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

 :قال المؤلف ، رحمنا هللا وإياه 

  :الرابعة والثالثون 

هاتووا برهاتم م  : أن كل فرقة تددع  أنادا القرقدة الناجيدة فهكدهللابام هللا ب ولده 

بلى مان سسالم وه ا  ه وهاو  : ثم بين الصواب ب وله  إن  موم صتدقين 

 . محسن 

 : الختمسة والثالثون 

 . وإذا فعلوا فتحشة  : التعبد بكشف العورات ، ك وله 

 : الستدسة والثالثون 

 .التعبد بتحريم الحالل ، كما تعبدوا بالشرك 

 

 :بسم هللا الرحمن الرحيم 

ريك لده ، وأشداد أن الحمد هلل حق حمده ، وأشاد أن ال إله إال هللا وحدده ال شد

محمد عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصدحبه ومدن اهتدده بادداهم 

 .إلى يوم الدين 

 :أما بعد 

ف د قال إمام ههللاه الدعوة ، شيخ اإلسالم الشيخ محمد عبد الوهاب ، رحمده هللا 

 رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تعالى ف  مسائل الجاهليدة التد  لدالقام فيادا 

 :لكتابيين واألميين قال من ا

أن كل فرقة تدع  أنادا القرقدة الناجيدة ، فهكدهللابام : المسهلة الرابعة والثالثون 

: ثم بدين الصدواب ب ولده ،  قل هتووا برهتم م إن  موم صتدقين  : هللا ب وله 

 بلى من سسلم وه   ه وهو محسن  كدل فرقدة مدن القدرق التد  تتعبدد هللا

التد  علدى الحدق ، وأن هيرهدا علدى الباادل  وان  جدل وعدال تددع  أنادا هد 

 :       الجنددة لاددا وان النددار ل،يرهددا ، وقددد بددين هللالددك جددل وعددال فدد  قولدده 
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وقتلوا لن يدخل الهمة إال م ن  تن هاودا  سو مصاترت ولام سماتمي م قال هاتووا 

اآليدة فد   برهتم م إن  موم صتدقين بلى مان سسالم وه ا  ه وهاو محسان 

أن النددار إن مسددتام ستمسددام مدددة :  وبددين أن أولئددك ي ولددون  سددورة الب ددرة ،

وقاتلوا لان ومسامت الماتر ياال سيتمات  معادود  قال  : هللا جدل وعدال قليلة ، قال 

اوخذوم عمد هللا ع دا  فلن يخلف هللا ع ده سم وقولون على هللا مات ال وعلماون 

  وقددال جددل وعددال فدد  آيددة عمددران : سيتماات   وقااتلوا لاان ومساامت المااتر إال

  معدودات 

فام يزعمون أنادم نداجون وأنادم هدم أهدل الجندة ، اليادود يزعمدون انادم أهدل 

الجنة ، والنصاره يزعمون أنام أهل الجنة ، وما عداهم على ضالل ، وههللاا 

أن كددل فرقددة تدددع  أناددا القرقددة الناجيددة ، حتددى مشددركو : معنددى قددول الشدديخ 

وأنادم إنمدا اتلدهللاوا اآللادة وعدال هللا جل العرب يزعمون أنام أهل ال رب من 

والااذين  :         ، كمددا قددال سددبحانه عددنام هللا جددل وعددال لددالزدالف إلددى 

وبدين أنادم  اوخذوا مان دوما  سولياتا مات معبادهم إال ليقربومات إلاى هللا  ل اى 

يدعون أنادم علدى ملده إبدراهيم عليده السدالم ، وهدهللاه كلادا دعداوه وهدهللاه كلادا 

 . أمان  

، ولادهللاا قدال مدن هللا جل وعدال إلدعاء ، إنما الحق بمواف ة أمر والحق ليس با

ددب ، وهللالددك أن : قددال مددن السددلف  لدديس الشددهن أن ت حلددب ولكددن الشددهن أن ت حأ

النصاره ادعوا محبتام هلل جل وعال  وأن معندى محبدتام هلل جدل وعدال ، أن 

يحبام ف ال جل وعال ف  سدورة آل عمدران ، وهد  التد  ندزل  هللا جل وعال 

,  درها لمناسددبة مجدد ء وفددد نصدداره نجددران للنبدد  صددلى هللا عليدده وسددلم صدد

قال إن  ماوم وحباون هللا فاتوبعومب يحباب م  : قال جل وعدال فد  بيدان حدالام 

إن كنددتم تحبددون هللا فدداتبعون  ، فاددم يزعمددون أناددم  هللا ويغ اار ل اام ذمااوب م 

وهدهللاه ,  ء هللا وأحبداءه نحن أبندا: يحبون هللا ، بالتال  فإن هللا يحبام كما قالوا 

إلباددال الددعاوه التدد  لدديس  النبدد  صدلى هللا عليدده وسدلمكلادا دعدداوه ، جداء 

 : نبيه أن يلااب أولئك أجمعين ب ولده  هللا جل وعال علياا برهان ، وأمر 
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هداتوا برهدانكم إن كندتم صدادقين ، هداتوا  هتووا برهاتم م إن  ماوم صاتدقين 

لن يدخل الهمة إال من  تن هودا  سو  : قالوا البرهان على أنكم ف  الجنة ، و

: لن يدلل الجنة إال الياود ، وقالت النصاره : يعن  قالت الياود  مصترت 

يعندد  أناددا  ولاام سمااتمي م  :  لدن يدددلل الجنددة إال النصدداره ، قددال سدبحانه 

وليس لام علياا دليل ، ثدم أع دب ,  أمان  وأمنيات ليس علياا برهان واضح 

يعن  إن كنتم صادقين ,  قل هتووا برهتم م إن  موم صتدقين  : وله هللالك ب 

، هللا جدل وعدال فاداتوا البرهدان ، والبرهدان إنمدا يكدون مدن , ف  ههللاه الم الة 

