوضةيح مسةألة التوحيةد أتةم إيضةاح ، 

ومعنى الشهادة هلل جل وعال بالوحدانية ومةا فيهةا مةن النهة  واإلثبةات ومعنةى 

 الكهر بالطاغوت ونحو ذلك من أصول التوحيد .

كةةان كةةذلك فةةتعلم : أن مةةن توجةةه فةة  دعوتةةه ب يةةر االهتمةةام بهةةذه المسةةألة  إذا

بةه  رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم العهيمة فإنما اهتم بةأمر لةم يكةن اهتمةام 

أوالً ، ولهذا جاء ف  حديث معاذ أن النب  صلى هللا عليه وسلم , قال له :   " 

يةه : إلةى أن يوحةدوا   هللا إنك تأت  قوماً أهةل كتةاب فلةيكن أول مةا تةدعوهم إل

...." كمةةا فةة  صةةحيح البخةةار  فةة  كتةةاب التوحيةةد ، أو كمةةا  فةة  الروايةةة 

المشهورة : " إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسةول هللا " أو إلةى أن 

 يشهدوا أال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا .
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كةةشةً  فهةةذه المسةةألة هةة  أعهةةم المسةةائل ، وعليهةةا يجةةب أن  رر تكةةون الةةدعوة مظ

مهتماً بها ، ألنها ه  الت  بها يتهرل النا  إلى مسلم وكافر ، أما غيرها مةن 

 المسائل ، فهو دونها بكثير .

قال الشيخ ، رحمه هللا تعالى : " من أجل هذه المسألة تهرل النا  إلةى مسةلم 

، فأنه وكافر " وهذا يعن  أن من أشرك باهلل جل وعال صالحاً أو غير صالح 

كافر باهلل كافر ، ال نتوانى عن إطالل الشرك عليه ، وال إطةالل الكهةر عليةه 

فعةل الشةرك ، فأنةه يظطلةق عليةه أنةه اهلل جةل وعةال ، ألنه مةا دام أنةه مشةرك بة

 مشرك كافر .

لكن الشرك الذ  يظطلق عليه ال تظستباح به أموالةه ، وال يسةتباح بةه دمةه ، بةل 

قوف على الدعوة ، البد من البيان والدعوة قبةل ذلك موقوف على البيان ، مو

االسةتباحة ، لكةةن الحكةم عليةةه يظحكةةم عليةه بأنةةه مشةةرك ، وتظرتَّةب عليةةه أحكةةام 

الكهار ف  الدنيا ، لكن ال يظشهد عليه بأحكام الكهار ف  اآلخرة ، يعنة  بةأن لةه 

لةه ،  النار ، وأنه من أهل النار حتى نعلةم أنةه رد الحجةة الرسةالية بعةد بيانهةا

 بعد أن أقامها عليه أهل العلم ، أو أنه قاتل تحت راية الكهر .

هذه ه  المسألة األولى ، وطريقتنا ف  هذا الشرح ذكر إيضاح لهذه المسةائل 

بما يتم معه فهةم مةرادات الم لةف ، رحمةه هللا تعةالى ، وليسةت مجةال تقريةر 

ذلةك ، ومةوطن المسألة بكل ما يتعلق بها من فةروع ، ألن المقةام يضةيق عةن 

بيةةان هةةذه المسةةائل : كتةةاب التوحيةةد ، وغيةةره مةةن الكتةةب التةة  أظلهةةت فةة  هةةذا 

 الشأن . 

قةةال الشةةيخ محمةةد بةةن عبةةد الوهةةاب ، رحمةةه هللا تعةةالى : المسأأةلة الثانيأأة : 

كأأل حأأزب بمأأا   والمسةةألة الثانيةةة أنهةةم متهرقةةون فةة  ديةةنهم كمةةا قةةال تعةةالى :

يةةرون أن ذلةةك هةةو الصةةواب ، فةةأتى وكةةذلك فةة  دنيةةاهم ، و لأأدي م فرحأأون 

شرع لكم من الدين مأا وصأ  بأه نوحأاً والأذ   باالجتماع ف  الدين بقوله : 

أوحينأا إليأك ومأا وصأينا بأه إبأراهيم وموسأ  وعيسأ  أن أقيمأوا الأأدين وال 

إن الأأذين فرقأأوا ديأأن م وكأأانوا شأأيعاً لسأأو  وقةةال تعةةالى :   تتفرقأأوا فيأأه 
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وال تكونأوا كالأذين تفرقأوا  بهتهم بقولةه : نهانةا عةن مشةاومأن م فأ  شأ ء 

ونهانا عن التهرل فة  الةدنيا بقولةه : ,  واختلفوا من بعد ما جاءت م البيناو 

   واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا . 

