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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 معحاداهمم الحدين الحان انهسحبوا : الحادية والثالثون 

 .إليه غاية العداوة ، ومحبهمم دين الكفار  

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

معاداهمم الدين الحان انهسحبوا إليحه غايحة العحداوة ، ومحبحهمم ديحن الكفحار الحاين 

النبحي صحلى هللا عادوهم ، عادوا نبيمم ، وفئهمم غاية المحبة ، كمحا فعلحوا مح  

، لما أهاهم بدين موسى ، واهبعوا كهب السحر وهحي محن ديحن  وسلم وآله عليه

 .آل فرعون 

كفرهم بالحق إاا كان م  من ال يموونه ، كما قال هعالى  : لثانية والثالثون ا

 :  وقالتتا اليدتتود ليستتا النلتتارء وقتتت اتتصا وقالتتا النلتتارء ليستتا

 . اليدود وقت اصا 

 :بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين ، وأشمد أن ال إله إال هللا وحدد ال شريك له وأشحمد أن 

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

وسلم هسليماً كثيراً إلى يوم الدين ، اللمم إنا نسحللك علمحاً نافعحاً وعمحالً صحالحاً 

ودعاًء مقبوالً وقلباً هاشحعاً ، اللمحم علمنحا محا ينفعنحا وانفعنحا بمحا علمهنحا و دنحا 

 .علماً وعمالً على السنة يا أرحم الراحمين 

 :ما بعد أ

فماا الكهاب هو كهاب مسائل الجاهلية إلمام هاد الدعوة الهي انهشرت في هاد 

البالد اإلمام محمد بن عبد الوهاب ، رحمه هللا هعالى ، وعنوان هحاد المسحائل 

وهححاا الكهححاب ، مسححائل الجاهليححة الهححي هححالم فيمححا رسححول هللا صححلى هللا عليححه 

ليححة مححا يشححمل الكهححابيين مححن اليمححود وسححلم أهححل الجاهليححة ، ويعنححي بلهححل الجاه

والنصارى واألميين ، يعني الاين فشت فيمم األمية وهحي عحدم        القحراءة 
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والكهابة ، وهم مشركو العرب ، وقد سبق أن شرحت المسائل الثالثحون الهحي 

قبل هاد المسائل الهي سمعهم في مجالس السحنة الماضحية  ورغحب أن هحهم فحي 

ونقحدم بمقدمحة وهحي أن هحاد المسحائل مسحائل مممحة ، هاد الدروس الشمرية ، 

هحالم فيمحا أهحل الجاهليحة ، فكحان هديحه  النبي صلى هللا عليه وسحلموالك ألن 

مهالفاً لمدن أهحل الجاهليحة ، كحان هديحه وتريقهحه وسحنهه مهالفحة ومباينحة لمحا 

كان عليه أهل الجاهلية ، وما كان عليه هو الدين الان يجحب األهحا بحه ، ومحا 

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

الصالة والسالم ، أن هاد األمة هدهل فيما سحنن أهحل الجاهليحة ، وهحدهل فيمحا 

لههحبعن : " ترائق أهل الجاهليحة ، والحك فحي قولحه فيمحا ثبحت فحي الصححيحين 

ححر الضحب سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، واراعاً باراع حهى إاا دهلحوا ج

يحا رسحول : يحا رسحول هللا اليمحود والنصحارى ،   ، قحالوا : ، قالوا " لدهلهمود 

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

 " . فمن الناس إال أولئك : " والروم ، قال 

محه هللا واليمود والنصارى عندهم أنواع من الجاهليحات ، وقحد اكحر الشحي  رح

رسححول هللا صحلى هللا عليححه هعحالى فحي هححاد المسحائل مسحائل كثيححرة هحالم فيمحا 

اليمود والنصارى ، وأعم منحه ححديا ابحن عبحاس الحان رواد البهحارن  وسلم 

إن أبغححه : " قحال  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمفحي الصححيو ورواد غيحرد أن 

" اإلسالم سحنة الجاهليحة ومبهغ في : " ، واكر منمم .." الرجال إلى هللا ثالثة 

، فالان يبهغي في اإلسحالم سحنة الجاهليحة ، بحلن يحدهل فحي أهحل اإلسحالم سحنناً 

وأمححوراً ممححا كانححت عليححه أهححل الجاهليححة ، مجانبححاً بححالك المححدن الكامححل والححدين 

الان ليس فيه نقح  الحان جحاء بحه النبحي عليحه الصحالة والسحالم فح ن هحاا محن 

:     " واكحر محنمم " غه الرجال إلى هللا ثالثة أب" أبغه الرجال إلى هللا ، 

، فمحن أدهحل فحي اإلسحالم برأيحه أو بمحواد أو " مبهغ في اإلسالم سنة الجاهلية 

 بكيدد شيئاً من سنن الجاهلية ونشرها في المسلمين ، فمو أبغه الرجال 

 . هللا جل وعال أو من أبغه الرجال عند 
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ا األمحر ، وأن علحى المحرء أن يكحون وهاا ال شك يفيد الهحاير الشحديد محن هحا

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

بعمله أو إاا رأى من يدهل الك فحي المسحلمين فلنحه ينمحى عحن الحك   أو رأى 

 .من يعمل بهلك األمور فلنه ينمى عن الك 

الحك ، لكحن  هاد مقدمحة وقحد وضححت فحي أول مقدمحة الكهحاب ، حينمحا شحرحنا

بينانما في الك المقام ممم حهى يلحظ  تالب العلم أهمية هاد المسحائل ويلححظ 

 .علو قدرها وسمو مكانهما 

اكر فيما أن أهل الجاهلية كرهوا الدين أو أنكروا : المسللة الحادية والثالثون 

الدين الان هم أحرى به وقبلوا دين الاين يعادونمم ، وهم أهل الشرك والكفر 

 . ني بالك أهل الكهاب ويه  منمم اليمود ويع

المسللة الحادية والثالثحون وهحي محن عجائحب هللا أيضحاً ، يعنحي : ونصه يقول 

مححن عجائححب آيححات هللا الهححي عاقححب بمححا أولئححك الححاين لححم يسححهجيبوا لمححا جححاء بححه 