ومضا  الماوا ين القساي لياوم  : ألنه هو الهللاي عنده الوزن ال سا كما قدال 

واحددة مدن  وهدو الدهللاي جدل وعدال جعدل فرقدة القيتمة فال وظلام م اش شاي ت  

اليادود اإلحددده والسدبعين فرقددة علدى الحددق وكلادا علددى الباادل ، وهددو الددهللاي 

جعل فرقة واحدة مدن فدرق النصداره علدى الحدق وكلادا علدى الباادل ، وهدم 

الددهللاين تمسددكوا بمددا كددان عليددده موسددى عليدده السددالم دون تحريددف ، والدددهللاين 

 . تمسكوا بما كان عليه عيسى عليه السالم دون تحريف 

البرهدان ، إنمدا يكدون البرهدان الموافدق عليده  قال هاتووا برهاتم م  : وقال 

، ثم بّين الصدواب ، كمدا قدال الشديخ ، بدّين هللا جل وعال البرهان الهللاي ي رره 

بّين البرهان أح ية تلك القرق بالنجاة من عدم أح يتاا بالنجاة ب ولده , البرهان 

 :  بلى مان سسالم وه ا  هللا وهاو محسان  لدن ينجدو مدن القدرق يعند  أنده

أصحاب الدعاوه ، إنما ينجو مدن أسدلم ، بلدى يعند  سديدلل الجندة مدن أسدلم 

وجاه هلل وهو محسن ، من أسدلم وجاده هلل بالتوحيدد ، إسدالم الوجده هلل معنداه 

فاو , قصداً وإرادًة ، والباً , هللا جل وعال أنه يتوجه بوجاه وهللااته وقلبه إلى 

م وجاه هلل ، للص قلبه ووجاه ف  توجاه من متوجه إلى هللا وحده ، من أسل

 .وللص هلل وحده ، فاو إنما يعبد هللا وحده ,  هللا جل وعال هير 

 يعن  أنه ف  عمله محسن مصيب قد تابع ههللاا  وهو محسن  : قال  

قاال إن  مااوم وحبااون هللا فااتوبعومب يحبااب م هللا  : كمددا قددال تعددالى , الرسددول 

 . ويغ ر ل م ذموب م 
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ليست المسهلة أيادا اليادود وليسدت المسدهلة أيادا النصداره بالددعاوه أنكدم  إهللااً 

سددتدللون الجنددة ، بددل إنمددا الدددعوة تكددون صددحيحة إهللاا كددان ثددم برهددان علياددا 

فاداتوا برهدانكم ، والبرهدان أنده لدن يدددلل الجندة إال مدن أسدلم وجاده هلل وهددو 

هدهللاا البرهدان    فال اليادود قدد أقدامواهللا جل وعال محسن ، وههللاا برهان من 

، وهل النصاره أقامت هدهللاا البرهدان   ال  ع ير ابن هللا  : ال فإنام قالوا 

، لم تسلم وجااا هلل ، وإنمدا ألادت المسديح عليده السدالم ، وهللالدك كمدا قدال فد  

وإذ قتل هللا يت عيسى ابن ماريم اسمات قلات للماتش اوخاذومب وسماب  : قوله 

يسدددى اتلدددهللاوا وأمددده عليامدددا السدددالم  فادددم اتلدددهللاوا ع إل اااين مااان دون هللا 

بلاى  : اتلهللاوهما آلاة من دون هللا ، وههللاه كلاا مناقضة ل ولده هدهللاا البرهدان 

 . من سسلم وه   ه 

فت ددرر أن أهددل الجاهليددة مددن لصددالام أناددم يتمنددون أن يكونددوا هددم الندداجين 

 ويدعون أنام أهل النجاة ، وأنام أهل الللوص مدن الندار ، وأنادم أهدل الجندة

كما ادعاه الياود وكما ادعته النصاره وكما ادعى هللالك مشركو العرب  وكل 

من ادعى دعوة إنما ه  من األمان  من ههللاه األمة ليس له عليادا برهدان مدن 

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

باة أهدل الجاهليدة فد  هير ناٍج ، فإنه قد شابه أولئك  ولاهللاا الللوص من مشا

ع  المددرء دعدوة بالنجدداة إال بعددد أن يحكدم هددهللاا البرهددان الددهللاي  ددد  هللالدك ، أن ال يأ

يعند  بالتوحيدد وهدو محسدن  بلى من سسلم وه   ه  : هللاكره هللا ف  قوله 

، فاهللاا برهدان النجداة مدن أللدص  النب  صلى هللا عليه وسلمف  عمله بمتابعة 

، فاددهللاا هددو  النبدد  صددلى هللا عليدده وسددلمنة قلبدده وأللددص وجادده هلل واتبددع سدد

 . الناج  ومن عداه فانه متوعد ب،ير النجاة 

ولاددهللاا قددال جددل وعددال فدد  آيددات التعليددل بللددق المددوت والحيدداة ، قددال سددبحانه 

الاذ  خلاا الماوت والحيات  ليبلاو م سي ام  : وتعالى مدثالً فد  سدورة تبدارك 

مل ، وقدد جداء تقسديره عدن فالناس ملل ون لالبتالء بحسن الع سحسن عمال 

القضديل بدن عيددان وعدن هيدره أن إحسددان العمدل بدهن يكددون لالصداً صددواباً  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

652 

إن إحسان العمل بمتابعة السنة ، وههللاا كله صحيح ، فدإن العمدل : وقال هيره 

 . ال ي بله هللا حتى يكون لالصاً وحتى يكون وفق السنة 

وإمدا بسدمعة أو ب صدد وأما إهللاا كان ليس بلدالص كدان مشدركاً فيده إمدا بريداء 

مدن , كما جاء ف  صحيح مسدلم , فاهللاا باال مردود على صاحبه ,  ل،ير هللا 

قال هللا تعالى أنا أهنى : قال  النب  صلى هللا عليه وسلمحديث أب  هريرة أن 

" الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك فيده معد  هيدري تركده وشدركه 

