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 بسم هللا الرمحن الرحيم    

، َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َومن  ، َوَنْسَتِعيُنهُ  ، ََنَْمُدهُ  ِإنَّ احلَْمَد ِِلِّ 
.  َفالَ َهاِدَي َلهُ  ، َوَمْن ُيْضِللْ  ، َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفاَل ُمِضلَّ َلهُ  َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا

 ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه . َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلهُ 

َر اهلُدى ُهدى ُُمَمَّد ، َوَشرَّ األُُموِر  َأاَل وِإنَّ َأْصَدَق الكالِم كالُم هللاِ  ، َوَخي ْ
 . ، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ َعٍة َضالَلَة ، وَُكلَّ ِبدْ  ، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعة   ُُمَْدََثتُ َها

 :أما بعد 

 بدراسة وتدار  الوواعد األرب  ليي  اسإسالم ُممد فالزال احلديث موصواًل 
 . - رمحه هللا تعاىل –بن عبد الوّهاب 

بيان الّتوحيد وبيان احلنيفّية وهي أن تعبد بوكان قد قرر فيما قد سبق ما يتعلق 
ما يتعلق خبطورة الّيرك  -رمحه هللا تعاىل  -ن  َّ ا له الدين مث بيصً هللا وحده خمل

وأن اليرك حيبط العبادة وأن العبادة ال ُتسمى عبادًة إال م  الّتوحيد كما أن 
كما يُفسد احلدث الطهارة   ، وأنه الصالة ال ُتسمى صالًة إال م  الطهارة
 . والّصالة كذلك يفسد اليرك العمل
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ا أن اليرك شبكة خطرية على العبد أن يتخّلص منها وأن يعرف ضً ن أي  َّ مث بي 
حبائل وطرق اليرك ليجتنبه وذلك ألن اليرك ُمبط للعمل وصاحبه خالد 

 . خملد ِف النار

 –رمحه هللا تعاىل  –قال اليي  

أن التخلص من اليرك والتخلص من البدع  -رمحه هللا تعاىل-يعين 

،  لوحي اليرعيوالّضالالت والتخلص من الباطل البد أن يكون عن طريق ا
،  -عّز وجّل  –ورة ِف كتاب هللا فالتخلص من اليرك مبعرفة أرب  قواعد مذك

هبا من تلواء نفسه ومل خيرتعها بل  مل أيتِ  –رمحه هللا تعاىل  -يي  يعين أن ال
 . وما كان عليه سلف هذه األمة ّنةّتب  لنصوص الكتاب والسهو م

شاء  إن-يحة فإنه وهذه األرب  قواعد إذا تعلمها العبد وعرفها املعرفة الصح 
 . من اليركينتف  هبا ِف التخلص  -هللا

أصول من الورآن  أرب  يعينرمحه هللا تعاىل –وقوله 
 . العظيم

 –رمحه هللا تعاىل  –قال 

ُمِورُّوَن  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َأْن تَ ْعَلَم َأنَّ اْلُكفَّاَر الَِّذيَن قَاتَ َلُهْم َرُسوُل هللِا 
؛   اسِإْسالمِ ِفَأنَّ َذِلَك مَلْ يُْدِخَلُهْم ، اْلُمَدِبُّر، وَ  ُهُو اْْلَاِلقُ  -تَ َعاىَل –ِبَِنَّ هللَا 

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاىَل  َن السََّماِء َواأَلْرِض َأمَّن ََيِْلُك السَّْمَ   ﴿:  َوالدَّ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ
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 واألَْبَصاَر َوَمن خُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن احْلَيِّ َوَمن يَُدبُِّر اأَلْمرَ 
 .( 1  ﴾ َفَسيَ ُووُلوَن اِّلُ فَ ُوْل َأَفاَل تَ ت َُّوونَ 

 . شي  اسإسالم ُممد بن عبد الوّهابهذه الواعدة األوىل اليت ذكرها 
أن إقرار امليركني بتوحيد الّربوبّية مل يُدخلهم ِف 

 . اسإسالم ألهنم مل أيتوا بتوحيد األلوهّية

 

  -عّز وجّل  -، مبعىن مل يُفردوا العبادة هلل  ألهنم مل أيتوا بتوحيد األلوهّية- 

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاىَل  َن السََّماِء َواأَلْرِض َأمَّن ََيِْلُك  ﴿ : قال َوالدَّ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ
يَُدبُِّر  السَّْمَ  واألَْبَصاَر َوَمن خُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن احْلَيِّ َوَمن

 .( 2) ﴾اأَلْمَر َفَسيَ ُووُلوَن اِّلُ 
 ؟  يعين هؤالء امليركون لو ُسئلوا َمن الذي رزقهم - 

 ؟ َيلك السم  واألبصارالذي   ومن -
 ؟ وَمن الذي أخرج احلي من امليت وأخرج امليت من احلي - 
 ؟  وَمن الذي يدبر األمر - 

بيده هذه  -عّز وجّل  -إًذا موّرون ومعرتفون ِبن هللا  فهم فسيوولون هللا -
مجي   واصرفتإًذا إَذا كنتم توّرون بذلك فالواجب عليكم أن ف ؛ األمور كلها

 . أنواع العبادة هلل

                                                           
[31: ]يونس  (

1
 ( 

[31]يونس:   (
2
 ( 



 
 

 

 

 

5 

 
الذي تورون أنه -عّز وجّل  –كيف تيركون ِبهلل   : أي ﴾  فَ ُوْل َأَفالَ تَ ت َُّوونَ  ﴿

 !! بيده هذه األمور كلها

األلوهّية ألن توحيد الّربوبّية يستلزم توحيد  " معرفة أن " ، الواجب عليكمف
ن تكون هو املستحق أل  -سبحانه وتعاىل  -مر ، املدبّر لأل ، الرازق اْلالق

 وال جيوز صرف أي نوع من أنواع -سبحانه وتعاىل-مجي  العبادات مصروفة له 
عّز وجّل  -أو توكل أو غري ذلك لغري هللا  العبادات من دعاء أو ذبح أو طواف

 .  هي صرفها للمخلوق  هللا ألن صرفها لغري -
هو الذي يستحق مجي  أنواع العبادات لذلك قال -سبحانه وتعاىل  -واْلالق 
  ( 3)﴾  اليِّْرَك َلظُْلم  َعِظيم   ََي بُ يَنَّ اَل ُتْيِرْك ِِبِلَِّ ۖ ِإنَّ  ﴿بنه لومان ال

 - 
 اذا ؟                           مل - 
، أو  ا تنكر عليه ما يو  فيه من شرك من ذبح لغري هللاألن بعض النا  ل  مَّ  - 

، يوول لك َي أخي أان أقول هللا هو اْلالق  ، أو نذر لغري هللا دعاء لغري هللا
بيده  -عّز وجّل  -األمور كلها بيد هللا وأن هللا  الزارق املدبّر وأعتود أن

 !   فأان لست ميركا  و إىل آخره و واألمور كلها 
وحيد : اعلموا أن امليركني األولني كانوا يوّرون بت فاليي  يوول لنا ويعلمنا

 الّربوبّية  فلم ينفعهم ذلك .
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 . هذه الواعدة األوىل

 
ْهَنا ِإلَْيِهْم ِإال ِلطََلِب اْلُوْربَِة : َما َدَعْواَنُهْم َوتَ َوجَّ  ن َُّهْم يَ ُووُلونَ أ : ذكرها بووله
اَّتََُّذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما َوالَِّذيَن  ﴿:  ؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل  ، َفَدلِيُل اْلُوْربَةِ  َواليََّفاَعةِ 

