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

 قال المإلف ، رحمنا هللا وإياه :

  الرابعة والثالثون :

هاتوا برهانكم إن  أن كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية فؤكذبهم هللا بقوله : 

بلتتم متتن  ستتلم ووهتت    وهتتو  : ثممم بممين الصممواب بقولممه  كنتتتم دتتا  ين 

 . محسن 

 الخامسة والثالثون : 

 . وإذا فعلوا فاحشة  التعبد بكشف العورات ، كقوله : 

 السا سة والثالثون : 

 التعبد بتحريم الحالل ، كما تعبدوا بالشرك .

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :

ريك لمه ، وأشمهد أن الحمد هلل حق حمده ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحمده ال شم

محمد عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وممن اهتمدب بهمداهم 

 إلى يوم الدين .

 أما بعد :

فقد قال إمام هذه الدعوة ، شيخ اإلسالم الشيخ محمد عبد الوهاب ، رحمه هللا 

 رسمول هللا صملى هللا عليمه وسملم تعالى في مسابل الجاهلية التمي امالفهم فيهما 

 لكتابيين واألميين قال :من ا

المسؤلة الرابعة والثالثون : أن كل فرقة تمدعي أنهما الفرقمة الناجيمة ، فؤكمذبهم 

ثمم بمين الصمواب بقولمه : ،   ل هاتوا برهانكم إن كنتم دا  ين  هللا بقوله : 

 بلم من  سلم ووه    وهتو محستن  كمل فرقمة ممن الفمرق التمي تتعبمد هللا

التمي علمى الحمق ، وأن هيرهما علمى الباامل  وان  جل وعمال تمدعي أنهما همي

و الوا  الجنة لها وان النار لغيرها ، وقد بين ذلك جل وعال في قوله :       
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لن ي خل الونة إال مكن كان هو اً  و ندارى تلك  مانيهم  ل هاتوا برهتانكم 

اآليممة فممي سممورة  إن كنتتتم دتتا  ين بلتتم متتن  ستتلم ووهتت    وهتتو محستتن 

وبين أن أولبك يقولون :  أن النار إن مستهم ستمسهم مدة قليلة ، قال  البقرة ،

و الوا لن تمسنا النار غال  ياماً مع و ة  ل اتخذتم عن  هللا  : هللا جل وعال 

وقممال جممل  عهتت اً فلتتن يخلتتد هللا عهتت ل  م تىولتتون علتتم هللا متتا ال تعلمتتون 

   ياماً مع و ات  و الوا لن تمسنا النار إال وعال في آية عمران : 

فهم يزعمون أنهم نماجون وأنهمم همم أهمل الجنمة ، اليهمود يزعممون انهمم أهمل 

الجنة ، والنصارب يزعمون أنهم أهل الجنة ، وما عداهم على ضالل ، وهذا 

معنممى قممول الشمميخ : أن كممل فرقممة تممدعي أنهمما الفرقممة الناجيممة ، حتممى مشممركو 

وأنهمم إنمما اتامذوا اآللهمة وعمال هللا جل العرب يزعمون أنهم أهل القرب من 

والتتذين  ، كممما قممال سممبحانه عممنهم :         هللا جممل وعممال لممالزدالف إلممى 

وبمين أنهمم  اتخذوا متن  ونت   وليتاا متا نعبت هم إال ليىربونتا إلتم هللا  ل تم 

يدعون أنهم علمى ملمه إبمراهيم عليمه السمالم ، وهمذه كلهما دعماوب وهمذه كلهما 

 أماني . 

، ولهمذا قمال ممن هللا جل وعمال إلدعاء ، إنما الحق بموافقة أمر والحق ليس با

ممب ، وذلممك أن  ممب ولكممن الشممؤن أن تاح  قممال مممن السمملف : لمميس الشممؤن أن تاحش

النصارب ادعوا محبتهم هلل جل وعال  وأن معنمى محبمتهم هلل جمل وعمال ، أن 

يحبهم فقال جل وعال في سمورة آل عممران ، وهمي التمي نمزل  هللا جل وعال 

درها لمناسممبة مجمميء وفممد نصممارب نجممران للنبممي صمملى هللا عليممه وسمملم ،  صمم

 ل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا  قال جل وعال في بيان حالهم : 

إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني ، فهم يزعمون أنهمم يحبمون  ويغ ر لكم ذنوبكم 

ء هللا وأحبماءه ،  وهمذه كلهما هللا ، بالتالي فإن هللا يحمبهم كمما قمالوا : نحمن أبنما

إلبامال المدعاوب التمي لميس عليهما  النبي صلى هللا عليمه وسملمدعاوب ، جاء 

هتاتوا  نبيه أن ياااب أولبك أجمعين بقولمه :  هللا جل وعال برهان ، وأمر 

هاتوا برهانكم إن كنتم صمادقين ، هماتوا البرهمان  برهانكم إن كنتم دا  ين 
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لن ي خل الونة إال من كان هو اً  و ندتارى  قالوا : على أنكم في الجنة ، و

  يعنممي قالممت اليهممود : لممن يممدال الجنممة إال اليهممود ، وقالممت النصممارب : لممن

يعنمي أنهما أمماني  تلتك  متانيهم  يدال الجنة إال النصارب ، قال سبحانه :  

وأمنيات ليس عليها برهان واضح ،  وليس لهمم عليهما دليمل ، ثمم أعقمب ذلمك 

يعنمي إن كنمتم صمادقين فمي ،   ل هاتوا برهانكم إن كنتم دا  ين  وله : بق

، ألنمه هللا جمل وعمال هذه المقالة ، فهاتوا البرهان ، والبرهان إنما يكمون ممن 

ونضتتا المتتوا ين الىستت  ليتتوم  هممو الممذد عنممده المموزن القسمما كممما قممال : 

واحمدة ممن  وهمو المذد جمل وعمال جعمل فرقمة الىيامة فتال تللتم ن تي شتي اً 

اليهمود اإلحممدب والسممبعين فرقمة علممى الحممق وكلهمما علمى البااممل ، وهممو الممذد 

جعل فرقة واحدة ممن فمرق النصمارب علمى الحمق وكلهما علمى الباامل ، وهمم 

الممذين تمسممكوا بممما كممان عليممه موسممى عليممه السممالم دون تحريممف ، والممذين 

 تمسكوا بما كان عليه عيسى عليه السالم دون تحريف . 