: وصف فيهةا أهةل الجاهليةة بةأنهم حتهرقةون فة  ديةنهم  المسةلة الثانيةهذه : 

ة ف  التهرل ، ألنه يدل على استقالل كةل بمةا ودنياهم ، عندهم العشة والكرام

عنةةده ، وأنةةه ال يتبةةل أحةةداً متهرقةةون فةة  ديةةنهم ، كةةل لةةه ديةةن ، بعضةةهم يعبةةد 

المالئكةةة  بعضةةهم يعبةةد الصةةالحين ، بعضةةهم ينكةةر البعةةث ، بعضةةهم يجحةةد 

 الرسالة  بعضهم ي له عيسى بعضهم ي له عشيراً ونحو ذلك .

أنةه شةرع لنةا مةن  هللا جل وعال دنياهم فبين ف  دينهم لم يجتمعوا ، كذلك ف  

شرع لكم من الأدين مأا وصأ   الدين ما نجتمل به ف  الدنيا قال جل وعال : 

بأأه نوحأأاً والأأذ  أوحينأأا إليأأك ومأأا وصأأينا بأأه إبأأراهيم وموسأأ  وعيسأأ  أن 

  أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه 

فة  قاعةدة الجماعةة  قال شيخ اإلسالم ، رحمه هللا تعالى ، ف  شرح هذه اآلية

والهرقةةة : إن األصةةل األصةةيل الةةذ  دعةةا إليةةه األنبيةةاء جميعةةاً ، وهةةو الةةدين 

المشترك واإليمان المشترك ، هو االجتماع على ديةن حةق وعةدم التهةرل فة  

فذكر جل وعال مةا  والذ  أوحينا إليك  ذلك ، وأكد ذلك جل وعال بقوله : 

وما أمر به النب  صةلى هللا عليةه  وصينا  وصف به أمر المرسلين بقوله : 

شأرع لكأم مأن الأدين مأا وصأ   قال :  والذ  أوحينا إليك  وسلم بقوله : 

 . به نوحاً والذ  أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس  وعيس  

وإقامةة  أن أقيموا الأدين وال تتفرقأوا فيأه  فهذه اآلية فيها األمر باالجتماع 

لى التوحيد ، يعن  علةى مةا دعةا إليةه النبة  صةلى هللا عليةه الدين باالجتماع ع

وسلم ، بةأن ال يكةون فة  الةبالد الشةرك ، وأن ال يقظةر الشةرك ، وأن ال يكةون 

هناك ما يخرم أصةل الةدين ألنةه إذا تهةرل النةا  فة  أصةل الةدين تهرقةوا فة  

 الدنيا وال شك فأهل الشرك لما تهرقوا ف  الدين تهرقوا ف  الدنيا 
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هرل ف  الدين يورث التهرل ف  الدنيا وكذلك التهةرل فة  الةدنيا يعنة  بعةد فالت

 بعدم  هللا جل وعال االجتماع كما سنوضحه يورث التهرل ف  الدين ، فأمر 

التهرل ف  الدين ، وعدم التهرل ف  الدنيا يعنة  بةاألمر باالجتمةاع واالئةتالف 

 الجتماع :ف  األبدان ، واالجتماع ف  الدين ، فهما نوعان من ا

 . اجتماع ف  األديان . 1

 . واجتماع ف  األبدان .2

وأحدهما مالشم لآلخر ، لهذا قال أهل العلةم : الجماعةة فة  قةول النبة  صةلى 

هللا عليةةةه وسةةةلم : " الجماعةةةة رحمةةةة ، والهرقةةةة عةةةذاب " ونحةةةو ذلةةةك مةةةن 

النصةةوص التةة  فيهةةا ذكةةر الجماعةةة ، هةةو مةةا يكةةون مةةن مجمةةوع األمةةرين 

الدين ، واجتماع ف  الدنيا ، يعن  اجتماع فة  األبةدان ، واجتمةاع اجتماع ف  

 ف  الدين .

فكما أن النب  صلى هللا عليه وسلم خالف أهل الجاهلية ف  أنهم متهرقةون فة  

الدين ، فأتى بدين واحد يخضل له الجميل ، كذلك أمرهم باالجتماع ف  الةدنيا 

وا لوالتهم ، وأن ال يخرجوا عليه م كما سيأت  إيضاحه ف  المسةألة ، وأن يظقرَّ

 الثالثة .

وال تكونأأوا كالأأذين تفّرقأأوا واختلفأأوا مأأن بعأأد مأأا جأأاءهم  قةةال جةةل وعةةال : 

على صحابة النب  صلى هللا عليه وسةلم ، مةل  هللا جل وعال أنشلها  البيناو 

كون الذين كانوا قبل من اليهةود والنصةارى ، افترقةوا علةى أكثةر مةن سةبعين 

ود علةةى إحةةدى وسةةبعين فرقةةة ، والنصةةارى علةةى ثنتةةين وسةةبعين فرقةةة ، اليهةة

وال تكونأوا كالأذين  عن التهرل ف  الدين بقوله : هللا جل وعال فرقة , فنهانا 

يعنةةة  أنةةةه جةةةل وعةةةال أمةةةر باالجتمةةةاع علةةةى التوحيةةةد  تفّرقأأأوا واختلفأأأوا 