نَ ُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن  َ حَيُْكُم بَ ي ْ ِإنَّ نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َوّرِبُواَن ِإىَل اِلَِّ زُْلَفى ِإنَّ اِلَّ
:  ، قَ ْولُُه تَ َعاىَل  َوَدلِيُل اليََّفاَعةِ  ( 4)﴾ اِلََّ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذب  َكفَّار  

اُؤاَن ِعنَد وَن َه ُؤالء ُشَفعَ َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِلِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َوالَ يَنَفُعُهْم َويَ ُوولُ ﴿
  ( 5)﴾ اِلِّ 

رمحه هللا  -كما ذكر اليي  ُممد أمان اجلامي خالصتها  
ُملّخصها أن عبادة امليركني آلهلتهم   ) : قال وواعد األرب حه للِف شر  -تعاىل 

، ال ألن آهلتهم َّتلق أو ترزق أو تضّر أو  كانت من قبيل الوساطة واليفاعة
 . ( تنف 

الواعدة أن عبادة امليركني آلهلتهم كانت من قبيل الوساطة إًذا ملخص هذه 
 . واليفاعة ال ألن آهلتهم َّتلق أو ترزق أو تضّر أو تنف 

 "  ِإن َُّهْم يَ ُووُلونَ "  : ُممد بن عبد الوّهاب  يوول  -رمحه هللا تعاىل  –اليي  
 –ّنيّب أي امليركون الذين نزلت فيهم هذه اآلَيت والذين دعاهم الأي الكفار 

َما "  :،  قالوا  للّتوحيد ألهنم مل حيوووا توحيد األلوهّية-صّلى هللا عليه وسّلم 

                                                           
)  [ . 3: الزمر

4
 ( 

[ )  18:يونس
5
 ( 



 
 

 

 

 

7 

يعين هؤالء امليركون  "  َدَعْواَنُهْم َوتَ َوجَّْهَنا ِإلَْيِهْم ِإال ِلطََلِب اْلُوْربَِة َواليََّفاَعةِ 
 –عّز وجّل  –الذين عبدوا األصنام والذين عبدوا ما عبدوا من دون هللا 

يوولون َنن ما توجهنا إليهم إال لطلب الوربة واليفاعة فليسوا هم موصودين 
أي ؛ واليفاعة  هذه الوربة -ّز وجّل ع –ِبلعبادة وإمنا هم يوربوان إىل هللا 

 - عز وجل -اَّتذانهم وسطاء  وشفعاء بيننا وبني هللا 
أي دليل زعم امليركني أهنم  :فدليل الوربة  -رمحه هللا تعاىل-قال اليي   

 اَّتََُّذوا َوالَِّذينَ  ﴿: تعاىل اَّتذوا هذه األصنام وهذه اآلهلة لتورهبم من هللا ، قوله 
نَ ُهمْ  حَيُْكمُ  اِلََّ  ِإنَّ  زُْلَفى اِلَِّ  ِإىَل  لِيُ َوّرِبُوانَ  ِإالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمن  َما ِف  بَ ي ْ
ِبرك هللا  -أتمل   (6)﴾ َكفَّار   َكاِذب   ُهوَ  َمنْ  يَ ْهِدي اَل  اِلََّ  ِإنَّ  خَيَْتِلُفونَ  ِفيه  ُهمْ 
 -أي من دون هللا  - ُدونِهِ  ِمن اَّتََُّذوا لَِّذينَ َوا﴿:  -عز وجل  -قوله  فيك
يعين ليست آهلة هم يعرفون أهنم أولياء ، من ملك من املالئكة أو  ﴾ َأْولَِياءَ 

أي ما  ﴾ اِلَِّ زْلَفى   ِإىَل  لِيُ َوّرِبُوانَ  ِإالَّ  نَ ْعُبُدُهمْ  َما ﴿رسول أو نيب أو رجل صاحل 
 -عز وجل -لطلب الورىب عند هللا ندعوهم إال  نتوجه إليهم  وما

ولكن هم يوولون ال نعبدها  عرتفون أهنم عبدوا هذه األصنام ،وأتملوا أهنم ي 
أي ما  ﴾نَ ْعُبُدُهم  َما ﴿ :فوال  -عز وجل-لذاهتا ولكن نعبدها لتوربنا إىل هللا 

 اِلََّ  ِإنَّ ﴾ ﴿  زْلَفى   اِلَِّ  ِإىَل  لِيُ َوّرِبُوانَ  ِإالَّ ﴿ هم ولطلب اليفاعة منهمئلدعانتوجه 
نَ ُهمْ  حَيُْكمُ  يبني يوم الويامة س - عز وجل-يعين هللا  ﴾خَيَْتِلُفونَ  ِفيه ُهمْ  َما ِف  بَ ي ْ

 ُهوَ  َمنْ  يَ ْهِدي اَل  اِلََّ  ِإنَّ ﴿ -سبحانه وتعاىل- هلم وسيعاقبهم على شركهم به
 :هلؤالء  فهااتن صفتان ﴾ َكفَّار   َكاِذب  
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أهنم كذبة ، فهم عبدوا هذه األصنام وهم توجهوا هلا من دون هللا ، 
 وهم كفار  -عز وجل -هلل  يعطون من الصفات ومن األمور ما الوأعطوها 

هذا  ﴾َكفَّار  ب  َكاذِ  ُهوَ  َمنْ  ييَ ْهدِ  اَل  اِلََّ  ِإنَّ  ﴿ -عز وجل-ألهنم أشركوا ِبهلل 
 .دليل الوربة 

ويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِلِّ َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ  ﴿وأما دليل اليفاعة ، قوله تعاىل : 
وصف  -عز وجل - فهنا هللا ﴾ يَنَفُعُهْم َويَ ُووُلوَن َه ُؤالء ُشَفَعاُؤاَن ِعنَد اِلّ 

من تلك املعبودات واآلهلة ِبهنا  وأة من هذه األصنام ، عبادهتم وطلب اليفاع
َيلك  اليعين ما   ﴾َواَل يَنَفُعُهْم  ويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِلِّ َما الَ َيُضرُُّهمْ ﴿عبادة ،  

 .هلم ضرا وال نفعا ، ألهنم إن كانوا أحجارا 
 ؟!اذا يفعلون فم -
 وإن كانوا أمواات فال شيء ِف أيديهم ، بل ال يستطيعون نف  أنفسهم ، وال -

يفرتون على هللا  ﴾ اِلّ  َويَ ُووُلوَن َه ُؤالء ُشَفَعاُؤاَن ِعندَ  ﴿ ضر أنفسهم ، قال :
لتيف  هلم  -عز وجل-يعبدوهنا من دون هللا  أن هذه اآلهلةيزعمون  ؛الكذب 
  -عز وجل-عند هللا 

هلتهم كانت من قبيل الوساطة ؛ عبادة امليركني آلا ذً إ
ن بعض النا  قد تنكر عليه دعاء غري هللا ، من السيد الفالين ، ألواليفاعة ، 

ويل الفالين ، فيوول لك َي أخي أان ما أعبده أان أو احلسني أو علي ، أو ال
 .أو جعلتهم وساطة بيين وبني هللا جعلتهم قربة بيين وبني هللا ، 

 قد وصف فعلهم ِبنه عبادة ،  -عز وجل -بل هي عبادة فإن هللا  -: فنوول 
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ويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اِلِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يَنَفُعُهم َويَ ُووُلوَن َه ُؤالء ُشَفَعاُؤاَن ِعنَد ﴿ 

ا نوول هلؤالء الذين يتخذون هؤالء األولياء آهلة من دون هللا ، ضً مث  أي ﴾ اِلّ 
أهنم اَّتذوا هذه اآلهلة ليوربوهم إىل هللا زلفى  :نوول هلم هذا عني قول امليركني 
ا ينبغي علينا أن نتنبه هلذه اليبهة ، ذً فإ ؛ وأهنم وسطاء وشفعاء من دون هللا

