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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ا َومن َسيِهَئاِت َأْعَمالَِناَوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسنَ احلَْمَد لِِلِه ََنَْمُدُه  ِإن  
هللُا َوْحَدُه الَ َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  ْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه َومَ  اَل ُمِضل  َلهُ ْهِدِه هللُا فَ َمْن ي َ 

 م ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه .َشرِيَك َلُه َوَأْشَهُد َأن  مَُ 

َر اهلُدى ُهدى ُمَم د هللاِ  وِإن  َأْصَدَق الكالِم كالمُ أال  ُمَْدََثتُ َها وَُكل  ُمَْدثٍَة  َشر  األُُمورِ وَ   َوَخي ْ
 وَُكل  َضالََلٍة ِف الن اِر. وَُكل  ِبْدَعٍة َضالََلة   ِبْدَعة  

 
 :بعد  أما

لشيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب  األربعما بيننا منت القواعد فنتدارس ونتذاكر في
به  -عزه وجل-ومن أنقذ هللا ،  صاحب الدعوة السلفية -رمحه هللا تعاىل- التميمي

حيث  -صلى هللا عليه وسلم-به دين نبينا ممد  -وجل عزه -وجدهد هللا ، اجلزيرة العربية 
 دعا إىل التوحيد والسنة وحارب الشرك والبدعة والضاللة ، وأرسى قواعد هذا الدين ، 
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صلى هللا عليه -ودعا الناس إىل الرجوع إىل الدين الصحيح الذي بُعث به نبينا ممد 

 . -وسلم

يعترب عند أهل العلم وعند  -رمحه هللا تعاىل-لذا شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب 
املسلمني من اجملددين هلذا الدين ، وجتديد الدين ليس معناه أن نبتدع وأن خنرتع وأن أنيت 

صلى هللا  - أبمور من تلقاء أنفسنا ، وإمنا جتديد الدين يكون ِبتباع وإحياء سنة النيب
ورد الباطل ، ومبحاربة الشرك والبدع والضالالت ، وبيان احلق ونصرته  -لم عليه وس

 وإزهاقه ، هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي .

شرحها مجاعة من أهل العلم مما يدل على مكانتها وفضلها  - 

والعالمة  ، -رمحه هللا تعاىل  -بن ِبز  عبد العزيز وأمهيتها ، فممن شرحها اإلمام
رمحه هللا -، والعالمة أمحد بن حيىي النجمي  -رمحه هللا تعاىل- ممد آمان اجلامي

وغريهم من أهل العلم ،   -حفظه هللا تعاىل-وكذا العالمة صاحل الفوزان  ، -تعاىل
ا ممن شرح هذه كالشيخ صاحل آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة ، وغريه أيضً 

 .الرسالة 
ِف شرحه هلذه  -رمحه هللا تعاىل  -كما يقول اإلمام بن ِبز - 

وهي  -رمحه هللا-فهذه القواعد األربع نبهه عليها املؤلف  ، :" أما بعد الرسالة ، قال
 قواعد مهمة ، فمن عقلها وفهمها جيًدا فهم دين املشركني ، وفهم دين املسلمني ، 
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فعبدوا القبور وأصحاهبا  ؛ا التبست عليهم هذه القواعد وهلذوأغلب اخللق ال يفهم 

واألولياء واألشجار واألحجار من دون هللا وهم حيسبون أهنم على شيء جلهلهم 
ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ اإلمام ممد بن عبد ،  حبقيقة التوحيد وحقيقة الشرك

زيرة ِف وهو اجملدد  ملا ِاندرس من معامل اإلسالم ِف هذه اجل -رمحه هللا-الوهاب 
سنة ست ومائتني وألف من اهلجرة  ين من القرن الثاين عشر ، املتوىفالنصف الثا

  - رمحه هللا تعاىل-النبوية" . انتهى كالمه 

 :ِف مقدمة هذه الرسالة ، قال -رمحه هللا تعاىل-قال شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب 

نْ َيا َواآلِخَرِة.  أْسَأُل هللَا اْلَكِرمَي َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ "  َأْن يَ تَ َوالَك ِف الدُّ

َذا َوَأْن ََيَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت، َوَأْن ََيَْعَلَك مم ْن ِإَذا ُأْعِطَي َشَكَر، َوِإَذا ابْ ُتِلَي َصبَ َر، َوإِ 
َواُن الس َعاَدِة.    ".أَذنَب اْستَ ْغَفَر؛ فَِإن  َهُؤالِء الث الُث ُعن ْ

حيث  -وجل عز  -قتداء بكتاب هللا بسم هللا الرمحن الرحيم دليله االبتداء بمعنا أن اال مر  
، وأيًضا جاء ِف بعض   "بسم هللا الرمحن الرحيم"البسملة هي أول ما ِف القرآن العظيم 

ببسم هللا  البدءوِف بعض اآلَثر عن السلف  -صلى هللا عليه وسلم -كتاِبت النيب 
 وِف بعض الرواايت- ن حديث "كل أمر ذي ِبل ال يبدأ فيه ببسم هللاالرمحن الرحيم ، وأ

  -رمحه هللا تعاىل-قلنا كما نبهه بذلك اإلمام األلباين  فهو أبرت،أقطع ،أجذم" ، -حبمد هللا
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ى مع كثرة الطرق هو حديث ضعيف ال يصح ، بل قال األلباين ضعيف جًدا وال يتقو  

 . لشدة ضعفها

 :  - عاىلرمحه هللا ت -قال 

نْ َيا َواآلِخَرة"  ."  أْسَأُل هللَا اْلَكِرمَي َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن يَ تَ َوالَك ِف الدُّ

ابتدأ هذه الرسالة ِبلدعاء لطالب  -رمحه هللا تعاىل-شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب 
 : ، ومنها العلم وطالب احلق من الذكور واإلانث ، دعا هلم هبذه األدعية املباركة

ِف الدنيا واآلخرة ، واملعىن أن شيخ اإلسالم ممد بن عبد  -عز وجل-أن يتواله هللا  
أْسَأُل هللَا اْلَكِرمَي َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن يَ تَ َوالَك ِف  " : حني قال -رمحه هللا تعاىل-الوهاب 

نْ َيا َواآلِخَرة  .الدنيا واآلخرة  : ينصرك ويؤيدك ِف يتوالك مبعىن ، " الدُّ

 -وجل عز  -وكان ولًيا هلل  -وجل عز  -ولهيه ، فمن تواله هللا  -وجل عز  -فمن كان هللا  
 يغلبه .فمن ذا خياف ومن ذا  -وجل عز  -وكان العبد ولًيا هلل ، 

كما قال بن جرير   -سبحانه وتعاىل-إذا كان له نصريًا وظهريًا فإنه  -وجل عز  -فإن هللا  
ُ َوِلُّ ال ِذيَن آَمُنوا خُيْرِ ﴿: -وجل عزه –قولهِف  قال بن  ، ( 1)﴾النُّورِ  ُجُهم مِهَن الظُُّلَماِت ِإىَل الِل 

 .: أي نصريهم وظهريهم ، يتوالهم بعونه وتوفيقه  -رمحه هللا تعاىل-جرير 

                                                           
[257]البقرة:  (
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لك اي طالب العلم  -وجل عز  -سأل هللا  ، لذا سأل شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب

و أن ينصرك  وأن حيفظكِ  كَ حيفظوأن ،  -وجل عز  -لِك اي طالبة العلم أن يتوالِك هللا ، و 
ألن اإلنسان ِف هذه الدنيا ِف دار بالء ، وابتالء ، واختبار وله  ؛وأن يوفقك لكل خري 

 ختيار .اال

َوَما  ﴿ -عز وجل-وكما مره معنا أن مشيئة العبد واختياره ال ََترج عن مشيئة هللا 
فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ اإلمام ممد بن عبد  ؛ ( 2)﴾اُءوَن ِإال  َأْن َيَشاَء الِل ُ َتشَ 

حسن تربيته لطالب وعلى دليل على حرصه وعلى شفقته   -رمحه هللا تعاىل-الوهاب 
–على طالبه ، كيف ال والنيب  حريًصاوأن املعلم ينبغي أن يكون ، العلم وطالبات العلم 

وعلى استجابتهم للحق ، وعلى  ، كان حريًصا على هداية الناس  -عليه وسلم صلى هللا
 . –وجل  عز   –رجوعهم ودخوهلم ِف دين هللا 

 :  -رمحه هللا تعاىل-مث قال 

أن َيعلك اي طالب العلم  –وجل  عز  –دعا هللا  أيًضا ، "َوَأْن ََيَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت  "
مبا تعلمِت ومبا درسِت ومبا تعلمَت ومبا درسَت أن حيصل منك اخلري واي طالبة العلم 

 .والنفع للناس 

                                                           
[29]التكوير :  (
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ومبا عندك  ، مبعىن أنك تنفع اآلخرين مبا عندك من علٍم شرعي، " ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت  "

من الِداللة على احلق والتحذير من الشر ، وأما أن تدعو إىل الشر وُُتذِهر من اخلري فأنت 
نسأل هللا  –وهؤالء من شرار اخللق ، بل أنت مفتاًحا للشر مغالقًا للخري ، ست مبارًكا ل