واالعتصةةام بحبةةل هللا ، وأن ال نتهةةرل فةة  الةةدين ، وأن نجتمةةل علةةى الكلمةةة 

لعهمى كلمة التوحيد ، وأن ال يظحدث فيما بيننا حدث مخالف ألصل اإلسةالم ا

 ، وال مخالف لما أنشل هللا على رسوله .
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فهذه اآليةة  اعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا  اآلية األخرى ف  قوله : 

ل بعضةهم  ف  االجتماع ف  الدنيا ، فإن النا  إذا تهرقوا ف  الدنيا ، يعن  تهر 

بعض بأن أطاع بعضهم طائهة ، وأطاع اآلخرون طائهةة أخةرى وحصةل  عن

هذا التهةرل فة  األبةدان فة  الةدنيا ، نةت  عنةه جشمةاً التهةرل فة  الةدين  ويبةدأ 

 ص يراً ثم يكون كبيراً .

فكل ما تهرل النا  ف  الدين نت  عنه فرقةة فة  األبةدان ، كةل مةا تهرقةوا فة  

طاع ال يقرون بطاعةة كبةراءهم مةن والة األبدان يعن  بأن يكون لكل طائهة مظ 

 بقولةه :  هللا جةل وعةالاألمر ، فأنهم ينت  عن ذلك تهرقهم ف  ديةنهم ، فةأمر 

ال تهرقوا ف  أبدانكم  ال تهرقوا عةن  واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا 

 من واله هللا جل وعال أمركم .

ى ، أن النب  صلى هللا عليه لهذا جاء ف  الحديث الذ  سيأت  إن شاء هللا تعال

وسةةلم قةةال : " إن هللا يرضةةى لكةةم ثالثةةاً : أن تعبةةدوه ال تشةةركوا بةةه شةةيئاً وأن 

 تعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تهرقوا ، وأن تناصحوا من واله هللا أمركم " .

كان أهل الجاهليةة يعتةشون بةالتهرل ، ويعتبةرون الطاعةة مذل ةة ومهانةة ، كمةا 

ة الثالثةةة ، وهاتةةان المسةةألتان متصةةلتان بةةبعض ، فةةأن أهةةل سةةيأت  فةة  المسةةأل

الجاهلية لما لةم يطيعةوا والتهةم ، مةل كةونهم مشةركين تهرقةوا فة  دنيةاهم ألن 

باالجتمةةةاع فةةة   هللا جةةةل وعةةةال إحةةةدى المسةةةألتين متصةةةلة بةةةاألخرى ، فةةةأتى 

ل األمرين  وإنما تتم الشريعة باألمرين جميعاً ، اجتماع ف  الدين بأن ال نتهر

 فيه واجتماع  ف  الدنيا بأن ال يكون ف  المسلمين أحشاب :

   كل حزب بما لدي م فرحون . 

ل عةن الجماعةة األولةى وعةن الةنه   ولهذا كل ما نشأ ف  اإلسالم ناشئة ، تظهرَّ

األصل ، فأن ذلك يظعد  من التهرل واالختالف ، إذا كان ذلك عن آراء مستقلة 

، وهذا هو الذ  حدث ف  األمة فافترقت إلى ، وعن دين مستقل ف  األصول 

ثالث وسبعين فرقة ، ثنتةان وسةبعين فة  النةار وواحةدة فة  الجنةة قةالوا : مةن 
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ه  يا رسةول هللا   قةال : " هة  الجماعةة " يعنة  التة  اجتمعةت فة  دينهةا ، 

 واجتمعت ف  دنياها .

 

 قال الشيخ ، رحمه هللا تعالى :

  األمةةر وعةةدم االنقيةةاد لةةه فضةةيلة ، والسةةمل : أن مخالهةةة ولةة المسأأةلة الثالثأأة

والطاعةةة لةةه ذل ومهانةةة ، فخةةالههم رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ، وأمةةر 

بالصبر على جور الوالة ، وأمر بالسمل والطاعة لهم والنصيحة ، وغله فة  

ذلك وأبدى فيه وأعاد ، وهةذه الةثالث هة  التة  جمةل بينهةا فة  مةا صةح  عنةه 

لم ف  الصحيحين أنه قال : " أن هللا يرضى لكةم ثالثةاً : أن صلى هللا عليه وس

تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل هللا جميعةاً وال تتهرقةوا وأن 

تناصةةحوا مةةن واله هللا أمةةركم " ولةةم يقةةل خلةةل فةة  ديةةن النةةا  ودنيةةاهم ، إال 

 بسبب اإلخالل بهذه الثالث أو بعضها "

سةةعة ، لةةم يقةةل خلةةل فةة  ديةةن النةةا  أو دنيةةاهم ، إال رحةةم هللا الشةةيخ رحمةةة وا

بسةةبب اإلخةةالل بهةةذه الةةثالث أو بعضةةها ، هةةذه الثالثةةة : أهةةل الجاهليةةة كةةانوا 

فوضى ال يظقرون بوالية ألحد وال يرضةون ذلةك ، ألنهةم يعتقةدون أن الطاعةة 

لبشر مثلهم أنها ذل ومهانة ، كيف يطيل ويسمل له وهو مثله   بم فظضَّل عليه 

  

ويعتبةةرون عةةدم الطاعةةة دليةةل العةةشة ودليةةل الكرامةةة ودليةةل الرفعةةة , فخةةالههم 

النب  صلى هللا عليه وسلم ، خالف أهل الجاهلية بةأن أمةر بطاعةة والة األمةر 

يعنةة  المسةةلمين فةة  غيةةر المعصةةية ، أمةةر بطةةاعتهم فةة  المعةةروف ، وأن ال 

 يخر  عليهم ، وأن ال يظهرل النا  من حولهم .

