
:المتن
بسم الله والحمد لله والصل ة والسل م على رسول الله

ععلالى-: عت هه  هه الل عم حح عر قلال الشيخ محمد بن عبد الوهلاب -
بلاب الشفلاعة

اا هرو عششش اح هي عأن  عن  هفو عخلا عي عن  حذي لل حه ا حب ار  حذ عأن عو لل-:   عج وو لز  عع ﴿وقول الله -
[النعلا م :  عع حفي عش عل  عو يي  حل عو حه  حن هدو ممن  ههم  عل عس  اي عل ام  حه مب عر على  ] 51﴾حإ

[الزمر :  الا حميع عج هة  عع عفلا لش حه ال لل مل هقل  ﴾وقوله:  ﴿44 [
حه حن اذ حإ حب لل  حإ هه  عد ان حع هع  عف اش عي حذي  لل عذا ا عمن  ﴾وقوله:  ]، 255[البقر ة :  ﴿
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
الا ايئ عش ام  هه هت عع عفلا عش حني  اغ هت عل  حت  عوا عملا لس حفي ال كك  عل لم ممن  عكم  عو ﴿وقوله: 

عضى [النجم :  ار عي عو هء  عشلا عي عمن  حل هه  لل عن ال عذ اأ عي عأن  حد  اع عب حمن  لل  ]، 26﴾حإ
عن هكششو حل ام عي عل  حه  للشش حن ال هدو ممششن  هتششم  ام عع عز عن  حذي للشش هعششوا ا اد حل ا هق ﴿وقوله: 
حمششن عمششلا  حه حفي ام  ههشش عل عمششلا  عو حض  ار ال

ع حفششي ا عل  عو حت  عوا عملا لس حفي ال ك ة  لر عذ عل  عقلا اث حم
كر  حهيشش عظ ممشن  ههشم  ان حم هه  عل عملا  عو كك  ار لل22حش حإ هه  عد حعنشش هة  عع عفلا لشش هع ال عفشش عتن عل  عو  

هلوا عقلا ام  هك بب عر عل  عقلا عذا  عملا هلوا  عقلا ام  حه حب هلو هق ععن  عع  مز هف عذا  حإ لتى  عح هه  عل عن  حذ عأ ان  عم حل
[سبأ  هر حبي عك ال بي ا حل عع ال عو ا هه عو لق  عح ال ]23: 22﴾ا

قلال أبشو العبشلاس: نفشى اللشه عمشلا سشواه كشل مشلا يتعلشق بشه
 فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منششه، أو يكششون؛المشركون

وين أنهلا ل تنفع إل لمن أذن له؛لا لله، ولم يبق إل الشفلاعةاعون  فب
؛ فهششذه عضششى عت ار حن ا عمشش حل لل  حإ عن  هعو عف اششش عي عل  عو ﴾الرب؛ كملا قششلال تعششلالى:  ﴿
الشفلاعة التي يظنهلا المشركون، هي منتفيششة يششو م القيلامششة كمششلا
عم أنششه يششأتي لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش نفلاهلا القششرآن، وأخششبر النششبي 

ال  ثم يقششلال لششه: ارفششع؛فيسجد لربه ويحمده، ل يبدأ بلالشفلاعة أو
هتشفع. هتعط، واشفع  هيسمع، وسل  رأسك، وقل 

: مششن أسششعد لششه صشلى اللشه عليششه وسششلموقلال له أبو هرير ة
لا مششناالنلاس بشفلاعتك؟ قلال: (( مششن قششلال ل إلششه إل اللششه خلالصشش

 فتلك الشفلاعة لهل الخل ص بإذن الله، ول تكششون لمششن؛قلبه))
أشرك بلالله.

وحقيقتششه: أن اللششه سششبحلانه هششو الششذي يتفضششل علششى أهششل
هأذن لششه أن يشششفع ؛الخل ص فيغفششر لهششم بواسششطة دعششلاء مششن 

 فلالشفلاعة التي نفلاهلا القرآن مششلا؛ه وينلال المقلا م المحمودعمحكرهلي
لين؛كلان فيهلا شرك  ولهذا أثبت الشفلاعة بإذنه في مواضع، وقد ب

عم أنهششلا ل تكششون إل لهششل التوحيششد لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش النششبي 
والخل ص. انتهى كلمه. 

الشرح:
.الحمد لله رب العلالمين

مل وسلم على عبدك ورسولك نبينلا محمد وعلى  لششهآاللهم ص
.وأصحلابه أجمعين
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
حمششن:المنلاسششبة بيششن هششذا البششلاب وبيششن كتششلاب التوحيششد  أن 

هينلافي أصل التوحيد، وهذا النوع هو الشفلاعة نوع هو شرك أكبر 
ملا اعتقده الكفلار والمشركون في معبوداتهم من أنهششم يجلبششون

ا. الهم مصلحة أو يدفعون عنهم ضر
 وهشو،والشفلاعة معنلاهلا الدعلاء والطلب، مأخوذ ة من الششفع

: لن الشلافع يضم طلبه إلى طلالب الشفلاعة وهملا اثنششلان؛الزوج
هسشميت الششفلاعة بهشذا السشم؛شلافع ومشفوع فيه  ومنلاسشبة، ف

ويششة ذكر الشفلاعة بعد البلابين المتقششدمين هششي أن الشششفلاعة المنف
ولة، التي يعتقدهلا الكفلار في معبوداتهم شرك أكبر مخرج من الم