 . –السالمة والعافية 

ومره معنا التنبيه ِف ماضرة أخطاء ِف العقيدة أنه ليس ، أينما كنت  امباركوأن َيعلك 
من  فإن هذا؛ ضر وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو ي، معىن املباركة أو الربكة أن تتربك ِبإلنسان 

بل هو يدخل ِف ِبب الشرك إذا اعتقدت ِف شخٍص  ،االعتقاد املنهي عنه واحملرم شرًعا 
 .أنه ينفع و يضر بربكته فقد وقعت ِف ِبٍب من أبواب الشرك 

أي كثري اخلري وكثري النفع  "َوَأْن ََيَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت  "هنا   ولذلك معىن قوله ها 
يصدر منك  أن الوأيًضا  ، بدعوهتم للحق وبتحذيرهم من الشر، س هبدايتهم للحق للنا

 . -إبذن هللا تعاىل  -مر الطيب إال األ

 مث قال ِف دعاءه : 

ِإَذا َوَأْن ََيَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت، َوَأْن ََيَْعَلَك مم ْن ِإَذا ُأْعِطَي َشَكَر، َوِإَذا ابْ ُتِلَي َصبَ َر، وَ  "
َواُن الس َعاَدِة  -أي الشكر والصرب واالستغفار-أَذنَب اْستَ ْغَفَر؛ فَِإن  َهُؤالِء الث الُث   ،ُعن ْ

 -وجل عز  -عليك ِبلنعم فإنك تشكر هللا  –وجل عز  –يعين إن كنت ممن إذا أنعم هللا 
 كلما أنعم عليك وأن تعمل بطاعة هللا  ،  –صلى هللا عليه وسلم  –بطاعته واتباع ُسنهة نبيه 
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َوَما تقر َب  )على الُسنهة  تقرِبً وازددت له ، وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على الُسنهة  

 أو كما جاء ِف احلديث القدسي . (إِل  َعْبِدي ِبَشْيٍء أَحب  إِل  مم ا افْ تَ َرْضُتُه عليهِ 

 يكون : -عز وجل-فإذا الشكر لنعمة هللا  

ِإْن ﴿ -عز وجل-عرتف وأن يتعرف قلبك بعظيم وجزيل نعمة هللا أبن ت
 .( 3)﴾تَ ُعدُّوا نِْعَمَة الِلِ  اَل ُُتُْصوَها 

وتشكره على النعم اليت  -وجل عز  -أبن ُتمد هللا 
 أنعم هبا عليك .

وأن تتبع ُسنهة  ، وال تعصه -جلو  عز  -أبن ُتطيع هللا 
ر من الشرك ومن البدع والضالالت ؛  -صلى هللا عليه وسلم -النيب  ، وأن ُتَذر وُُتذِه

 فإذا ُأعطي العبد شكر .

الَ ) :  -صلى هللا عليه وسلم-؛ كما قال النيب 
 ، وأال تنكرهم، فالبد أن تشكر الناس وأال ُتسدهم ؛ (  َيْشُكُر هللا َمْن اَل َيْشُكُر الن اسَ 

قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم فأنت  –وجل  عز   –وأال تؤذيهم ؛ إذ أن هللا 
 تشكره على ما قام أبداء هذه النعم .

                                                           
[ 18]النحل :  (

3
 ( 
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هذه الدنيا قيل  ناكما مر مع  ،" َوَأْن ََيَْعَلَك مم ْن ِإَذا ُأْعِطَي َشَكَر، َوِإَذا ابْ ُتِلَي َصرَب ": قال 
  ،ُُسيت الدنيا لدنوه زواهلا أي قرب زواهلا ، وقيل ُُسيت هذه الدار الدنيا ألهنا دار دنيئة 

نْيا َمْلُعونَة  َمْلُعون  َما ِفيَها إاله ِذْكَر الِلِ  َوَما ) :  -صلى هللا عليه وسلم-كما قال النيب  الدُّ
 ( . واالهُ 

كثرة االبتالءات وكثرة املصائب وكثرة أمثال هذه األمور ؛   ومن األمور املتعلقة هبذه الدنيا
فإذا وقع االبتالء على العبد عليه أن يصرب وأال َيزع ، والصرب كما ذكر أهل العلم ثالثة 

 أنواع :

 أبن تؤديها على الوجه املشروع .

وُتبس نفسك عن  ، فيهاوأن تتوب إن َوَقعت ، تقع فيها  اله أب :وصرب  عن املعصية  -
 . -وجل عز   –معصية هللا 

فإن رضيت فلك الرضى وإن جزعت  ؛ فال جتزع
 وسخطت فلك السخط .

ا أتى على امرأٍة كانت تبكي على ميت هلا فقال مله  -صلى هللا عليه وسلم-ولذلك النيب 
،  -صلى هللا عليه وسلم–علم أنه النيب وكانت ال ت هللا واصربي ، ياتق ،اصربي : هلا 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت : إليك عين إنك مل تصب مبصيبيت ؛ فذهب النيب
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صلى هللا عليه -فذهبت إىل النيب ،  -صلى هللا عليه وسلم-فقيل هلا هذا رسول هللا 
َر ِعْنَد ا: )  -صلى هللا عليه وسلم-تعتذر فقال هلا  -وسلم ا الصهب ْ  .(  لص ْدَمِة اأُلوىَل إمنه

 ف فاإلنسان يصرب على هذه األقدار وعلى هذه املصائب وعلى هذه احملن ؛ ألنه إن صرب 
َا يُ َوىف  الص اِبُروَن َأْجَرُهم بَِغرْيِ ِحَسابٍ  ﴿ ، وإن جزع  واعرتض على قضاء  ( 4)﴾1٠﴿ ِإمن 

بل يؤاخذ ، هذا اجلزع وهذا الُسخط ال يرفع عنه ما حله به من املصائب  هللا ؛ فإن
وحُياسب على ما يقوله أو يفعله من نياحٍة أو تقطيٍع للثياب أو كالٍم يعرتض فيه على ما 

 .قدهره هللا 

 ولذلك نبهه العلماء على أن من اخلطأ قول بعضهم إذا مات إنسان أو صارت له مصيبة
 هذه أمور ُمقدهرة .، قالوا : هذا خطأ  ،ن كذا فالن ما يستاهل فال

البد أن يصرب ولذلك  ،أن نعلم أن هذه الدنيا دار ابتالء  -ِبرك هللا فيكم  -فإذا علينا 
أَشدُّ الن اِس َبالًء األنِْبياُء مث  األمثل : )  -صلى هللا عليه وسلم-جاء ِف احلديث عن النيب 

-؛ فإذا كان األنبياء وهم أفضل اخللق  -ة والسالمعليه الصال-أو كما قال  ( فاألمثل
يُبتلون ِف هذه  -وجل عز  -وكذا أولياء هللا ، ويصربون   يُبتلون -عليهم الصالة والسالم

أن االبتالءات فيها رفع  للدرجات ، وأن من كان من  -ِبرك هللا فيكم-الدنيا ، ولنعلم 
 ملعاصي فإن هذه االبتالءات واملصائب ممن ابتلي ِب -من غري األنبياء والرسل-الناس 
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ُتكفِهر له الذنوب كما جاء ِف حديث عائشة وغريها ؛ لذلك دعا شيخ اإلسالم هبذا 

 الدعاء اجلامع  وإذا ابتلي صرب.

ومره معنا أيًضا ِف األصول الثالثة أنهه َيب علينا تعلم أربع مسائل العلم مث العمل مث 
أخذت  -رضي هللا عنها وأرضاها-فل ملا أخذت خدَية الدعوة مث الصرب ، وورقة بن نو 

– قد تنصر ؛ فأخرب النيب امرًءاإىل ورقة بن نوفل وكان  -صلى هللا عليه وسلم -النيب 
؛  -عليه الصالة والسالم- ورقَة بن نوفل مبا رآه من جربيل -صلى هللا عليه وسلم

ل ، مث كان من كالم ورقة : َلك الذي كان ينزل على األنبياء من قباملَ فأخربه أن هذا 
صلى هللا عليه - ، فقال النيب "حني خيرجك قومك -أي شاِب  -ليتين كنت جذعا "

يعين هل سيطردوين ، هل سيخرجوين ؟ وأان انصح  هلم (  ؟  أَو ُُمْرِِجي  هم) : -وسلم 
ل ما جئت إنه مل أيِت أح د مبث" : وأان رسول من هللا ، هل سَيِحل هذا يب؟ ، فقال له ورقة

أي إال كان له أعداء يُعادون ما عنده من احلق ويُعادون دعوته وحياولون " ، به إال عودي
كما نبه على ذلك ابن القيم ،    فعليه أن يصرب وأال يلتفت إليهم؛ التسلط عليه وأذيته 

إن العبد عليه أن يصرب وأن يعمل معناه ، حني قال ِف كالم  -رمحه هللا تعاىل-اجلوزية 
وعلى العبد إذا صرب أن ال أيخد على ، اعة هللا فإن هللا هو الذي سيكفيه شر أولئك بط