ل مةةن خةةالف هةةذا األصةةل الخةةوار  ، حيةةث إنهةةم خرجةةوا عةةن ولهةةذا كةةان أو

واليةةة وخالفةةة أميةةر المةة منين علةة  بةةن أبةة  طالةةب رضةة  هللا عنةةه ، بةة راء 

اجتهةةدوا فيهةةا ، والنبةة  صةةلى هللا عليةةه وسةةلم أمةةر بالطاعةةة ، قةةال : " اسةةمل 

ْل ، وإن أخذ مالك وضرب ههرك " وقال ف  الحديث اآلخر حينما سأله  وأرطِّ
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لهم   قةال : " ال مةا صةل وا " قةال : " إنةه يكةون أمةراء تعرفةون مةنهم أفال نقات

وتنكرون ، فمن أنكر فقد برء ولكن مةن رضة  وتةابل " قةال : أفةال نقةاتلهم   

قال : " ال ما صل وا " وف  رواية " ما أقاموا فيكم الصالة " وف  حديث آخةر 

ان " فما دام أن الوالية قال : " إال أن تروا كهراً بواحاً عندكم من هللا فيه بره

يصةةح عليهةةا اسةةم اإلسةةالم ، ولةةم تنتقةةل عنةةه إلةةى الكهةةر ، ولةةم يظحكةةم بردتهةةا ، 

فالطاعةةة والسةةمل واجبةةان ، وتجميةةل النةةا  حولهةةا مةةا دام اسةةم اإلسةةالم باقيةةاً 

واجب ، ألنه ما يحصل للنا  من االجتماع ولو كان هنةاك نقةص فة  بعةض 

جتمةاع أضةعاف أضةعاف مةا يحصةل مةن أمور الدين ، فإنه ما يحصل من اال

 المصلحة مل التهرل .

رم ف  مواضل   وأنتم إذا نهرتم إلى تاريخ المسلمين ، وجدتم هذا األصل خظ

وكل ما هن النةا  انهةم بخةروجهم علةى الةوال  المسةلم أنهةم سةينتجون خيةراً 

فإنه ترتد عليهم ، وال يكون ذلك خير ، كما قال عليةه الصةالة والسةالم :    " 

  يأتيكم شمان إال والذ  بعده أشر منه ، حتى تلقوا ربكم " .ال

خرجوا على بن  أمية ، ولم يقروا لهم ، وقامت دولة بن  العبا  ، ومل ذلك 

لم تكن دولة بن  العبا  كدولة بن  أمية ، وهكذا ف  نشول من الشمان  فةأتى 

الواحةد مةن النب  صلى هللا عليه وسلم بمخالهة المشركين ف  ذلك ، وقةد كةان 

 المشركين ينصح باالجتماع وينه  عن التهرل فقال أحد منهم :

 ال يصلح النا  فوضى ال سراة لهم             وال سراة إذا جهالهم سادوا

كانوا يأمرون بأن يرجعوا إلى كبرائهم ، ولكن ما كانوا يطيعةون ، بةل كانةت 

رسةول هللا صةلى الجشيةرة العربيةة فيهةا مةن القيةادات واالخةتالف قبةل مبعةث 

عليةةه وسةةلم مةةا ال يحصةةى ، وال ت يةةبن عةةنكم الحةةروب الةةدائرة فةة  الجاهليةةة 

 وأسباب ذلك .

إذن فهذا األصل من األصول العهيمة ، قال رحمه هللا : " وأبدى فيه " يعن  

النب  صلى هللا عليه وسلم ) أبدى فيةه وأعةاد ، وغلةه فة  ذلةك ( مةن الت لةيه 

لو ضرب ههرك واخذ مالك " تسةمل وتطيةل لمةا أنه قال : " اسمل وأطل ، و
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  ألن أخذ المال وضةرب الههةر ، وهةذا مهسةدته عليةك ، وسةتلقى ربةك أنةت 

 وهو ويقتص لك منه ، لكنك إذا لم تطل تعدى ذلك إلى النا  ، فصار 

 االختالف وصارت الهرقة ، ومعها ال يكون االجتماع ف  الدين .