مدن عمدل عمدالً لديس : " قدال  وسدلم النب  صلى هللا عليهوجاء ف  السنة عن 

 . ، رواه مسلم وهيره ، وف  الرواية المتقق علياا " عليه أمرنا فاو رد 

يعن  أن البرهان المهللاكور الهللاي هو برهان النجاة الدهللاي وعدد أصدحابه بالنجداة 

هو ما جمع فيه صاحبه االعت اد الصحيح واالتباع ، وههللاا هو ف  الح ي ة هدو 

دة أن ال إله إال هللا وأن محمدداً رسدول هللا ، فدإن مددلول مدلول الشاادتين شاا

شاادة أن ال إله إال هللا أن يللص المرء ب لبه وتوجاه هلل وحده دون ما سدواه 

رسول هللا صلى هللا عليده ، ومدلول الشاادة بهن محمداً رسول هللا ، أن يحكم 

 . وأن يااع وأن ال يعبد هللا إال بما شرع  وسلم 

إلى ههللاا الت رير وتهملت مدا دلدل فد  هدهللاه األمدة مدن مشداباة أهدل إهللاا نظرت 

الجاهلية ، وجدت أن هدهللاه األمدة وقدد افترقدت علدى ثدالث وسدبعين فرقدة أنادا 

كما ألبر النب  عليه الصالة والسالم كلاا ف  النار إال واحدة ، من ه    قال 

" اب  ه  ما كدان علدى مثدل مدا أندا عليده وأصدح: " وقال " ه  الجماعة : " 

وه  ما كان على مثل مدا أندا عليده اليدوم وأصدحاب  : " وقال ف  رواية ثالثة 

يعن  الموعودة بهنادا ناجيدة مدن عدهللااب هللا , ، وههللاا يحدد أن القرقة الناجية " 

من حيث ه  فرقة ال من حيث لصوص كل فرٍد من أفرادها ، فإناا ه  من 

وأصددحابه  ليدده وسددلم رسددول هللا صددلى هللا عكانددت علددى مثددل مددا كددان عليدده 

رضوان هللا عليام ، أما هيرهم فإنام من القرق الضالة االثنتين وسبعين فادم 

، " كلادا فد  الندار إال واحددة " متوعدون بعدم النجاة ، متوعدون بالنار ،     

فإهللاا صارت الددعاوه التد  ت دوم بدين هدهللاه القدرق وإنمدا هد  مشداباة لددعاوه 
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ب تددل الصددحابة ،  هللا جددل وعددال بددوا إلددى الياددود والنصدداره ، اللددوارج ت ر

وب تال الصحابة وهم يدعون أنام بهللالك يت ربون إلدى هللا ، وأنادم هدم النداجون 

، وأن الصحابة الهللاين قداتلوهم أنادم فد  الندار ، وكدانوا أعند  الصدحابة كدانوا 

ومع هللالك فإنام كاهللابون ف  , يح ر أحدهم عمله مع عمل الرجل من اللوارج 

أن اللدوارج كدالب  أهدلل الندار  النب  صلى هللا عليه وسدلمألبر دعواهم ، بل 

 . مع عظم دعاويام وت ربام إلى هللا تعالى 

مثل ما حصل من الياود ومثل ما حصل مدن النصداره ، فدإنام يددعون أنادم 

أبناء هللا وأحباؤه ، وأنادم مدن أهدل الجندة وأنادم ليسدوا مدن أهدل الندار ، ومدع 

القدرق جميعدداً المرجئدة تدره أنادا علدى الصددواب  هللالدك الددعوه كاهللابدة وكدهللالك 

كدهللالك المعتزلدة تدره أنادا هد  القرقدة الناجيدة ومدن , وأن هيرها علدى باادل 

عداها فهنه من أهدل الندار ويحكمدون علدى النداس بالندار يدوم ال يامدة وأمدا فد  

الدنيا في ولون هم ف  منزلة بين المنزلتين ، أعن  المنتسبين إلى ال بلة عنددهم 

 ل فرقة تدع  أناا الناجية فال العبرة باهللاه الدعوه أم العبرة باالتباع   ، وك

هدددهللاه مسدددهلة عظيمدددة ال شدددك  ألن كدددل متعبدددد هلل مدددن جميدددع القدددرق والقئدددات 

كددال , والاوائددف كددل يريددد وصددالً بدداهلل جددل وعددال ، كددل يريددد وصددال بالجنددة 

علدى يريد أن يكون من أهل الجنة ، لكدن هدل ادعداؤهم هللالدك علدى صدواب أم 

 لاه   

قال هاتووا  : البد من برهان ، وهللا جل وعال أقدام البرهدان فد  كتابده ب ولده 

يعند  مدن  برهتم م إن  موم صتدقين بلى من سسالم وه ا  ه وهاو محسان 

كان من أهل التوحيد وأهل االتباع ، وهدهللاه قاعددة عظيمدة تدريح قلدب المدؤمن 

ائف ، وف  نقسده إهللاا علدم ف  لضم اللالفات واألشكال بين القرق وبين الاو

وأللدص  النب  صلى هللا عليده وسدلماري ه وأنه تحره الحق الهللاي كان عليه 

ف  قصده ، وترك المتشاباات التد  ربمدا يكدون مدع الوقدوع فيادا الوقدوع فد  

الحرام ، فإنه بهللالك يامئن على دينه وهللا جل وعال بّين أن القرقة الناجية من 

الجماعة ، وهم مدن كدان علدى مثدل مدا كدان عليده كان ، أن القرقة الناجية هم 
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وأصدحابه ، وال شدك أن هدهللاه مسدهلة عظيمدة  رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم 