 اليت نيرها وينيرها هؤالء الذين يدعون النا  إىل اليرك . 
تان ، شفاعة منفية وشفاعة : واليفاعة شفاع -رمحه هللا تعاىل-قال اليي  

 -رمحه هللا تعاىل -، هؤالء يزعمون أن هذه اآلهلة تيف  هلم ، فاليي  مثبتة 
بني أن اليفاعة جاءت ِف األدلة اليرعية على نوعني : شفاعة منفية وشفاعة 

 .مثبتة 

 

قال فاليفاعة املنفية ما كانت تطلب من غري هللا فيما ال يودر عليه إال هللا - 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُووا ِمَّا َرزَقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن أيَِْتَ ﴿َيَ : يل قوله تعاىلوالدل

-فنفى هللا  ﴾يَ ْوم  اَل بَ ْي   ِفيِه َواَل ُخلَّة  َواَل َشَفاَعة  ۗ َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن 
 . فهذه اليفاعة املنفية ﴾َواَل َشَفاَعة  ۗ ﴿اليفاعة ِف قوله  -عز وجل

 

ل هبا ، بل هي ِبطلة ، وهللا قد نفاها وال شفاعة عمَ يعين أهنا غري موبولة وال يُ - 
، فالذين يطلبون من السيد الفالين أو الصاحل الفالين أو الويل الفالين أن 
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ب من غري هللا وإمنا اليفاعة طلَ ييف  هلم فهذه شفاعة منفية وهي اليت تُ 
 .بووله  -رمحه هللا تعاىل-ولذلك بينها  -عز وجل-تطلب من هللا 

ها ، وذكر  ة يعين اليفاعة اليت جاء هبا اليرعتومعىن املثب ؛ة تواليفاعة املثب
 .عمل هبا اليرع وأهنا يُ 

 
-أن هللا  أي ؛والياف  مكرم ِبليفاعة : قال هي اليت تطلب من هللا ، قال  -

إذا أذن للياف  يوم الويامة أن ييف  فهذا من ِبب الكرامة ومن  -عز وجل
 . كرام ومن ِبب اسإحسان واسإنعام ِبب اسإ 

قال : وامليفوع له من رضي هللا قوله وعمله بعد اسإذن ، كما قال تعاىل :  
 ا اليفاعة املثبتة البد فيها من شروط ذً إ﴾َمن َذا الذي َيْيَفُ  ِعنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِِه ﴿

فالن  فال تطلب من - عز وجل -أن تطلب من هللا - 
 . - عز وجل -وال فالن ، إمنا تطلب من هللا 

أو كان  ًرا كافاًل الرضا عن الياف  فإذا كان الياف  مث- 
، وليس له اليفاعة فهو داخل ِف  فإنه ال توبل شفاعته ًواالياف  مناف
 املنفية .اليفاعة 

ِبليفاعة ، وهم أهل  -عز وجل-فالبد أن يكون الياف  ِمن يكرمه هللا 
 .اسإسالم واسإَيان ، هذا اليرط الثاين 

ن يكون مات على اسإسالم الرضا عن امليفوع له ، ِب- 
ومات على التوحيد ، فإن الكافر أو املنافق هؤالء ال ييف  هلم ألن 
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 .هؤالء قد غضب هللا عليهم 
فهذه اليفاعة املثبتة اليت تطلب من هللا وأن يكون الياف  وامليفوع له  

 .عنهما  -عز وجل- قد رضي هللا
لذلك هؤالء حني يزعمون أن اليفاعة تطلب من هؤالء األولياء إمنا  

 .هذه اليفاعة هي اليفاعة املنفية  من الوول ، ألن اًل يزعمون ِبط
 -أي ؛: ال شفاعة إال ِبذنه  - تعاىلرمحه هللا-بن الويم اجلوزية اقال  

وال أيذن إال ملن رضي قوله وعمله ، وال يرضى من  -ِبذن هللا تعاىل 
 .  -صلى هللا عليه وسلم-الوول والعمل إال توحيده واتباع رسوله 

وأهل السنة يثبتون اليفاعة وأهنا أنواع ،  ؛املثبتة ا هذه هي اليفاعة ذً فإ
ِف أرض  -صلى هللا عليه وسلم-فاليفاعة العظمى تكون للرسول 

صلى -مث ينتهون إىل النيب ُممد  حني يذهب النا  إىل األنبياء احملير ،
  -هللا عليه وسلم

فتح عليه من ُمامد هللا والثناء أان هلا أان هلا فيذهب ويسجد فيُ : فيوول 
 .  واشف  تيف  تعط رف  رأسك واسألا : عليه وشكره مث يوال له

مث شفاعة املالئكة وشفاعة الصاحلني وشفاعة أهل اجلنة لبعض أهل  
 . اجلنة ِف علو منزلتهم إىل آخره من أنواع اليفاعات

 رون كفِّ املعتزلة واْلوارج ألهنم يُ  أنكرها وقد أنكر اليفاعة ألهل الكبائر
أهل الكبائر ، والصحيح أن أهل الكبائر حتت املييئة وأن اليفاعة َثبتة 

 ِبليروط السابوة . ؛-سبحانه تعاىل-هللا  رضي هلم إن 
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خالصة هذه الواعدة كما سبق أن عبادة امليركني آلهلتهم كانت من قبل  اذً فإ
 َّتلق أو ترزق أو تضر أو تنف  .الوساطة واليفاعة ال ألهنم آهلتهم 

ُهْم -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَّيبَّ  َظَهَر َعَلى ُأاَنٍ  ُمتَ َفرِِّقنَي ِف ِعَباَداهِتِم ، ِمن ْ
ُهْم َمْن يَ ْعُبُد َمْن يَ ْعُبُد الْ  ُهْم َمْن يَ ْعُبُد األَنِْبَياَء َوالصَّاحِلِنَي، َوِمن ْ َمالِئَكَة، َوِمن ْ

ُهْم َمنْ  -يَ ْعُبُد اليَّْمَس َواْلَوَمَر، َوقَاتَ َلُهْم َرُسوُل هللِا  اأَلْشَجاَر َواأَلْحَجاَر، َوِمن ْ
نَ ُهمْ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   . َومَلْ يُ َفرِّْق بَ ي ْ

أن كل ما عبد من دون هللا أو نوول أن عبادة أي 
ء كانت للمالئكة واألنبياء اهي شرك وكفر سو -عز وجل -شيء من دون هللا 

 أي شيء كان  الومر أوو ليمس ا احلجر أوو والصاحلني أو كانت لليجر 
 ؟ اذا                            مل -
األصنام ، هي عبادة   العبادة اليركية هي عبادةن بعض النا  يوول : أل -

الصفات وصرف  بعضهم ؤ عطاإدعاء األولياء وُمبتهم و  االيمس والومر ، وأم
ت هلم هذه ال تسمى شركا ألن اليرك ال يكون إال للحجر و ابعض أنوع العباد

 ليمس والومر .ا يعينو يجر الالصنم و 
هم فهذه ليست عبادة وليست ؤ عبادة األنبياء أو األولياء أو املالئكة ودعا اأم 
 . اكً شر 
 ن صرف أي نوع من أنواع أهبذه الواعدة  -رمحه هللا تعاىل  - ن اليي   فبيَّ 
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ا أو رً  أو حجاًل ا أو رسو كً ا أو ملا صاحلً دً ء كان عباالعبادة لغري هللا هي شرك سو 

 خره .آا إىل رً ا أو قمرً شج

 ؟ل                        ا ما الدليذً إ- 
قاتل مجي  هؤالء ، فهناك كان من   -صلى هللا عليه وسلم-قال النيب  