، رحمةةه هللا تعةةالى ، كةةان النةةا   فةة  هةةذه الجشيةةرة قبةةل دعةةوة الشةةيخ محمةةد

متهرقةةون كةةل فةة  جهةةة ، كةةان فةة  شةةرل الجشيةةرة العربيةةة ، كةةانوا يةةدينون 

للوالية العثمانية ، وكان ف  غربها يةدينون لششةراف ، وفة  وسةط  الجشيةرة 

يعن  ف  نجةد لةم تكةن تحةت واليةة إنمةا كةان لكةل بلةد أميةر ، ولكةل بلةد والة  

 يطيعه أصحابه .

ن القتال ما تعلمون ، حتى إنه ف  يوم واحد ف  بعض القةرى وكان ف  ذلك م

القريبة مةن الريةاض  فة  يةوم واحةد قظتةل أربعةة كةان أميةر فقتلةه آخةر وتةولى 

اإلمارة  وقتله ثالث وتولى اإلمارة ، وقتله رابل وتولى اإلمارة ف  يوم واحةد 

 وه  كلها قرى ال تشيد القرية عن مئات إن كثرت .

على هذه البالد بدعوة التوحيد ، واجتمل النا  ف  ديةنهم  ال هللا جل وعفأنعم 

وفةةة  دنيةةةاهم ، وال شةةةك أن التهةةةرل فةةة  الةةةدنيا سةةةيورث التهةةةرل فةةة  الةةةدين  

 والتهرل ف  الدين يورث التهرل ف  الدنيا .

وإنما يحصل كما قال الشيخ ، يحصل الهساد ف  النا  من اإلخالل بأحد هذه 

أشركوا وقل الشرك ، إذا لم يجتمعوا ف  الدين ولةم الثالث أو بها جميعاً ، إذا 

يجتمعةةوا فةة  الةةدنيا ، إذا لةةم يطيعةةوا والة أمةةورهم ولةةم يناصةةحوهم فأنةةه يقةةل 

 االفترال ف  الدين والدنيا .

وهذه الثالث أصول عهيمة ، كما ذكر جمعها النب  صلى هللا عليه وسلم فة  

ال تشةةركوا بةةه شةةيئاً ، وأن قولةةه : " إن هللا يرضةةى لكةةم ثالثةةاً ، أن تعبةةدوه و

تعتصةموا بحبةل هللا جميعةةا وال تهرقةوا ، وأن تناصةةحوا مةن واله هللا أمةةركم " 

 وه  مسائل عهيمة .

أن ينهعنا دائماً فيمةا بينةه إمةام هةذه  هللا جل وعال وه  مسائل عهيمة ، أسأل 

الدعوة من المسائل العهيمة الت  نحتا  إليها وال شةك فة  كةل وقةت فة  هةذا 
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مان ومذاكرتها والتذكير بها ضرور   يعن  حبذا لةو يكةون فة  المجةال  الش

أن ت خذ مسألة مسةألة مةن هةذه المسةائل ويقةرأ شةرحها الشلوسة  أو ل يةره ، 

وينهر فيها ويتأمل ألنها أشد ما تكون الحاجة إليها كما قال ف  المقدمة قال : 

 " ال غنى لمسلم عن معرفتها " .

ئه الحسةةنى وصةةهاته العةةال أن ينةةور قلوبنةةا جميعةةاً وأن أسةةأل هللا الكةةريم بأسةةما

يجعلنةةا متبعةةين لنبينةةا عليةةه الصةةالة والسةةالم , وأن يعلمنةةا العلةةم النةةافل وأن 

يرشقنا الدعوة إليه والصبر على األذى فيه , وأسأله جل وعال أن يجعل آخةر 

ليةه أيامنا خيراً من أولها , وأن يجعل أعمالنا فة  قةرب منةه واشديةاد وشلهةى إ

لةة  ولكةةم الثبةةات إلةةى  هللا جةةل وعةةال أنةةه ولةة  ذلةةك والقةةادر عليةةه ، وأسةةأل 

الممات واالسةتعداد ليةوم لقةاه , وصةلى هللا وسةلم علةى نبينةا محمةد وعلةى آلةه 

 وصحبه أجمعين .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األسئلة

  الس ال  :

يقول ما رأيكم فيمن يقول : إن على العالم أن يعلم منه  السلف الصالح دون 

تطرل إلى الهرل الضالة وأصحاب المناه  الضالة   أال يدخل ف  مقولة ال

 عمر رض  هللا عنه تنقض عظرى اإلسالم عروة عروة .

 الجواب : 
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إن هذا الكالم غير دقيق ولي  بصحيح بل هو غلةط ألن الةرد علةى المخةالف 

هللا جل وعةال ف  دين اإلسالم ، الرد على المخالف من أصول هذا الدين ألن 

رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه و أول مةةن رد وأعهةةم مةةن رد علةةى المخةةالهين لهةة

وهةةو الةذ  حةةاجهم بنهسةه جةةل وعةةال فةالرد علةةى المخةالهين مةةن أعهةةم  وسةلم 