:ثم الشفلاعة من حيث هي نوعلان
.شفلاعة منفية وشفلاعة مثبتة

وضلابط الشفلاعة المنفيششة هششي الششتي نفلاهششلا القششرآن وأبطلهششلا
للم. عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص النبي 

اا﴿قلال الله -تعلالى- :  مميععع جج ةة  جع جفا ششعع مه ال شل لل ﴾ [الزمششر :ةق ل 
جذا﴿ :]. ول يأذن فيهلا للمشششركين ول لمعبششوداتهم وقششلال44 جمعن 

مه من ذذ مإ مب شل  مإ ةه  جد ذن مع ةع  جف ذش جي مذ ي  شل ] واللششه ل يششأذن255﴾ [البقششر ة : ا
؛في الشفلاعة إل للموحدين ل للمشركين؛ فهششي شششفلاعة منفيششة

. شرك أكبر؛لنهلا شركية

 والمثبتششة؛وشفلاعة مثبتة وهي التي أثبتهلا القششرآن بشششروطهلا
 منهلا ملا هو خلا ص ومنهلا ملا هو مشترك.؛لا أنواعاأيض

المتقششون يشششفعون فششي أهششل والشششلافعون هششم أوليششلاء اللششه
هجعلششت؛الكبلائر عم: (( لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى الل عص  كملا في الحديث قلال 

شفلاعتي لهل الكبلائر من أمتي)).
والمثبتة منهلا الخلا ص ومنهلا المشترك:

عم شفلاعتلان: لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص فلالخلا ص بلالنبي 
 هي الشفلاعة في أهششل المحشششر ليقضششي:الشفلاعة الولى 

لل- بينهم حششتى ينصششرفوا مششن المحشششر؛ فريششق عج عو لز  عع  فششيعالله -
 وهي المقلا م، وهي الشفلاعة العظمى؛ في السعيرعالجنة وفريق

وولون والخرون؛ وهذه الشششفلاعة ل المحمود الذي يحمده فيه ال
حه ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش تكششون لحششد مششن الرسششل والنبيششلاء إل لمحمششد 
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
عم لل عس  أظهر الله فضله على جميع الرسل والنبيلاء وغيرهم من؛و

عم بششلالتقرب إلششى؛بلاب أولى لل عسشش حه و اي عل عع هه  للى الل عص  ثم يبدأهلا النبي 
هيقششلال؛الله، يسجد سجد ة تحت العرش حتى ل يرفع رأسه  حتى 

وفع))،، ((ارفع رأسك:له هتششش هتعطششى واشششفع  ال  عسشش هيسششمع و  وقل 
ههذه الشفلاعة لفصل القضششلاء بيششنف (أمتي أمتي)؛ :ويقول تكون 

هعرضششت علششى،المم جميعلا من لدن آد م إلى يو م القيلامة  بعدملا 
أولي العز م: على آد م وعلى موسى وعلى إبراهيششم وعلششى نششوح

ولهم يعتذر حتى يأتوا إلى النبي عم وعيسى؛ ك لل عس حه و اي عل عع هه  للى الل عص
ومتك مششن البششلاب اليمششنه (أنلا لهلا)؛ ثم ي:فيقول قلال له أدخل من أ

وهم شركلاء النلاس في سلائر البواب.
 في عمه أبي طلالب؛ فقد كلان لششه:والشفلاعة الخلاصة الثلانية

عم دور في حيلاته فششي الششدفلاع عششن النششبي لل عسشش حه و ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش
مشششقو ة هكتبششت عليششه ال  لنششه أتششى بأسششبلابهلا وهششو؛والحملاية؛ ولكن 

التعصب مع المشركين للهتهم ودين آبلائه وأجداده مع تيقنه بأن
عم على حششق ودعششوته حششق؛ ولكششن مششلا لل عس حه و اي عل عع هه  للى الل عص النبي 

 فملا)...(نفعه ذلك لنه لم يقل ل إله إل الله محمد رسول الله؛ 
عم ششفع فيشه فشي لل عسش حه و ايش عل عع هه  للى الل عص نفعه ذلك إل أن النشبي 
حه ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش التخفيف عنه مششن العششذاب؛ ولمششلا قيششل للنششبي 
عم كلان أبو طلالب يحميك ويفعل كذا وكذا هل نفعته بشيء؟ لل عس و

 (نعم هو في ضحضلاح من نلار ولششول أنششلا لكششلان فششي الششدرك:قلال
لل-:السفل من النلار)؛ أي عجشش وو لز  ععشش  لول الشفلاعة التي أذن الله -

له فيهلا.
 شفلاعة الرسل والنبيششلاء فششي أوسششلاط:والشفلاعة المشتركة

حه،الموحدين وشفلاعة المؤمنين ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش  وشفلاعة النششبي 
عم في أقوا م ليخرجوا من النلار إلششى الجنششة لل عس  فهششذه مشششتركة؛و

 وقششد جششلاء فششي حششديث،بين الرسل وأتبلاع الرسل؛ بششل الملئكششة
لل- يقششول: "شششفعت الملئكششة وشششفع عجشش وو لز  ععشش الشفلاعة أن الله -
الرسل والنبيلاء والمؤمنون ولشم يبقشى إل أرحشم الراحميشن، ثشم