ت وهناك من كان يعبد عيسى كالنصارى وهناك لالَّ ا صاحلني كاًل يعبد رجا
صلى هللا عليه -اليمس والومر واحلجر فواتلهم النيب من كان يعبد 

 من العبادة اعومل يفرق بينهم ِف ذلك ، ألهنم كلهم صرفوا أنو  -وسلم
 . لغري هللا فهم ميركون كفار 

ن لنا   اسإمام ُممد بن عبد الوهاب بيَّ  -رمحه هللا تعاىل -لذلك املصنف  
هبذه الواعدة أن كل هذه املسميات إذا صرفت العبادة هلم فهي من ِبب 

 . -عز وجل-اليرك واَّتاذ األنداد من دون هللا 

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  يُن ُكلُُّه ِِلّ ﴾َوالدَّ َنة  َوَيُكوَن الدِّ  . (7)﴿ َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ
﴾(7) . 
 ؟  اذا                                 الدليل على م  -
 . ا عً قاتلهم مجي -صلى هللا عليه وسلم-الدليل على أن النيب  -
 ؟ ستدالل أين وجه اال -
امليركني قال  ملا ذكر﴿ َوقَاتُِلوُهْم﴾ وجه االستدالل العموم ِف قوله تعاىل  -

 قاتلوا عباد األصنام قاتلوا عباد اليمس والومر وإمنا ذكر اًل وقاتلوهم مل يول مث
                                                           

 )7( ]األنفال: 39[7
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 :هذا على  فدلَّ  امليركني مث قال وقاتلوهم
-وأمران معه  -صلى هللا عليه وسلم-ا دً أمر نبينا ُمم - عز وجل - أن هللا 

أن نواتل مجي  امليركني على مجي  أحواهلم وأصنافهم -صلى هللا عليه وسلم 
 أو اًل ا مرسي  ا أو نبا صاحلً ي  ا أو كان يعبد ولرً ق بني من كان يعبد حجفرَّ فال يُ 
 . - عز وجل -هللا  ، فكلهم ميركون ألهنم صرفوا العبادة لغري ا مورِبً كً مل

َنة  ﴾فووله  َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه ِِلّ ﴿حَّت ال يكون شرك  أي؛ ﴿ َحَّتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ
وهبذا قال مجاعة من املفسرين  -عز وجل-تكون العبادة خالصة هلل   يعين﴾

َنة  ﴾﴿ :قالوا   -عز وجل-فاهلل   أي حَّت ال يكون شرك؛ َحَّتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ
 و سبحانه –عبد وحَّت يُ  - عز وجل -أمران بذلك حَّت ال يكون شرك ِبهلل 

 وحده ال شريك له .-تعاىل 

﴿ َوِمْن آََيتِِه َوَدلِيُل اليَّْمِس َواْلَوَمِر؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  -رمحه هللا تعاىل-قال اليي  
اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َواليَّْمُس َواْلَوَمُر الَ َتْسُجُدوا لِليَّْمِس َواَل ِلْلَوَمِر َواْسُجُدوا ِِلَِّ 

ُه تَ ْعُبُدوَن ﴾ا  . (8)لَِّذي َخَلَوُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإَيَّ
عز -يسجد لليمس والومر وأن هللا كان   فهذه اآلية دالة على أن هناك من 

سبحانه  -هنى عن السجود لليمس والومر وأمر ِبلسجود له ألنه  -وجل
ُه تَ ْعُبُدوَن ﴾املستحق هلذا السجود لذلك قال : هو - عاىلوت  ﴿ِإن ُكنُتْم ِإَيَّ

 هنُِيَ  ، ولذلك-عز وجل  -إال هلل  أن يكون  فهذا السجود عبادة وال ينبغي
 .غروهبا  عن الصالة عند طلوع اليمس وعند

               اذا ؟                    مل -

                                                           

 [37]فصلت:  )8
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يتحني ويراقب اليمس ، حَّت إذا كانت  يرقب اليمس مبعىنألن الييطان   -

د طلوعها فإنه جيعلها بني أو عن  بني قرين الييطان ، حَّت إذا كانت عند غروهبا
 .قرنيه 

عن الصالة عند طلوع اليمس  -صلى هللا عليه وسلم-ولذلك هنى النيب  
 .للتوحيد  ايةً ا ومحدً ا للييطان وإبعامً وعند غروهبا ، إرغا

وهذا كما ذكر العلماء النهي عن الصالة عند طلوع اليمس وعند غروهبا لغري 
لو كانت لذات سبب كتحية املسجد أو صالة جنازة أو َنو ذلك  اسبب ، أم

ولكن أن يووم املسلم  - عز وجل -هلل  يصليأو صالة فائتة فإن املسلم 
 ؛أو عند غروهبا فإنه منهي عن ذلك عند طلوع اليمس  ًوامطل تطوًعاويتطوع 

كما جاء ِف الدليل يرقب ذاك الوقت فيوف -كما سبق -ألن الييطان 
قال : تلك  -صلى هللا عليه وسلم -فتكون اليمس أو الومر بني قرنيه والنيب
ا عً بني قرين الييطان قام فنورها أرب إذا صالة املنافق جيلس يرقب اليمس حَّت 

 . اًل ر هللا فيها إال قليال يذك

َوالَ أيَُْمرَُكْم َأن :﴿ َوَدلِيُل اْلَمالِئَكِة؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل  : -رمحه هللا تعاىل  -قال اليي  
عز وجل  -أي معبودون من دون هللا ؛  ( 9)﴾ تَ تَِّخُذوْا اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبيِّنْيَ َأْرَِبِبً 

       - وجل عز –فال تعبد املالئكة من دون هللا  -
: -وجل  عز -يوول هللا  ﴾ :﴿ َواَل أيَُْمرَُكْم َأن تَ تَِّخُذوْا اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبيِّنْيَ َأْرَِبِبً 

                                                           
)  ] سورة البقرة[ 
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1)﴾ 8٠﴿  بَ ْعَد ِإْذ أَنُتم مُّْسِلُمونَ َأأيَُْمرُُكم ِِبْلُكْفِر  ﴿
٠

املالئكة َّتذ أحد ا فلو  ( 
فاألنبياء و الرسل  ﴾َد ِإْذ أَنُتم مُّْسِلُموَن َأأيَُْمرُُكم ِِبْلُكْفِر بَ عْ  ﴿ فود كفر ِبً أرِب

  -وسالمه عليهم  صلوات ريب - منزهون عن ذلك
  من دون هللا .ِبً َّتذ املالئكة أرِبافهذا دليل على أن هناك من 

رمحه  -كذلك النبيني ولكن أفردهم اليي  ، أيًضا   ﴾ ﴿ َوالنِِّبيِّنْيَ َأْرَِبِبً قال :  
 ِف الدليل التايل حيث قال :  -هللا تعاىل 

أَنَت قُ ْلَت َوِإْذ قَاَل اللَّ ُه ََي ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَ ﴿ َوَدلِيُل األَنِْبَياِء؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل: 
ُذوين َوأُمَِّي ِإلَ  َهنْيِ ِمن ُدوِن اللَّ هِ  ُن يل َأْن َأُقوَل قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكو  ۖۖ  ِللنَّاِ  اَّتَِّ

تَ ْعَلُم َما ِف نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِف  ۖ   ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َوْد َعِلْمَتهُ  ۖ   َما لَْيَس يل ِبَقٍّ 
ُم اْلغُُيوبِ  ۖ   نَ ْفِسكَ  1)﴾ 116﴿ ِإنََّك أَنَت َعالَّ

1
 ). 