هللا جدل جداً ، إهللاا نظرت كل القئات الت  قامت ، الصوفية يدعون أنام أقرب 

، أو أناددم هددم أهددل محبددة هللا ، هددل هددم مصدديبون فدد  دعددواهم  ال ألن وعددال 

 . يام يدل على أنام مبتدعون ف  دين هللا تحكيم السنة عل

إهللاا نظددرت إلددى أهددل الكددالم ونحددوهم فددإنام يدددعون أناددم منزهددون هلل ، وأناددم 

باهللاا التنزيه هلل بنق  الصقات أنام ي ربون بدهللالك إلدى هللا وينزهدون هللا عمدا ال 

يليق به ، وهم كاهللابون ف  دعواهم ولو ادعوا هللالك فليست المسدهلة بالددعوه ، 

بالبرهان والبرهان هو التوحيد واالتباع ، ولهللا ههللاا ف  جميع ما ظار  بل ه 

أن كل فرقدة مدن فدرق : ف  ههللاه األمة من القرق والقئات فكما قال الشيخ هنا 

قال هاتووا برهاتم م إن  : أهل الجاهلية تدع  أناا الناجية فهكدهللابام هللا ب ولده 

وه اا  ه وهااو بلااى ماان سساالم  : وبددّين الصددواب ب ولدده   مااوم صااتدقين 

 . محسن 

فياله من بيان ما أوضحه ويالاا من مسهلة ما أعظمادا ويالادا مدن قضدية هللاات 

فإن المسهلة عظيمة , لار وهللاات شهن عظيم فاوبى لمن ألهللا باا بحزم وجد 

، المسهلة ليست باألهواء واألقوال وإنما ه  باالتبداع ،ولدو لدالف المدرء مدن 

تبداع  الددين الواضددح  البدّين  الدهللاي كددان لدالف ، لكدن المسدهلة هدد  بمسدهلة اال

وأصحابه من الهللاي يوصدل إلدى هدهللاا البرهدان  النب  صلى هللا عليه وسلمعليه 

  الهللاي يوصل إلى ههللاا البرهان هم أهل العلم الحق ، ألنام هم الهللاين يعرفدون 

إن الشدديخ رحمدده هللا : هددهللاا البرهددان والدددليل وكيددف يحكموندده ، ولاددهللاا ن ددول 

مثوبة ، قدد بدّين هدهللاا بيانداً واضدحاً ،  وإهللاا تهملدت وجددت أن  تعالى وأجزل له

البلوه بادهللاا عامدة ، فكدل أحدد يددعى أنده مصديب وأن هيدره ملادٍ أنده نداٍج 

وهيددره لدديس بندداج ، بددل هددو كددهللاا وكددهللاا ، وهددهللاه كلاددا دعدداوه ، والبرهددان هددو 

 .وهللا المستعان , الحكم 

 وإذا فعلاوا فتحشاة  : التعبد بكشف العورات ك ولده : اللامسة والثالثون 

الياود والنصاره ال أعلم أنام كانوا يتعبددون بكشدف العدورات ، وإنمدا الدهللاي 
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كان يتعبد بكشف العورات هم مشركو العرب من أهل مكة ، فكانوا يجبدرون 

العددرب الددهللاين يحجددون أن ال يدددللوا الحددرم بثيددابام التدد  لبسددوها فدد  الحددل ، 

حددل عنددد أول الحددرم ويعادديام أهددل مكددة فيللعددون ثيددابام التدد  لبسددوها فدد  ال

ثياب لاصة بالحرم ، فربما ضاقت الثيداب يعند  عددداً ولدم تكقد  عددد الدهللاين 

ي دمون من الحل فب   بعن ال ادمين إلى مكة إما بحجاج أو هير هللالك ، ب وا 

اليددوم يبدددوا : عددراة ، فياوفددون بالبيددت فدد  الحدد  عددراة كمددا قالددت شدداعرتام 

 فما بدا منه فال أحله                  بعضه أو كله          

 . إلى آلره 

ال ياداف بالبيدت بثيداب الحدل ، وهدهللاا تعبدد مدنام  حتدى ولدو آل : فام ي ولون 

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

 ل وعال هللا جبكشقام للعورات ، ههللاا ت رير حالام ، وهم الهللاين نزل فيام قول 

 :  وإذا فعلوا فتحشة قتلوا إمت وهدمت علي ات ببتامات وهللا امرمات   ب ات  قدال

قل إن هللا ال ياممر بتل حشاتا سوقولاون علاى هللا مات ال وعلماون  : جل وعال 

ولاهللاا أمدر فد  اآليدة  قل سمر ربب بتلقسي وسقيموا وهوه م عمد  ل مسهد 

يت بمب بدم خاذوا  يماو م عماد  :  وله قبلاا ب وله ، بل أمر ف  اآلية بعدها ب 

 .   ل مسهد 

وأجمددع العلمدداء بالتقسددير علددى أن الزينددة فدد  هددهللاه اآليددة هدد  سددتر العددورة  

بدهن تسدتر العدورات وأن  هللا جل وعدال وأولئك تعبدوا بكشف العورات فهمر 

وإذا فعلااوا فتحشااة قااتلوا وهاادمت علياا   : أولئددك كددانوا علددى فاحشددة ، ف ددال 

وهددهللاا يدددلل فدد  جددنس القددواح  الموب ددات وهدد  ،  هللا سمرماات ب اات ببتاماات و

بدده كددانوا يتعبدددون  هللا جددل وعددال القعددالت العظيمددات الملالقددات لمددا أمددر 