لا من النلار قد امتحشوا، فيوضششعون فششي نهششر الحيششلا ةاهيخرج أقوام
وبة فششي حميششل حح هيرش عليهم من ملاء الجنة فينبتون كملا تنبت ال و

أجسلادهم ويدخلهم الجنة".  السيل ثم يعيد الله إليهم
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
لل- على أهل التوحيد أنه ل يخلد عج وو لز  عع وهذا من فضل الله -
هعششذب مششن أهششل التوحيششد فبقششدر أحد منهم فششي النششلار؛ بششل مششن 

وحصششه الموقششف والشششدائد ولششم جريمته، ومن عفلا الله عنششه أو م
ههى-.؛يدخل النلار ععلال عت عو عك  عر عبلا عت  فهذا أخف والحكم في الخليقة لله -

 النششلاجون مششن النششلار، هششم-بلاتفششلاق أئمششة العلششم-وأملا النلاجون 
لسم أهششل التبششلاع للرسششل؛المقربون وأصحلاب اليمين  لن الله ق

إلى ثلثة أقسلا م:
وربششون وأصششحلاب اليميششن والظششلالمين لنفسششهم؛ فأمششلا المق

المقربششون وأصششحلاب اليميششن فل يششدخلون النششلار ول يسششمعون
حسيسهلا.

وأمششلا الظششلالمون لنفسششهم فهششم تحششت المشششيئة، منهششم مششن
اء لششه فششي وقششوعه فششي لحششق ص قبششل دخششول النششلار فيكششون جششزا هيم
،المعلاصي في حيلا ة العمل وتقصيره فششي مششلا أوجششب اللششه عليششه

حعظششم ذنششوبهم حل  فتكششون فيهششم؛ومنهششم مششن ل تطهششره إل النششلار 
الشفلاعة.

المتن:
رحمه الله تعلالى-:–قلال الشيخ محمد بن عبد الوهلاب 

إنك ل تهدي من أحببت ﴾بلاب قول الله تعلالى:  ﴿

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قلال: "لمششلا حضششرت
أبلا طلالب الوفلا ة جلاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنششده

 فقلال له: (يلا عم، قل: ل إله إل؛عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل
الله، كلمة أحلاج لك بهلا عند الله)، فقلال له: أترغب عن ملة عبد
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
 فأعششلادا،؛المطلب؟ فأعلاد عليششه النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم

 وأبى أن يقول: ل،فكلان آخر ملا قلال: هو على ملة عبد المطلب
 لششكلسششتغفرن فقلال النبي صلى الله عليه وسلم: (؛إله إل الله

عن-:عز وجل-ملا لم أنه عنك)، فأنزل الله  حذي للشش عوا مي  حبشش لن حلل عن  عكششلا عملا   ﴿
[التوبة :  عن  حكي حر اش هم ال حل اا  هرو حف اغ عت اس عي عأن  اا  هنو عم ] 113﴾آ

لن حكشش عل عو عت  ابشش عب اح عأ ان  عمشش حدي  اهش عت عل  عك  لن حإ ﴿وأنزل الله في أبي طلالب: 
هء  [القصق ص:  عشلا عي عمن  حدي  اه عي عه  لل ]56﴾ال

الشرح:  
ههششذا البششلاب لكتششلاب التوحيششد  أن الششذين يزعمششون أن:منلاسبة 

؛لا مششن جلششب النفششع أو دفششع الضششر امعبوداتهم يملكون لهششم شششيئ
ههذا ينلافي أصل التوحيد هه؛اعتقلادهم  للى اللشش عص  لنه إذا كلان النبي 

عم ل يملك شيئ لل عس حه و اي عل فمن ؛لا لحد من قرابته لن يأذن الله بهاعع
دونه من بلاب أولى ل يملك لحد جلب مصلحة أو دفع ضر ومششن

 كملا؛لا أكبر ينلافي أصل التوحيدا فقد أشرك بلالله شرك؛زعم ذلك
 وفششي قششول اللششه، المشششركين مششع آلهتهششم ومعبششوداتهمهلاششعحهو ف

عت﴿تعلالى:  اب عب اح عأ ان  عم حدي  اه عت عل  عك  لن حه ﴾ الخطلاب للنبيحإ ايشش عل عع هه  للى الل عص
عم لل عس ومششن دونششه مششن- والمراد بلالهداية المنفية عششن الرسششول ،و

 هي هدايششة التوفيششق والسششداد ومحبششة الخيششر وصششلح-بلاب أولى
ههى-. ؛القلوب ععلال عت عو عك  عر عبلا عت ههذه الهداية ل يملكهلا إل الله -  

ههى- ويملكهششلا الرسششل ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت وهداية أخرى يملكهلا الله -
 وهششي هدايششة الرشششلاد والدللششة علششى الخيششر،؛والنبيلاء وأتبششلاعهم

لل- أثبتهششلا لرسششوله فششي)...(يملكهلا البشر؛ لهذا  عج وو لز  عع  أن الله -
لل- عجشش وو لز  ععشش عك:موضع ونفلاهلا عنه فششي موضششع آخششر؛ فقششلال - لنشش حإ عو  ﴿

كم [الشورى:  حقي عت اس بم كط  عرا حص على  حإ حدي  اه عت ؛] فششأثبت لششه الهدايششة52﴾عل
والمراد بهلا هداية الدللة والرشلاد والتعليم.