رسولمم بل هنكبوا وأعرضوا عن بعه الحق الان جحاء بحه رسحولمم  والحان 

 :        معرفهه ، فلنحه يعاقحب ، كمحا قحال جحل وعحال يعره عن الحق بعد 

فبظقم من الذين هادوا حرمنا وقيدم طيبتاا ححقتا لدتم وبلتدهم وتن ستبي  

،  هللا كثيراً وحخذهم الربا وقد ندتوا ونتو وحكقدتم حمتوا  النتاب    بالباطت  

ومن التذين قتالوا انتا نلتارء حختذنا  : هعالى في سورة المائدة  ومثلما قوله

 . ثاقدم فنسوا حظاً مما ذكروا بو فأغرينا بيندم العداوة والبغضاا مي

هللا فكانت الفرقة فيمم عقاباً على ما هركوا ونسحوا ، بمعنحى الهحرك ، محن أمحر 

معحاداهمم الحدين ، المسحللة الحاديحة والثالثحون ، معحاداهمم : قال هنا  جل وعال 

ديحن الكفححار الححاين عححادوهم  الحدين الححان انهسححبوا إليحه غايححة العححداوة ، ومحبححهمم

، لمحا  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلموعادوا نبيمم غاية المحبحة ، كمحا فعلحوا مح  

أهحاهم بححدين موسححى واهبعححوا كهححب السححر وهححي مححن ديححن آل فرعححون ، اليمححود  

هححاد المسححللة فححي اليمححود ، وهححي أن اليمححود لمححا جححاءهم النبححي عليححه الصححالة 

ى ، ألن كل األنبياء يحلهون بحدين واححد وهحو والسالم بالدين الان جاء به موس
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يعني اإلسالم بشكل عام ، هههلم الشحرائ  ولكحن الحدين العحام واححد , اإلسالم 

وهو اإلسالم ، االسهسالم هلل بالهوحيد واالنقياد له بالتاعة والبراء من الشرك 

 . وأهل الشرك 

، ولمحا جحاء هاا اإلسالم جاء به موسى لليمود ، وأهاود وهبعحوا موسحى عليحه 

، يحدعوهم إلححى محا دعحاهم إليححه موسحى نبحاوا الححك   النبحي صحلى هللا عليححه وسحلم

وعادوا هاا الدين الحان هحو ديحن اإلسحالم ، الحان جحاء بحه النبحي عليحه الصحالة 

والسالم ، هو الان جاء بحه موسحى عليحه السحالم ، وهحو الحان جحاء بحه عيسحى 

وح كحل المرسحلين أهحوا بمحاا وهو الان جاء به إبراهيم ، وهو الحان جحاء بحه نح

ولقتد بعثنتا فتص كت  حمتة رستواً حن اوبتدوا هللا  : الدين كمحا قحال جحل وعحال 

ومتتن يتبتتر غيتتر ايستتالم دينتتاً فقتتن  : وقححال سححبحانه  واجتنبتتوا الطتتاغوا 

 . يقب  منو وهو فص اآلخرة من الخاسرين 

سحى محن الهوحيحد لما أهاهم النبي عليه الصالة والسالم ، بمثل ما جاءهم به مو

ونبحا الشحرك واإلقحرار هلل بالوحدانيحة ، عححادوا هحاا الحدين غايحة العحداوة عححادوا 

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

اليمود بالنبي صلى هللا عليحه وسحلم ، وهظحاهرهم مح  المشحركين فحي الحك وقحد 

دن حاتد النتاب وتداوة لقتذين امنتوا لتجت : قال جل وعال في وصم ححالمم 

، فاجهم  المشركون مح  اليمحود فحي بغحه وعحداوة  اليدود والذين حاركوا 

 .دين اإلسالم وبغه المفمنين 

هاا عجب إا إنمم منهسبون إلى موسى عليه السحالم ، ومح  الحك عحادوا النبحي 

م الان هو أهو لموسى جاء بمثل ما جاء به موسى ، ومن العجائب أيضحاً أنمح

أحبححوا ديححن الكفححار الححاين عححادوهم وعححادوا نبححيمم اليمححود أحبححوا ديححن فرعححون 

وأحبوا دين أهباع فرعون ومحبهمم لالك هو أهاهم بالسحر ، أهحاهم بالسححر 

كانوا يهبعون ما ههلوا الشحياتين محن  النبي صلى هللا عليه وسلمف نمم في  من 

ن دين هللا ، كما قال كهب السحر ونحو الك مما يهبر به الكمنة وما حرفود م
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واتبعوا ما تتقو الاياطين وقت مقك سقيمان ومتا  :  جل وعال في وصفمم 

 . كفر سقيمان ولكن الاياطين كفروا يعقمون الناب السحر 

والسحححر هححو الححان كححان عنححد فرعححون ، ففرعححون دينححه السحححر وكححان السحححرة 

ا هحم جنحدد وكحانوا حوله وكان إنما يلهمر بلمرهم ويلها بما يقولون ، بحل كحانو

هححم قوهححه ، فححاليمود يعلمححون أن فرعححون وجنححدد إنمححا كححانوا هححم السحححرة ، قححوة 

فرعون ودين فرعون السحر  وكالك جند فرعون هم السحرة ، وقد بحي ن جحل 

وعال أن جند فرعون هم السحرة وأهى هو وجندد ليغلبوا موسحى ومحن معحه ، 

محححن المعجححح ة ، وا يحححة  القحححوة علحححى موسحححى بمحححا أهحححاد هللا جحححل وعحححال فحححللقى 

والبرهحان ، وأضححعم أولئححك ألنمححم كححانوا علحى باتححل ، اليمححود اهبعححوا السحححر 

وهو دين أعدائمم ، دين فرعون الان أهرجمم من ديارهم وأضر بمم وفهحنمم 

يقهححل أبنححاءهم ويسححهحي نسححاءهم ، ومحح  الححك آل الحح من وآل األمححر بمححم حهححى 

 . أهاوا هاا الدين 

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

ومححن عجائححب  االنهكاسححات انمححم هركححوا الححدين الححان جححاء بححه نبححيمم وهححو ديححن 

وأهاوا , بالعبادة  هللا جل وعال اإلسالم العام ، الهوحيد ونبا الشرك ، وإفراد 

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

النبي صلى كما فعلوا م  : ولماا قال الشي  ، رحمه هللا في ههمة الكالم ، قال 

 النبي صلى هللا عليه وسحلملما أهاهم بدين موسى ، ف نمم عادوا  هللا عليه وسلم

أشححد العححداوة ، واهبعححوا كهححب السحححر ، وهححي مححن ديححن فرعححون ومححن ديححن آل 

 . فرعون  وهاا ظاهر 

ب وفحي السحنة وفحي السحيرة بمحا فعحل اليمحود ومحا آل هاد مسللة مبينة في الكها

بمم األمر ، وهحاد الهصحلة محن هصحال أهحل الجاهليحة محن الكهحابيين ، دهلحت 

هاد األمة بعد حين ، بعد قرون ، فمن العجب أن هاد األمة م  أن أهلما  مح  

النبي أن إفراد هاد األمة ، وم  المنهسبين إلى العلم من هاد األمة يعلمون أن 

هححالم المشححركين وهححالم اليمححود وهححالم النصححارى ،  ى هللا عليححه وسححلمصححل
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وهالم األديان الهي كانت في  منه من ديحن اليونحان وهحو الفلسحفة والوثنيحة ، 