هو الذي ينصره  -عز وجل-بل إمنا َيعل أمرهم إىل هللا  ، نفسه أن يرد كيد أولئك بنفسه
 .-سبحانه وتعاىل-وهو الذي يكفيه شرهم إبذنه 
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 -ريب وسالمه عليهم أمجعني صلوات–أن هؤالء األنبياء  -ِبرك هللا فيكم-فإذا علمنا 

صًة الدعاء إىل خايُبتلون مبثل هذه األمور ويصربون فنحن نقتدي هبم أيًضا ِف أن نصرب 
ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل الِل ِ  ﴿وجل  هللا عز    . ( 5)﴾ُقْل هََٰ

،  إىل نفسه فإنه ال يوفقيدعو أما الذي  ، إىل هللا ال يدعو إىل نفسه عية إمنا يدعوافالد
 .  تعاىل إىل هللا فإنه يُوفق إبذن هللا يدعوأما الذي و 

  : -رمحه هللا تعاىل-قال الشيخ 

-يعين إن وقع العبد ِف ذنٍب فعليه ِبالستغفار ، كما قال النيب  ، "َوِإَذا أَذنَب اْستَ ْغَفَر"
:  -عز وجل-هللا  وقال(،  وأت ِبِع الس يِهَئَة احَلَسَنَة متحها )ملعاذ :  -صلى هللا عليه وسلم

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنونَ  ﴿    ( 6)﴾ َوُتوبُوا ِإىَل الِلِ  مجَِ

مُتحى عنه تلك  تعاىل واملسلم إذا أذنب واستغفر فإنه إبذن هللا، فالتوبة واجبة  من الكبائر 
صلى هللا عليه -كما جاء ِف احلديث عن النيب  الذنوب إما بتغطيتها وإما إبزالتها ،

) إن العبد إذا أذنب ُنكت ِف قلبه ُنكتة سوداء مث إن اتب وأقلع صقلت  :  -وسلم
 فهذا أمر  مهم  جًدا علينا مجيعا أن نتفطن له ، إىل آخر احلديث  (وميت

 

                                                           
[108]يوسف :  (

5
 ( 

[31]النور :  (
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 -وجل عز  -وأن نتوب إىل هللا ، وأن نعمل ِبلطاعة ، أننا إذا أذنبنا أن نستغفر هللا  -

ألنه كلما أذنب ُنكت ِف قلبه ُنكتة سوداء   ؛ من كثرة الذنوب احىت ال يصبح قلبنا أسودً 
)إذا أذنب العبد ُنكت ِف قلبه السابق  -صلى هللا عليه وسلم-كما ِف احلديث عن النيب 
سوداء وال  كتِف قلبه ن ع ُصِقلت وُميت مث إذا أذنب نكتُنكتة سوداء فإن اتب وأقل

يا ال يعرف يزال ينكت ِف ق  . ( منكًراوال ينكر  معروفًالبه حىت يصبح أسوًدا كالكوز ُُم خِه

َكال  ۖ َبْل ۜ رَاَن َعَلىَٰ قُ ُلوهِبِْم ﴿ ، أي : غطى  ﴾َكال  َبْل  رَاَن  ﴿يقول :   -عز وجل-وهللا 
بسبب أي : ُغطِهيت على قلوهبم بكثرة أو ،  أي غطى على قلوهبم ( 7)﴾ َما َكانُوا َيْكِسُبون
أي : ما كانوا يفعلون من سيئاٍت وذنوٍب وَنو  ﴾م ا َكانُوا َيْكِسُبوَن  ﴿ ، ذنوهبم وأعماهلم

 .ذلك 

كما سبق   -وجل عز  -يتوب إىل هللا أن لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر و 
  .( وأت ِبِع الس يِهَئَة احَلَسَنَة متحها)

-رمحه هللا تعاىل-وصححه اإلمام األلباين  -ه وسلمصلى هللا علي-وِف احلديث عن النيب 
إن صاحَب الشماِل ):  -صلى هللا عليه وسلم-أخرب النيب  ، ِف السلسلة الصحيحة  

لريفُع القَلَم سته ساعاٍت عن العبِد املسلِم املخِطيء أو املِسيء ، فإن ندَم واستغفَر هللَا 

                                                           
[ 14المطففين]  (
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 . ( 8)( منها ألقاَها وإال كتَب واحدةً 
وَنن وكل واحٍد منا حيرص على أن ، واحرصي اي أمة هللا ، حرص اي عبد هللا لذلك ا

 .يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن ال ُيطيل العهد بينه وبني التوبة

وحسهنه  -صلى هللا عليه وسلم-كما قال النيب  وهنا تنبيه ،"َوِإَذا أَذنَب اْستَ ْغَفَر" قال : 
ُر اخلَطهاِئنَي التَ و ابُونَ  ُكلُّ َبيِن آَدمَ ) :األلباين  فأنت وأان اي عبد هللا ُمعرهضون ؛ ( َخط اء  َوَخي ْ

وحريص  ، حريص  على إضاللنا ، ألن الشيطان عدوان  ؛ للذنوب وللوقوع ِف املعاصي
 . -عز وجل-على إيقاعنا ِف معاصي هللا 

عز -ورجع إىل هللا لذا علينا مجيعا أن نعلم هذا األمر وأن العبد إذا أذنب واتب وأانب 
 .فإنه يُقَبل   -وجل

فإن هذا أم ر ال َيوز ، من تعيري من أذنب إذا اتب واستغفر  -ِبرك هللا فيكم-ولنحذر 
فإن هللا ؛   -عز وجل-وال يليق ِبملسلم أن يُعريِه أخاه املسلم بعد توبته ورجوعه إىل هللا 

يتوب  -سبحانه–وهو ،  -اىلسبحانه وتع-ويعفو عن السيئات ، يقبل التوبة عن عباده 
كان من ُسات املنهج احلدادي أن من وقع ِف اخلطأ ولو اتب منه   لذا  ، على من اتب

ونه خبطئه وال يزالون يذكرون وينشرون خطئه وكأنه مل يتب منه.  ولو رجع عنه ال يزالون يُعريِه

هات "ُمالفة أو ِف ِبب الشب املعاصي والذنوب""ِف ِبب الشهوات  أخطأفإن العبد إذا  
فإنه بعد أن تَ ثْ ُبت وَُتُْسن توبته ِف ِبب  ؛احلق والبدع والضالالت" مث رجع واتب وأانب 

                                                           
حكم المحدث:في إسناده عاصم والقاسم ال  1209باني المصدر:السلسلة الصحيحة الجزء أو الصفحة:الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:األل( 8)

  ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن



 
 

 

 

14 

 سنة مث قبله فإنه  هُ رَ ظَ نْ مع صبيغ ، أَ  -رضي هللا عنه-يعين كما فعل عمر  الشبهات و
 

عز - وال يليق أبحٍد أن يذكر ما كان منه سابًقا إن كان اتب وأانب ورجع إىل هللا يُقَبل ،
ما  - عيهافإن ِبب التوبة مفتوح إىل أن تطلع الشمس من مغرهبا ، وما بني ِمصر   -وجل

 -عز وجل-كما بني املشرق واملغرب ، فمن ذا الذي ُيَضيِهق على عباد هللا   -بني جانبيه
 كانت ُنسبت إليهم إان! هذا إذا كانوا وقعوا ِف هذه األمور ، وأما  التوبة والرجوع إىل هللا

 . فإن الواجب تَ ْرُك مثل هذه األمور أخط

َواُن الس َعاَدةِ ":  -رمحه هللا تعاىل-قال الشيخ  يعين هذه هي ،  "فَِإن  َهُؤالِء الث الُث ُعن ْ
يها املرء وحَيَرص عليها ، فليست إلوهذه هي السعادة اليت يسعى ، ة يالسعادة احلقيق

شتغال االوليست السعادة ِف ، واملنصب وليست السعادة ِف اجلاه ، السعادة ِف املال 
وِف اإلانبة ،  -عز وجل  -واالستكثار من الدنيا ؛ إمنا السعادة هي ِف القرب من هللا 

فالشكر  ، وقدره –عز وجل  -وِف الرضا بقضاء هللا ،  -عز وجل -والرجوع إىل هللا 
 ستغفار والتوبة إن حصلت للعبد ُتققت له السعادة .واالوالصرب 

 : -رمحه هللا تعاىل  -شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب  قال 

يَن،   هللاَ : َأْن تَ ْعُبَد  : َأن  احْلَِنيِفي َة ِمل ُة ِإبْ َراِهيم اْعَلْم َأْرَشَدَك هللُا ِلطَاَعِتهِ " َوْحَدُه ُُمِْلًصا َلُه الدِه
 "( 9)﴾56﴿لِيَ ْعُبُدوِن  ﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإِلنَس ِإال  َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 

                                                           
[ 56] سورة الذاريات   (

9
 ( 
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" اْعَلْم َأْرَشَدَك هللاُ يقول :   -محه هللا تعاىل ر  -شيخ االسالم ممد بن عبد الوهاب 