البرهممان ، إنممما يكممون البرهممان الموافممق عليممه   تتل هتتاتوا برهتتانكم  وقممال : 

، ثم بّين الصواب ، كمما قمال الشميخ ، بمّين هللا جل وعال البرهان الذد يقرره 

البرهان ، بّين البرهان أحقية تلك الفرق بالنجاة من عدم أحقيتها بالنجاة بقولمه 

 :  بلتتم متتن  ستتلم ووهتت  هللا وهتتو محستتن  لممن ينجممو مممن الفممرق يعنممي أنممه

أصحاب الدعاوب ، إنما ينجو ممن أسملم ، بلمى يعنمي سميدال الجنمة ممن أسملم 

وجهه هلل وهو محسن ، من أسملم وجهمه هلل بالتوحيمد ، إسمالم الوجمه هلل معنماه 

، قصمدا  وإرادة  ، والبمما  ، هللا جمل وعممال أنمه يتوجمه بوجهممه وذاتمه وقلبممه إلمى 

م وجهممه هلل ، الممب قلبممه ووجهممه فممي فهممو متوجممه إلممى هللا وحممده ، مممن أسممل

 ، والب هلل وحده ، فهو إنما يعبد هللا وحده . هللا جل وعال توجهه من هير 

 يعني أنه في عمله محسن مصيب قد تابع هذا  وهو محسن  قال :  

 تتل إن كنتتتم تحبتتون هللا فتتاتبعوني يحبتتبكم هللا  الرسممول ، كممما قممال تعممالى : 

 . ويغ ر لكم ذنوبكم 
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ليست المسؤلة أيهما اليهمود وليسمت المسمؤلة أيهما النصمارب بالمدعاوب أنكمم  إذا  

سممتدالون الجنممة ، بممل إنممما الممدعوة تكممون صممحيحة إذا كممان ثممم برهممان عليهمما 

فهاتوا برهمانكم ، والبرهمان أنمه لمن يمدال الجنمة إال ممن أسملم وجهمه هلل وهمو 

همذا البرهمان    فهل اليهمود قمد أقمامواهللا جل وعال محسن ، وهذا برهان من 

، وهل النصارب أقامت هذا البرهان   ال ،  ع ير ابن هللا  ال فإنهم قالوا : 

لم تسلم وجهها هلل ، وإنما ألهت المسيح عليه السالم ، وذلك كما قال في قولمه 

 :  وإذ  ال هللا يا عيسم ابن مريم ا نت  لت للناي اتختذوني و متي إلهتين

يسى اتاذوا وأمه عليهما السمالم  اتامذوهما آلهمة فهم اتاذوا ع من  ون هللا 

بلم من  ستلم ووهت   من دون هللا ، وهذه كلها مناقضة لقوله هذا البرهان : 

   . 

فتقممرر أن أهممل الجاهليممة مممن اصممالهم أنهممم يتمنممون أن يكونمموا هممم النمماجين 

 ويدعون أنهم أهل النجاة ، وأنهم أهل الالوب ممن النمار ، وأنهمم أهمل الجنمة

كما ادعاه اليهود وكما ادعته النصارب وكما ادعى ذلك مشركو العرب  وكل 

من ادعى دعوة إنما هي من األماني من هذه األمة ليس له عليهما برهمان ممن 

كتاب هللا أو من سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، بزعمه أنه ناٍج ومن عداه 

بهة أهمل الجاهليمة فمي هير ناٍج ، فإنه قد شابه أولبك  ولهذا الالوب من مشا

عي الممرء دعمموة بالنجماة إال بعمد أن يحكممم همذا البرهمان الممذد  مدي ذلمك ، أن ال ي 

يعنمي بالتوحيمد وهمو محسمن  بلم من  ستلم ووهت     ذكره هللا في قوله : 

، فهذا برهمان النجماة ممن أالمب  النبي صلى هللا عليه وسلمفي عمله بمتابعة 

، فهممذا هممو  النبممي صمملى هللا عليممه وسمملمنة قلبممه وأالممب وجهممه هلل واتبممع سمم

 الناجي ومن عداه فانه متوعد بغير النجاة . 

ولهممذا قممال جممل وعممال فممي آيممات التعليممل بالممق الممموت والحيمماة ، قممال سممبحانه 

التذ  خلتتل المتتوت والحيتتاة ليبلتتوكم  يكتتم  وتعمالى مممثال  فممي سممورة تبممارك : 

ممل ، وقمد جماء تفسميره عمن فالناس مالقون لالبتالء بحسن الع  حسن عمال 

الفضيل بمن عيماو وعمن هيمره أن إحسمان العممل بمؤن يكمون االصما  صموابا   
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وقال هيره : إن إحسان العمل بمتابعة السنة ، وهذا كله صحيح ، فمإن العممل 

 ال يقبله هللا حتى يكون االصا  وحتى يكون وفق السنة . 