وهالم دين أهل المشرق ، وأنواع الفلسفات الهي في شرق األره ، وكالك 

دم أنححواع الفلسححفة الهححي فححي الغححرب وكححل هححاد مبنيححة علححى هحكححيم العقححول وعحح

 . االسهسالم للوحي 

علماء هاد األمة يعلمون هاا ، ولكن دهل فحي هحاد األمحة مثحل محا دهحل علحى 

اليمود ، بل ائهسوا باليمود في هاد الهصلة الجاهلية ، وهي أنمم أهاوا الحدين 

الان كان نبيمم وهو محمد صلى هللا عليه وسلم ، يهالم أهله ويضلل أهله ، 

النبححي صححلى هللا عليححه األديححان الهححي هالفمحا  فصحار فححي هححاد األمححة أجنحاس مححن

 .  وسلم

ف اا نظرت إلى أصل األصول وهو الهوحيد ، هوحيد العبادة ، هوحيد األلوهية  

هللا جحل وعحال أهى بالدعوة إلى أن يوحد  النبي صلى هللا عليه وسلموجدت أن 

أن ال ، دعحاء المسحللة فحي هللا جحل وعحال في أنواع العبادة ، بحلن ال يحدعى إال 

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

وسلم أهى المشركين وهم مهفرقون في دينمم يعبدون آلمة مههلفة  أهاهم بكلمة 

فبححين لمحححم هللا جححل وعحححال الهوحيححد ال إلححه إال  هللا ، يعنحححي ال معبححود بححححق إال 

مححن هححالم الححك وسححلك غيححر سححبيل الهوحيححد ، هوحيححد اإللميححة ، وبححين لمححم أن 

إن هححاا : فححي العبححادة انححه مشححرك فححي هححاد األمححة قححالوا  هللا جححل وعححال هوحيححد 

بلفعالححه  يعنححي  هللا جححل وعححال الهوحيحد ال يلحح م ، وإنمححا الححان يلحح م هححو هوحيححد 

 . هوحيد الربوبية 

إن العبد يصل إلى اإليمان إاا نظر في الملكحوت أو قصحد النظحر فح اا : فقالوا 

هحو المههحرع لمحاا الكحون  هللا جحل وعحال ر واسهدل بماا الملكوت على أن نظ

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

االبهالء إنما حصل في هوحيد اإللمية فقد عاداد أولئحك أشحد المعحاداة فمحا أشحبه 

محن اليمحود  فالفالسحفة هلك الليلة بما قبلمحا محن الليحالي ، محن جحنس محا حصحل 

من هوحيد اإللمية ،  النبي صلى هللا عليه وسلموعلماء الكالم نباوا ما جاء به 
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إن الهوحيد المتلوب هو هوحيد الربوبيحة ، وأن فعحل المكلحم إاا بلحغ : وقالوا 

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

نية فيصحير موححداً شحاهداً أن ال إلحه إال هللا واألره فيسهدل بالك على الوحدا

 . ، ومن قال بهالم هاا القول رمود وعادود واعهبرود مهالفاً لالك 

كالك في علم هوحيد األسماء والصفات جعلوا الحدين الححق الحان اله محود هحو 

، المشحركون الحاين عحادوا  جل وعال  هللادين المشركين الاين ينكرون أسماء 

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

  وهلل األستتماا الحستتنت فتتادووو بدتتا وذروا التتذين يقحتتدون فتتص حستتما و 

بغير أسحمه ، أو بحلن  هللا جل وعال اروا الاين يلحدون في أسمائه بلن يسموا 

ا هاا يحرفوا هاد األسماء ويحرفوها ويعدلون بما عن الحق إلى غيرد ، سلكو

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

النبحي صحلى هللا فالمشحركون عحادوا , منمم مشابمة ألولئك الحاين عحادوا نبحيمم 

الحان أهحى ببيحان محا يسحهحق , الان أهى بهوحيد األسماء والصحفات  عليه وسلم

 . ال من األسماء الحسنى والصفات الع هللا جل وعال 

وأهححى الفالسححفة وأهححل الكححالم فححي هححاد األمححة وأهححاوا باإللحححاد فححي أسححماء هللا 

وصححفاهه ، وبهحريححم الكلححم عححن مواضححعه   هللا جححل وعححال وبهحريححم أسححماء 

وهو فعل المشركين الاين عحادوا نبحيمم  صحلى هللا عليحه وسحلم ، فحلنظر كيحم 

م ، وأحبحوا ديحن أهحل أنمم عادوا الدين الان جاء به نبيمم صلى هللا عليحه وسحل

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

الكلم عن مواضعه ، دين من عادوا نبيمم ، وهحاا محن جحنس فعحل ومحا حصحل 

كالك إاا نظرت إلى أهحل الهعبحد فحي هحاد األمحة ، الهعبحد بحالرأن محن , لليمود 

صل اإلشراق الان كان عند فالسفة المهصوفة وأشباهمم وجدت أنمم أهاوا بل

أفلوتين ومن هبعحه فمحفالء أهحاوا ب كمحال الحنفس , اإلسكندرية كما هو معلوم 

من جمة الفلسفة ، وإكمال النفس من جمحة الفلسحفة بالعقحل وبمحا يظنحه السحالك 

 . لماا السبيل مصلحاً للنفس ، أولئك سلكوا هاا السبيل 
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بماد الرسالة العظيمة بدين اإلسالم وبماد والنبي صلى هللا عليه وسلم لما أهى 

الشريعة كان منما السبل الهي بما إصالح النفس ، وهحاا فيحه مهالفحة لمحا كحان 

عليه أهل األره جميعاً من سبل إصالح النفس ، فلهى تائفة في هحاد األمحة 

وهم الاين يسمون بالمهصوفة وهم درجات فلهاوا بسبل إصحالح الحنفس الهحي 

ة اإلسححكندرية مححن أهححل اإلشححراق ونبححاوا السححنة الهححي فيمححا كانححت عنححد فالسححف

 .  النبي صلى هللا عليه وسلمإصالح النفس الهي جاء بما 

بل وأعظم من الك ، وهي محن عجائحب آيحات هللا ، أنمحم جعلحوا محن لحم يسحلك 

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

نفسه بل المود وعابود ، وهاا من جنس أفعال الهصوم عندهم أنه لم يصحو 

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

صلى هللا عليه وسلم ، عحادوا السحنة فهجحد أن المهصحوفة يرمحون بحالكالم علحى 

أهححل السححنة ، يعنححي الححاين يجعلححون صححالح الححنفس بححاالله ام بال هححد المشححروع 