بقعدل تلدك القدواح  التد  منادا كشدف العدورات  هللا جل وعال ويت ربون إلى 

العجب أناا سرت ف  ههللاه األمة عندد , ههللاه اللصلة من لصال أهل الجاهلية 

بدالقواح   تعبددوا هللا جدل وعدال لصوفية أكثر ما يكدون ، وهدو أنادم تعبددوا ا

بكشددف العددورات  فتجددد أن هللا جددل وعددال بالموب ددات ، تعبدددوا هللا جددل وعددال 
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اائقة منام ربما كشف عورته لمريدده ، وربمدا ندام والعيداهللا بداهلل مدع مريدده ، 

شددف لدده المددرأة يزعمددون أن فدد  هددهللاا تربيددة لدده وإصددالحاً لدده ، ومددنام مددن تك

عورتاا ث ة به وال صص ف  ههللاا تاول ، لكن ههللاه ليست لاصة بدالزمن مدن 

 . قرون ولكناا موجودة إلى اليوم 

ف د كان أحد المريدين ألحد األشياخ ، ألحد أشياخ الصدوفية بالمديندة  المديندة 

كددان أحدد المريدددين ألحدد األشددياخ قدد بددالا وعظدم هللالددك الشديخ الددهللاي ,المندورة 

يعن  الهللاي هو مريد له تلميهللا له ، مربياً له ، حتى تزوج هللالدك القتدى ، يريده ، 

هو كما حدثن  بعن البة العلم , قال فهمره شيله أن يسافر إلى مكان في ول 

لمددا أمرندد  بددهللالك ، : فدد  المدينددة وقددد تددرك الصددوفية باددهللاه المناسددبة ، في ددول 

م ثددم شددككت بعددن الشدد ء فت،افلددت مدددة مددن الددزمن ، يعندد  سدداعات فدد  يددو

دللت على الشيخ ، فإهللاا هو قد استدعى زوجتد  وهدو معادا فد  حداٍل سديٍ ، 

يدا فدالن أتشدك فدّ    إنمدا هدهللاا : فهلهللاتن  ال،يرة وتكلمت عليه ، ف ال : في ول 

أنددا أصددلحاا ، : إلصددالحاا ، يعندد  أندده يقعددل هددهللاه القاحشددة يتعبددد هللا ، ي ددول 

 . وههللاا كثير 

ملالاة المردان ومن ملالاة النساء  ومن  ولاهللاا تجد عندهم والعياهللا باهلل من

قبول رقص النساء ، والتعبد بهللالك الش ء الكثير ، وإهللاا نظرت إلى موالدهم ، 

الموالدددد التددد  ت دددام فددد  العدددالم اإلسدددالم  مدددن قدددديم فتجدددد أن رقدددص النسددداء 

وااللتالا وحصول الموب ات ف  المواسم الت  يزعمون أناا مواسم عبدادات 

البددن الحدداج وإنكدداره ( المدددلل ) ومددن رأه كتدداب , يددر مددن هللالددك الشدد ء الكث

ولادهللاا أكثدر مدن تدهثر , عليام وجد من هللالك شيئاً مما يشديب لده شدعر ال،دراب 

وسرت فيه هدهللاه اللصدلة مدن لصدال أهدل الجاهليدة فد  هدهللاه , بههل الجاهلية 

بددالقواح  ،  هللا جددل وعددال أصددحاب الاددرق الصددوفية الددهللاين تعبدددوا , األمددة 

بكشدددف العدددورة ، تعبددددوا بددداهلل والعيددداهللا بددداهلل بملالادددة النسددداء ،  تعبددددوا هللا

هللا نسددهل , بدهنواع مدن الموب دات , هللا جدل وعددال بملالادة المدردان ، تعبددوا 

 . السالمة والعافية جل وعال 
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وههللاا قد يهت  على بعن النقوس ولو لم يكن من الصوفية ، يهت  على بعدن 

موب ات أو فد  بعدن الموب دات زعمداً النقوس أنه يتساهل ف  بعن وسائل ال

منه أن ف  هللالك إصالح ، وههللاا كله من التهثر بتلبيس الشياان على النقوس ، 

والواجب على المؤمن أن يكون قوياً مع نقسه وأن ال يكدون مامدالً ، فوسدائل 

القددواح  كلاددا محرمددة ، وسددائل القددواح  كلاددا محرمددة  واألعظددم ربمددا أن 

عن مشايخ بعن األمصار ف  ههللاا الزمن أنه يجدوز كما أفتى ب, يتعبد بهللالك 

للرجددل أن يددره النسدداء فدد  األجاددزة الملتلقددة فدد  وسددائل اإلعددالم الملتلقددة 

المسموع ، المابوعة أو المرئية ، يعن  المجالت أو التلقزيدون أو األفدالم أو 

فادو يدؤجر  هللا جل وعدال إهللاا كان قصده التعجب من للق : نحو هللالك ، ي ول 

هددهللاا ال تعجبددون ف ددد سددره فدد  هددهللاه األمددة وأفتددى بدده مددن أفتددى وقددد و, بددهللالك 

االعت على ههللاه القتاوه ، وه  موجودة ، مدونة  وههللاا ال شدك أنده مصدداق 

لتتدبعن سدنن مدن : " ب ولده  النب  صلى هللا عليه وسدلم، أنه يتمثل ما ألبر به 

 " .كان قبلكم 

هددهللاه األمددة حتددى فلدديس ثددم مددن لصددلة عنددد أهددل الجاهليددة إال وقددد دللددت فدد  

تجد أنادا , األشياء الت  كان ينقر مناا هللاو القارة السليمة ، ينقر مناا المؤمن 

للجميع الاداية والسداد ,  هللا جل وعال دللت من مثل الكالم المؤهللاي ، نسهل 

. 