ههذه الهداية التي عت  فنفى عنه  اب عب اح عأ ان  عم حدي  اه عت عل  عك  لن حإ ﴾وقلال:  ﴿
هنفيششت عششن الرسششول عليششه هي هداية التوفيق وصششلح القلششوب؛ 
ههششذا أن الصل ة والسششل م وغيششره مششن بششلاب أولششى؛ فتلخششق ص مششن 

الهداية تنقسم إلى قسمين:
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
هداية توفيق وثبلات وصلح القلوب وهششذه ل يملكهششلا إل عل م

الغيوب.
وهداية بيلان وتوجيه وإرشلاد ودللة على الخير وهششذه يملكهششلا

الرسل الكرا م والنبيلاء العظلا م وأتبلاعهم من النلا م.
عم مشن لل عس حه و ايش عل عع هه  للى اللش عصش وم النشبي  وقصة أبشي طشلالب عش

 ويدفع عنه خصومه ولم يسشلمه: (..) حيث قلال؛أعجب القصق ص
 ولكنششه أبششى أن؛ا وعرف أن دينه خير الديششلان وأقششر بششذلكاله أبد

لا لششدين آبششلائه وأجششداده الششذي هششوايدخل في ديششن السششل م تعصششب
 النششبيحششر ص؛ فمششن -والعيلاذ بلالله-الشرك الكبر والكفر الكبر 

عم على عمه وملا بذل معه من معروف أثنلاء لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص
عبششد اللششه بششنو أبو جهل، )..(دعوته لملا حضرته الوفلا ة وحضره 

عم ودعلا لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص  قششل: ل؛ (يلا عششم:عمير وحضر النبي 
 "أترغب عن:إله إل الله، كلمة أحلاج لك بهلا عند الله))؛ فقلال له

 عبششلاد ة؛ملة عبد المطلب؟" وملة عبد المطلب ومن معه الكفششر
الصششنلا م والوثششلان وإنكششلار البعششث والنشششور، أشششد الكفششر وكششلان
الرسول عليه الصل ة والسل م يكرر عليه الكلمة وهششم يكششررون؛
فغلبت عليهم الشقو ة فآخر ملا قلال ثم لفششظ أنفلاسششه أنششه علششى

 على الشرك الكبر والكفر الكبر خشششية: أي؛ملة عبد المطلب
ويره .. قريش وقن.؛أن تع هل  كملا قيل له و

وقششد علششم اللششه أنششه ل خيششر فيششه ولششو علششم اللششه فيششه الخيششر
لسمعه؛ لكن أبى أن يسمع سملاع قبششول أمششلا سششملاع قششلامت بششه

 قششلال؛الحجة عليه فقد سمع ول حجة له؛ فلملا ملات على الكفششر
عم لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص ستغفرن لك مششلا لششم أنشه عنششك)؛لا (ل:النبي 

عأن-:تبششلارك وتعششلالى-فأنزل الله  اا  هنششو عم عن آ حذي للشش عوا مي  حبشش لن حلل عن  عكششلا عمششلا   ﴿
عن حكي حر اش هم ال حل اا  هرو حف اغ عت اس .فلم يستغفر له بعد ذلك ]113[التوبة :  ﴾عي

 عششلا م ل يجششوز للمسششلم أن يسششتغفرعوهكششذا الحكششم حكششم
ا ولششو كشلانالا أكبر بعد أن يموت، ل يستغفر له أبششداللمشرك شرك

،من أقرب النلاس إليه ل أب ول أ م ول قريششب ول ابششن ول غيششره
 ل يسششتغفر؛إذا ملات على الكفر وعلى الشرك وهو متيقن ذلششك

ا. اله أبد
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
عت ابشش عب اح عأ ان  عمشش حدي  اهشش عت عل  عك  لن حإ عه ﴿وأنزل في أبي طلالب  للشش لن ال حكشش عل عو

هء هدايششة توفيششق وصششلح للقلششوب وغيششر اللششه ل عشششلا عي عمششن  حدي  اهشش ﴾عي
يملكهلا.
 ذلك قصة إبراهيششم مششع أبششوه آزر الششذي دعششلاه إبراهيششمههابحوش

ام:حتى قلالوا لششه؛ بلانفراد ومع قومه فردوا عليه أقبح رد للشش حئششن  عل  ﴿
عك لنشش عم هج ار عل

ع حه  عتشش ، يرجمششه بلالسششب والشششتم: قيششل؛]46[مريششم :  ﴾عتن
ه مشن الحلشم والصشبر مشع، بلالحجلار ة:وقيل  والنبيلاء أعطلاهم الل

مبي؛ا من النلاساالشجلاعة ملا لم يعط أحد عر عك  عل هر  حف اغ عت اس عأ عس ﴾ قلال:  ﴿
 ة؛ وقششتر ةيلقلاه يو م القيلامة يأتي على وجهه غبرف]شش 47[مريم : 

 قششلال: وعششدتني أن ل؛يخلاطب إبراهيم ربه ويششذكره بششأنه وعششدهف
 فأقنعه الله؟ أبوه(..) وأي خزي أخزى من ،تخزيني يو م القيلامة

ههى- حتى لم يبششق فششي قلبششه مششود ة ول محبششة لششه ول ععلال عت عو عك  عر عبلا عت -
النسششلان يششوالي فششيبقي  ؛عطف؛ فلاليملان إذا وقر في القلوب