فس المشروع الان جاء في الكهاب والسنة وكالك  تائفة أهحرى ،ب صالح الن

فححي هححاد األمححة دهلححت علححيمم هححاد الهصححلة الجاهليححة ، وهححي بححل وهححم المقلححدة 

الاين ال يعرفون من الدين إال ما كان عليه آباءهم وأجحدادهم وهحم يعلمحون أن 

ومتا  : هللا جحل وعحال نبيمم صلى هللا عليه وسحلم قحال للمشحركين مبلغحاً قحول 

 هللا جحل وعحال ، وكالك أهبحر  حموالكم وا حوادكم بالتص تقربكم وندنا زلفاً 

في سورة ال هرم أن المشحركين يرفضحون الححق الحان جحاءت بحه الرسحل ، 

انا وجدنا اباانا وقت حمة وانا وقت اثارهم  إن الحق م  آباءنا ، : ويقولون 

انا وجتدنا اباانتا وقتت           مدتدون  وفي ا ية األهرى  مقتدون 

النبحي صحلى يعني على دين وملة وإنحا علحى آثحارهم مقهحدون فمحاد جحاء  حمة 

ب بتالما وببيان أنما من الباتل الان يجحب صحدد ويجحب وصحد  هللا عليه وسلم

أبوابه ، وم  الك أهحى فحي هحاد األمحة محن العجائحب أن أولئحك المقلحدة إاا أهحوا 

إنححا وجححدنا آباءنححا : اا أهححوا بنصححو  القححرآن قححالوا بححالحق ، إاا أهححوا بالسححنة ، إ

فحهو ) على أمة وإنا علحى آثحارهم مقهحدون وقحد نظحر لمحم الشحوكاني فحي كهابحه 
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عند هاد ا يحة بكحالم مهحين ن ظحر مشحابمة المقلحدة فحي هحاد ( القدير في الهفسير 

 . األمة بالمشركين 

جعلوا من وافحق وهاا من العجب ، ومن العجب الان ي يد على ما سبق أنمم 

في إنكار االقهداء با بحاء واألجحداد علحى غيحر بينحة  النبي صلى هللا عليه وسلم

وهحو , جعلوا الك باتال وجعلوا ما عليه هحم الححق والحان يعهقحدود , وبرهان 

أن يهححابعوا ا بححاء واألجححداد دون بينححة وال برهححان هححو ديححن المشححركين الححاين 

هحرى أن المقلحدة الحاين يلهحاون بمحا عليحه عادوا نبحيمم صحلى هللا عليحه وسحلم  ف

أسالفمم دون دليل وال برهان هحراهم يعحادون محن هبح  السحنة بحل يشحدون عليحه 

النكير كما حصل للمقلدة م  الشي  محمد بن عبد الوهحاب ، رحمحه هللا هعحالى  

 . ف نمم  عموا أنه يدعي النبوة أو يدعي االجهماد 

ها بظواهر الكهاب والسحنة محن أصحول إن األ: حهى قال قائلمم وهو الصاون 

إن بححاب االجهمححاد أغلححق ولححيس ثححم إال : الكفححر والضححالل ، والعيححاا بححاهلل وقححال 

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

انتا  : نصو  الكهاب والسنة ، وهاا بعينحه هحو مثحل محا قالحه أهحل الجاهليحة 

وانتتتا وقتتتت اثتتتارهم  يعنحححي علحححى ديحححن وملحححة ،  حمتتتة  وجتتتدنا اباانتتتا وقتتتت

قت  حولتوا ج تتكم بأهتدء ممتا وجتدتم  : قحال لمحم   هللا جحل وعحال  مدتدون

حولو ج تكم بأهتدء ممتا وجتدتم  : وفي القراءة األهرى قال  وقيو ابااكم 

 . وقيو ابااكم 

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

وهحو أال يفهحا ديحن إال ببينححة وبرهحان ، وأحبحوا ديحن المشحركين ، وهححو  وسحلم

مهابعححة ا بححاء واألجححداد دون بينححة وال برهححان ، هححاا مححن ظححاهر دهححول هححاد 

الهصلة من هصال أهحل الجاهليحة فحي هحاد األمحة ، وهكحاا فحي أصحنام شحهى  

جحب العجححاب  وإاا نظحرت إلحى هححاا الح من فحي عصححرنا هحاا وجحدت أيضححاً الع

ف ن دين الكهابيين المحرم ، أعني اليمود والنصارى أنمم يلهاون بالربا قحال 

فحاليمود معروفحون  وحخذهم الربا وقد ندوا ونتو  : جل وعال في وصفمم 
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بحلنمم هحم سحادة أهححل الربحا ، والنبحي صحلى هللا عليححه وسحلم أهحى بمعحاداة أولئححك   

أن الححك ممححا هححو محاربححة هلل جححل وأن مححا هححم عليححه فححي هححاد المسححللة وغيرهححا 

فتتتأذنوا بحتتر هللا متتتن هللا  : وعححال ولرسححوله ، قحححال جححل وعحححال فححي المححرابين

يمحق هللا الربا ويربص اللدقاا وهللا ا يح  ك  كفار حثتيم     ,ورسولو 

 . 

أهى في هاا الح من أنحاس يجعلحون األهحا بالربحا ، أنحه أهحا الربحا والهعامحل بحه 

ن األمححور الجححائ ة كمححا يفهححي بححه بعححه ضححالل ونحححو الححك يجعلححون الححك محح

المنهسبين إلى العلم ، أو يجعلون أنواع الربا مما هو ضرورة في هاا العصر 

، وأن األمة محهاجة إلى الك ونحو الك ، ويحبون فحي هحاد المسحللة اليمحود ، 

ألنمحم أهحل المحال ، ويحبحون المصحارم والبنححوك الهحي هنهشحر فحي العحالم الهححي 

قهصاد اليمود وعلى محا يسحيرد اليمحود ، والنبحي صحلى هللا عليحه عمادها على ا

وسححلم عححادى اليمححود وأبتححل هححاا األمححر وأهححى فححي هححاد األمححة مححن يعكححس الححك 

فيجعححل مسححائل الربححا مححن المسححائل الهححي يجححب األهححا بمححا ، أو أنححه ال اقهصححاد 

بحدونما وال فححالح  وال محال فححي األمحة إال بمححا ، ويكرهحون مححن يفهحي أو يحححرم 