التعبد بتحريم الحالل ، كما ت عبد بالشرك ، التعبد بتحريم : السادسة والثالثون 

بتحدريم الشدرك ، اليادود والنصداره حرمدوا  هللا جدل وعدال الحالل كما ت عبد 

لام وكدان تحدريمام لدهللالك ابتدداع  هللا جل وعال على أنقسام أشياء ، قد أحلاا 

 ورهبتميااة ابواادعوهت ماات  وبمتهاات علااي م إال : ابتدددعوه كمددا قددال جددل وعددال 

 بتحدريم هللا جدل وعدالتعبددوا  ابوغتا مرضت  هللا فمت رعوهات حاا رعتيو ات 

بتحليددل أيضدداً أنددواع مددن الحددرام  هللا جددل وعددالأنددواع مددن الحددالل ، وتعبدددوا 

بتحدريم أندواع مدن الايبدات علديام ، ألنادم فعلدوا هللالدك هللا جل وعدال وعاقبام 

  فبظلم من الذين هتدوا حرممت علي م ييبتٍت سحلت ل م  :كما قال سبحانه
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 يم الحالل عليام بهن على تلك األفعال الت  ه  تحر هللا جل وعال وعاقبام 

حرم عليام أشياء ، إما تحريم كون  أو تحريم شرع  ، أما التحريم الشرع  

ف د جاء عيسى عليه السدالم ليحدل لادم بعدن مدا حدرم علديام ، كمدا جداء فد  

وسحل ل ام بعاا الاذ  حارم علاي م وه او م ب ياة  : سورة عمران ف  قوله 

لنصداره وكدهللالك مشدركو العدرب فدالياود وا من رب م فتوقوا هللا وسييعاون 

حرموا على أنقسام أنواعاً من الحالل والايبات ، وههللاا التحريم ليس ألنده ال 

: ولاددهللاا قددال الشدديخ هنددا   هللا جددل وعددال يددواف ام ، ولكددن يت ربددون بددهللالك إلددى 

التعبد بتحريم الحالل ، فإنه يحرم الحدالل ويعت دد أنده يت درب إلدى هللا بتحدريم 

اً ومن حرم حالالً كان كمن أحل حرامداً والجميدع كقدر هللالك ، ومن حلل حرام

إهللاا كددان الدددليل علددى إباحتدده  هللا جددل وعددال ، فلدديس ألحددد أن يحددرم مددا أحلدده 

واضدحاً ، ولديس ألحدد أن يحدل مدا حدرم هللا إهللاا كدان دليدل تحريمده واضدحاً ، 

فمن أحل حراماً مجمعاً على تحريمه فاو كافر  ومن حرم حالالً مجمعاً على 

 . يله فاو كافر تحل

وههللاا قد سره ف  ههللاه األمة ، وال شك ف  أنحاء شتى وأكثدرهم الدهللاين تدهثروا 

بالنصاره وأصدل هللالدك أن النصداره كاندت لادم أديدرة ، وكاندت هدهللاه األديدرة 

ف  الشام وف  العراق ، وكانوا ف  أديرتام يحرمون على أنقسدام أنواعداً مدن 

هللا كمدا يزعمدون ، فددللام بعدن الايبات ألناا ال تناسب اللل دص مدن عبداد 

المنتسكة مدن المسدلمين ، وألدهللاوا يلتلادون بادم ، وهللالدك ال ألجدل التدهثر بادم 

ولكن ألجل أن هدهللاه األديدرة قائمدة لدارج البلدد ، يعند  لدارج ب،دداد ، لدارج 

الكوفددة ، لددارج دمشددق ونحددو هللالددك ، وهدد  أديددرة منعزلددة فيتعبددد النصددران   

ه لاليدداً ، حتددى تددهثر اائقددة مددن المنتسددبين إلددى بعبادتدده ويتعبددد المسددلم بعبادتدد

تدهثروا بادم فد  , اإلسالم ، يعن  اائقة من المسلمين ممن لالاوا النصداره 

الشابوشددت  فدد  كتابدده       , تلددك األديددرة ، كمددا أوضددح هللالددك مقصددالً أو بجددالء 

 ( . الديارات ) 
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حرمددوا  الم صدود أنادم أوضددحوا أنادم تددهثروا بادم ودلدل التددهثر بادم فدد  أنادم

، فمدنام مدن حدرم علدى نقسده ، فمدنام هللا جدل وعدال على أنقسام حالالً أحله 

يعندد  علددى نقسدده مال دداً ، متعبددداً بددهللالك ، ال ألجددل عدددم , مددن حددرم مال دداً 

مناسبته له  متعبداً باهللاا ال يد ، حرم أنواع من الايبات ، فحرموا على أنقسام 

سدون اللبداس اللشددن  وحرمدوا مددا مدا أبداح هللا مددن اللبداس اللدين ، وألددهللاوا يلب

هدهللاا مدن النعدديم ، : لادم مدن شددرب المداء البدارد ، وقدالوا  هللا جدل وعدال أحدل 

فشددربوا المدداء الددهللاي ربمددا ال يشددرب مددن الكدددورة ونحددو هللالددك  حرمددوا علددى 

أنقسام أنواع من المآكل ، حرموا على أنقسام الزواج ، فلم يتزوج كثيدر مدن 

 . جل وعال ، يتعبدون بهللالك  المتصوفة ان ااعاً وللواً هلل

وال شك أن ههللاا كلده مدن تدهثر ألولئدك ، فالتعبدد بتحدريم الحدالل هدهللاا كدان مدن 

لصال أهل الجاهلية ، وصار ف  ههللاه األمة وأكثر من يوصف به المتصدوفة 

والشيخ ، رحمه هللا ، يركز كثيراً علدى لصدال أهدل الجاهليدة التد  يراهدا قدد 

ين ، يركز على هللالك وكهنه تهمل حياتام حياة سرت فيما حوله ف  حياة المسلم

المسلمين ف  وقته واستلرج من األدلة ما يبين حكم تلدك األحدوال ، ثدم جمدع 

ألنادا تجمدع الناد  عدن هدهللاا كلده ، ( مسدائل الجاهليدة ) ههللاه الرسالة ، رسدالة 