وإمما بسممعة أو بقصمد وأما إذا كان ليس بامالب كمان مشمركا  فيمه إمما بريماء 

لغير هللا ،  فهذا باال مردود على صاحبه ، كما جاء في صحيح مسلم ، ممن 

قال : قال هللا تعالى أنا أهنى  النبي صلى هللا عليه وسلمحديث أبي هريرة أن 

الشركاء عن الشرك من عمل عمال  أشمرك فيمه معمي هيمرد تركمه وشمركه   

قمال :   ممن عممل عممال  لميس  وسملم النبي صلى هللا عليهوجاء في السنة عن 

 عليه أمرنا فهو رد   ، رواه مسلم وهيره ، وفي الرواية المتفق عليها . 

يعني أن البرهان المذكور الذد هو برهان النجاة المذد وعمد أصمحابه بالنجماة 

هو ما جمع فيه صاحبه االعتقاد الصحيح واالتباع ، وهذا هو في الحقيقة همو 

دة أن ال إله إال هللا وأن محمدا  رسمول هللا ، فمإن ممدلول مدلول الشهادتين شها

شهادة أن ال إله إال هللا أن يالب المرء بقلبه وتوجهه هلل وحده دون ما سمواه 

رسول هللا صلى هللا عليمه ، ومدلول الشهادة بؤن محمدا  رسول هللا ، أن يحكم 

 وأن يااع وأن ال يعبد هللا إال بما شرع .  وسلم 

إلى هذا التقرير وتؤملمت مما دامل فمي همذه األممة ممن مشمابهة أهمل إذا نظرت 

الجاهلية ، وجدت أن همذه األممة وقمد افترقمت علمى ثمالث وسمبعين فرقمة أنهما 

كما أابر النبي عليه الصالة والسالم كلها في النار إال واحدة ، من هي   قال 

ابي   :   هي الجماعة   وقال :   هي ما كمان علمى مثمل مما أنما عليمه وأصمح

وقال في رواية ثالثة :   وهي ما كان على مثل ما أنما عليمه اليموم وأصمحابي 

  ، وهذا يحدد أن الفرقة الناجية ، يعني الموعودة بؤنها ناجيمة ممن عمذاب هللا 

من حيث هي فرقة ال من حيث اصوب كل فرٍد من أفرادها ، فإنها هي من 

وأصممحابه  ليممه وسمملم رسممول هللا صمملى هللا عكانممت علممى مثممل ممما كممان عليممه 

رضوان هللا عليهم ، أما هيرهم فإنهم من الفرق الضالة االثنتين وسبعين فهمم 

متوعدون بعدم النجاة ، متوعدون بالنار ،       كلها فمي النمار إال واحمدة   ، 

فإذا صارت الدعاوب التمي تقموم بمين همذه الفمرق وإنمما همي مشمابهة لمدعاوب 
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بقتممل الصممحابة ،  هللا جممل وعممال بمموا إلممى اليهممود والنصممارب ، الامموارج تقر

وبقتال الصحابة وهم يدعون أنهم بذلك يتقربون إلى هللا ، وأنهمم همم النماجون 

، وأن الصحابة الذين قماتلوهم أنهمم فمي النمار ، وكمانوا أعنمي الصمحابة كمانوا 

يحقر أحدهم عمله مع عمل الرجل من الاوارج ، ومع ذلك فإنهم كاذبون في 

أن الاموارج كمالبا أهملش النمار  النبي صلى هللا عليه وسملمأابر دعواهم ، بل 

 مع عظم دعاويهم وتقربهم إلى هللا تعالى . 

مثل ما حصل من اليهود ومثل ما حصل ممن النصمارب ، فمإنهم يمدعون أنهمم 

أبناء هللا وأحباإه ، وأنهمم ممن أهمل الجنمة وأنهمم ليسموا ممن أهمل النمار ، وممع 

الفمرق جميعمما  المرجبمة تمرب أنهمما علمى الصممواب  ذلمك المدعوب كاذبممة وكمذلك 

وأن هيرها على باامل ، كمذلك المعتزلمة تمرب أنهما همي الفرقمة الناجيمة وممن 

عداها فؤنه من أهل النمار ويحكممون علمى النماس بالنمار يموم القياممة وأمما فمي 

الدنيا فيقولون هم في منزلة بين المنزلتين ، أعني المنتسبين إلى القبلة عندهم 

 ل فرقة تدعي أنها الناجية فهل العبرة بهذه الدعوب أم العبرة باالتباع   ، وك

هممذه مسمممؤلة عظيممممة ال شمممك  ألن كمممل متعبمممد هلل ممممن جميمممع الفمممرق والفبمممات 

والاوابمف كمل يريمد وصممال  بماهلل جمل وعمال ، كممل يريمد وصمال بالجنمة ، كممال 

علمى يريد أن يكون من أهل الجنة ، لكمن همل ادعماإهم ذلمك علمى صمواب أم 

 ااؤ   

 تل هتاتوا  البد من برهان ، وهللا جل وعال أقمام البرهمان فمي كتابمه بقولمه : 

يعنمي ممن  برهانكم إن كنتم دا  ين بلم متن  ستلم ووهت    وهتو محستن 

كان من أهل التوحيد وأهل االتباع ، وهذه قاعمدة عظيممة تمريح قلمب الممإمن 

ابف ، وفي نفسمه إذا علمم في اضم الاالفات واألشكال بين الفرق وبين الاو

وأالمب  النبي صلى هللا عليمه وسملماريقه وأنه تحرب الحق الذد كان عليه 

في قصده ، وترك المتشابهات التي ربمما يكمون ممع الوقموع فيهما الوقموع فمي 

الحرام ، فإنه بذلك يامبن على دينه وهللا جل وعال بّين أن الفرقة الناجية من 

الجماعة ، وهم ممن كمان علمى مثمل مما كمان عليمه كان ، أن الفرقة الناجية هم 
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وأصمحابه ، وال شمك أن همذه مسمؤلة عظيممة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هللا جمل جدا  ، إذا نظرت كل الفبات التي قامت ، الصوفية يدعون أنهم أقمرب 