ا دالة على أن هناك من يعبد األنبياء وأن من عبد األنبياء فود ضً هذه اآلية أي
عليه  -لعيسى  -عز وجل  -فيوم الويامة يوول هللا  -عز وجل  -أشرك ِبهلل 

ِبب طلب  السؤال ليس من هذا أَنَت قُ ْلَت ِللنَّاِ ﴾أَ ﴿  –الصالة والسالم 
نكار عليهم يعين ال حجة لكم واسإلكن هذا من ِبب توبي  امليركني اجلواب و 

 -عز وجل  -من دون هللا  دٍ ِف عبادة عيسى أو عبادة مرَي أو عبادة أح
واعبدوا أمي   عبدونِ امل يول للنا   -عليه الصالة و السالم  -فعيسى 
أي أنزهك َي أهلل  ؛ ﴾ ُسْبَحاَنكَ  ﴿ني من دون هللا ، قال عيسى هلإ واَّتذون

ليس يل  ؛يكون يل أن أقول ما ليس يل ِبق  فأنت اْلالق املستحق للعبادة ما

                                                           
(80سورة أل عمران )  (

10
 ( 

(116سورة المائدة )  (
11

 ( 
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ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َوْد  ﴿أن أدعو النا  لعبادة غريك فهذا ليس يل ، مث قال : 
ُم  ۖ   تَ ْعَلُم َما ِف نَ ْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِف نَ ْفِسكَ  ۖ   َعِلْمَتهُ  ِإنََّك أَنَت َعالَّ
 م الغيوب ن هذا األمر ال خيفى عليك فأنت عالَّ إَي رب  ؛ أي﴾ اْلغُُيوبِ 

عز  -كما ِف قوله   -عز وجل  -ِف اآلية إثبات صفة النفس هلل قال العلماء و 
رُُكُم اللَّ ُه نَ ْفَسهُ  ﴿ –وجل  1)﴾3٠﴿ َوحُيَذِّ

2
 -عز وجل  -فنحن نؤمن ِبن هلل  ( 

1)﴾11﴿ َوُهَو السَِّميُ  اْلَبِصريُ  ۖۖ  َكِمْثِلِه َشْيء   لَْيسَ ﴿ا تليق جبالله سً نف
3

؛  ( 
 .  ا هذا دليل األنبياءذً فإ
﴿ ُأولَ ِئَك الَِّذيَن َوَدلِيُل الصَّاحِلِنَي؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل:   - رمحه هللا -مث قال اليي   

تَ ُغوَن ِإىَل َرهبُِِّم اْلوَ  1)َعَذابَُه﴾ ِسيَلَة أَي ُُّهْم َأقْ َرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفونَ َيْدُعوَن يَ ب ْ
4

) 
الصاحلني الذين يدعوهنم امليركون من و  أن األولياء واألنبياء

ؤالء األنبياء والصاحلون واألولياء هم أنفسهم يبتغون إىل رهبم الوسيلة دون هللا ه
رمحته وخيافون  ىل هللا الوسيلة والوربة أيهم أقرب ويرجونإطلبون ييرغبون و 

فإذا كان هؤالء األنبياء ؛ عذابه هؤالء األنبياء والرسل والصاحلون واألولياء 
هم أنفسهم يعبدون هللا وال ييركون به إذا كان هؤالء والرسل والصاحلون 

  -عز وجل  -فكيف تيركوهنم ِبهلل 
يدعون هللا  يوول للميركني الذين تدعوهنم من دون هللا -عز وجل  -فاهلل 

 .وحده  ال شريك له  
 ؟ال شريك له فلماذا ال تكونون مثلهم فتدعون هللا وحده  -

                                                           
(30سورة أل عمران )  (

12
 ( 

(11سورة الشورى )  (
13

 ( 
(57) سورة افسراء  (

14
 ( 
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لصاحلني وَنوهم لو كان بيدهم ولو كان هؤالء املدعوون من دون هللا من ا -

نوط  عملهم النفعوا أنفسهم ِف قبورهم ولكن ليس بيدهم شيء وقد  شيء
ا هؤالء ذً فإ ؛إال من ثالث كما ِف احلديث ، انوط  عمل الصاحلني مبوهتم مبوهتم 

 - سبحانه وتعاىل -ليه إ يعبدون هللا ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون الوربة
 يرجون رمحته وخيافون عذابه .و 

تَ ﴿ َوَدلِيُل اأَلْشَجاِر َواأَلْحَجاِر؛ قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  :مث قال   َأفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ
1)َوَمَناَة الثَّالِثََة اأُلْخَرى﴾  ﴾19﴿ َواْلُعزَّى  

5
).  

تَ  ﴿قال   . ﴾ َأفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ
بد من دون السويق للحجاج ، فعُ  ثُّ يلُ كان قالوا رجل صاحل ِبلطائف  

 ملا مات  -وجل عز –هللا 
ون حوهلا و شجرة كانت حتل هبا جنية تكلم النا  وكانوا يطوف

 ى" والعزى لنا وال عز كني حينها : وهي اليت قال فيها بعض املير ؛ يذِبون هلا 
" وأمر الصحابة أن يوولوا :  -لم صلى هللا عليه وس -فرد عليهم النيب  لكم "

ل كونه م  اوكان ِمن قال ذلك أبو سفيان ح هللا موالان وال موىل لكم "
 بعد ذلك . -رضي هللا عنه وأرضاه  -امليركني مث أسلم 

بعض الوبائل يعظموهنا و فكانت بني مكة واملدينة وكانت خزاعة و 
 -عز وجل  -عبدوهنا من دون هللا للحج ويون منها لُّ هِ يُ 
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تَ ﴿ شجرة كانت هبا  العزىصخرة ، الالت رجل صاحل و  َوَمَناَة﴾ َأفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ
 .ا هبا كً دها الدماء تب يريوون عنومناة صخرة كانوا يهلون منها و  جنية

األحجار  ودلت هذه اآلية على أن هذا األمر وق  وأن هناك من يدعف 
 .ِبهلل  فركواألشجار وأنه شرك و 

َصلَّى -قَاَل: َخَرْجَنا َمَ  النَّيبِّ  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ -َوَحِدُيث َأيب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ قال :  
ِإىَل ُحنَ نْيٍ َوََنُْن ُحَدََثُء َعْهٍد ِبُكْفٍر، َوِلِلُمْيرِِكنَي ِسْدرَة ، يَ ْعُكُفوَن -هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

ِعْنَدَها َويَ َنوُِّطوَن هِبَا َأْسِلَحتَ ُهْم، يُ َواَل هَلَا َذاُت أَنْ َواٍط، َفَمَرْراَن ِبِسْدرٍَة فَ ُوْلَنا: ََي 
1)َنا َذاَت أَنْ َواٍط َكَما هَلُْم َذاُت أَنْ َواطٍ َرُسوَل هللِا اْجَعْل لَ 

6
). 