قطششعالله ويعلادي في الله ويحششب فششي اللششه ويبغششض فششي اللششه ب
 والقرابة.سلابالنظر عن النسلاب والح

عم شششفلاعة لل عسشش عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص ثم أبو طلالب شفع فيه النبي 
خلاصة بأبي طلالب ولم يشفع في أحد من أهل النششلار سششواه؛ مششلا
عم في أبيه ول شفع في أمه، شفع في لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص شفع 

 لنه كلان يحوطه ويحميه أثنلاء دعشوته مشن الخصشو م؛؛أبي طلالب
فقلال لعله تنفعه شششفلاعتي فيكششون فششي ضحضششلاح مششن نششلار يبلششغ

 فيأبد البدين-– االا وأبدا فيبقى دائم؛ دملاغه أ مالكعبين يغلي منه
هشذا الضحضلاح   من النلار؛ لكنه أخششف مششن الششدرك-والعيلاذ بلالله-ه

.-والعيلاذ بلالله-السفل من النلار 
هه للى اللشش عصشش هشذه شفلاعة خلاصة مششن جملششة شششفلاعلات النششبي  ه
عم الخلاصة به التي أعظمهلا شفلاعته في فصل القضششلاء لل عس عو حه  اي عل عع
بين الخلئق وفي عمه أبي طلالب وفي اسششتفتلاح بششلاب الجنششة، ل
يستفتح أحد قبله لهل الجنششة فيششدخلون؛ ثل ث شششفلاعلات خلاصششة

عم. لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص بلالنبي 
 مع غيره مششن الملئكششة والرسششل)...(وقضية الشفلاعلات هو 

والنبيلاء والصلالحين والله أعلم.
:المتن
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
بسم الله والحمد لله والصل ة والسل م على رسول الله

رحمه الله تعلالى-:–قلال الشيخ محمد بن عبد الوهلاب 
الغلششو هششو دينهم وتركهم آد م بني كفر سبب أن جلاء ملا بلاب:

الصلالحين في
عل عيلا (: {الله وقول اه حب عأ عتلا حك ال هلوا ل ا اغ ام حفششي عت هكشش حن هلششوا عول حدي هقو عت

على حه عع لل لل ال لق حإ عح ال ]171[النسلاء: } ا
قششول فششي عنهمششلا- اللششه -رضي عبلاس ابن عن الصحيح وفي

هلوا {تعلالى: الله عقلا لن ل عو هر عذ ام عت هك عت عه حل لن عول آ هر عذ اا عت ود الا عول عو عواع عول هسشش
ع ث هغو عق عي هعو عي اا عو اسر عن ]23 [نوح: }عو

هلكششوا فلمششلا نوح؛ قو م من صلالحين رجلال أسملاء هذه: "قلال
كلانوا التي مجلالسهم إلى انصبوا أن قومهم إلى الشيطلان أوحى

ابلا، فيهلا يجلسون حتى تعبد؛ ولم ففعلوا بأسملائهم؛ وسموهلا أنصلا
عي أولئك هلك إذا هنس ".هعبدت العلم و

مششلاتوا لمششلا: "السشلف مشن واحششد غيششر قشلال: القيششم ابن وقلال
المششد عليهششم طلال ثم تملاثيلهم، صوروا ثم قبورهم، على عكفوا

".فعبدوهم
(ل: قششلال وسششلم عليششه اللششه صلى الله رسول أن: عمر وعن
:فقولشوا عبشد؛ أنشلا إنمشلا مريم؛ ابن النصلارى أطرت كملا تطروني

.أخرجلاه ورسوله) الله عبد
إيششلاكم: "وسششلم عليششه اللششه صششلى اللششه رسششول قششلال: وقششلال

."الغلو قبلكم كلان من أهلك فإنملا; والغلو
عليششه اللششه صشلى اللشه رسششول أن: مسعود ابن عن ولمسلم

اثلا). قلالهلا - المتنطعون (هلك: قلال وسلم ثل
:الشرح

الحمد لله رب العلالمين و صلى الله وسلم وبلارك على عبده
ورسوله نبينلا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هشذا البلاب لكتلاب التوحيششد هششي  أن الغلششو الششذي هششو:منلاسبة ه
 طلششب قضششلاء الحلاجششلات وكشششف الكربششلات: ومنششه؛مجلاوز ة الحد

ههى-  وهشذا ععشلال عت عو عك  عر عبشلا عت ه - التي ل يقدر عليهلا إل الله من غيشر الل
شرك أكبر ينلافي التوحيد.
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
هشذا البلاب سبب كفر بني آد م وين المؤلف -رحمه الله- في ه ؛ب

 والغلششو؛ الغلششو:ملاهو؟ لكل شششيء سششبب وسششبب كفششر بنششي آد م
 كمجشلاوز ة؛ مجلاوز ة الحششد المشششروع إلششى غيششر المشششروع:معنلاه

عبشلاد ة اللشه وحششده ل ششريك لشه إلشى عبششلاد ة الصشنلا م والوثششلان،
وكتجششلاوز محبششة الصششلالحين محبششة شششرعية إلششى محبتهششم محبششة

وو عفعل ذلك وقع في الغلشش اا وكفششى بششه شششر؛شركية أو بدعية، من 
عك عر عبششلا عت أنه سبب شقلاء بني آد م ووقششوعهم فششي الشششراك بششلالله -