، أو أنهممم هممم أهممل محبممة هللا ، هممل هممم مصمميبون فممي دعممواهم  ال ألن وعممال 

 يهم يدل على أنهم مبتدعون في دين هللا . تحكيم السنة عل

إذا نظمرت إلممى أهمل الكممالم ونحمموهم فمإنهم يممدعون أنهمم منزهممون هلل ، وأنهممم 

بهذا التنزيه هلل بنفي الصفات أنهم يقربون بذلك إلمى هللا وينزهمون هللا عمما ال 

يليق به ، وهم كاذبون في دعواهم ولو ادعوا ذلك فليست المسؤلة بالمدعوب ، 

بالبرهان والبرهان هو التوحيد واالتباع ، واذ هذا في جميع ما ظهر  بل هي

في هذه األمة من الفرق والفبات فكما قال الشيخ هنا : أن كمل فرقمة ممن فمرق 

 تل هتاتوا برهتانكم إن  أهل الجاهلية تدعي أنها الناجيمة فؤكمذبهم هللا بقولمه : 

ووه    وهو محسن بلم من  سلم  وبّين الصواب بقوله :  كنتم دا  ين 

 . 

فياله من بيان ما أوضحه ويالها من مسؤلة ما أعظمها ويالهما ممن قضمية ذات 

اار وذات شؤن عظيم فاوبى لمن أاذ بها بحزم وجد ، فإن المسؤلة عظيمة 

، المسؤلة ليست باألهواء واألقوال وإنما هي باالتبماع ،ولمو امالف الممرء ممن 

تبماع  المدين الواضمح  البمّين  المذد كمان امالف ، لكمن المسمؤلة همي بمسمؤلة اال

وأصحابه من الذد يوصمل إلمى همذا البرهمان  النبي صلى هللا عليه وسلمعليه 

  الذد يوصل إلى هذا البرهان هم أهل العلم الحق ، ألنهم هم الذين يعرفمون 

هممذا البرهممان والممدليل وكيممف يحكمونممه ، ولهممذا نقممول : إن الشمميخ رحمممه هللا 

مثوبة ، قمد بمّين همذا بيانما  واضمحا  ،  وإذا تؤملمت وجمدت أن  تعالى وأجزل له

البلوب بهذا عاممة ، فكمل أحمد يمدعى أنمه مصميب وأن هيمره مااما أنمه نماٍج 

وهيممره لمميس بنمماج ، بممل هممو كممذا وكممذا ، وهممذه كلهمما دعمماوب ، والبرهممان هممو 

 الحكم ، وهللا المستعان .

 وإذا فعلتوا فاحشتة  : الاامسة والثالثون : التعبمد بكشمف العمورات كقولمه 

اليهود والنصارب ال أعلم أنهم كانوا يتعبمدون بكشمف العمورات ، وإنمما المذد 
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كان يتعبد بكشف العورات هم مشركو العرب من أهل مكة ، فكانوا يجبمرون 

العممرب الممذين يحجممون أن ال يممدالوا الحممرم بثيممابهم التممي لبسمموها فممي الحممل ، 

حممل عنممد أول الحممرم ويعامميهم أهممل مكممة فيالعممون ثيممابهم التممي لبسمموها فممي ال

ثياب ااصة بالحرم ، فربما ضاقت الثيماب يعنمي عمددا  ولمم تكفمي عمدد المذين 

يقدمون من الحل فبقي بعو القادمين إلى مكة إما بحجاج أو هير ذلك ، بقوا 

عممراة ، فياوفممون بالبيممت فممي الحمم  عممراة كممما قالممت شمماعرتهم : اليمموم يبممدوا 

 فما بدا منه فال أحله                  بعضه أو كله          

 إلى آاره . 

فهم يقولون : ال يااف بالبيمت بثيماب الحمل ، وهمذا تعبمد ممنهم  حتمى ولمو آل 

األمر إلى أن تاوف المرأة عارية ، أو أن ياوف الرجل عاريا  ، فتعبدوا هللا  

 ل وعال هللا جبكشفهم للعورات ، هذا تقرير حالهم ، وهم الذين نزل فيهم قول 

 :  وإذا فعلوا فاحشة  الوا إنتا ووت نا عليهتا ءباانتا وهللا امرنتا   بهتا  قمال

 ل إن هللا ال يأمر بال حشاا  تىولون علم هللا ما ال تعلمون  ل  جل وعال : 

ولهذا أمر في اآلية قبلها   مر ربي بالىس  و  يموا وووهكم عن  كل مسو  

يتا بنتي ء م ختذوا  ينتتكم عنت  كتل  ولمه :  بقوله ، بل أمر في اآلية بعمدها بق

 .  مسو  

وأجمممع العلممماء بالتفسممير علممى أن الزينممة فممي هممذه اآليممة هممي سممتر العممورة  

بمؤن تسمتر العمورات وأن  هللا جل وعمال وأولبك تعبدوا بكشف العورات فؤمر 

وإذا فعلتتوا فاحشتتة  تتالوا ووتت نا عليتت   أولبممك كممانوا علممى فاحشممة ، فقممال : 

وهممذا يممدال فممي جممنس الفممواح  الموبقممات وهممي ،  هللا  مرنتتا بهتتا ءباانتتا و

بممه كممانوا يتعبممدون  هللا جممل وعممال الفعممالت العظيمممات الماالفممات لممما أمممر 

بفعمل تلمك الفمواح  التمي منهما كشمف العمورات  هللا جل وعال ويتقربون إلى 

هذه الاصلة من اصال أهل الجاهلية ، العجب أنها سرت في هذه األمة عنمد 

بمالفواح   تعبمدوا هللا جمل وعمال لصوفية أكثر ما يكون ، وهمو أنهمم تعبمدوا ا

بكشممف العممورات  فتجممد أن هللا جممل وعممال بالموبقممات ، تعبممدوا هللا جممل وعممال 
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اابفة منهم ربما كشف عورته لمريده ، وربمما نمام والعيماذ بماهلل ممع مريمده ، 

شممف لممه المممرأة يزعمممون أن فممي هممذا تربيممة لممه وإصممالحا  لممه ، ومممنهم مممن تك

عورتها ثقة به والقصب في هذا تاول ، لكن هذه ليست ااصة بمالزمن ممن 

 قرون ولكنها موجودة إلى اليوم . 