هبذا احلديث بيان حال امليركني الذين كانت  -رمحه هللا تعاىل  -مراد اليي  
يعلوون عليها ؛ طون هبا أسلحتهم " " ين عندها رة ؛ شجرة يعكفون هلم سد

 .أسلحتهم 
 ملاذا يعلوون أسلحتهم ؟  -

إذا علووا عليها  " اليجرة "كان امليركون يعتودون أن هذه السدرة - 
فعبدوا  اشتد أمرهمو قويت أسلحتهم و نتصروا على عدوهم ا؛ هم أسلحت

  -عز وجل  -األشجار من دون هللا 
كما وصفهم أبو واقد الليثي كانوا   -رضوان هللا عليهم  -الصحابة و 

 - " الفتحمسلمة "  معهد بكفر يعين أسلموا من قريب وهء حدَث
صلى هللا  -ومل يطلبوا هذا األمر من النيب  -رضي هللا عنهم وأرضاهم 

                                                           

وقال: حسن صحيح، وابن أبي عاصم في السنة، وقال ،  2180، والترمذي 21390رواه اإلمام أحمد14

 76المناوي: إسناده صحيح، وصححه األلباني في رياض الجنة رقم 



 
 

 

 

 

20 

وإمنا  - عز وجل -من ِبب عبادة أو التعلق بغري هللا  -عليه و سلم 
رضي هللا عنه   -وق  هذا منهم كما بني أهل العلم وكما ِف قول أيب واقد 

ن هؤالء إا حدَثء عهد ِبسالم وال جيوز ملسلم أن يوول أهنم كانو 
من اليرك ، أو  شيئالصحابة قلوهبم معلوة ِبليرك أو أن ِف قلوهبم 

أهنم أرادوا أن يتخذوها من دون هللا كما بني ذلك أهل العلم فإن 
الصحابة منزهون عن ذلك وال جيوز ملسلم أن يذكر الصحابة بسوء ولو 

مبؤون من  -رضوان هللا عليهم  -حتمال فإن الصحابة على سبيل اال
  ذلك

" أورد هذا لووله ِف الرواية ولذلك شي  اسإسالم ُممد بن عبد الوهاب 
أَنْ َواٍط  َذاتُ  هَلَا يُ َوالَ  ْم،َأْسِلَحتَ هُ  هِبَا َويَ َنوِّطُونَ  ِعْنَدَها يَ ْعُكُفونَ  ِسْدرَة ، َوِلِلُمْيرِِكنيَ 

 -عز وجل  -من دون هللا  ةعبدوا اليجر فدل هذا على أهنم  "

أن صرف أي نوع من العبادة لغري هللا 
ا أو سً ا أو مشرً ا أو شجرً ا أو حج أو صاحلً اًل ا أو رسو كً هو شرك سواء كان مل

 -عز وجل  -ا كما عند اهلندو  الذين يعبدون البور من دون هللا رً ا أو بورً قم
ا كل هذه صرفها لغري هللا شرك أكب خمرج من ذً فإ ؛ية نسأل هللا السالمة والعاف

 . امللة

نَّ اأَلوَِّلنَي َأنَّ ُمْيرِِكي زََمانَِنا َأْغَلُظ ِشرًْكا ِمَن اأَلوَِّلنَي، ألَ 
ُيْيرُِكوَن ِف الرََّخاِء، َوخُيِْلُصوَن ِف اليِّدَِّة، َوُمْيرُِكو زََمانَِنا ِشرُْكُهْم َدائِم  ِف الرََّخاِء 

لِيُل قَ ْولُُه تَ َعاىَل:   فَِإَذا رَِكُبوا ِف اْلُفْلِك  ﴿َواليِّدَِّة ؛ َوالدَّ
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يَن فَ َلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل الْ  َ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ 1)بَ رِّ ِإَذا ُهْم ُيْيرُِكوَن ﴾َدَعُوا اِلَّ

7
) . 

أن بعض أنواع اليرك الذي وق  فيه بعض 
 . الذي وق  فيه امليركون األولون  املسلمني اليوم أشد وأغلظ من اليرك

 ؟  من هم امليركون األولون  -
-صلى هللا عليه وسلم -لَّص الذين كانوا ِف عهد النيب هم الكفار اْلُ  -

 . وقاتلهم وحارهبم ودعاهم للتوحيد

 زماننا ؟ ومن ميرك- 
 :مبيركي زماننا   -تعاىلرمحه هللا -مراد اليي  ُممد بن عبد الوهاب - 

أي الذين وقعوا ِف هذا اليرك وأُنكر عليهم والزالوا مصرين على ما هم 
من  -رمحه هللا تعاىل  - يكون ُمراده أن أو ،عليه، بعد بيان احلجة هلم 

 دون تكفري هلم إال بعد بيان احلجة وقيامها عليهم اوقعوا ِف اليرك مطلوً 
تكفري كل من وق  ِف اليرك من أهل  -رمحه هللا تعاىل  -فليس ُمراده  ،

فإن شي  اسإسالم ُممد بن عبد  ؛البد من بلوغ احلجة  هاسإسالم ألن
 .’ طيب’ لم يعذرون ِبجلهل الوهاب وغريهم من أهل الع

من امليركني  وجه كون هؤالء الذين أشركوا ِف زماننا أغلظ وأشد ما- 
 ؟األولني 

 هنا هو ذكر لنا مثااًل - 

                                                           
[65]العنكبوت:  15  
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 ؟ ما هو هذا املثال- 
-صلى هللا عليه وسلم -امليركون األولون الذين ظهر عليهم النيب - 

ِف ؛ أي ودعاهم إىل التوحيد ومل يؤمنوا ومل يسلموا كان حاهلم ِف السراء 
ولكن كان امليركون إذا  ، واالطمئنان كانوا ييركون ِبهلل حالة األمن

ِف السفن ِف الفلك ودخلوا ِف البحر وأصابتهم ،  ركبوا ِف الباخرة
  رتفعت وقرب هالكهموا ، املصيبة ِبن ماجت األمواج

 اذا يفعلون ؟           م -
 . - عز وجل -صنامهم  وينسون معبوداهتم من دون هللا أينسون  -
 ماذا يفعلون ؟ - 

 يدعون هللا -
 هم ؟ئما صفة دعا- 

 اِبهلل ِبلكلية وال تلتفت أبدً م يعين تتعلق قلوهب ، خملصني له الدين  -
سجدوا هلا نذروا هلا و لتلك األصنام اليت طافوا حوهلا  وذِبوا هلا و 

 .هلا ِف حالة الضراء ِف حالة املصيبة  يلتفتونوعكفوا عندها ال 
 هؤالء امليركون األولون  ، فهم ِف السراء ييركون وِف الضراء خيلصون 

هنم إذا ركبوا ِف فإمن أهل اسإسالم  مهنم ِمن هفإ أما امليركون اليوم
َي  ، يوولون َي حسني امنإهنم ال يوولون َي هللا إالسفن وأصابتهم املصيبة ف

 .فهم ييركون ِف السراء والضراء  ، نوذانأَي فالن أغثنا ،  سيد البحر
امليركون  اوأيضً  ،من امليركني األولني  اأشد شركً  فهم من هذه احليثية
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 -اليي   عنهم ِف اآلية اليت ذكرها -عز وجل - األولون كما ذكر هللا
  -رمحه هللا تعاىل

 خُيْرِجُ  َوَمن واألَْبَصارَ  السَّْم َ  ََيِْلكُ  َأمَّن َواأَلْرضِ  السََّماءِ  مِّنَ  يَ ْرزُُقُكم َمن ُقلْ ﴿ 
1)﴾ اِلُّ  َفَسيَ ُووُلونَ  اأَلْمرَ  يَُدبِّرُ  َوَمن احْلَيِّ  ِمنَ  اْلَميَّتَ  َوخُيْرِجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  احْلَيَّ 

8
 )  .