ههى-  ععلال عت .عو
وقد ثبت عن ابن عبلاس -رضي اللششه عنهمششلا- فيمششلا ل مجششلال

أن النلاس من لدن آد م عليه السششل م عشششر ة" :للجتهلاد فيه قلال
 كلهم على الحنيفيششة السششمحة، علششى،قرون، كل قرن ملائة سنة

التوحيد، ولم يكن فيهم مشرك حششتى حصششل الشششرك فششي قششو م
." وسببه الغلو في الصلالحين،نوح

كششلان فيهششم علمششلاء وكششلانوا ينشششرون الخيششر يششأمرون وينهششون
ولمون لاا فلملا ملاتوا أسفوا عليهم، أسف قششومهم عليهششم أسششف؛ويع

اااشديد ود عو لن  هر عذ عتشش عل  عو ام  هك عت عه حل لن آ هر عذ عت عل  هلوا  عقلا عو ﴿ا؛ ذكر الله أسملاءهم 
اا [نوح :  اسر عن عو عق  هعو عي عو ع ث  هغو عي عل  عو الا  عواع هس عل  ] رجششلال صششلالحين23﴾عو

أوحى الششيطلان إلشى قشومهم عنشدملا؛مشلاتوا فشي ششهر واحشد  ف
لا واعبششدوا اللششهاأسفوا عليهم وقلال انصبوا إلى مجلالسششهم أنصششلاب
؛ اعبششدوهم لهششمعندهلا؛ هكذا دعو ة الشيطلان مرحليششة؛ لششم يقششل

ههى- وهششذا الشششرك طششلارئ ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت لنهم كلانوا يعبدون اللششه -
 والشششرك طششلارئ علششى المششة، فلقلششة علمهششم،والصل التوحيششد

لا في مجلالسهم وعكفوا عليهلا ويعبششدون اللششه عنششدهلاانصبوا أنصلاب
لعبلاد ة؛ فلملا ذهب ذلكششمبلاوكلملا أصلابتهم غفلة تذكروهم وقلاموا 

 قيل إنهم مشوا على طريقة الجيل الول؛الجيل وأتى جيل آخر
 وقيل إن الشيطلان نقلهم من البدعششة إلششى الشششرك،في البدعة

 المهششم أن الشششيطلان؛الكبر سواء هششو الجيششل الثششلاني أو الثششلالث
عك عر عبششلا عت نقلهم من البدعة التي هي بريد الكفر إلى الكفششر بششلالله -

ههى- ععلال عت ون مششن كششلان قبلكششم يستنصششرون؛ فأوحى إليهم؛عو  فقلال: إ
بهم فينصرون ويسترزقون بهم فيرزقون وهكذا، يستغيثون بهم
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
فيغلاثون وأنتم إن أردتم ذلششك فشلافعلوا كمشلا فعلشوا؛ فوقعشوا فشي

ههى- ععلال عت عو عك  عر عبلا عت  يستغيثون بهم فيملا ل يقششدر عليششه؛الشرك بلالله -
ههى- ععلال عت عو عك  عر عبلا عت  وهو نفس الغلو في الصلالحين يطلبششون،إل الله -

 ذلششككلمنهم نزول الغيث قضلاء الحلاجة ودفع الكربششة ومششلا شششلا
عك عر عبششلا عت هتطلب إل من الله ول يقضيهلا إل اللششه - من المور التي ل 

ههى- ععششلال عت  فجششلاءت قصششتهم لهششذه المششة ليأخششذوا منهششلا العظششة؛عو
 قششو م نششوح الششذي أهلكهششم اللششه بعششد ثم بعد ذلك الزمن؛والعبر ة
هشششذهت بقيشش؛ بسششبب كفرهششم ورد دعششو ة المرسششلين؛بششلالغرق  ه

عم فكلان أهل لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص الصنلا م حتى جلاءت بعثة النبي 
الجلاهلية يعبدونهلا وهي موزعة في جزير ة العرب كل قبيلششة لهششلا
صنم؛ فشت الصنلا م بسبب التوار ث، ورثوهلا عن الشرار الذين
وبلاد الصششنلا م وبسششبب قلششة العلمششلاء؛ فشششى الجهششل وقششل هع قبلهم 

 الحجششة؛اا فترات إل أنه لم يكششن إهمششلال أبششده، صلارتأهلوالعلم 
 مقدمته التوحيد فأصبحفي العلم وندثرقلائمة بعلالم يوجد؛ لكنه إ

العمل الطيب عندهم الغلو في الصلالحين وأن لهم كراملات وأن
هتطلشب الحلاجششلات إل بواسشطتهم،لهشم القداسششلات  والششذي ل، ول 

 معنلاه ملا اعششترف؛يطلب حلاجته بواسطة الوليلاء وأهل الضحية
هشذا الشر المستطير وهو الشششرك؛بفضلهم ول قدرهم  فتوارثوا ه

ههى-  بسبب الغلو في الصلالحين ععلال عت عو عك  عر عبلا عت .بلالله -

الصلالحون من الملئكة والنبيلاء والرسششل والصششلالح بنششي آد م
وبششون عح هي  ويتمنششون أن، يحبهششم المسششلمون محبششة شششرعية؛هششؤلء 

 ملا سمعوه عنششه،لى العملال التي يعملونهلا ويقتدون بهمإيصلوا 
من القوال الطيبة والعمششلال الصششلالحة يقتششدون بهششم ويحبششونهم

 ((المرء مع من: بقوله صلى الله عليه وسلموقد بشرهم النبي
أحب)).