فقد كان أحد المريدين ألحد األشياخ ، ألحد أشياخ الصموفية بالمدينمة  المدينمة 

المنورة ،كمان أحمد المريمدين ألحمد األشمياخ قمد بمالذ وعظمم ذلمك الشميخ المذد 

يعني الذد هو مريد له تلميذ له ، مربيا  له ، حتى تزوج ذلك الفتمى ، يريده ، 

قمال فممؤمره شممياه أن يسممافر إلممى مكممان فيقمول ، هممو كممما حممدثني بعممو البممة 

العلم في المدينة وقد ترك الصوفية بهذه المناسبة ، فيقول : لما أمرني بذلك ، 

م ثممم شممككت بعممو الشمميء فتغافلممت مممدة مممن الممزمن ، يعنممي سمماعات فممي يممو

دالت على الشيخ ، فإذا هو قد استدعى زوجتمي وهمو معهما فمي حماٍل سميا ، 

فيقول : فؤاذتني الغيرة وتكلمت عليه ، فقال : يما فمالن أتشمك فمّي   إنمما همذا 

إلصممالحها ، يعنممي أنممه يفعممل هممذه الفاحشممة يتعبممد هللا ، يقممول : أنمما أصمملحها ، 

 وهذا كثير . 

ماالاة المردان ومن ماالاة النساء  ومن  ولهذا تجد عندهم والعياذ باهلل من

قبول رقب النساء ، والتعبد بذلك الشيء الكثير ، وإذا نظرت إلى موالدهم ، 

الموالمممد التمممي تقمممام فمممي العمممالم اإلسمممالمي ممممن قمممديم فتجمممد أن رقمممب النسممماء 

واالاتالا وحصول الموبقات في المواسم التي يزعمون أنها مواسم عبمادات 

يممر ، ومممن رأب كتمماب خ المممدال ح البممن الحمماج وإنكمماره مممن ذلممك الشمميء الكث

عليهم وجد من ذلك شيبا  مما يشميب لمه شمعر الغمراب ، ولهمذا أكثمر ممن تمؤثر 

بؤهل الجاهلية ، وسرت فيه هذه الاصملة ممن اصمال أهمل الجاهليمة فمي همذه 

بممالفواح  ،  هللا جممل وعممال األمممة ، أصممحاب الاممرق الصمموفية الممذين تعبممدوا 

بكشمممف العمممورة ، تعبمممدوا بممماهلل والعيممماذ بممماهلل بماالامممة النسممماء ،  تعبمممدوا هللا

هللا ، بمؤنواع ممن الموبقمات ، نسمؤل هللا جمل وعمال بماالاة الممردان ، تعبمدوا 

 السالمة والعافية . جل وعال 
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وهذا قد يؤتي على بعو النفوس ولو لم يكن من الصوفية ، يؤتي على بعمو 

موبقات أو فمي بعمو الموبقمات زعمما  النفوس أنه يتساهل في بعو وسابل ال

منه أن في ذلك إصالح ، وهذا كله من التؤثر بتلبيس الشياان على النفوس ، 

والواجب على المإمن أن يكون قويا  مع نفسه وأن ال يكون مهممال  ، فوسمابل 

الفممواح  كلهمما محرمممة ، وسممابل الفممواح  كلهمما محرمممة  واألعظممم ربممما أن 

عو مشايخ بعو األمصار في هذا الزمن أنه يجموز يتعبد بذلك ، كما أفتى ب

للرجممل أن يممرب النسمماء فممي األجهممزة الماتلفممة فممي وسممابل اإلعممالم الماتلفممة 

المسموع ، المابوعة أو المربية ، يعني المجالت أو التلفزيمون أو األفمالم أو 

فهمو يمإجر  هللا جل وعمال نحو ذلك ، يقول : إذا كان قصده التعجب من الق 

هممذا ال تعجبممون فقممد سممرب فممي هممذه األمممة وأفتممى بممه مممن أفتممى وقممد بممذلك ، و

االعت على هذه الفتاوب ، وهي موجودة ، مدونة  وهذا ال شك أنمه مصمداق 

بقولمه :   لتتمبعن سمنن ممن  النبي صلى هللا عليه وسلم، أنه يتمثل ما أابر به 

 كان قبلكم   .

هممذه األمممة حتممى فلمميس ثممم مممن اصمملة عنممد أهممل الجاهليممة إال وقممد دالممت فممي 

األشياء التي كان ينفر منها ذو الفارة السليمة ، ينفر منها المإمن ، تجد أنهما 

،  للجميع الهداية والسداد هللا جل وعال دالت من مثل الكالم المإذد ، نسؤل 

. 