لربا ، يكرهون من ينكر الربا بلنواعه ، فمحم يحبحون محن عحادى نبحيمم صحلى ا

هللا عليه وسلم  يعني أهل المال الربون ، وهم معحادون للنبحي صحلى هللا عليحه 

معححادة  النبححي صححلى هللا عليححه وسححلموسححلم  ويكرهححون الححان يقححول بمححا جححاء بححه 

 . ألهل الربا 

النساء ، وأمور الفساد بلنواعه    وكالك في أمور كثيرة ، إاا نظرت مثل أمور

فكححل مححن أحححب هصححلة مححن هصححال أهححل الجاهليححة مححن اليمححود والنصححارى    

في هاد المسائل فمو مشحابه  النبي صلى هللا عليه وسلموكرد شيئاً مما جاء به 

ألهل الجاهلية ، أعني اليمود الاين أهاوا بالسحر وهو دين آل فرعون الحاين 

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

 .والمسائل الهنظرية لماا كثيرة 
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: المسحححللة الهحححي هليمحححا هحححي كفحححرهم بحححالحق إاا كحححان مححح ، الحاديحححة والثالثحححون 

صححوها هنا النسهة هاد أصو وهي من عجائب هللا أيضاً ، معحاداهمم الحدين 

فحار الحاين عحادوهم وعحادوا الان انهسبوا إليه غاية العداوة ، ومحبحهمم ديحن الك

... وفئهمم ليس فهنهمم ، ألن مالما معنحى وفهنحهمم وفئحهمم غايحة المحبحة , نبيمم 

 .إلى آهرد 

كفرهم بالحق إاا كان م  من ال يموونه ، يعني مح  محن ال : الثانية والثالثون 

وقالتتا اليدتتود ليستتا النلتتارء وقتتت اتتصا  : يحبونححه ، كمححا قححال هعححالى 

اليمححود  ليستتا اليدتتود وقتتت اتتصا وهتتم يتقتتون الكتتتا  وقالتتا النلتتارء 

والنصحححارى بقابلحححة كحححل واححححدة بحححاألهرى مححح  النصحححارى بعحححه ححححق ، مححح  

 النصارى بعه حق ، وم  اليمود بعه حق فمن الحق الان م  النصارى 

اإلقرار ببنوة عيسى عليه السالم ، واليمود يعادون عيسحى عليحه السحالم   وال 

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

النصححارى محح  أن النصححارى معمححم بعححه حححق ، والنصححارى أيضححاً أنكححرت 

: بعححه الحححق الححان عنححد اليمححود فححي بعححه الهشححريعات ، وقالححت النصححارى 

 ليست اليمود على شيء ما السبب ، 

وا السبب أن اليمود ال هحب النصارى والنصارى ال هحب اليمود ، فمم رفضح

بعه الحق م  النصارى ألنمم ال يحبحونمم ، وقحالوا هحاد الكلمحة العامحة الهحي 

وقالتا اليدتود ليستا النلتارء وقتت  : بما عن قحولمم  هللا جل وعال أهبر 

يعنححي ليسححوا علححى شححيء مححن الهيححر واالههححداء أبححداً  وكححالك قالححت  اتتصا 

شحيء  يعني علحى وقالا النلارء ليسا اليدود وقت اصا  : النصارى 

مححن المححدى أبححداً والسححبب عححدم المحبححة ، عححدم محبححة هححفالء لمححفالء ، وهححفالء 

وهاا من جراء الكبر ، له أسبابه من الكبر ، والكبر رفحه الححق ، , لمفالء 

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

 حب الدنيا  وحب  ينهما ، وحب  هرفما وحب 

 .ما الرئاسة في
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وهححاد الهصححلة ال شححك أنمححا صححارت فححي المسححلمين كححل مسححير ، سححارت فححي 

المسلمين كل مسير ، والك ألن مبعثما هاد األمور ، وهاد األمور هلهي علحى 

البشر ، وقل محن يحههل  منمحا ، فحالكبر عحاره يعحره علحى كحل أححد وقحد 

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

يحبححه ، كححالك اإلعجححاب بمححا عنححد التائفححة ، كححالك حححب الححدنيا وحححب  ينهمححا  

 . والهرف  فيما ، و هرم الدنيا والرئاسة فيما 

كل هاا كان في هاد األمة ف اا نظرت إلحى التوائحم المههلفحة فحي هحاد األمحة 

فهجحد أن التائفححة ، أو أن المححاهب وأن الفئححة الواححدة ال هقبححل الحححق الححان محح  

هححرى ، فح اا نظححرت محثالً إلححى المعه لحة مححثالً واألشحاعرة ، المعه لححة الفئحة األ

هضححلل األشححاعرة متلقححاً ، واألشححاعرة هضححلل المعه لححة متلقححاً ، محح  أن محح  

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

ينفيمحا  باألبصحار يحوم القيامحة ، هللا جل وعال حق مثال الك مثالً مسللة رفية 

ححم رفيححة إال إلححى جمححة ، ولمححاا ننفححي الرفيححة  : ويقولححون , المعه لححة  إنححه لححيس ثؤ

ممكححن أن هكححون الرفيححة إلححى غيححر جمححة ، فلححالك : ويححلهي األشححاعرة ويقولححون 

يححرى فححي غيححر جمححة ، وهححل يححرى : يثبهححون رفيححة إلححى غيححر جمححة ، ويقولححون 

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

المعه لة أنه ال همكحن الرفيحة إلحى جمحة ، هحاد صححيحة ، وهحي قضحية عقليحة 

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

إثبات الرفية فالبد أن هكون الرفيحة باألبصحار ، فمعمحم ححق ، وهحفالء معمحم 

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

السنة وست دائماً بين هفالء وهفالء ، ففي هاد المسللة أثبهوا رفية باألبصار 

إلى جمة ، فم  المعه لة بعه صحواب ، ومح  األشحاعرة بعحه صحواب محن 

هاد وهحاا و يحادة ، وهحاا تبعحاً ال يعنحي أن أهحل السحنة جمعحوا هحفالء ، لكحن 

عنحد أهحل السحنة ، وعنحد األشحاعرة بعحه  المعه لة عندهم بعه صحواب محن

صححواب مححن عنححد أهححل السححنة ، لكححنمم جميعححاً ليسححوا علححى صححواب األشححاعرة 
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هضححلل المعه لححة ، والمعه لححة هضححلل األشححاعرة ، وهكححاا هجححد أن الهحححوار  

يضححللون غيححرهم ، المرجئححة هضححلل الهححوار  ، الهححوار  أهححاوا بنصححو  

هححفالء معمححم بعححه الحححق ، الوعيححد ، والمرجئححة أهححاوا بنصححو  الوعححد ، و

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

 . 