فإذا ، وأن يوفقك لطاعته  -وجل عز   –هذا أيًضا دعاء أبن يرشدك هللا ، ِلطَاَعِتِه" 
 إىل طاعته ووفقك لسلوك طاعته  اكأرشدك هللا وهد

صلى هللا  -به نبينا ممًدا  -عز وجل  -الدين الذي أرسل هللا 
 . -عليه وسلم 

  أن تتيقن هذا األمر. البدًما ال شك فيه از ؛ أي علًما يقيًنا ج " اْعَلمْ  : " فيقول

يَن،  "اْعَلْم َأْرَشَدَك هللاُ ِلطَاَعِتِه : َأن  ا حْلَِنيِفي َة ِمل ُة ِإبْ َراِهيم : َأْن تَ ْعُبَد هللَا، َوْحَدُه ُُمِْلًصا َلُه الدِه
 . ﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإِلنَس ِإال  لِيَ ْعُبُدوِن ﴾َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 

اليت كان عليها  ، -عليه الصالة والسالم  -ملة أبينا إبراهيم  ؛" احْلَِنيِفي َة ِمل ُة ِإبْ َراِهيم"
ال ، هي أن تعبد هللا وحده فال تعبد معه شيًئا آخر ، وبُعث هبا  ودعا قومه إليها ، إبراهيم 

وال نبًيا مرساًل وال ولًيا صاحلًا وال أي شيء من  اوال ملكً  اوال حجرً  اوال مشسً  اقمرً 
 . -عز وجل -املعبودات الباطلة من دون هللا 

ينَ َأْن تَ ْعُبَد هللَا وَ "  ِبلعبادة  -سبحانه وتعاىل-أن تُفرده  : الصاإلخ؛  "ْحَدُه ُُمِْلًصا َلُه الدِه
يه مما جاء به إلأي العبادة و ما تتقرب به الدين : له  ُملًصا،  فال تصرف العبادة لغريه

 .- صلى هللا عليه وسلم -النيب 



 
 

 

 

16 

 
؛أي إال ليطيعون أي  لِيَ ْعُبُدوِن ﴾" ﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإِلنَس ِإال  "َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 

 -بني  أن احلكمة من خلق اجلن و اإلنس أن يعبدوه  -عز وجل  -يوحدون ، فاهلل 
كما جاء عن ابن عباس و عن غريه ،  و يعبدونه هنا مبعىن يُ و حِهدونه ،   -سبحانه وتعاىل 

 .من السلف 

فقد خالف احلكمة اليت من أجلها  -عز وجل  -لذلك إذا صرف العبد العبادة لغري هللا 
 .اجلن واإلنس  هللا خلق

" إمنا ُُسهيت ملة إبراهيم احلنيفية ألنه مال من الشرك اىل 
 ." التوحيد

َولََِٰكْن   ﴿: -عز وجل  -و لذلك قال هللا ، هو األصل املستقيم 
1)﴾ ِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َكاَن َحِنيًفا ُمسْ 

٠
 ). 

مل يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من  -عليه الصالة والسالم  –يعين أن إبراهيم 
 -عز وجل  -بل رفض ذلك  وأىب وبني  بُطالن ما عليه قومه من عبادة غري هللا ، الشرك 

بل ال ، فضاًل أن تنفع غريها بل ال تنفع نفسها ، وأن تلك األصنام ال تنفع وال تضر ، 
كان   -عليه الصالة والسالم  -جتيب ، فإبراهيم  وأنأن تسمع  فضاًل تنطق وال تتكلم 

 ِف آايت   -عز وجل  -كما وصفه هللا  وكان حنيًفا هلل ومل يكن من املشركني ،، أمة قانًتا 
                                                           

[ 67آل عمران]  (
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ك قال املصنف ولذل، إمام احلنفاء  -عليه الصالة والسالم  -متعددة ، وصف إبراهيم 

مِهل َة أَبِيُكْم ِإبْ َراِهيَم  ﴿اليت أمران ِبتباعها ؛  " احْلَِنيِفي َة ِمل ُة ِإبْ َراِهيم ":   هناها –رمحه هللا  -
1)﴾ُهَو َُس اُكُم اْلُمْسِلِمنَي 
1

 )  

يقول صلى هللا عليه  ، أتى هبذا التوحيد وأتى هبذه امللة –صلى هللا عليه وسلم  -والنيب 
مل أُبعث ِبليهودية  إين): وكان فيما يُتلى ِف كتاب هللا  (بُِعْثُت ِبحلَِنيِفي ِة الس ْمَحةِ )لم : وس

 –عليه الصالة والسالم –أو كما قال  السمحة(ومل أبعث ِبلنصرانية وإمنا بُعث ِبحلنيفية 
. 

الت ، هو الذي اتفقت عليه مجيع الرسا –عز وجل –وهذه احلنيفية التوحيد اخلالص هلل 
َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِه أُم ٍة ر ُسواًل َأِن اْعُبُدوا الِل َ َواْجَتِنُبوا  ﴿وأتى به مجيع األنبياء والرسل 

1)﴾الط اُغوَت 
2

ت لعاله ) َنن األنبياء أخوة :  -صلى هللا عليه وسلم –، وقال النيب  ( 
ل مجيًعا اتفقوا ِف التوحيد ، وأما ما أن األنبياء والرسواملعىن ، أبوان واحد وأمهاتنا شىت ( 

ِلُكلٍه َجَعْلَنا  ﴿: -عز وجل  -يتعلق ِبألحكام والشرائع فلكل نيٍب شريعته كما قال هللا 
َهاًجا  1)﴾ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
3

 . أي ُسنهة وسبياًل  ( 

 . فهي الُسنن واألحكام

                                                           
[ .78]الحج:  (

11
 ( 

[36]النحل :  (
12

 ( 
[48]المائدة:  (

13
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 . التوحي   دفهو 

ْساَلمُ  ﴿التوحيد هو اإلسالم مبعناه العام ولذلك هذا   يَن ِعنَد الِلِ  اإْلِ 1)﴾ ِإن  الدِه
4

فكل ،  ( 
بني   –رمحه هللا تعاىل  –ولذلك الشيخ ممد بن عبد الوهاب  ، األنبياء أََتوا هبذا التوحيد

عض ألن ب ؛أن تعبد هللا وحده األمر ، أن احلنيفية ملة إبراهيم تكمن وُتصل وتتحقق هبذا 
الناس قد يعبدون هللا ويعبدون الوِل الفالين ، بعض الناس يعبدون هللا ويطوفون حول 

، بعض الناس  -عز وجل  –القرب الفالين ، بعض الناس يعبدون هللا ويذحبون لغري هللا 
َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي ) يدعون هللا ويدعون غريه وهللا أغىن الشركاء عن الشرك 

 .ِف احلديث القدسي  –سبحانه وتعاىل –كما قال (  رْيِي تَ رَْكُتُه َوِشرَْكهُ غَ 

ولذلك هذه املسألة قدهمها شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب ألهنا أصل عظيم  البد أن 
–فاحلنيفية بُعث هبا النيب  ، –عز وجل  –وأن حُيققه ِف عبادته هلل ، يعرفه كل مسلم 

وقلنا كما سبق أنه جاء ِف آيٍة منسوخة والعلماء قالوا  النسخ ِف  –صلى هللا عليه وسلم 
 :القرآن على ثالث مراتب أو على ثالث أنواع

وهذا كما  هبا ،؛ مبعىن ال تُقرأ ِف القرآن واليُعمل  ْسُخ القراءة واحلكمنَ 
؛  ضعاٍت حُيرهِمن()عشر رَ  كان فيما أُنزل ىف القرآن  -رضى هللا عنها-:  قالت عائشة

 ألنه صار احلكم خبمس رضعات حُيرهِمن  خت أيًضا حكًما ؛فُنسخت هذه اآلية تالوًة وُنسِ 
 

                                                           
[19]آل عمران:  (
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الطفل ىف احلولني إذا رضع مخس رضعات من امرأٍة واحدة فإنه حَيُرم من الرضاع ماحَيُرم  

 هذا النوع األول.،  من النسب ويكون ابًنا هلا ِبلرضاع وكذا البنت

؛يعىن من انحية القراءة موجودة  أن يُنَسخ حكم اآلية وتُقرأ ىف القرآن 
اجاء ِف أن املسلم ماآلية ِف القرآن وأما حكمها فإنه منسوخ ؛  وذلك على سبيل املثال 

عز -القتال أن الواحد من املسلمني يُقابل عشرة كما ىف سورة األنفال حني ذكر هللا ِف 
ِإن َيُكن مِهنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإن َيُكن مِهنُكم مِهائَة   ﴿ وله :ق ِف -وجل

1)﴾ يَ ْغِلُبوا أَْلًفا مِهَن ال ِذيَن َكَفُروا أِبَن  ُهْم قَ ْوم  ال  يَ ْفَقُهونَ 
5

 ﴿ :مث قال انسًخا لآلية السابقة  ( 
ِفيُكْم َضْعًفا فَِإن َيُكن مِهنُكم مِهائَة  َصاِبَرة  يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإن  اآْلَن َخف َف الِل ُ َعنُكْم َوَعِلَم َأن  

ُ َمَع الص اِبرِينَ  1)﴾ َيُكن مِهنُكْم أَْلف  يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن الِلِ  َوالِل 
6

 )   

اثنني، فهذه مث ُنسخ أبن الواحد يقابل ، كان احلكم أواًل الواحد يقابل عشرة من الكفارف
فهذا النوع الثاىن أن يُنسخ احلكم وتبقى ، اآلية تتلى ولكن اآلية األوىل حكمها منسوخ 

 التالوة .