القربات يقول شيخ اإلسالم : وهو من أعهم أنواع الجهاد ، وهذا صحيح وقد 

ل أعهم يهول جهاد األعداء الخارجين يعن  ألن يعن  أن مجاهدة العدو الداخ

من مجاهدة العدو الخةار  ألن العةدو الخةار  بي نةة عداوتةه أمةا العةدو الةداخل 

فهذا قد يخهى ومن أعهم العةداوات أن ينشةأ المسةلمين مةن يةدعوهم إلةى غيةر 

مةةنه  السةةلف ألن هةةذا كالبةةدع والشةةركيات والمنةةاه  الضةةالة مةةن منحرفةةة ، 

على ه الء من أعهم كالرافضة والخوار  ونحوها ،فإن هذا ال شك أنه الرد 

القربات ، الخةرافيين الصةوفيين ، وأهةل الطةرل ونحةو ذلةك كةل هة الء الةرد 

عليهم من أفضل القربات وأعهم الطاعات ، وهو نوع من الجهاد البد منةه ، 

ومجاهدتهم  . فال تطع الكافرين وجاهدهم به ج اداً كبيراً  قال جل وعال : 

اد ، أمةا أن يتركةوا ويسةكت عةنهم فمتةى بالقرآن وبالعلم من أعهم أنواع الجه

يعرف الحق   إذا سكت العالم عن بيان ضالل الضالين ، متةى يعةرف الحةق 

  ألننةا يجةب علينةا أن نرعةةى الةدين ، الةدين علينةا أهةةم مةن األشةخاص ، فةةإذا 

كان الرد على فالن بيحم  حمى الةدين هةذا المخةالف وال مهسةدة راجحةة فة  

فهةةذا يتعةةين الةةرد ، فةةالرد علةةى المخةةالهين مةةن  الةةرد مةةن سةةهك دمةةاء ونحةةوه ،

أصةةول اإلسةةالم وال شةةك فقولةةه إن عليةةه أن يبةةين مةةنه  السةةلف دون التطةةرل 

 للهرل الضالة كالم غير دقيق ولي  بصحيح .

 الس ال :

  يسأل عن آية آل عمران هل ه  ف  الدين أو ف  الدنيا   وه  قوله تعالى 

 : تفرقوا  واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال  

 الجواب : 
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واذكروا نعمأة هللا علأيكم إذ كنأتم أعأداء  أل ، ه  ف  الدنيا لما   ألنه قال : 

ما كان الرجل من األو  مل اآلخر من الخشر  مت لهةان  فةلف بين قلوبكم 

متحابان ، مةا كةان يرضةى الرجةل اللة  فة  المدينةة مةثالً اللة  مةن األو  أو 

يش ويسةكن مكانةه مةا يرضةى لةو يةأت  ويهعلةه الخشر  أن يأتيه واحد من قةر

ربما فعل به وفعل فكان فيه عداوات فيما بينهم ما بينهم ت لف وال تحاب فأمر 

 بأن نعتصم بحبل هللا جميعاً وال نتهرل يعن  ف  الدنيا . هللا جل وعال 

 الس ال  : 

 قال : ذكر ف  الكتاب أن هذه المسألة يعن  المسألة األولى شرع من أجلها

 الجهاد فأرجو توضيح ذلك .

 الجواب :

ال شةك أن النبة  صةةلى هللا عليةه وسةلم إنمةةا جاهةد لتكةون كلمةةة هللا هة  العليةةا 

 وكلمة الذين كهروا ه  السهلى ، وليكون الدين كله هلل جل وعال كما قال : 

  وقاتلوهم حت  ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل  : وف  اآلية األخرى 

يعن  جميعاً وقةال جةل وعةال  ت  ال تكون فتنة ويكون الدين هلل وقاتلوهم ح

 :  يأأا أي أأا الأأذين آمنأأوا أدخلأأوا فأأ  السأألم كافأأة  فالمةةأمور بةةه العبةةاد أن

يخلصوا الدين إذا ما أخلصوا الةدين هلل جةل وعةال فةإنهم يجاهةدون جهةاد كهةر 

شةركون ، كما فعل النب  صلى هللا عليه وسلم من أجل هذه المسألة جوهةد الم

اظستبيحت دما هم وأموالهم ، ومن أجلها تهرل النا  إلى مسلم وكافر فالدماء 

بأ  ش ء أظبيحت   بأجل الكهر دماء المشةركين أظبيحةت ألجةل أنهةم مشةركون 

ألجل أنهم يشةركون مةل هللا جةل وعةال آلهةة أخةرى ، فهةذه المسةألة هة  التة  

 يجاهد من أجلها ألنها أعهم ما يجاهد من أجله .

 الس ال  : 

يقول بالنسبة لقةولكم فة  الجاهليةة بالنسةبة للشمةان مطلةق وتعلةيقكم علةى عةدم 

 دقة القول بجاهلية القرن العشرين .

 الجواب : 
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أنا ما قلت أنه قول غير دقيق ، أنا قلت أنه غلط من أصله ، إال تحمل على 

ً غلط آخر ، الشيخ رحمه  هللا أن معهم النا  اليوم ف  جاهلية   هذا أيضا

تعالى ، الشيخ محمد ف  وقته الذ  الجاهلية فيه أكثر من هذا الشمان قال : 

وال أقول إن أكثر النا  على الشرك وأن النا  ارتدوا إال طائهة كذا وكذا 

وهذا الذ  نعتقده بخالف ما ينقل عن الدعوة ف  بعض األمصار ، أنهم 

 يعتقدون أن من هم خالفهم أنهم مشركون . 