وهاا هجد أن الهضليل دهل األمة في المااهب المههلفة في الفحرق علحى أشحدد 

م  أن هفالء كل فرقة معما بعحه ححق ، ولكحن لحم هصحل إلحى الححق كلحه بحل 

الصحفات محثالً األشحاعرة أثبهحوا ضلوا في بعحه المسحائل ، هجحد أنحه فحي بحاب 

بعه الصفات ، فمم فيما أثبهود محن الصحفات السحب  المشحمورة هحم مصحيبون 

لكنمم مبهدعة ضالل فيما نفود ، وهكحاا فح ن المهلمحل يجحد أن الفحرق هحاد هجحد 

 .عند الفرقة بعه حق 

فحح ااً يكححون مححن هحصححيل الكححالم أن مححن هصححال أهححل الجاهليححة أنمححم ينكححرون 

ان يكون مح  غيحرهم ، إاا كحان ال يحبحونمم وهحاا ال شحك دهحل بعه الحق ال

فححي هححاد األمحححة بسححعة ، هجحححد المححااهب المهبوعححة المعروفحححة مححاهب الحنفيحححة 

والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ونحو الك ، هجد أن ماهب الحنابلحة 

مححثالً عنححد المهعصححبين ينكححرون فححي مسححائل كثيححرة الحححق الححان محح  الشححافعية  

شافعية هنكر الحق الان م  الحنابلة ، لما ، ألن هاد تائفة عنحدهم ، وهحاد وال

تائفة فمم ال يحبحون ، ال يمحوون هحاد التائفحة ، فلحالك ال يلهحاون بمحا عنحدها 

 . من الحق 

وهجححد أن المحققححين مححن أهححل السححنة الححاين هححدفمم الحححق ال يهعصححبون لمححاهب 

، وإاا كححان الحححق محح  الشححافعية متلقححاً فحح اا كححان الحححق محح  الحنابلححة أهححاوا بححه 

: أهاوا به ، ولم يهعصبوا لتائفة ويام التائفة األهرى متلقحاً ، ولحالك نقحول 

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

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

الء فححي بعححه المسحائل ، ألن العمححدة هححي االسححهدالل ، وهححاا ال يكحون محح  هححف
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شك كثير ، وهلثر األمة بماد الهصحلة محن هصحال أهحل الجاهليحة كثيحر  وهحاا 

والواجححب علححى أهححل , سححببه الهعصححب المححاموم والحححب الححان يعمححي ويصححم 

اإليمان في هاد األمة أن يهحروا الحق أينما وجدود وأن ال يهعصبوا لتائفهمم 

لتائفحة األهححرى دون معرفحة ، ف نححه ربمحا محح  التائفحة األهححرى ححق لححو ضحد ا

هححلملود  لوجححدود صححواباً ، ومحح  إحححدى التححائفهين المهضححادهين حححق لححيس محح  

 .التائفة األهرى وهكاا 

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

مححم أهححل العلححم األثححريين سححامعاً للبرهححان والححدليل والحححق حهححى يلهححا بححه علححى ف

للمسائل المههلم فيما ال على هرجيو كل تالب العلحم ، ألنحه كحل تالحب ألنحه 

 . قد ال يكون وصل إلى مرهبة االجهماد في المسائل 

كالك في المجهمعات  في األمحور االجهماعيحة هجحد أن محثالً فحي هحاا المجهمح  

جهم  عليما  ربمحا هجد أن هناك بعه الهصال  يحمد أهل هاا المجهم  ، الم

لححم هكححن ليسححت علححى وفححق الشححرع   وهجححد أنمححم يعيبححون بعححه المجهمعححات 

األهرى من المجهمعات اإلسالمية في فعل ما م  أنحه ربمحا يكحون أقحرب إلحى 

الصواب ، وهكاا في المجهمعات والفئات وهاا يسحبب الفرقحة ويسحبب الهنحافر 

 . ونحو الك 

لجاهليحححة أنمحححم يحححردون الححححق فمحححاد المسحححللة مممحححة وهحححي محححن هصحححال أهحححل ا

وقالتتا اليدتتود  : ويرفضححونه إاا جححاء بححه مححن ال يموونححه ، كمححا قححال هعححالى 

 ليستا النلتتارء وقتتت اتتصا وقالتتا النلتارء ليستتا اليدتتود وقتتت اتتصا 

ليسوا علحى شحيء ، وام النصحارى : يعني ام اليمود النصارى أبلغ ام بقولمم 

هححاا ال شححك مححن االعهححداء فيمححا ليسححوا علححى شححيء ، و: اليمححود أبلححغ ام بقححولمم 

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

المائححدة ، بححلنمم لححم يحكمححوا الكهححاب ال ألجححل هححوى اليمححود والنصححارى ، قححال 

ق  يا حه  الكتا  لستم وقتت اتصا حتتت تقيمتوا التتوراة  : سبحانه وهعالى 

أنمحم ليسحوا علحى  هللا جحل وعحال أهبحر  كتم واينجي  وما حنتز  التيكم متن رب
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شيء حهى يقيموا ، وهاا غير اهمام اليمود للنصارى بحلنمم ليسحوا علحى شحيء 

 . ، والنصارى لليمود بلنمم ليسوا على شيء 

إاا هلملححت مححن فححروع هححاا الواقحح  المعاصححر فححي يومنححا هححاا إاا هلملححت الواقحح  

وجحححدت أن هحححاد , الحححدعوة بحححاههالم الجماعحححات اإلسحححالمية والمنهسحححبين إلحححى 

الهصلة هلثر بما توائم كثيحرة محن هحاد الجماعحات عنحد محن لحم يحوتن نفسحه 

على قبول الحق ، فهرى أن جماعة موسومة بلنما الجماعة وأهحرى موسحومة 

هحرى أن هحاد هحام هلحك متلقحاً ، والثانيحة هحام األولحى , بلنما الجماعحة الفالنيحة  

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

بعححه حححق ولكححن ألجححل أن هححاد ال همححوى هححاد وهححاد ال همححوى هححاد هجححد أن 

 . التعن يلهي متلقاً 

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

في ما ال يعلم صحهه شرعاً ، فيام ب تالق أو يمدح ب تالق  إاا كان مح  محن  

يموى مدح ، وإاا كان م  من ال يحب وال يموى ام ب تالق  وهحاا ال يحب و

 .شك من آثار هلك الهصلة 

السحالمة والعافيحة ، ولمحاا هجحد أن المحققحين محن علماءنحا  هللا جحل وعحالنسلل 

والمدققين ال هجد أنه يام ب تالق أو يمدح ب تالق ، وهاد من المسائل المممة 

ي من فروع هرك الهعصحب الحان لحم يحفان الهي يجب هوتين النفس عليما وه

به شرعاً ، أما الهعصب للحق الان جحاء فحي الكهحاب والسحنة وحمايهحه والحاب 

هللا جححل عنححه ، هححاا واجححب لكححن إاا كححان علححى غيححر الححك فلنححه مححاموم ، نسححلل 