 ؛ هؤالء امليركون األولون ،مر ألاكانوا يعرتفون ب أن هللا هو اْلالق الرازق مدبر 
   يعتودون أن بعض ساداهتم وأوليائهم يتصرفون ِف الكون إهنمأما ميركو زماننا ف

فصرفوا بعض صفات  ،خل ايدهم الرزق ، رزق املال أو رزق الولد  وأن ب
عز  - وصرفوا بعض أنواع العبودية لغري هللا ، - عز وجل -الربوبية لغري هللا 

 ولني .األفمن هذه احليثية كان شركهم أغلظ من شرك  ، - وجل

 

توحيد الربوبية ومن أنواع  ملخص هذه الواعدة  أن صرف أي شيء من- 
أو أن نوول أن صرف  – عز وجل - أنواع توحيد األلوهية لغري هللا 

عز وجل  -لغري هللا  األلوهيةمن توحيد  عمن توحيد الربوبية وأنوا  عأنوا 
هو أغلظ من شرك األولني الذين كانوا يورون بتوحيد الربوبية  -

وأما امليركو ِف زماننا وِف زمان املصنف  ،  األلوهيةوخيالفون ِف توحيد 
وكما  ، األلوهيةهنم يوعون ِف شرك الربوبية وشرك إف -رمحه هللا تعاىل-

عند هذه  -رمحه هللا تعاىل-ذكر اليي  العالمة ُممد أمان اجلامي 

                                                           
(31سورة يونس)  (
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 الواعدة أن املسلم إذا وق  ِف بعض هذه األنواع ومل تبني له احلجة ومل
 . ه يُعذر جبهلهنأاليرك  منا هو فيه يبلغه العلم ِبمن

رد على بعض العلماء قوهلم ِف ِبب  -رمحه هللا تعاىل -شي  اسإسالم ابن تيمية 
 .  األلوهيةمن أبواب األمساء والصفات وِف بعض أنواع توحيد 

  ، ُممد بن عبد الوهاب هذا كفر وأان ال أكفركم جلهلكماسإسالم  مث قال شي  
لعلماء ضلوا ِف  -رمحه هللا تعاىل -هذا كالم يووله شي  اسإسالم ابن تيمية 

 ، جبهلهمِبب التوحيد وعندهم ُشبه وجهل ِف ِبب التوحيد فعذرهم 
 !!!  فوولوا يل بربكم ما ِبل عوام النا   -
اءة مذهب احلدادية أهنم يكفرون دولذلك ِما يدل على خبث وقبح وشدة ر  

وال يعذروهنم  ، حَّت يكفرون أِبءهم وأمهاهتم وأهليهم بل ،عوام املسلمني 
ن احلدادية إبل حَّت العلماء الذين يوولون ِبلعذر من اجلهل ف ،هل ِبجل

حلجة والبهان ال م  أن هؤالء العلماء يوولون ِبلعذر ِبجلهل ِب ، يكفروهنم
فعندهم أن من وق  ِف الكفر كافر وأن  ، ِبهلوى م  ذلك احلدادية يكفروهنم

  . افر فهو كافرمن مل يكفر الكافر فهو كافر ومن عذر الك
صل منهجهم التكفري ألذلك أن احلدادية  و  ،انظروا إىل هذا التسلسل الوبيح  
هذه الواعدة الرابعة وهبا  إًذا - فيةوالعانسأل هللا السالمة  -يون ري هم تكف ؛

 . تتم الرسالة

 متت وصلى هللا على ُممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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بن ِبز اوهذه الرسالة كما سبق من الرسائل املفيدة واملهمة كما وصفها اليي  

 - رمحه هللا -حيث قال   ِف أول شرحه للوواعد األرب  -رمحه هللا تعاىل-
نبه عليها املؤلف فهذه الوواعد األرب   " -: قال اليي  ابن ِبز فهذه الوواعد 

 ا فهم دين امليركنيدً وهي قواعد مهمة فمن عولها وفهمها جي -رمحه هللا-
وهلذا التبست   وأغلُب اْللق ال يفهُم هذه الوواعد ، وَفِهَم دين املسلمني ،

واألحجار من دون هللا ، واألشجار  واألولياء ، عليهم فعبدوا الوبور وأصحاهبا ،
م على شيء جلهلهم ِبويوة التوحيد وحويوة اليرك ؛  انتهى.". وهم حيسبون َأهنَّ

، إمنا صرفوها بسبب جهلهم ِبويوة  ع لغري هللا، ملا صرفوا هذه األنوا أي 
 . - نسأل هللا السالمة والعافية - التوحيد وجهلهم ِبويوة دين امليركني

 وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 أرويها بنفس السند الذي رويت فيه   " الوواعد األرب  " فهذه الرسالة  
  . " وهذه الوواعد األرب  ةاألصول الست "، وكذا أروي " األصول الثالثة "

وقد أجزت مجي  طالب وطالبات معهد املرياث النبوي ِبلسند السابق هلذه 
 . الرسالة
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 - تعاىلِبذن هللا–أننا سنوف ملدة أسبوعني  ، وهو الذي أريد أن أنبه عليه 

الوواعد  " وِف منت " أصول السنة لالختبار ِف منت " يؤألجل االستعداد والته
إن شاء هللا  - وبعد االختبار أتخذون شيئا من الراحة مث -أيضاو  - " األرب 
فآمل من   عودة للدراسة بعد هذين األسبوعنييعين ستكون هناك  - تعاىل

و يفهموها فهما  " ، الوواعد األرب  " و" أصول السنة "  اجلمي  أن يدرسوا
 . ا وأن يستعدوا لالختباردً جي

 
 هناك ُماضرة أو ُماضرتني - إن شاء هللا - : قد تكون الذي أود أن أنبه عليه 

وطلبت  - جزاه هللا خريا - ، وقد تكلمت م  شيخنا ُممد بن عمر ِبزمول
جزاه هللا  - رك معنا مبحاضرة ِف معهد املرياث النبوي فرضي ووافقمنه أن ييا

 . - ازاه هللا خريً ج - ، ودعا لنا مجيعا ِبلتوفيق وسر بذلك - اخريً 

، بعد أن َّتتبوا ِف املتنني  فإن شاء هللا سوف تكون هناك ُماضرة بعد االختبار
أمر  - اضً أي – ، هذا " م  حفظ املتنني الوواعد األرب  " و" "أصول السنة

؛ ولكن بعد  ؛ وسيكون هناك االختبار ِف هذا احملفوظ تننيأن حتفظوا امل مهم ،
ُماضرة أو ُماضرتني منها لليي  ُممد بن - إن شاء هللا  - االختبار ستكون

ودعا لنا  -اجزاه هللا خريً  - ، وقد كلمته ِف ذلك ووافق ورضي عمر ِبزمول
  .  مجيعا ِبلتوفيق والسداد ومواصلة مدارسة العلم ومذاكرته



 
 

 

 

 

27 

 معهد املرياث النبوي ِف خري وِف ِف - عز وجل - : أنتم بفضل هللا وقال
 .-عز وجل-أمر تؤجرون عليه عند هللا  - إن شاء هللا - تدار  للعلم وهذا

إذا وافووا نظرا  -إن شاء هللا-، رمبا  ا سأطلب من بعض املياي ضً . وأي طيب
ياي  كاليي  خالد بن ستكون هناك ُماضرات لبعض امل ألوقاهتم وظروفهم

هلم  تتهيأغريهم من املياي  الذين  وأأو اليي  عادل منصور  عبد الرمحن ،
؛ الذي أسأل  للمياركة معنا ِف هذا الصرح العلمي -تعاىلِبذن هللا - الفرصة

، وأن يكون قولنا  يل ولكم اسإخالص ِف الوول والعمل - عز وجل -هللا 
-، ونسأله  ، ال رَيء فيه وال مسعة - ز وجلع - وعملنا خالصا لوجه هللا

 . أن حيفظنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن - سبحانه وتعاىل
 

 حفظكم هللا - خناي، وأختم به الكالم هذا سؤال يوول: ش
ال شك أنكم تعرفون احلملة اليرسة على العالمة ربي  املدخلي من طرف  -

وال خيفاكم ما  احلدادية بتعاون م  اسإخوان واحللبية ومن هم على شاكلتهم ؛
ربي  اليي  من رف  الفتات للتحريض على  -خاصة  ِف ليبيا -يوومون به 
فنريد منكم شيخنا كلمة حق ِف هذا العامل اجلليل يوط  ألسنة  ..والطعن فيه.