خ , رحمه هللا تعالى : فإنن  لم أكهر إال بما أجمل عليه ، وأكثر ويقول الشي

األمة والحمد هلل لي  كذلك فقوله هنا : أال تحمل على أن معهم النا  اليوم 

ف  جاهلية ، هذا الكالم لي  بصحيح ، قد يكون ف  بعضهم جاهلية لكن 

إيش   معهم النا  ف  جاهلية هذا غير دقيق ألن قوله : ف  جاهلية يعن  

يعن  جاهلية كاملة يعن  الكهر وهذا غلط ألنه لو قال األخ : على أن معهم 

النا  اليوم عندهم خصال من الجاهلية لكان صحيحاً ، أما أن يقال : أنهم ف  

 جاهلية اليوم فهذا التعبير ال يستعمله أهل العلم .

 الس ال : 

كما قال النب   يقال عندما يتعدى اإلمام بالضرب وأخذ المال يصبر عليه

 صلى هللا عليه وسلم ولكن لو م  العرض فهل يصبر عليه أيضاً  

 

 الجواب :

 قوله هنا لو م  العرض هذه  مجملة تحتا  إلى تهصيل يعن  م    

العرض إذا كان بالتعد  على العرض مباشرة فإنه يقاتل المرء دون عرضةه 

أو يتعةةدى عليهةةا  ، يعنةة  أتةةى والةة  مةةن الةةوالة ودخةةل يريةةد أن يأخةةذ شوجتةةك

تقاتةةل دون ذلةةك ، فةةإن قتلةةت دون عرضةةك فأنةةت شةةهيد ، أمةةا مةة  العةةرض 

بمعنى أن يكون هناك مثل ما يكون ف  هذا الشمان مةن اإلعةالم ونحةوه الةذ  

يهسد النساء ويهسد األعراض فهذا ال شك أنةه ال يةدخل ضةمن األول ألن هةذا 

ليةةه أن يتحصةةن بالةةدين ، لةةي  متعينةةاً وال موجهةةاً إلةةى واحةةد بعينةةه ، وإنمةةا ع



 شرح مسائل الجاهلية                                                       
24 

وهةةذا مةةن جةةن  الهةةتن ومةةن جةةن  أنةةواع الةةبالء والمعاصةة  التةة  تنتشةةر فةة  

النا  بأمر الوالة ونحوهم ، وهذا ال يخر  به المرء عن اإلسالم ، فكيف إذاً 

 ال يصبر عليه   فإذاً العبارات المجملة ينتبه أصحابها .

 الس ال  :

الطبعات فيها حذف وشيادة هذه مالحهة جيدة ، يقول نالحه أن بعض 

 ونقص .

 الجواب :

هذا صحيح ، طبعات الكتاب بعضها يشيد وبعضها ينقص ، بعضها فيه 

اختالف ف  بعض األلهاه بل أن بعض الطبعات فيها ذكر قريب من مائة 

مسألة تشيد قليالً ، وبعضها فيها مائة وعشرون مسألة أو تشيد ، فعليه أن 

 ويضيف . يقابل بين ما نقرأ وما عنده

 الس ال  : 

يقول نرجو توضيح ما إذا كان المصر على كهر من العباد الجاهليين والدعاة 

الصالحين واألولياء بعد أن بي ن له األمر وما هو عليه ثم اقر وأصر على ما 

هو عليه ، أو أنه قاتل تحت راية كهر هل تنطبق عليه أحكام الكهار ف  

   اآلخرة ، أم يبقى كمن لم يبين له

 

 الجواب : 

أن من قاتل تحت راية كهرية معتقد صحة ما قاتل ألجله ولو لم يصله  البيان 

 بمهرده ، فإنه إذا مات يشهد عليه بالنار ، كما فعل الصحابة الصديق 

ومن معه مل المرتدين لما أسروا من أسروا ، قال : ما تركوهم حتى  

ن ف  الجنة ، فمن قاتل تحت يشهدوا بأن قتالهم ف  النار ، وأن قتلى المسلمي

راية كهر غير مكره معتقد صحة ما قاتل له ، ولو لم يبين له بمهرده فإنه 

ً ، يشهد عليه بالنار أما إذا خر  معهم وهو لم  يكون كافراً هاهراً وباطنا

 يقاتل ونحو ذلك ، فهذا لي  له هذا الحكم .
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 الس ال  :

ً هذا س ال جيد ، يقول : هل كل المسائل الت  ذكرها الم لف مخرجة  أيضا

 عن الملة  

 الجواب :

ال هذه المسائل اشتملت على ما هو شرك أكبر وما هو كهر وما هو شرك 

أص ر وما هو بدعة وما هو محرم ، اشتملت على هذه األنواع سيأتينا إن 

شاء هللا تعالى كل هذه األنواع ، بعضها مثل التقليد , ف  المسألة الرابعة  

نهم مبن  على أمور أعهمها التقليد ، التقليد على النحو ذاك قال : إن دي

 محرم قد يكون شركاً أكبر إذا كان تقليداً ف  التحليل والتحريم ونحوه . 