 .العافية والسالمة  وعال 

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

ههمحة  ومتن يرغت  وتن مقتة ابتراهيم اا متن ستفو نفستو  : ، وقال هعالى 

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

بالحق أو رد الحق بين األفراد ، وهاا ينهبه لحه فحي مقحام الجحدال والمنحاظرات  

حد ويدلي بكالم فيه صواب وفيه غلت ، ، يعني يلهي اثنان ويهناقشان فيلهي وا
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ويححلهي ا هححر بكححالم فيححه صححواب وفيححه غلححت ، فمححاا يهعصححب لكالمححه محح  أنححه 

يحون صواباً وغلتاً ، ويرد على ا هر م  علم هاا المناظر أو هحاا المحهكلم 

أن ااك معه حق فيما قال ، وهو يعلم من نفسه في قرارة نفسه أنه حق ، لكن 

 . ال يريد أن يسلم له 

كالك الردود الهي هحصل بين العلمحاء وبحين بعحه تحالب العلحم فحي المسحائل 

الفقمية ونحو الك ف نه يلهي يهعصب لما عندد م  أنه يعلم في قحرارة نفسحه أن 

, أو بعه حق فيمحا قحال , حق فيما قال , م  الك المعهره , م  الك الراد 

وهفاصحليه فحي ,  فهجد أنحه ال يحوتن نفسحه علحى قبحول الحك ، وهحاا بحاب واسح 

 .األفراد هكثر 

إنكارهم ما أقروا أنه من دينمم ، كما فعلوا في ح  : المسللة الثالثة والثالثون 

 ومن يرغت  وتن مقتة ابتراهيم اا متن ستفو نفستو  : البيت ، فقال هعالى 

لعحل الشحي  رحمحه هللا هعحالى يريحد أن الحح  حح  المشحاعر بحالوقوم فحي منححى 

ا كححان مححن الححح  الححان يعلمححه أهححل مكححة  يعلمححون أن م دلفححة وعرفححة ، أن هححا

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

ولكن أهل مكة ، يعني قريش كانت هسمي نفسما الُحمحس ، يعنحي المهحمسحين 

لححدينمم فححلنكروا الوقححوم بعرفححات وجعلححوا الححدين أنمححم يقفححون فححي م دلفححة ، 

ن علحى محن يحاهب إلحى عرفحات ثحم يرجح   ويسحمون وصاروا بعد حين ينكرو

 . أنفسمم الُحمس ، يعني المهحمسين لدينمم 

ومححن المعلححوم أن مناسححك الححح  الهححي كححان عليمححا إبححراهيم عليححه السححالم هححي 

وهحي الهحي كانحت فحي العحرب وكحان العحرب يفعلحون , الوقوم بماد المشحاعر 

روا الحدين ، يعنحي بعحه الك  وأهل الجاهلية ، قريش أنكروا هاا الدين ، أنكح

الححدين ، الححان ينهسححبون إليححه ، هححم ينهسححبون إلححى إبححراهيم الهليححل عليححه السححالم  

إننا الُحمس ، المهحمسون لدينمم فال : وأنكروا من دينه الوقوم بعرفة وقالوا 

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

رب ، فصار الوقوم بعرفة عند األقلين ، وهاد حهى قبل كالممم كثير من الع
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 ومن يرغ  ون مقتة ابتراهيم اا متن ستفو نفستو  :   كما قال جل وعال 

: بعد أن اكر بناء الكعبة وما يجب من اهباع ملة إبحراهيم عليحه السحالم ، قحال 

  ومتتتن يرغتتت  وتتتن مقتتتة ابتتتراهيم اا متتتن ستتتفو نفستتتو  يعنحححي أن أولئحححك

ة ، قحد سححفموا أنفسححمم ، وأضحلوها واهبعححوا السححفه ولححم المشحركين أهححل الجاهليحح

 . وهاا يعلمون أنه من دينمم ولكنمم أنكرود وهالفود , يهبعوا الح م والحق 

دهلحت فحي , أعني هاد الهصحلة محن هصحال أهحل الجاهليحة , وهاا ال شك أنه 

فما من تائفة من توائحم , كثير من الصور ال هحصى , هاد األمة في كثير 

ة في هاد األمة إال وقد أنكروا بعحه الحدين الحان جحاء بحه النبحي عليحه المبهدع

, فمححفالء الححاين يجعلححون كمححا اكححرت لكححم هفسححير الهوحيححد , الصححالة والسححالم 

النبحي صحلى هللا هفالء يهالفون محا جحاء بحه , هوحيد األلوهية بهوحيد الربوبية 

 .بل ينكرون أنه من الدين ,  عليه وسلم

وللنبححي صححلى هللا عليححه وسححلم , شححمادة هلل بالهوحيححد جعححل أول واجححب هححو ال

وجعلحوا أول واجحب النظحر أو قصحد النظحر , هالفوا الحك وأنكحرود , بالرسالة 

كل فرقة , في اإليمان ونحو الك , كالك في هفاري  أبواب الصفات في القدر 

المهصوفة بفرقمم ,  النبي صلى هللا عليه وسلمضالة أنكرت بعه ما جاء به 

,  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمك في سلوكياهمم أنكروا بعه ما جحاء بحه كال, 

, فقد جاء به النبي عليه الصالة والسالم , فمنمم من هرك الجمعة والجماعات 

وهححم أنكححروا , وأكثححر مححا جححاء فححي أمححور العبححادات العمليححة الصححالة والجمححاد 

  .الجماعة وأهاوا بالعبادة على انفراد في  واياهم المعروفة 

إما في أصول الفقه أو في أصول الهوحيد , كالك العلماء الاين أصلوا أصوال 

النبحي صحلى هللا عليحه هفالء أنكحروا شحيئاً ممحا جحاء بحه , أصلوا أصوال باتلة 

وكل هاد التوائم يصو أن نقحول , شيئاً من الدين الان ينهسبون إليه ,  وسلم

لة األولححى فححي األصححنام مثححل الهفريحح  فححي المسححل, ألن الهفريحح  هححو , عنمححا 

إن هححفالء هركححوا بعححه : كححل هححاد يصححو أن نقححول عنمححا , الهمسححة أو السححهة 