هحشششرت فششي؛إذا أحببششت الصششلالحين ومشششيت علششى الثششر  
الرسششل والنبيششلاء والصششلالحين مششن عبششلاد اللششه فششيمششع زمرتهم، 

هحشششر فششي؛زمرتهم، ومن أحب الفجششلار والفسششلاق والمشششركين  
لل-؛زمرتهششم عجشش وو لز  ععشش همششوا:  كمششلا قششلال اللششه - عل عظ عن  حذي للشش هروا ا هششش اح ﴿ا
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
ام [الصلافلات :  هه عج عوا از عأ  بلالزواج القرنششلاء قرنششلاءهم:] والمراد22﴾عو

على البلاطل.

هشذا أنه فشى الشرك واستمر أزمنة متعلاقبششة ،والشلاهد من ه
 الرسششل بلالرسششلالت؛ويبعث الله الرسل والنبيلاء بين وقت وآخر

الجديد ة والنبيششلاء يبلغششون الرسششلالت الششتي جششلاء بهششلا المرسششلون
هشششذا،ويفسرونهلا ويشششرحونهلا للنششلاس  والعلمششلاء الششذين يأخششذون ه

هشذا الميرا ث ويقو م ببيلانهم الحجششة علششى الميرا ث كذلك يبينون ه
هشششذه الثلثششة مششن؛النلاس  والخلصة أن الغلو والفراط والتنطششع ه

ههى- ععلال عت عو عك  عر عبلا عت .أسبلاب الوقوع في الشرك -
لا إلششى مششلا لاأملا الغلو فهو مجلاوز ة الحششد المششأذون فيششه شششرع

 والمحبششة الشششرعية،لى الشششركإ كمجلاوزتهم التوحيد ؛يؤذن فيه
 وهكششذا الطششراء الغلششو فششي، البدعيششة الشششركيةإلششى المحبششة

عك عر عبششلا عت الصلالحين حششتى يرفعششه عششن منزلتششه إلششى منزلششة الششرب -
ههى- ععلال عت عم؛ فيقع في الكفر؛عو لل عسشش عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص  لذا خلاف النبي 

ومته (ل تطروني كملا أطرت النصششلارى ابششن مريششم):  فقلال؛على أ
 أو، إنششه ابششن اللششه: حتى قششلالوا؛النصلارى أطروا في مدح عيسى

 لنهم أعطوا؛ وهذا من الطراء، وقلالوا ثلالث ثلثة،قلالوا هو الله
ههى- ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت  فششيوقعششوا ف؛المخلوق مششلال يكششون إل للخششلالق -

عم أمته أن يكون لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص أعظم الشرك؛ فحذر النبي 
 فتجلاوزوا؛منهم إطراء له كملا أطرت النصلارى عيسى ابن مريم

في مششدحه الحششق إلششى البلاطششل. وكششلان يحششذر ممششلا صششنع اليهششود
 نهشى عشن؛والنصلارى في اتخلاذ قبور أوليلائهم وصلالحيهم مسلاجد

هيعبششداشش(اللهم ل تجعل قبري وثن:قلالف ؛ذلك  اشششتد غضششب اللششه،لا 
وذر مملا صشنعوا) هيح  وقشلال وهششو،قبور أوليلائهم وصلالحيهم مسلاجد 

(لعنة الله على اليهود والنصلارى اتخذوا قبور: في مرض الموت
 ومششلا ذلششك إل لن الشششرك،أوليلائهم مسلاجد يحششذر ممششلا صششنعوا)

 والطراء والغلو والتنطع هو الذي جر النلاس إلى،أعظم الذنوب
ههى-   ععلال عت عو عك  عر عبلا عت الشراك بلالله -
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 

:المتن
بسم الله، والحمد لله، والصل ة والسل م على رسول الله

رحمه الله تعلالى-:–قلال الشيخ محمد بن عبد الوهلاب 
؛بلاب ملا جلاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صلالح

؟!فكيف إذا عبده

 أن أ م سشلمة-رضششي اللشه عنهششلا-فششي الصششحيح عششن علائششة 
عم كنيسة رأتهلا في أرض لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص ذكرت لرسول الله 

 فقششلال: (أولئششك إذا مششلات فيهششم؛الحبشششة ومششلا فيهششلا مششن الصششور
ا، وصششوروااالرجل الصلالح أو العبد الصلالح بنوا على قبره مسجد

فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)، فهؤلء جمعوا بين
الفتنتين، فتنة القبور، وفتنة التملاثيل. 