املغرضني وُتيفي قلوب أبنائك السلفيني خاصة وعامة النا  الذين يسعى 
 . ؤالء املغرضون بتصوير الربي  هلم ِف صورة غري مرضيةه

 : جوابه من وجوه عدة - ِبرك هللا فيكم -، هذا السؤال  طيب
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، األلباين  ، بن عثيمني : ابن ِبز فالعلماء الكبار عرو  ؛ال عطر بعد  فهو - 
... كلهم يثين على اليي  ربي  -اعً رمحة هللا عليهم مجي-النجمي ،اليي  زيد  ،
:  بل واألحياء أيضا وأهنا دعوة سلفية قوية ، تهوعلى دعو  وعلى منهجه ، ،

حسن البنا  واليي  العالمة والعالمة صاحل الفوزان ، العالمة صاحل اللحيدان ،
يثنون على اليي  ربي  األحياء الذين  - اضً أي - وغريهم اليي  عبيد اجلابري

ا كان هؤالء العلماء ذ  ويدافعون عنه فإهم معه اآلن هم يثنون على اليي  ربي
وذكر هللا شهادهتم له ِبلوحدانية إذا كان  - عز وجل - وهم الذين رضي هللا

هؤالء العلماء يثنون على الربي  فمن يتكلم فيه ال شك أنه من السفهاء من 
 . الضالل من املنحرفني

 
-، فاليي  ربي   الذي جيب أن أقوله ليس يل أن أداف  عن اليي  ربي   -

به  -عز وجل-إمام ِف هذا العلم وِف هذا الدين وثبت هللا  -حفظه هللا تعاىل
به احلق ِف هذا العصر فهو كاجلبل ِف وجه  - عز وجل -املنهج وثبت هللا 
مّيعة وِف وجه الروافض وِف وجه الليبالية وِف وجه دعاة املاحلدادية وِف وجه 

السفور وِف وجه كل طائفة أو َنلة أرادت أن تطعن ِف هذا الدين ِف هذا 
وقف ِف وجهها كاجلبل  - حفظه هللا تعاىل -املدخلي العصر فإن اليي  ربي  
 .- جزاه هللا خريا -ورد ِبطلهم ودكه دكا 
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انظروا إىل كتبه وإىل دروسه وإىل ُماضراته كلها ِف تورير التوحيد والدعوة   -

إىل منهج السلف الصاحل وُماربة اليرك ؛ إىل التوحيد وإىل املنهج الصاحل 
 . وُماربة البدع والضالالت

 ؟ ماذا تريدون أكثر من هذا -

جبل شام  ِف وجه أعاصري الفنت  هو -حفظه هللا تعاىل-فاسإمام ربي  املدخلي 
وهؤالء الذين يطعنون ِف الربي  هم حاهلم كما قال  ، - عز وجل -بفضل هللا 
"إن املفلسني واجلّهال واملغرضني إن مل جيدوا حججا وما استطاعوا أهل العلم: 

فهم ال يوجد  ،لسّب واليتم والطعن ِف دعاة احلق" أن يردوا احلق قاموا ِب
 . أي حجة عندهم

 ، أعطوان طعنا واحدا . أنتم تطعنون ِف اسإمام ربي  املدخلي ؛ َنن نطالبهم

حفظه -كما يوول اليي  األلباين عن اليي  ربي  -حفظه هللا تعاىل  -اليي  
وأثىن عليه وأنه "  نين ال أعلم له خطأ ِف العويدة وال ِف املنهجإ ":  - هللا تعاىل

حامل راية اجلرح والتعديل  - حفظه هللا تعاىل-حامل راية اجلرح والتعديل فهو 
ِف وجه  - تعاىل – وهو ِبق إمام ِف هذا العصر فهو ِبب وسّد مني  ِبذن هللا

 . أهل الفنت

وهللا كم من فتنة أريدت ِبملنهج السلفي وكم من فتنة سعى إليها املغرضون 
 املهنج السلفي فوقف اليي  فوقف شيخنا اسإمام  لتفريق السلفيني وللطعن ِف
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 ِف وجهها كاجل بل اليام     األش  م  -حف   ظه هللا تعاىل - ربي  املدخلي
 .خريا فجزاه هللا  -عز وجل - وأمخدها بف   ضل هللا

وط  دابرهم ويكفي ق أو أن ياحلدية نسأل هللا أن يهديهم إىل هؤالء احلدا
ن مل يريدوا احلق فهؤالء احلدادية وهؤالء املميعة ال حجة إالسلفيني شرهم 

تيان ِبلباطل وجعله ِف إو فرتاءات وقلب للحوائق واكلها أكاذيب أبدا  عندهم 
 . يان ِبحلق وجعله ِف صورة الباطلتإو صورة احلق 

جاوز الثمانني نسأل هللا ؛ أي قد بلغ من العمر و  - حفظه هللا تعاىل - واليي  
أن ييده ِبلصحة والعافية وأن حيفظه ِف علمه وعمله وماله وولده وهو الزال 

فجزاه هللا  -يكتب ويرد على هؤالء املنحرفني من حدادية أو ِميعة أو تكفرييني 
 ملدخليأعمال اليي  اسإمام ربي  اسرد مناقب و أهللا لو أردت أن و،  - خريا

 -حفظه هللا تعاىل - وهللا مل تكفيين الساعات فاليي  - حفظه هللا تعاىل -
 - عز وجل - بفضل هللاصاحب دعوة سلفية قوية وصاحب علم جم كبري 
 .وصاحب قلم ِف الرد على أهل البدع والضالل 

ات ِف احلق ما والثب الووة ومن احلكمة وهبه من الصب ومن - عز وجل - وهللا
 . شهد له ِف ذلك كبار العلماء

ِف الثناء على اليي   ِبزمولختم بكلمة لييخنا ُممد بن عمر ألعلي  وأيضا 
وهي كلمة حق حيث يوول اليي  ُممد بن عمر  - حفظه هللا تعاىل - ربي 

البدع علم جمدد ِبب الرد على أهل أيوول اليي  ربي  ِف نظري وهللا  ِبزمول
ال يواربه وال يساويه أحد من علماء العصر ؛ أي والفرق ِف هذا الورن ال يدانيه 
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 . ِف ِبب الرد على أهل البدع والفرق ؛ أي علم أفيما 
خوان فكيف إذا ذكرت اسإموقفه من سيد قطب و  ونبال فضالويكفيه  : قال

موقفه من دعاة الصحوة وموقفه من احلدادية وموقفه من غريهم أمد هللا عمره 
 .بصحة وعافية وأحسن ختامنا وختامه على خري 

هو كالم  – خريا جزاه هللا–بييخه انتهى كالمه  اُمرؤقال هذا شيخي فليفخر 
ِف إمامة هذا اسإمام اليي  اسإمام العالمة ربي  بن هادي عمري  جداواضح 

وجزاه هللا  -ِف علمه وعمله وولده وماله  -تعاىلحفظه هللا  -املدخلي شيخنا 
عن اسإسالم واملسلمني وعن املنهج السلفي ما قام به من جهود جبارة  - خريا

أن يتوبلها منه وأن يتوبله ِف الصاحلني وأن خيتم له  - عز وجل - ونسأل هللا
 لوقته وجهده وماله ِف  بذالمن أكثر العلماء  - جزاه هللا خرياً  -بذلك فإنه 
فجزاه  -وِف سبيل نصرة احلق ونصرة املنهج السلفي  - عز وجل - سبيل هللا
 .وعن اسإسالم واملسلمني خري اجلزاء  - هللا عنا

 وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 