ومن يرغب عن ملحة محمحد صحلى هللا : ونقول لمم , الدين الان جاء به نبيمم 
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ومن يرغت  وتن مقتة ابتراهيم اا متن ستفو  , عليه وسلم إال من سفه نفسه 

وا بعحه الحدين الحان كحان عليحه هوتب بما أهل الجاهلية الاين أنكر نفسو 

كالك من أنكر بعه الدين الان جاء به نبينا صحلى هللا , إبراهيم عليه السالم 

ومحن : فيقال له , ف نه قد سفه نفسه أبلغ الهسفيه  وأشن  المهالفة , عليه وسلم 

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

فحالعلم بمحا جحاء بحه , هالفحات مح  العلحم في هاا العصر بهصو  عظمحت الم

بالسنة كثير في هاا العصر عند المنهسبين لإليمحان  النبي صلى هللا عليه وسلم

لكن هجد أن الدواف  والصوارم الهي هصرفمم عن االله ام بمحا جحاء , والعلم 

وهاا إاا جئحت فحي مجحال الحدعوة , كثيرة كثيرة  النبي صلى هللا عليه وسلمبه 

 النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمدعوة , فمثال في مجال الدعوة , كثير وجدت أنه 

إنحك هحلهي قومحاً :  " لمعاا بن جبل , قال عليه الصالة والسالم , واضحة بينة 

كمححا فححي كهححاب " أهححل كهححاب فلححيكن أول مححا هححدعوهم إليححه إلححى أن يوحححدوا هللا 

لححى أن إ" أو كمححا فححي الروايححة المشححمورة  , الهوحيححد مححن صحححيو البهححارن 

 " .يشمدوا أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا 

هو هاا هو ,  النبي صلى هللا عليه وسلمفماا أول ما يدعى إليه الناس بوصية 

فهلم هاا وجعل أول ما يدعى إليه الناس أشياًء أهر  بعضمم أول , الهوحيد 

قبححل أن مححا يجعححل أول مححا يححدعى إليححه النححاس إلححى االههمححام بالشححي  الفالنححي 

أنحه , إلى أن فالن من المشحاي  كمحا هحو عنحد الصحوفية , يدعوهم إلى الهوحيد 

النبحي أو هركحوا الحدعوة إلحى محا جعحل , أ كى وأنف  واهباعحه أعظحم محن فحالن 

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

, ند بعه الفئات ونحو الك كما ع, أو إلى أمور سلوكية , إلى أمور سياسية 

 .في أنه يدعو أوالً إلى الهوحيد , واضحة  النبي صلى هللا عليه وسلمودعوة 

بحل , فيحه  النبحي صحلى هللا عليحه وسحلمهرك بعه هاا الحق ورغب عحن سحنة 

فكحم محن عحالم , بل وكفحر بحه فحي بعحه األحيحان , أبلغ من الك أن أنكر ورد 

أوالً  وأنكحر  هللا جحل وعحال إلحى هوحيحد  إن من أصول الدعوة أن يدعى: قال 
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المصالو والمفاسد يجب أن هرعحى , الك عند أصحاب هلك التوائم وقيل ال 

فالدعوة إلى الهوحيحد هكحون , وهجمي  الناس مثالً يجب أن يرعى ونحو الك , 

النبي صلى هللا عليه وهاا مهالفة واضحة صريحة لمدن , مهلهرة ال مهقدمة 

ف اا كان معاا قائد المفمنين في الحيمن , لان وصى به معاا في الدعوة ا وسلم

ف اا هم , وقائد الدعوة في اليمن فماد دعوهه في اليمن كانت ابهداًء بالهوحيد , 

 . أجابوا لالك فلعلممم أن هللا افهره عليمم همس صلوات في اليم والليلة 

فح اا , الشحرك  المسلمون اليوم الاين ههلفحوا عحن إسحالممم أعظحم محا ابهلحوا بحه

كحالك الحاين يحدعون إلحى , وجد الشرك فحي بلحد فحلعظم محا ينمحى عنحه الشحرك 

فحي مكحة محا دعحا النحاس إلحى ال هحد  النبي صلى هللا عليه وسلمم  أن , ال هد 

بحل دعحاهم إلحى أن , بل هناك أنوع من المحرمات محا حرمحت إال فحي المدينحة 

م  ظمور هحاد الحجحة وتريقحة و, هعمر القلوب بمحبة هللا وهعظيمه بالهوحيد 

 , في الدعوة كفر بما من كفر وهركمحا محن هحرك  النبي صلى هللا عليه وسلم

هحاد بعحه الصحور الهحي  ومن يرغ  ون مقة ابراهيم اا متن ستفو نفستو 

 . حضرت في هاا المقام

 نكهفي بماا القدر وصلى هللا وسلم على نبينا محمد  

 

 األس قة 
 : السفال 

الححان رد علححى الشححي  محمححد بححن عبححد الوهححاب ، ومححا هححي  مححن هححو الصححاون

 مقولهه على الشي  ،

 : الجواب  

ولحه , الصاون هاا أحد المالكية في  من الشي  أو بعدد بقليحل أو قريحب منحه  

, وهو من فقماء المالكية له كهب كثيرة في الفقه المحالكي , كهاب حاشية علي 

حاشية الصاون على : اسمما , ة موجود, لكن له كهاب حاشية على الجاللين 
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في مواض  ومنما عنحد قولحه هعحالى فحي سحورة , له كالم سيئ فيما , الجاللين 

  حفال يتدبرون القراان حم وقت ققو  حقفالدا  : محمد 

ومححن يلهححاون , هكلححم فححي هححاا الموضحح  عححن االجهمححاد وإغححالق بححاب االجهمححاد 

 .ونحو الك , بظواهر النصو  

 ( .حاشية الصاون على هفسير الجاللين ) كهابه , ي الصاون هاا مالك

 .وفق هللا الجمي  لما يحب ويرضى 

, رد عليه الشحي  فحي وقهحه الحردود كثيحرة أمحا ا ن رد عليحه الشحي  الشحنقيتي 

عند هاد ا ية ألنه تول على هاد ا يحة , في كهابه أضواء البيان , رحمه هللا 

 .هاا الموضوع حهى كهب ما يقرب من مائهي صفحة على 

فحي , محن علمحاء قتحر , وأيضاً رد عليه الشي  أحمحد بحن حجحر آال بحو تحامي 

كهححاب اسححمه مجححوع لكححن ههمهححه فححي الححرد علححى مححن قححال إن األهححا بظححواهر 

 .نصو  الكهاب والسنة من أصل الضالل والكفران 

وصحلى هللا وسححلم وبحارك علححى نبينححا , العافيححة والسححالمة  هللا جححل وعحال نسحلل 

 . محمد
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