إىن مل أبعث  ): من ذلك احلديث أن تُنسخ التالوة ويبقى احلكم ؛ الثالث : والن   وع -
يُقرأ ، وكان مما ، فكان هذا مما  بُعثث ِبحلنيفية السمحة ( ولكينِبليهودية وال ِبلنصرانية 

  ﴿ : أنه قال كان فيما يتلى من كتاب هللا -رضى هللا عنه-عمر  يُقرأ أيًضا ماجاء عن
                                                           

[ 65]األنفال :  (
15

 ( 
[ .66ألنفال:]ا  (
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 ( 
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آلية يُعمل هبا ولكن ال فهذه ا ﴾ نكااًل من هللاالبتة والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدومها 

   كتاب هللا  تُتلى ِف

، العلماء ىف كتب علوم القرآن فهذه ثالث أنواع من أنواع النسخ ىف القرآن كما ذكرها 
 ( ِبحلنيفية السمحة ولكين بعثتمل أبعث ِبليهودية وال ِبلنصرانية  إين ) فكانت هذه اآلية

 . نعم، وإن ُنسخت تالوًة إال أن حكمها ِبٍق ويُعمل به 

ينَ  ":  -رمحه هللا تعاىل-مث قال الشيخ   اإلخالص أحد شرطي قَبول  ،"  ُُمِْلًصا َلُه الدِه
 :فأي عبادٍة ال تُقبل إال بشرطني ، عمل والطاعة وهذا البد أن نتذكره وأن نتدبره ال

 . -وجل عز  -اإلخالص هلل 

 . -صلى هللا عليه وسلم- املتابعة لسنة النيب

شريك مبعىن أن تعمل العبادة هلل وحده ال  
، أن تعمل العبادة لرياك الناس فيمدحوك كما مر معنا فتحذر  فتحذر من الرايء ؛،  له

 وأن ُتذر من السمعة أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو
وأن ُتذر أبن تعمل للدنيا بعمل  ، ِبلتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك

 وإن حصل شىء من أمور الدنيا من خرٍي وَنوه  -وجل عز  -اعة هلل تعمل الط بل، اآلخرة 
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كن أن يكون الباعث واحملرك والسبب لعمل  هذه الطاعة طلب ، ول فهذا خري على خري

 . -وجل عز  -أمور دنيوية فإن هذا ليس من ِبب اإلخالص هلل 

 ،هذا الشرك األكربو  ، -وجل عز  –اإلخالص أن تصرف العبادة لغري هللا  وأيًضا مما يناِف 
وأما أن  ، أما الرايء والسمعة والعمل ألجل الدنيا فإن هذا يدخل ىف ِبب الشرك األصغر

فإن هذا يدخل ىف ِبب  -عز وجل-وتصرف الطاعة لغري هللا  -وجل عز  -تعمل لغري هللا 
 الشرك األكرب كما ذكر ذلك أهل العلم.

؛ فالدين اخلالص  " ُُمِْلًصا َلُه الدِهينَ  "ملصنف قول ا ِف -ِبرك هللا فيكم-ولذلك أتملوا  
َوَما َخَلْقُت   ﴿:-تعاىل-هو الصاِف من شوائب الشرك كبريًا كان أو صغريًا وأتملوا قوله 

نَس ِإال  لِيَ ْعُبُدونِ  1)﴾ اجلِْن  َواإْلِ
7

بتالء اال؛ أن احلكمة من خلق اخللق هو من ِبب  ( 
وأما من عصاه ِبلشرك أو ِبلكفر أو  ، دخل اجلنة -وجل عز  -فمن أطاع هللا ؛ ختبار واال

 يوأما أهل املعاص ذلك ،دخل النار إن مات على  االعتقاديِبإلحلاد وِبلنفاق األكرب 
ِلَك  ﴿ أصل اإلميان فهم ُتت قوله تعاىل مع ِإن  الِل َ اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

1)﴾ِلَمن َيَشاُء 
8

 )  

 إذا عرفت هذه امللة احلنيفية يقول لك شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب :  

                                                           
[ 56]الذاريات:  (

17
 ( 

[.48]النساء :  (
18

 ( 
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،  فَِإَذا َعَرْفَت َأن  هللَا َخَلَقَك ِلِعَباَدتِِه؛ فَاْعَلْم َأن  اْلِعَباَدَة ال ُتَسم ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت  ْوِحيدِ  "

 . ال ُتَسم ى َصالًة ِإال َمَع الط َهارَةِ  َكَما َأن  الص الةَ 

فَِإَذا َدَخَل الشِهْرُك ِف اْلِعَباَدِة َفَسَدْت، َكاحْلََدِث ِإَذا َدَخَل ِف الط َهاَرِة، فَِإَذا َعَرْفَت َأن  
ْرَك ِإَذا َخاَلَط اْلِعَباَدَة َأْفَسَدَها، َوَأْحَبَط اْلَعَمَل، َوَصاَر َصاِحُبُه، مِ   َن اخْلَاِلِديَن ِف الن اِر.الشِه

رمحه -يقول شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب ،  "َعَرْفَت َأن  َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلكَ 
 ؛ أي وحده الشريك له  " فَِإَذا َعَرْفَت َأن  هللَا َخَلَقَك ِلِعَباَدتِه ": -هللا تعاىل

 

حيبه هللا ويرضاه  كل ما " : -رمحه هللا تعاىل-كما عرهفها شيخ اإلسالم بن تيمية   العبادة
هذا مفهوم العبادة العام أنه كل ماحيبه هللا  ، " من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة

 .ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة

ن األقوال واألعمال مبعىن ماجاء به أن ماحيبه هللا ويرضاه م -ِبرك هللا فيكم-والحظوا  
و لذلك ال ُتسمى ؛ هذه هى العبادة مبعناها العام  ؛ -وجل عز  -الرسول ُمبِلًغا عن هللا 
 . -وسلمصلى هللا عليه - فهر فيها اإلخالص وماجاء عن النيبالعبادة عبادة إال إذا تو 
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ُملصة هلل ولكن مل  ي؛هلنيب اطيب إن عمل عبد  أو عملت امرأة  بطاعٍة هلل مل أيِت هبا  

  -صلى هللا عليه وسلم- أيِت هبا النيب
 

َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه  ):  -صلى هللا عليه وسلم-حكمها مأخوذ  ويُعلم من قوله 
دة ال ر: أنه العباألمر ا؛ أي مردود ال يُقبل ، ولذلك البد أن نتنبهه هلذا ( َأْمُراَن فَ ُهَو رد

صلهى هللا عليه  -: اإلخالص واملتابعة لسنهة النهيبه  توفهر فيها شرطان إن تسمهى عبادة إاله 
  .-وسلهم

ْنَس ِإال  لِيَ ْعُبُدونِ  ﴿ُتطلق العبادة مبعىن التوحيد كما مره معنا  وأيًضا  َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإْلِ
﴾(1

9
أي وحده ال ؛  " َت َأن  هللَا َخَلَقَك ِلِعَباَدتِهِ فَِإَذا َعَرفْ  " :  فشيخ اإلسالم يقول لك ،( 

من دعاٍء وطواٍف ونذٍر ،  -سبحانه وتعاىل-شريك له ِف صرف مجيع أنواع العبادة له 
وذبٍح وخوٍف وتوكل وخشيٍة وإانبٍة واستعانٍة واستغاثٍة وكله أنواع العبادات اليته ال تصلح 

 . -وجلعز – وال تصح إاله هلل

فَاْعَلْم َأن  اْلِعَباَدَة ال ُتَسم ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت  ْوِحيِد، َكَما َأن   ":  فت ذلكإذا عر  قال
 الص الَة ال ُتَسم ى َصالًة ِإال َمَع الط َهارَِة " .