تجمع النا  عن كل التصرفات الت  كدان أولئدك عليده ، ولدو تهمدل المتدهملون 

شاباة المسلم ألهل الجاهلية أنه عار عليه كيف وقد لالف النبد  لوجدوا أن م

عليه الصالة والسالم أهل الجاهلية   كيف يشابه أهدل الجاهليدة وهدو يعلدم أن 

قددد لددالف أهددل الجاهليددة   فددال شددك أن هددهللاا فيدده  النبدد  صددلى هللا عليدده وسددلم

 .تناقن ظاهر 

هللا جدل ئلة وأسدهل نكتق  باهللاا ال ددر مدن المسدائل ، ونجيدب علدى بعدن األسد

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

 .على نبينا محمد 

 األس لة
 : السؤال 
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لإلمام جالل الدين ( شرح متن الورقات ) ما رأيكم ف  كتاب : يسهل ي ول 

...  المحل  الشافع    المتوفى سنة أربع وستين وثمانمائة ، تح يق وتعليق

 إلى آلره   

 : الجواب 

للمحل  ، ههللاا مما اعتمده العلماء ف  ( شرح متن الورقات ) ههللاا الشرح أوالً 

شرح الورقات ، وهللالك ألسباب مناا أنه ، أعن  المحل  أصول    ومناا أن 

ههللاا الشرح سال وواضح ، لكن ههللاا الشارح أشعري ودلل ف  شرحه ألقاظ 

فيللق هللا عند هللالك ، : عن المواضع من عبارات الشاعرة ، ك وله ف  ب

وههللاا من قول منكرة األسباب ، ونحوه ف  بعن التعريقات دلل عليه ف  

تعريف الكالم ونحوه ، دللت عليه ع ائد األشاعرة ، وهنا نتبين وههللاا هو 

السؤال جاء فيه أن شرح متن الورقات لإلمام جالل الدين المحل  الشافع  ، 

ا علماءنا إال فيمن كان إماماً ي تدي به ف  اللير وهو وكلمة اإلمام لم يستعملا

من حسنت ع يدته ، وصار ممن ي تدي به ف  الع يدة ، وأما هيرهم فإنه ال 

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

حل  المحل  أو للشيخ جالل الدين المحل  أو للشيخ للمح ق جالل الدين الم

فاهللاه كلاا من العبارات السائ،ة ، أما لقظ إمام فإن علماءنا ال يال ون على 

اإلمام ال،زال  وال اإلمام : أمثال المبتدعة من أمثال ال،زال  ، ما ي ال 

الرازي وال اإلمام اآلمدي وال اإلمام ابن ع يل وال نحو هللالك ممن كانوا 

ك عنام العبارات كثيرة ينشرون ههللاا ، ينشرون مهللااهب المبتدعة أو كثر هللال

 .العالمة الحافظ ونحو هللالك 

 : السؤال 

ي ول نرجو أن يكون ابتداًء من الدرس ال ادم أن تبتدئ بالمسهلة األولى فيما 

 .بعدها ألناا مسائل يحتاجاا جميع الناس ولاصة الشباب 

 : الجواب 
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 ههللاه المسائل الت  سب ت ، سبق ل  أن تكلمت علياا وه  موجودة مسجلة ،

لكناا لم تنشر ، فإن تيسر راجعناها ف  الشريا إن شاء هللا ، وربما تنشر ، 

 .فنكتق  عن إعادتاا 

 : السؤال 

بل وأعرف ، يعن  يعرف هو : أعوهللا باهلل ههللاا أحد األلوة الحاضرين ي ول 

من حوادث وجود القاحشة عند الصوفية أن الناس يرسلون زوجاتام إلى 

بعين يوماً وهو ملتٍل باا ، يعن  مدة نقاس بعن األولياء فتجلس عنده أر

 .وإال   ليس معه أحد فتحدث القواح  والجرائم 

 :الجواب 

نسهل هللا العافية ، هم يرون أن تااير ، هالة الصوفية ال يمكن أن ينسب 

إليام ، وأبرأ إلى هللا أنا ما شادت ههللاا وال سمعته ، لكن ينسب إليام فيما 

صحيحاً مع أن عندهم عظائم كثيرة ، لكن ينسب  ي ال ، ونرجو أن ال يكون

إليام أن الرجل إهللاا تزوج فال يمكن أن يبيت مع امرأته قبل أن يبيت معاا 

شيله ، وههللاه البيتوتة عندهم ليست بيتوتة وقاع ونكاح ، ولكن بيتوتة 

 .فيوضات ، يقيضاا الشيخ على المرأة ، نسهل هللا العافية والسالمة 

 :السؤال 

 ح هو القاسد من األحكام السبعة على ال ول الصحيح  هل الصحي

 : الجواب 

 .ههللاه سبق هللاكرها من قبل 

 : السؤال 

 هل صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم تكون مكقرة لكبائر الهللانوب  

 : الجواب 

ال ، صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، بمجردها لم تهللاكر ف  تكقير 

عشر، أنواع : كما ي ول العلماء , نواع الهللانوب ، بل الهللاي يكقر الهللانوب أ

 المكقرات 
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، وليس ف  هللا جل وعال عشر ، ثالثة من العبد وثالثة من هيره وأربعة من 