إذاً فالمسائل هذه ما تأخذ المسألة تقول : إنها شرك ألنها ذكرها الشيخ ف  

يكون  مسائل الجاهلية ، ال هذه الخصال كان عليها أهل الجاهلية بعضها

 شرك وبعضها لي  كذلك .

 الس ال  :

) هذا س ال الحقيقة كثيراً ما يرد ومل كثرة إيضاحه وبيانه يورد فال أدر  

ً ف   ً ( ، يقول ما رأيك فيمن أو بمن قال ، ) دائما وش سبب إثارته دائما

األسئلة تسألون عن األقوال لكن بمن قال نتركه ( ، ما رأيك بقول أو عن 

إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا خر  على قول من قال : 

 العثمانيين   وكيف نرد عليه  

 الجواب :

الجواب من جهتين ، الجهة األولى أنه كما ذكرت لكم نجد ف  وقت الشيخ لم 

تكن تحت والية العثمانيين بل إن نجداً من سنة مائتين وستين هجرية وه  

ال والية أخر كانت مستقلة  تسلط لم تخضل لوالية ، ال والية العباسيين و

عليها بعض الخوار  من ذلك الوقت وطائهة من أهل اليمن ونحوها يعن  

استقلت لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت وكانوا ف  تهرل ، فلم يجبر 

أهلها ولم يخضعوا لبيعة ، وإنما كانوا مستقلين ، لما ههرت الدولة العثمانية 
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ا ، فما خضعوا تحت الخالفة العثمانية ف  أول كانت نجد ، كل بلد له أميره

ما قامت ألن أول ما قامت كانت على اإلسالم الصحيح بعد ذلك انحرفت ، 

هذه ه  الجهة الثانية ، هذا الذ  أتى الشيخ وهم على هذا النحو ، كل بلد لها 

أمير ما يقرون بطاعة لبن  عثمان ، بخالف األحساء والمنطقة الشرقية 

ن بالوالية للعثمانيين ، والوال  على األحساء ونحوها تحت وه الء يقرو

واليتهم ، كذلك األشراف ونحوهم كان عندهم نوع استقالل ، لكنهم تحت 

الوالية العامة ، أما نجد فكانت مستقلة ، هذا من جهة ، الجهة الثانية أنه ف  

وإلى  وقت الشيخ رحمه هللا تعالى كان العثمانيون يدعون إلى الشرك األكبر

الطرل الصوفية ويحبذون ذلك و ينهقون على القبور وعلى عبادتها ، ينهقون 

عليها األموال ، فمن هذه الجهة لو كانت نجد داخلة تحت الوالية لما كان لهم 

 طاعة ، ألنهم دعوا إلى الشرك وأقروه ف  عهودهم األخيرة . 

كانوا على منه  أما ف  المائتين سنة األولى ، مائتين وخمسين سنة األولى 

ً وما  يعن  كانوا ف  الجملة جيدين , لكن لما كان ف  سنة ألف ومائة تقريبا

بعدها لما كثر الشرك ف  المسلمين هم كانوا ممن ي يدون ذلك تأييداً وينهقون 

عليه ، وقد وجد من أقوال الخلهاء العثمانيين على حسب التسمية الشائعة والة 

رسول صلى هللا عليه ب أدعية فيها است اثة بالبن  عثمان ، وجد منهم من يكت

أو است اثة باألولياء ونحو ذلك ، فالجهة األولى ه  المعتمدة ، الل  وسلم 

 ذكرت لك يعن  الجواب األول والثان  فرع عنه .

 الس ال : 

رسول هللا صلى هللا عليه يقول : هل نقول إن أهل الجاهلية األولين ف  عهد ال

 أنهم على باطل   كانوا يعلمونوسلم 

 الجواب : 

هذا مو بصحيح ، أهل الجاهلية ، كما يقول إمام الدعوة ، لي  كهر من كهر 

منهم عن عناد واستكبار ، بل بعضهم كهر عن تقليد ، تقليد لشكابر  بعضهم 

بل أكثرهم ال يعلمون الحق ف م  كهر ألجل عدم العلم ، قال جل وعال : 
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أنهم على باطل ، لذلك القلة منهم كانوا  فلم يكونوا يعلمون معرضون 

يعلمون ، لكنهم كانوا مستكبرين ، لكن األكثرون كانوا ال يعلمون بي ن لهم 

البيان العام ، أنشل القرآن دعا النب  صلى هللا عليه وسلم النا  فمن صد 

 فهو كافر مشرك .

م على أن ينهعن  وإياكم ، وصلى هللا وسل هللا جل وعال نختم بهذا وأسأل 

 نبينا محمد .

 

 