                                                           
[ 56]الذّاريات:  (

19
 ( 



 
 

 

 

24 

 
مثاًل وقام صلى العشاء، أو  ا، كان انئم اآلن لو جاءان واحد وقام وصلهى الظهر أو العشاء

 ،  وقضى حاجته ومل يتوضهأ وقال أريد أن أصلي العشاءمثاًل دخل اخلالء 
 

 . اجلواب ال، ال يقبل منه- 
 

فشيخ  ؛ ، فال تصحه الصهالة  وال ُتسمهى صالة إاله مع الطههارة ألنه الطههارة شرط للصهالة
، فال ُتسمهى  العبادة  عبادة إاله  رط  هلا: كذلك التهوحيد ِف العبادة ش اإلسالم يقول لنا

 . -عزه وجله - إذا  كان العبد  موحًدا هلل

َوَقِدْمَنا ِإىَلَٰ َما َعِمُلوا  ﴿ : ِف املشركني والكافرين قوله  -عزه وجله  –ولذلك ذكر هللا   
2)﴾ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء م نُثورًا 
٠

 )  

ا ِف الدهنيا فإنهه ال يُقبل منه فالكافر إذا عمل عماًل صاحلًا ، بل جاء ِف السُّنهة النهبويهة  خريه
أبن ُيسخهر له بعض النهعم مكافأًة له على ، ما يدُّل على أنه هللا َيازيه على عمله ِف الدهنيا 

  .، فيأيت ومل يعمل بشيء ءكن يوم القيامة ال يُقبل منه شيول، ذلك العمل اخلريِه 

 

                                                           
[ .23]الفرقان:  (
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، يذحبون لغري هللا ويقولون  ألنه بعض النهاس يَقعون ِف الشهرك ويقولون َنن مسلمون -

،  ، ويعتقدون ِف السيهد الفالين أنهه ينفع ويضر ويقولون َنن مسلمون َنن مسلمون
وُيسأل من دون هللا ويقولون ويعتقدون أنه القرب الفالين ُيطاف حوله ويُذبح له ويتقرهب له 

: هذه األمور شرك،  ، فيقول هلم شيخ  اإلسالم ممد بن عبد الوههاب َنن مسلمون
اْلِعَباَدَة ال ُتَسم ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت  ْوِحيِد، َكَما َأن  الص الَة ال  " وعبادتكم ال تقبل ألن 

 ُتَسم ى َصالًة ِإال َمَع الط َهارَِة " .

يعين إذا   ،"  فَِإَذا َدَخَل الشِهْرُك ِف اْلِعَباَدِة َفَسَدْت، َكاحْلََدِث ِإَذا َدَخَل ِف الط َهاَرِة ":  قال
، كما  ، أفسد تلك العبادة ، عمل شرًكا كان العبد يفعل الطهاعة هلل فأدخل عليها الشهرك

ا تُفسد أنه اإلنسان  لو تطههر مثه خرجت منه ريح أو تبوهل أو َنو ذلك أو  الطههارة انم فإهنه
 العبادة .ألن احلدث يفسد الطههارة والشهرك يفسد  ؛

أمر  دقيق ومثال  مجيل   –رمحه هللا تعاىل  –وهذا من شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوههاب  
، كما أنهك ال تصحه منك  امة بل حىته البليد يفهمه لوضوحهالعظاهر، يفهمه  واضح جدًّا

 .هارة فال تصحه منك العبادة لعدم التهوحيدالصهالة لعدم الطه 

ولكن كالم شيخ االسالم ممد بن عبد الوههاب هذا ممول  عند أهل العلم على من كان  
، أمها من كان َيهل احلكم ومل يسأل العلماء وكان جاهاًل  يعلم أو ُبنيِه له احلقه من الباطل

 ِبجلهل .لة العذر للحكم ويظنه نفسه أنه على شرع هللا فهنا تدخل مسأ
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فليس مراد شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوههاب ما أييت به احلدهاديهة من تكفري املسلمني 
  .، فإنه املسلم إن دخل اإلسالم بيقني فال خيرج منه أيًضا إاله بيقني مطلًقا

هل ، العذر ِبجل كما مره معنا ِف درس كشف الشهبهات يوم اجلمعة املاضية  ِبجلهل والعذر 
  ، ولكن البد أيًضا من بيان أمر حىته ال يغرته العبد عند أهل العلم ألدلهته ُمقرهر

 

ومل مُيكنه أن يسأل ، مرادهم ِبلعذر ِبجلهل ِف حالة اإلنسان الذهي َيهل احلكم - 
 . ا هو عليه من شركومل يسمع أنه م، ومل يقف على بطالن ما هو عليه ، العلماء 

أمها إن ُسع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدهليل وبلغته النهصوص ومل يسأل ومل يتفقهه فإنه  
  . هذا كما بنيه أهل العلم يؤاخذ وحياسب

 ال ُتَسم ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت  ْوِحيِد، َكَما َأن  الص الَة ال ُتَسم ى َصالًة ِإال َمعَ  اْلِعَباَدةُ إذًا 
 الط َهارَِة .

ْرَك ِإَذا َخاَلَط اْلِعَباَدَة َأْفَسَدَها،  ":  -رمحه هللا تعاىل  –قال الشهيخ  فَِإَذا َعَرْفَت َأن  الشِه
من ، هذا يؤكهد لكم ما سبق معنا  ؛"  ِمَن اخْلَاِلِديَن ِف الن ارِ َوَأْحَبَط اْلَعَمَل، َوَصاَر َصاِحُبُه، 

 فيما سبق من أنه العبادة  –رمحه هللا تعاىل  –مد بن عبد الوههاب أنه مراد شيخ اإلسالم م
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،  ، أنه مراده فيمن ال يُعذر جبهله تَبُطل ِبلشهرك وأنه صاحبها هاهنا خالد ُُملد ِف النهار

، وبلغه أنه ما هو عليه شرك وأصره على ما هو  أمكنه السهؤال فلم يسأل ومل يتعلميعين 
 عليه. 

ذورًا جبهله فإنه شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوههاب ِف رسائله وكتبه يُقرهر كان معإذا  وأمها 
ِف شرحه لكشف   -رمحه هللا تعاىل-كما بنيه ذلك اإلمام العثيمني ،  مسألة العذر ِبجلهل 

أنه مسألة  -جزاه هللا خريا  –الشهبهات فإنهه طوهل الشهرح هناك وبني  بكالم واضح جليه 
وبني  ما سبق من أنهه إذا أمكنه السهؤال وبلغه األدلهة ومل يسأل ، مقرهرة  العذر ِبجلهل مسألة  

  .أنهه يؤاخذ

ْرَك ِإَذا َخاَلَط اْلِعَباَدَة َأْفَسَدَها، َوَأْحَبَط اْلَعَمَل، َوَصاَر  ":  يقول فَِإَذا َعَرْفَت َأن  الشِه
؛ يعين من األمور  " َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلكَ  َعَرْفَت َأن   َصاِحُبُه، ِمَن اخْلَاِلِديَن ِف الن ارِ 

أما التوحيد يتعلمه ، اهلهامة واخلطرية أنه العبد يتعلم التهوحيد ويتعلم ما خُيالفه وُيضاده 
وأما ما خُيالفه من الشركيات يتعلمها مبعىن يتعلم حكمها ليحذرها وحُيذهر ، ليعمل به 

 . ستقباًل الناس منها ولئال يقع فيها م

 -صلى هللا عليه وسلم-؛ ولذلك النيب  " َعَرْفَت َأن  َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلكَ  "قال :  
 .ملا بعث معاًذا إىل اليمن 
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) إنك أتيت قوًما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ، شهادة أن ال إله إال هللا وأن 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا فرض عليهم مخس صلوات ( ،  ممًدا رسول هللا

 . احلديث

، والتوحيد هو دعوة األنبياء والرسل إىل قومهم ، والتوحيد هو املهم، فالتوحيد أواًل  
 -عليه الصالة والسالم- دعا أمته منذ بِعثته إىل موته -صلى هللا عليه وسلم-فالنيب 

نعرف ضالل ما عليه بعض اجلماعات اليت تعترب التوحيد  وهبذا ، دعاهم إىل التوحيد
اليت تعترب التوحيد أمًرا  ، مثل مجاعة التبليغ واألحباب ُمفرهِقًا وُمسبًبا للفنت بني الناس ،

طيب  ، وأن املهم أن الناس يفعلوا العبادة، وأن التوحيد أمر ليس ِبملهم  ، يُفرِهق الناس
،  ألن التوحيد شرطها ؛ " َدَة ال ُتَسم ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت  ْوِحيدِ اْلِعَبا ":  شيخ اإلسالم يقول

وأيًضا مجاعة األخوان ، وذ ِبهلل من الضالل ، نع وهؤالء يعتربون التوحيد ُمفرهِقًا للناس
 ، عن طريق الثورات، الذين يسعون إىل الوصول للحكم والسلطة عن طريق االنقالِبت 

أو مبا ،  " الشعب يريد تغيري النظام "لى والهتا مما يُعرف يعين عن طريق هتييج الناس ع
 عز  - يعرف ِبإلضراِبت واملظاهرات وهبذه االعتصامات والثورات فكلها ُمالفة لشرع هللا

 . -وجل
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هذا األمر يعين ق ررت أن األنبياء ِف دعوهتم إىل هللا دعوا  قر رتومن أحسن الكتب اليت 

ومل تكن دعوهتم مبنية ، ومل تكن دعوهتم خالية من التوحيد  ، شركإىل التوحيد ونبذ ال
على السياسة والسلطة واحلكم والوصول إليها هو شيخنا اإلمام اهلُمام ربيع بن هادي 

عز  - هللامنهج األنبياء ِف الدعوة إىل  "ِف كتابه الفذ  -حفظه هللا تعاىل- املدخلي
أان أوصي نفسي وأوصي ، اب كتاب مجيل وهذا الكت، فيه احلكمة والعقل ،  "-وجل