السادسة والثالثون : التعبد بتحريم الحالل ، كما تاعبد بالشرك ، التعبد بتحريم 

بتحمريم الشمرك ، اليهمود والنصمارب حرمموا  هللا جمل وعمال الحالل كما تاعبد 

لهم وكمان تحمريمهم لمذلك ابتمداع  هللا جل وعال على أنفسهم أشياء ، قد أحلها 

 ورهبانيتتة ابتتت عوها متتا كتبناهتتا علتتيهم إال ابتممدعوه كممما قممال جممل وعممال : 

 بتحمريم هللا جمل وعمالتعبمدوا  ابتغاا مرضاة هللا فمتا رعوهتا حتل رعايتهتا 

بتحليممل أيضمما  أنممواع مممن الحممرام  هللا جممل وعممالأنممواع مممن الحممالل ، وتعبممدوا 

بتحمريم أنمواع ممن الايبمات علميهم ، ألنهمم فعلموا ذلمك هللا جل وعمال وعاقبهم 

  فبللم من الذين ها وا حرمنا عليهم  يباٍت  حلت لهم  كما قال سبحانه:
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 يم الحالل عليهم بؤن على تلك األفعال التي هي تحر هللا جل وعال وعاقبهم 

حرم عليهم أشياء ، إما تحريم كوني أو تحريم شرعي ، أما التحريم الشرعي 

فقد جاء عيسى عليه السمالم ليحمل لهمم بعمو مما حمرم علميهم ، كمما جماء فمي 

و حتل لكتم بعتل التذ  حترم علتيكم وو تتكم ب يتة  سورة عمران في قوله : 

لنصمارب وكمذلك مشمركو العمرب فماليهود وا من ربكم فتاتىوا هللا و  يعتون 

حرموا على أنفسهم أنواعا  من الحالل والايبات ، وهذا التحريم ليس ألنمه ال 

ولهممذا قممال الشمميخ هنمما :   هللا جممل وعممال يمموافقهم ، ولكممن يتقربممون بممذلك إلممى 

التعبد بتحريم الحالل ، فإنه يحرم الحمالل ويعتقمد أنمه يتقمرب إلمى هللا بتحمريم 

ا  ومن حرم حالال  كان كمن أحمل حرامما  والجميمع كفمر ذلك ، ومن حلل حرام

إذا كممان الممدليل علممى إباحتممه  هللا جممل وعممال ، فلمميس ألحممد أن يحممرم ممما أحلممه 

واضحا  ، ولميس ألحمد أن يحمل مما حمرم هللا إذا كمان دليمل تحريممه واضمحا  ، 

فمن أحل حراما  مجمعا  على تحريمه فهو كافر  ومن حرم حالال  مجمعا  على 

 يله فهو كافر . تحل

وهذا قد سرب في هذه األمة ، وال شك في أنحاء شتى وأكثرهم المذين تمؤثروا 

بالنصارب وأصل ذلمك أن النصمارب كانمت لهمم أديمرة ، وكانمت همذه األديمرة 

في الشام وفي العراق ، وكانوا في أديرتهم يحرمون على أنفسمهم أنواعما  ممن 

هللا كمما يزعممون ، فمدالهم بعمو الايبات ألنها ال تناسب الاليب ممن عبماد 

المنتسكة ممن المسملمين ، وأامذوا ياتلامون بهمم ، وذلمك ال ألجمل التمؤثر بهمم 

ولكن ألجل أن همذه األديمرة قابممة امارج البلمد ، يعنمي امارج بغمداد ، امارج 

الكوفممة ، اممارج دمشممق ونحممو ذلممك ، وهممي أديممرة منعزلممة فيتعبممد النصممراني  

ه االيمما  ، حتممى تممؤثر اابفممة مممن المنتسممبين إلممى بعبادتممه ويتعبممد المسمملم بعبادتمم

اإلسالم ، يعني اابفة من المسلمين ممن االاوا النصمارب ، تمؤثروا بهمم فمي 

تلممك األديممرة ، كممما أوضممح ذلممك مفصممال  أو بجممالء ، الشابوشممتي فممي كتابممه       

 خ الديارات ح . 
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حرمموا  المقصود أنهمم أوضمحوا أنهمم تمؤثروا بهمم ودامل التمؤثر بهمم فمي أنهمم

، فممنهم ممن حمرم علمى نفسمه ، فممنهم هللا جمل وعمال على أنفسهم حالال  أحله 

مممن حممرم مالقمما  ، يعنممي علممى نفسممه مالقمما  ، متعبممدا  بممذلك ، ال ألجممل عممدم 

مناسبته له  متعبدا  بهذا القيد ، حرم أنواع من الايبات ، فحرموا على أنفسهم 

سممون اللبماس الاشممن  وحرمموا ممما مما أبماح هللا مممن اللبماس اللممين ، وأامذوا يلب

لهمم ممن شمرب المماء البمارد ، وقمالوا : همذا ممن النعميم ،  هللا جمل وعمال أحل 

فشممربوا الممماء الممذد ربممما ال يشممرب مممن الكممدورة ونحممو ذلممك  حرممموا علممى 

أنفسهم أنواع من المآكل ، حرموا على أنفسهم الزواج ، فلم يتزوج كثيمر ممن 

 جل وعال ، يتعبدون بذلك .  المتصوفة انقااعا  والوا  هلل

وال شك أن هذا كله ممن تمؤثر ألولبمك ، فالتعبمد بتحمريم الحمالل همذا كمان ممن 

اصال أهل الجاهلية ، وصار في هذه األمة وأكثر من يوصف به المتصموفة 

والشيخ ، رحمه هللا ، يركز كثيرا  علمى اصمال أهمل الجاهليمة التمي يراهما قمد 

ين ، يركز على ذلك وكؤنه تؤمل حياتهم حياة سرت فيما حوله في حياة المسلم

المسلمين في وقته واستارج من األدلة ما يبين حكم تلمك األحموال ، ثمم جممع 

هذه الرسالة ، رسمالة خ مسمابل الجاهليمة ح ألنهما تجممع النهمي عمن همذا كلمه ، 

تجمع النهي عن كل التصرفات التي كمان أولبمك عليمه ، ولمو تؤممل المتمؤملون 

شابهة المسلم ألهل الجاهلية أنه عار عليه كيف وقد االف النبمي لوجدوا أن م

عليه الصالة والسالم أهل الجاهلية   كيف يشابه أهمل الجاهليمة وهمو يعلمم أن 

قممد اممالف أهممل الجاهليممة   فممال شممك أن هممذا فيممه  النبممي صمملى هللا عليممه وسمملم

 تناقو ظاهر .