ههللاه العشرة الصحبة ، بل إنه يحصل من بعن الصحابة كبائر ، كما حصل 

من بعضام شرب اللمر ، وكما حصل من بعضام الزنا ، ونحو هللالك ، لكن 

يل ، فالصحبة ال تكقر الهللانوب ، أهل بدر بلصوصام ههللاا ف  أفراد قل

به عنام وهقر هللا لام به كما ثبت ف   هللا جل وعال شاودهم لبدر كقر 

قال ف  حديث عل  المعروف حديث   النب  صلى هللا عليه وسلمالصحيح أن 

إن هللا االع إلى أهل بدر ف ال اعملوا ما شئتم ف د : " حااب ابن أب  بلتعة 

إن الم،قرة هنا لص،ائر : ، مع أن كثيراً من أهل العلم ي ولون " م هقرت لك

الهللانوب ألن أهل بدر وف وا أن ال يعملون كبيرة ، لكن ههللاا فيه نظر ، 

 . والصحبة بمجردها ليست من كبائر الهللانوب 

 النب  صلى هللا عليه وسلمومما يدل على هللالك أن ورود الناس على حون 

رد عليه من سلم من المحدثات ، ويرد عليه ناس ف  عرصات ال يامة ، إنما ي

يرد ناس علّ  : " ي ربون منه ، ثم ي لتلجون كما قال عليه الصالة والسالم 

: الحون ثم يلتلجون دون  ، فهقول أي رب  أصحاب   أصحاب   في ول 

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

وههللاا ليس , رء مصراً على كبيرة من كبائر الهللانوب الحون أن يموت الم

معناه أن يشاد على معين من الصحابة بهنه مرتكب لكبيرة من كبائر الهللانوب 

ال ولكن ههللاا من حيث التهصيل الصحبة ال تكقر الهللانب ههللاا ما , ونحو هللالك 

له شقاعات ، أنواع من الشقاعة  النب  صلى هللا عليه وسلمأعلم وهللا أعلم ، 

 .ا شقاعته ف  أهل الكبائر من أمته ومنا

 : السؤال 

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

توضيح توحيد اللالق ف  جواب أهل : ) عبد الوهاب رحمه هللا ، األول 

( وإعالم أول  اللباب باري ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) ، (  العراق 

  ( اشية على متن الم نع ح: ) الثان  
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 :  الجواب 

أما الحاشية على متن الم نع فاهللاه لم توجد منسوبة إلى الشيخ سليمان بدن عبدد 

هللا رحمددده هللا ، وإنمدددا وجددددت بلاددده وهدددو مدددن هللاوي اللدددا الجميدددل جدددداً 

المعروف ، ولاه ال يشدبه هيدره مدن اللادوا فد  زمنده وال ممدن أتدى بعدد 

 . زمنه من أهل نجد 

إن ههللاه الحاشية هو الهللاي جمعاا استظااراً ألناا وجدت بلاه  وهد   :ف الوا 

مجموعة من الكتب الملتلقة ، ولدهللالك شداع عندد العلمداء ، علمداء الددعوة مدن 

قديم أن ههللاه الحاشية جمعاا الشيخ سليمان رحمه هللا تعالى لنقسه ، ولاهللاا تجد 

فدد  هددام   أن فياددا تددارة يكتددب الحاشددية علددى الكلمددة وتددارة يكتددب الحاشددية

يعند  علدى الكلمدة : علدى قولده : الصقحة ، ويقرق بيناما ف  المابوع ب وله 

على قوله الزكاة ، يكتب كلمدة تقسدير لادا أو حاشدية أو ضدابا أو تعريدف أو 

 . قوله كهللاا ثم يقصل : نحو هللالك ، وتارة يضع الحاشية ويكون تمييزها ب وله 

مؤلقاته ، الشيخ سليمان بن  فاو ليس من( توضيح توحيد اللالق ) أما كتاب 

عبد هللا ، وإن كان موضوعاً   ولو كان موضوعاً االسم عليه ف  الابعتدين ، 

الابعة ال ديمة ف  نحو سنة ألف وثالثمائة وتسعة عشر هجريدة وفد  الابعدة 

الجديدددة التدد  جددددت  وهللالددك ألمددور كثيددرة مناددا أن فيدده ، أن فدد  هددهللاا الكتدداب 

دلدل فيادا فد  ,  سدر بسدم هللا الدرحمن الدرحيم نزعة صوفية ، وهللالدك حينمدا ف

مدن تحتادا إشدارة ,  الباء ن ات بواحدة : أنواع من إشارات الصوفية ، ي ول 

إشدارة إلدى إبادال قدول : إلى توحيدد هللا  والسدين شدررت بدثالث ، كدهللاا ي دول 

المثلثدددة ، والمددديم أديدددرت لاوائدددف التوحيدددد بال لدددب ، ونحدددو هللالدددك مدددن كدددالم 

 . وهيره ( روح المعان  ) الت  تجدها ف  مثل كتاب , ام الصوفية وإشارات

ومما يدل أيضاً أن الشيخ سدليمان بعيدداً كدل البعدد عدن المعرفدة بادهللاه األشدياء 

وأن إقرارها بالكالم فضالً أن يدوناا فد  كتداب يجيدب بده عدن اري دة الشديخ 

قد حضر و: محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا ، ثم أيضاً فيه ف  أثنائه أنه قال 

ف  ههللاه السنة اإلمام عبد العزيز وفعل كهللاا وكدهللاا ، ووقدت اإلمدام عبدد العزيدز 
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بن محمد بن سعود رحمام هللا ف  وقته لم يكن الشيخ سليمان كبيدراً مدن أهدل 

التهليف ، ألنه توف  سنة ثمانية عشر ومائتين وألف والشديخ سدليمان فد  هللالدك 

لتهليف بعدد وهدهللاا مدن الددالئل كان ابن نحو من سبعة عشر عاماً ، ما عرف با

ألندده مددا أدرك هددهللاا الددزمن إدراكدداً بيندداً ، وهددهللاا مددن الدددالئل علددى باددالن هددهللاا 

 . الكالم ، وهناك أدلة ألره 

الم صود أن الكتاب ليس للشيخ سليمان رحمه هللا ، فيه كالم أيضاً باادل فد  

 .التوحيد ، فيه كالم ال يوافق كالم أئمة الدعوة رحمام هللا 

 .  باهللاا ال در ونستودعكم هللا ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد نكتق
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