 .طالب العلم بل حىت عموم املسلمني أن يقرؤوه 

جزاه هللا - وقد اختصره أخوان الفاضل الشيخ أبو عبد األعلى خالد عثمان املصري
  فهناك كتاب ُمطو ل وهناك كتاب ُمتصر، ِف رسالٍة صغرية بعد أن استأذن الشيخ  -خرياً 

، تاب لنعلم أننا أو أن بعضنا ُملب ًسا عليه ِف عدم االهتمام ِبلتوحيد فعلينا بقراءة هذا الك
 . -وجل عز  - وأن تلك اجلماعات على غري هًدى من هللا

َعَرْفَت َأن  َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلَك َلَعل  هللَا َأْن خُيَلِهَصَك  " لذلك يقول شيخ اإلسالم :
ْرُك ِِبهللِ  ِمْن َهِذِه الش َبَكِة ؛ ؛ يعين إذا وقعت ِف حبائل الشبكة وهي شبكة  " َوِهَي الشِه

ألن الشيطان وأعوانه من اإلنس واجلن حريصون كل احلرص على إضالل ؛ الصياد 
أول  وابن القيم اجلوزية ذكر سبعة أبواب أييت هبا الشيطان لُيضل اإلنسان ؛، اإلنسان 

 . ِبب الشبهات والبدع والضالالت وهكذا مث أيتيه من ِبب أيتيه من ِبب الشرك ،
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، حريص أن يوقعك ِف الشرك  -ِبرك هللا فيكم-واين إخالشيطان اي  لذلك الشيطان ،

 هلا ولذلك هنا مسألة مهمة البد من التنبهه 
 

نقيم التوحيد   ،ال إله إال هللا ممد رسول هللا نقولمسلمون  تعاىل َنن مجيعنا حبمد هللا
مبعىن أن  الشيطان ،من  ولكن ال تتصور اي عبد هللا أنك هبذا تكون فَ َلت  ، وننبذ الشرك 

ولذلك ها هي شبكة ، الشيطان سيأتيك من أبواب ُأخر حياول أن يوقعك ِف الشرك 
 ط ي ب  .الشرك الشيطان ؛

 

، وأن نكون  ونتعلمه وننشره َنققه  لتوحيد،املوقف أن نكون دائًما حريصني على ا- 
وكتاب شيخ  ََنَذر منه وََنَذر أنواعه وَُنذِهر منه ،، دائًما أيًضا حذرين من الشرك 
كتاب التوحيد من أفضل الكتب   –رمحه هللا تعاىل  –اإلسالم ممد بن عبدالوهاب 

 .املُؤَلفة ِف هذا الباب 
كتاب التوحيد من   –رمحه هللا تعاىل  – وكتاب شيخ اإلسالم ممد بن عبدالوهاب 

وهو كتاب ، أفضل الكتب ِف بيان أنواع الشرك صورًة صورة وبدليلها ومبسائلها 
 جزاه هللا عن هذه األمة -ِف ميزان أعماله  َيعلهأن  -وجل  عز  -جامع نسأل هللا 
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وهتم للسنة وجزى هللا شيوخ السنة السلفيني كلهم خريًا عن هذه األمة ِف دع،  -خريًا

 ِف دعوهتم للتوحيد وماربتهم للشرك . ،  وماربتهم للبدع

َعَرْفَت َأن  َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلَك َلَعل  هللَا َأْن خُيَلِهَصَك ِمْن َهِذِه الش َبَكِة ؛ َوِهَي  " قال :
ْرُك ِِبهللِ  فإن الصياد  ِبلشبكة ؛ ِف وصفه للشرك -ِبرك هللا فيكم-لذلك أتملوا  ،"  الشِه

وسلم منه ِف املكان هذا أيخذ الشبكة ويضعها  تعدهاهفإذا ، يضع شبكته للصيد ِف مكان 
 . ِف مكان آخر

من اخلطأ الذي نسمعه من الناس اليوم أنه يقول كفاية توحيد ، خالص َنن مسلمون 
 ماَنتاج للتوحيد ، هذا خطأ !

 إل  ى املمات .البد أن يكون التوحيد معك إىل املمات ، - 

ولذلك من يعين من الصور اليت يذكرها العلماء ِف حرص الشيطان على إضالل اإلنسان 
2)عبد القادر اجليالينقصة ، ما جاء عن 

1
، مستلٍق على وسادته أوأنه كان ِف بيته انئًما  ( 

وأان مل أمن ، فإذا سقف البيت ينكشف ، ينقشع ، ينكشف ، وإذا بسحابة  " ، يقول :
ربك وإنك   إين أانعبد القادر تدخل ِف غرفته ، وتقول له هذه السحابة : اي عظيمة أتيت و 

: خسئت عدو هللا ، فذهبت السحابة وعاد اجلدار كما   عبد القادركذا وكذا ، فقال 
 كان ، السقف كما كان .

                                                           
172ص  1ها ابن تيمية في المجموع عبدالقادر الجيالني ذكرقصة   (
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 فقال الشيطان خاطبه : كيف عرفت أين عدو هللا ؟

-أفضل من أصحاب رسول هللا  فقال : علمت أين لست أفضل من رسول هللا ، ولست
 ، فِلما أخص أان هبذا األمر ؟ -َص ل ى الَِل َعَليِه َو ٓس ل م

 فقال له الشيطان : لقد أضللت كذا وكذا من العبهاد هبذه الطريقة .

نسان بل حىت أن يضل حياول أن يضل العلماء ظرو كيف الشيطان حياول أن يضل اإلفان
 وحفظه . -َج  لْ َع ز  و -املعصوم من عصمه هللا  ، ولكن

فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان حياول أن يضلهم ، ولكن من كان َثبًتا على احلق ، 
فما ِبلنا مبن  -ُسْبَحانَُه و تَ َعالَ  ى-حيفظه إبذنه  -َع ز  و َج  لْ -متمسًكا ِبحلق ، فإن هللا 

 دوهنم .

تعلم التوحيد ، وأن َنذر من ولذلك علينا أن َنرص وأن َنذر ، أن َنرص على أن ن
 الشرك وصوره ووسائله .

 : -رح م ه هللا تعال ى-قال شيخ اإلسالم ممد بن عبد الوهاب 

ُك َعَرْفَت َأن  َأَهم  َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلَك َلَعل  هللَا َأْن خُيَلِهَصَك ِمْن َهِذِه الش َبَكِة ؛ َوِهَي الشِهرْ 
ِإن  الِلهَ اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  ﴿:  هللا تَ َعاىَل ِفيهِ  ِِبهلِل ال ِذي قَالَ 

2)﴾َيَشاُء 
2

 )  

                                                           
[48]النساء   (

22
 ( 



 
 

 

 

33 

 
 

يعين أنت ال أتمن على نفسك اي عبد هللا أن تقع ِف حبائل وِف شبكة الشرك اليت 
 يتصيدك هبا الشيطان أو أعوانه .

 

أيتيك أحد ويقول لك أنت ِف ضيقة تريد أوالد ، تريد مال ، تريد هذا أقول : قد - 
ضيق وأريد هذا األمر أن يتيسر ،   ِفهللا نعم ، أان وهللااألمر يفرج لك ؛ تقول : و

 يقول : تعال تعال ، اذهب للوِل الفالين واذبح له وقل له اي وِل كذا كذا كذا .

وهم فقد تقع ِف هذا األمر وأنت ال تشعر  فأنت قد تكون ِف تلك الساعة ِف ساعة ضيق
 ؛ فهذا الرجل من أعوان الشيطان .

فإذا مل يكن عندك التوحيد القوي قد تقع ِف حبائله ، فإذا وقعت ِف الشرك ، وأنت تعلم 
أنه شرك و لكن للمصيبة أو للضيقة اليت نزلت بك وقعت ِف ذلك فإنك ال أتمن أن هللا 

 ن خالًدا ُملًدا ِف النار .ال يغفر لك شيئاً ، وأن تكو 

منافًقا نفاقًا فمن مات مشرًكا ، كافًرا ، ملحًدا ،  ﴾ ِإن  الِل َ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِهِ  ﴿ قال :
 فإن هللا ال يغفر له ذنوبه وخيلده خالًدا ُملًدا ِف النار . ااعتقاداًي زنديقً 
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ن ذلك ، وأن َيعلين وإايكم من املقيمني أن حيفظين وإايكم م -َع ز  و َج  لْ -أسأل هللا 

الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه وعن معصية  للتوحيد ومن البعيدين كل البعد من
 . -َع ز  و َج  لْ -هللا 

 . " َوَذِلَك مبَْعرَِفِة َأْرَبِع قَ َواِعد ذََكَرَها هللاُ تَ َعاىَل ِف ِكَتابِهِ "مث قال  بعد ذلك : 

قف إبذن هللا على هذه سنعليه إن شاءهللا ِف اللقاء القادم يوم اجلمعة ، وهذا ماسنقف 
 األربع القواعد وما يتعلق هبا من تفاصيل .