هللا جمل بلة وأسمؤل نكتفي بهذا القمدر ممن المسمابل ، ونجيمب علمى بعمو األسم

 أن يكتب لنا وإياكم الحياة الايبة والااتمة الحسنة ، وصلى هللا وسلم وعال 

 على نبينا محمد .

 األس لة
 السإال : 
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يسؤل يقول : ما رأيكم في كتاب خ شرح متن الورقات ح لإلمام جالل الدين 

...  المحلي الشافعي   المتوفى سنة أربع وستين وثمانمابة ، تحقيق وتعليق

 إلى آاره   

 الجواب : 

هذا الشرح أوال  خ شرح متن الورقات ح للمحلي ، هذا مما اعتمده العلماء في 

شرح الورقات ، وذلك ألسباب منها أنه ، أعني المحلي أصولي   ومنها أن 

هذا الشرح سهل وواضح ، لكن هذا الشارح أشعرد ودال في شرحه ألفاظ 

عو المواضع : فيالق هللا عند ذلك ، من عبارات الشاعرة ، كقوله في ب

وهذا من قول منكرة األسباب ، ونحوه في بعو التعريفات دال عليه في 

تعريف الكالم ونحوه ، دالت عليه عقابد األشاعرة ، وهنا نتبين وهذا هو 

السإال جاء فيه أن شرح متن الورقات لإلمام جالل الدين المحلي الشافعي ، 

ا علماءنا إال فيمن كان إماما  يقتدد به في الاير وهو وكلمة اإلمام لم يستعمله

من حسنت عقيدته ، وصار ممن يقتدد به في العقيدة ، وأما هيرهم فإنه ال 

يالق عليه إمام ، يالق عليه العالمة الشيخ مثال  لو قال للعالمة جالل الدين 

حلي المحلي أو للشيخ جالل الدين المحلي أو للشيخ للمحقق جالل الدين الم

فهذه كلها من العبارات السابغة ، أما لفظ إمام فإن علماءنا ال يالقون على 

أمثال المبتدعة من أمثال الغزالي ، ما يقال : اإلمام الغزالي وال اإلمام 

الرازد وال اإلمام اآلمدد وال اإلمام ابن عقيل وال نحو ذلك ممن كانوا 

ك عنهم العبارات كثيرة ينشرون هذا ، ينشرون مذاهب المبتدعة أو كثر ذل

 العالمة الحافظ ونحو ذلك .

 السإال : 

يقول نرجو أن يكون ابتداء  من الدرس القادم أن تبتدئ بالمسؤلة األولى فيما 

 بعدها ألنها مسابل يحتاجها جميع الناس وااصة الشباب .

 الجواب : 
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 هذه المسابل التي سبقت ، سبق لي أن تكلمت عليها وهي موجودة مسجلة ،

لكنها لم تنشر ، فإن تيسر راجعناها في الشريا إن شاء هللا ، وربما تنشر ، 

 فنكتفي عن إعادتها .

 السإال : 

أعوذ باهلل هذا أحد األاوة الحاضرين يقول : بل وأعرف ، يعني يعرف هو 

من حوادث وجود الفاحشة عند الصوفية أن الناس يرسلون زوجاتهم إلى 

بعين يوما  وهو ماتٍل بها ، يعني مدة نفاس بعو األولياء فتجلس عنده أر

 وإال   ليس معه أحد فتحدث الفواح  والجرابم .

 الجواب :

نسؤل هللا العافية ، هم يرون أن تاهير ، هالة الصوفية ال يمكن أن ينسب 

إليهم ، وأبرأ إلى هللا أنا ما شهدت هذا وال سمعته ، لكن ينسب إليهم فيما 

صحيحا  مع أن عندهم عظابم كثيرة ، لكن ينسب  يقال ، ونرجو أن ال يكون

إليهم أن الرجل إذا تزوج فال يمكن أن يبيت مع امرأته قبل أن يبيت معها 

شياه ، وهذه البيتوتة عندهم ليست بيتوتة وقاع ونكاح ، ولكن بيتوتة 

 فيوضات ، يفيضها الشيخ على المرأة ، نسؤل هللا العافية والسالمة .

 السإال :

 ح هو الفاسد من األحكام السبعة على القول الصحيح  هل الصحي

 الجواب : 

 هذه سبق ذكرها من قبل .

 السإال : 

 هل صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم تكون مكفرة لكبابر الذنوب  

 الجواب : 

ال ، صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، بمجردها لم تذكر في تكفير 

نواع ، كما يقول العلماء : عشر، أنواع الذنوب ، بل الذد يكفر الذنوب أ

 المكفرات 
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، وليس في هللا جل وعال عشر ، ثالثة من العبد وثالثة من هيره وأربعة من 

هذه العشرة الصحبة ، بل إنه يحصل من بعو الصحابة كبابر ، كما حصل 

من بعضهم شرب الامر ، وكما حصل من بعضهم الزنا ، ونحو ذلك ، لكن 

يل ، فالصحبة ال تكفر الذنوب ، أهل بدر باصوصهم هذا في أفراد قل

به عنهم وهفر هللا لهم به كما ثبت في  هللا جل وعال شهودهم لبدر كفر 

قال في حديث علي المعروف حديث   النبي صلى هللا عليه وسلمالصحيح أن 

حااب ابن أبي بلتعة :   إن هللا االع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شبتم فقد 

م   ، مع أن كثيرا  من أهل العلم يقولون : إن المغفرة هنا لصغابر هفرت لك

الذنوب ألن أهل بدر وفقوا أن ال يعملون كبيرة ، لكن هذا فيه نظر ، 

 والصحبة بمجردها ليست من كبابر الذنوب . 