أن حيفظين وإايكم من كل سوء ومكروه ، وأن َيعلين وإايكم من  -َع ز  و َج  لْ -أسأل هللا 
َص ل ى الَِل َعَليِه َو -نيب أهل السنة العاملني هبا ، العاملني هبا ، املستقيمني على هدي ال

 وهدي أصحابه الكرام . -ٓس ل م

 .وصلى هللا وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني 

  "بن عبد الوهاب البنا"حسن نتظر معكم ِبرك هللا فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العالمة وا 
-ه ، يُلقيها لكل مسلٍم ومسلمة يُلقيها ألبنائه وبناته لطالبه وطالبات -تعاىل حفظه هللا-

أن حيفظه من كل سوٍء  -وجل عز  -ونسأل هللا  على هذه املُشاركة ، -جزاه هللا خريًا
 ن ُيسدده وأن يُوف هَقه لكل خري. ومكروه وأ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وَمن وااله 

 :أما بعد 

ألبنائه وبناته لطالبه  -حفظه هللا تعاىل- "حسن البنا "كلمة لشيخنا العالمة   فهذه
 . جزاه هللا خريًا-وطالباته مبعهد املرياث النبوي 

 ، -هللا حيفظكم-تفضل اي شيخ 

  وإايكم اي أخي الشيخ ممد عبد الوهاب البنا :

وأشهد أن ممًدا عبده  بسم هللا واحلمد هلل وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
ورسوله ، اللهم صل على ممٍد وعلى آل ممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

 . إبراهيم إنك محيد  ُميد

 أما بعد؛

األخ  -ِبرك هللا فيه-فالذي أقوله مع األخ الشيخ الدكتور األخ الكرمي " ممد ِبزمول " 
 ممد سامين ؟

  الشيخ أمحد : أمحد ،أمحد
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أمحد ِبزمول ساموين ،االثنني من كثر حيب هلم أحيااًن ال  سن عبد الوهاب البنا :الشيخ ح

أستطيع أن أُفرِهق حينما أتكلم أتسرع ِف الكالم، فأان قلت الشيخ ممد ِبزمول.  ولكن 
أان إن شاء هللا ُأدِل بدلوي ِف هذا املعهد الذي افتتحه فضيلة الشيخ الدكتور " ممد 

وسبق أن عرهفُت به وتعريفي ألخوان الكرمي وإسوتنا  د ِبزمول "يقصد " أمحِبزمول" 
الشيخ "ربيع"، مث أنين قابلته أكثر من مرة هناك ملا سافرت للسعودية ِف عمرات فهذا  
كله شرف ِل  أن أتكلم وأقول هذا الكالم ومشاهدًة مين ولكن أان علمي ال يصل إىل 

على سبيل اجملاملة واإلطراء ولكن هذا هو  علم األخ الكرمي جزاه هللا خريًا ،وليس هذا
 .الواقع وهذا على أان قدر نفسي إن شاء هللا وأقول احلق مستعيًنا ِبهلل سبحانه وتعاىل

كالمي ِبآلية الكرمية ِف سورة الشورى  وهو قوله سبحانه وتعاىل بعد : أعوذ ِبهلل من أ  أبد
يِن َما ﴿ حيم  : الشيطان الرجيم ، قوله تعاىل ، بسم هللا الرمحن الر  َشرََع َلُكم مِهَن الدِه

َنا بِِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َأْن َأِقيُموا الدِه  َنا ِإلَْيَك َوَما َوص ي ْ يَن َوص ىَٰ بِِه نُوًحا َوال ِذي َأْوَحي ْ
ََيَْتيب ِإلَْيِه َمن َيَشاُء َويَ ْهِدي ِإلَْيِه  َواَل تَ تَ َفر ُقوا ِفيِه َكبُ َر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه الِل ُ 

( )﴾ َمن يُِنيبُ 
�

 ( 

                                                           
[13]الشورى:   (
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 )

﴿   ﴾ 

-  

 -صلى هللا عليه وسلم-ُيشرهِع ، الرسول  الذي شرهع هللا سبحانه وتعاىل ، هللا هو الذي -
﴿  ﴾ يقول اي انس وهذه دعوة عامة لكل الناس ، ِف احلقيقة َشرََع َلُكم ُيشرع بتشريع هللا   

أن اإلسالم ،دين اإلسالم للناس عامة ال للمسلمني فقط ،للعرب فقط للناس عامة ، هذا 
ى  ال ع تى وت ال ح كون  اس ي ن لى ال ( ) ع  . من بعد الرسل جةحتعليم من هللا سبحانه

﴿  ﴾ يِن َما َوص ىَٰ بِِه نُوًحا  ذكر الدين ما وصى به نوًحا فالدين ليس من  َشرََع َلُكم مِهَن الدِه
الدين أحد كل الرسل مجيًعا كل الرسل دعوا إىل توحيد هللا سبحانه وتعاىل ، أن اعبدوا هللا 

أول نيب بعد آدم عليه السالم ما لكم من إله غريه، ما وصى به نوًحا،  نوح عليه السالم 
 " .  -عليه السالم-" نوح 

﴿  ﴾ َنا ِإلَْيَك  َوال ِذي َأْوَحي ْ
د شرك ي توح ؛ وال ذ  ب ن شرك ي دعو ال وي

شرك ن ال ا أ خرجو شرك من ي دعو ال  وي

 

م ي و ظ ة ه و رسل دع دع , اًعيمج ال ﴿ وي
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﴾ 

﴿  ﴾ ال حُيب الدين املخلوط عز وجل[، هللا 2:3]الزمر  (  )
 . -سبحانه وتعاىل-ليس فيه شرك، خالص هلل  

َنا ِإلَْيكَ  ﴿ َنا بِِه ِإبْ َراِهيَم ﴿– عليه وسلم صلى هللا-؛ النيب  ﴾نُوًحا َوال ِذي َأْوَحي ْ َوَما َوص ي ْ
يَن َواَل تَ تَ َفر ُقوا ِفيِه " إبراهيم وموسى وعيسى  عليهم -َوُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َأْن َأِقيُموا الدِه

كان عندهم أصول، ِف دين ؛ دين اإلسالم عندهم ودين التوحيد دعوا إليه   -السالم
 العزم وإبراهيم كان قبلهم أصول كان عندهم وكان عند موسى وعيسى وغريهم من أوِل

أصول يسريون عليها ، األمة تسري عليها ،وبعد ما ُحرِهفت الكتب عند موسى وعيسى 
عليهم السالم ُحرفِهت كتبهم اليت أنزهلا هللا وجتد ِف كتبهم كما جاء ِف القرآن العظيم. 

َواِهِهْم  َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ر  اْبُن الِلِ  َوقَاَلتِ ﴿ ِلَك قَ ْوهُلُم أبَِف ْ الن َصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الِلِ  ذََٰ
[ ،هل ِف 3٠ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل ال ِذيَن َكَفُروا ِمن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم الِل ُ َأىن َٰ يُ ْؤَفُكوَن "]التوبة : 

 عيسى بن هللا ؟!! التوراة اليت أنزهلا هللا عزير ابن هللا؟! ، هل ِف اإلجنيل الذي أنزله هللا
وكل هذا الذي اخرتعوه وقالوا به وكفروا به وهذا األمر العظيم وإن اختلقوا ِف الكتب 
بعض األمور فيها فضائل  وأشياء من رقائق األخالق وهذا ال يُغين]...[ ألن أصل كتبهم 

 . -عافاان هللا وإايكم-قامت على الشرك 

يَن َواَل تَ تَ َفر  ﴿ ُقوا ِفيِه " فوصية القرآن للمسلمني مجيًعا أن يسريوا على َأْن َأِقيُموا الدِه
الدين وال يتفرقوا فيه ، واملسلمون عندهم ِف القرآن العظيم ذكر الكافرين واملنافقني 
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واملسلمني واملؤمنني وذكر الكافرين ولكن بعض املسلمني مل يهتموا أبمر أهل البدع ، "املبتدعة" 
رق؛ الفرق اليت افرتقت إليها األمة كل أانس اتبعوا فرقة وساروا عليها إال الذين ابتدعوا اخرتعوا الف

من رحم هللا ، واملسلمون حينما يتكلمون عندان وعند جزيرة العرب ِف بعض بلد اإلسالم أو أكثر 
بالد اإلسالم إال من رمحه هللا ؛القضية خطيب يصعد على املنرب كل كالمه عن الذنوب واخلطااي وال 

ِف توحيد وشرك وال ِف بدع أي فرق وهذا فيه نقص كبري وال يتكلم ِف أُساء هللا وصفات هللا يتكلم 
وإذا ذكر أُساء ]...[ وهذا نقص ِف الدين إال من رحم هللا ، هذا الدين أهل الُسنهة الذين يتكلمون 

اق ؛ افرتاق ِف هذه األمور والباقي ال يتكلمون ولكن األمر العظيم الذي وقع فيه الناس هو اإلفرت 
صلى هللا -تباع النيب األمة ، األمة افرتقت إىل ثالث وسبعني فرقة ، فربنا ي

أن يُقيموا الدين وال يتفرقوا فيه؛ الدين واحد ليس هناك طريق إال طريق واحد كما  -عليه وسلم
﴿قال نوح عليه السالم لقومه : 
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