 النبي صلى هللا عليه وسلمومما يدل على ذلك أن ورود الناس على حوو 

رد عليه من سلم من المحدثات ، ويرد عليه ناس في عرصات القيامة ، إنما ي

يقربون منه ، ثم يااتلجون كما قال عليه الصالة والسالم :   يرد ناس علّي 

الحوو ثم ياتلجون دوني ، فؤقول أد ربي أصحابي  أصحابي  فيقول : 

إنك ال تدرد ما أحدثوا بعدك   ، قال أهل العلم : من أسباب عدم ورود 

رء مصرا  على كبيرة من كبابر الذنوب ، وهذا ليس الحوو أن يموت الم

معناه أن يشهد على معين من الصحابة بؤنه مرتكب لكبيرة من كبابر الذنوب 

ونحو ذلك ، ال ولكن هذا من حيث التؤصيل الصحبة ال تكفر الذنب هذا ما 

له شفاعات ، أنواع من الشفاعة  النبي صلى هللا عليه وسلمأعلم وهللا أعلم ، 

 ا شفاعته في أهل الكبابر من أمته .ومنه

 السإال : 

ما صحة نسبة هذه الكتب إلى الشيخ اإلمام سليمان بن عبد هللا بن محمد بن 

عبد الوهاب رحمه هللا ، األول : خ توضيح توحيد الاالق في جواب أهل 

العراق ح  ، خ وإعالم أولي اللباب باريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ح 

 اشية على متن المقنع ح  الثاني : خ ح
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 الجواب :  

أما الحاشية على متن المقنع فهذه لم توجد منسوبة إلى الشيخ سليمان بن عبمد 

هللا رحممممه هللا ، وإنمممما وجمممدت باامممه وهمممو ممممن ذود الاممما الجميمممل جمممدا  

المعروف ، وااه ال يشمبه هيمره ممن الااموا فمي زمنمه وال مممن أتمى بعمد 

 زمنه من أهل نجد . 

إن هذه الحاشية هو الذد جمعها استظهارا  ألنها وجدت بااه  وهمي  فقالوا :

مجموعة من الكتب الماتلفة ، ولمذلك شماع عنمد العلمماء ، علمماء المدعوة ممن 

قديم أن هذه الحاشية جمعها الشيخ سليمان رحمه هللا تعالى لنفسه ، ولهذا تجد 

فممي هممام   أن فيهمما تممارة يكتممب الحاشممية علممى الكلمممة وتممارة يكتممب الحاشممية

الصفحة ، ويفرق بينهما في المابوع بقوله : علمى قولمه : يعنمي علمى الكلممة 

على قوله الزكاة ، يكتب كلممة تفسمير لهما أو حاشمية أو ضمابا أو تعريمف أو 

 نحو ذلك ، وتارة يضع الحاشية ويكون تمييزها بقوله : قوله كذا ثم يفصل . 

مإلفاته ، الشيخ سليمان بن  أما كتاب خ توضيح توحيد الاالق ح فهو ليس من

عبد هللا ، وإن كان موضوعا    ولو كان موضوعا  االسم عليه في الابعتمين ، 

الابعة القديمة في نحو سنة ألف وثالثمابة وتسعة عشر هجريمة وفمي الابعمة 

الجديممدة التممي جممددت  وذلممك ألمممور كثيممرة منهمما أن فيممه ، أن فممي هممذا الكتمماب 

سمر بسمم هللا المرحمن المرحيم ،  دامل فيهما فمي نزعة صوفية ، وذلك حينمما ف

أنواع من إشارات الصوفية ، يقول : الباء نقات بواحدة ،  ممن تحتهما إشمارة 

إلى توحيد هللا  والسمين شمررت بمثالث ، كمذا يقمول : إشمارة إلمى إبامال قمول 

المثلثمممة ، والمممميم أديمممرت لاوابمممف التوحيمممد بالقلمممب ، ونحمممو ذلمممك ممممن كمممالم 

 هم ، التي تجدها في مثل كتاب خ روح المعاني ح وهيره . الصوفية وإشارات

ومما يدل أيضا  أن الشيخ سمليمان بعيمدا  كمل البعمد عمن المعرفمة بهمذه األشمياء 

وأن إقرارها بالكالم فضال  أن يدونها فمي كتماب يجيمب بمه عمن اريقمة الشميخ 

قد حضر محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا ، ثم أيضا  فيه في أثنابه أنه قال : و

في هذه السنة اإلمام عبد العزيز وفعل كذا وكمذا ، ووقمت اإلممام عبمد العزيمز 
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بن محمد بن سعود رحمهم هللا في وقته لم يكن الشيخ سليمان كبيمرا  ممن أهمل 

التؤليف ، ألنه توفي سنة ثمانية عشر ومابتين وألف والشيخ سمليمان فمي ذلمك 

لتؤليف بعد وهمذا ممن المدالبل كان ابن نحو من سبعة عشر عاما  ، ما عرف با

ألنممه ممما أدرك هممذا الممزمن إدراكمما  بينمما  ، وهممذا مممن الممدالبل علممى باممالن هممذا 

 الكالم ، وهناك أدلة أارب . 

المقصود أن الكتاب ليس للشيخ سليمان رحمه هللا ، فيه كالم أيضما  باامل فمي 

 التوحيد ، فيه كالم ال يوافق كالم أبمة الدعوة رحمهم هللا .

 ي بهذا القدر ونستودعكم هللا ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد .نكتف
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