حه اي عل عع هه  للى الل عص هنشزل برسشول اللشه  لالت: لمشلا  ولهملا عنهلا ق
عم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بهلا كشفهلا لل عس ؛عو

(لعنة اللششه علششى اليهششود والنصششلارى، اتخششذوا فقلال -وهو كذلك-:
بششرز قششبره،هقبور أنبيلائهم مسلاجد يحذر ملا صششنعوا)، ولششول ذلششك أ

 .ا. أخرجلاهاغير أنه خشي أن يتخذ مسجد
للى عصشش ولمسلم عن جندب بن عبد الله قششلال: سششمعت النششبي 

عم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: لل عس عو حه  اي عل عع هه  (إني أبرأ إلى الل
ال، كمششلا الله أن يكون لي منكم خليل، فإن اللششه قششد اتخششذني خلي

ال، ولو كنت متخذ الااتخذ إبراهيم خلي  لتخذت أبششلا؛ا من أمتي خلي
ال، أل وإن من كلان قبلكششم كششلانوا يتخششذون قبششور أنبيششلائهم بكر خلي

 فإني أنهلاكم عن ذلك)). ؛مسلاجد، أل فل تتخذوا القبور مسلاجد
فقد نهى عنه في آخر حيلاته، ثم إنه لعن -وهو فششي السششيلاق-
عن مسششجد، وهشو ابشش هي من فعله، والصل ة عندهلا مشن ذلشك، وإن لشم 

هخشي أن ي  فششإن الصششحلابة لششم يكونششوا؛ااذ مسجدعخعتهمعنى قولهلا: 
هقصدت الصششل ة فيششه فقششداليبنوا حول قبره مسجد ا، وكل موضع 
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
 كملا قلال؛اا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد؛اااتخذ مسجد

عم:  لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل هجعلت لي الرض مسجد(عص . )ا)اا وطهورا(
لا:اششولحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنششه مرفوع

 والششذين،((إن من شرار النلاس من تدركهم السلاعة وهششم أحيششلاء
يتخذون القبور مسلاجد)) رواه أبو حلاتم في صحيحه. 

:الشرح
الحمد للشه والصشل ة والسشل م علشى رسشول اللشه وعلشى آلشه

وصحبه ومن آمن به واهتدى بهداه.

هشششذا البششلاب وبيششن كتششلاب التوحيششد  فششي غلايششةالمنلاسششبة بيششن ه
الظهور وذلك أن من عبد أصحلاب الضرحة وتوجه إليهم بشششيء

 ففعله ينلافي أصل التوحيششد؛؛من العبلادات ذات النواع المتعدد ة
عك عر عبششلا عت مششن عبششد أصششحلاب الضششرحة جعلهششم شششركلاء مششع اللششه -

ههى- ومن جعل مع الله شريك ععلال عت لا أكششبرا فقد أشرك بلالله شرك؛لااعو
 فقششد؛ ومن عبد الله عنششد قششبر رجششل صششلالح،ينلافي أصل التوحيد

أتى ببدعة تنلافي كملال التوحيد؛ فرق بيششن الشششرك الكششبر وبيششن
 والبدعششة تنششلافي كمششلال، فلالشششرك ينششلافي أصششل التوحيششد؛البدعة
عك؛التوحيد عر عبششلا عت  لذا جلاء النهي في الشرع عن عبششلاد ة غيششر اللششه -
ههى- ععلال عت لل-؛عو عج وو لز  عع عع: كملا قلال - عمش هعوا  اد عتش عل  عف حه  لل حل عد  حج عسلا عم ال لن ا عأ عو  ﴿

اا [الجن:  عحد عأ حه  لل  .]18﴾ال
عك بر هضشش عي عل  عو عك  هعشش عف عين عل  عملا  حه  ول حن ال هدو حمن  هع  اد عت عل  عو ﴿وقلال سبحلانه 

عن [يششونس:  حمي حل لظششلا عن ال ممشش اا  حإذ عك  لنشش حإ عف عت  ال عع عف حإن   إلششى غيششر،]106﴾عف
عك عر عبششلا عت ذلك من النصو ص التي فيهلا التحريم لعبلاد ة أحد مع الله -

ههى- سواء مشلاركة أو استدلل ععلال عت ؛ وقوله ملا جلاء فششي التغليششظا،عو
 وشد ة التحريم لمن عبد الله عنششد قششبر رجششل صششلالح أوزجر :أي

عبده؛ فكل صششلاحب عمششل مششن هششذين العمليششن يسششتحق الزجششر
 إل أن من عبد غير الله؛بلالعقوبة والتعزير سواء بلالكل م أو غيره

 ومن عبد الله عند قبر رجششل،لا أكبرا لنه أشرك شرك؛لااأشد جرم
 فهي من البدع المحرمة التي تترتب عليهششلا العقوبششة غيششر؛صلالح

لا أكبر يخرجه من السل م.الا شركاأنه لم يكن مشرك
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 

:المتن

 أن أ م-رضشي اللشه عنهشلا-فشي الصشحيح عشن علائششة قشلال: و
عم كنيسششة رأتهششلا لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى الل عص سلمة ذكرت لرسول الله 

 فقلال: ((أولئششك إذا مششلات؛في أرض الحبشة وملا فيهلا من الصور
ا،افيهم الرجل الصلالح أو العبد الصششلالح بنششوا علششى قششبره مسششجد

 فهششؤلء؛وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللششه))
جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور، وفتنة التملاثيل. 

:الشرح
عم يهتم ببيلان الشرك وذرائعششه لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص كلان النبي 
ووسلائله فيعيد ذلك ويكرره بلالبيلان والوصلايلا؛ لن الشرك أعظم
الذنوب، الشرك الكبر أعظششم الششذنوب وصششلاحبه إن مششلات عليششه
لل- مششأواه النششلار وبئششس عجشش وو لز  ععشش فهششو محششرو م مششن رحمششة اللششه -

المصير.
عم يششبين الشششرك وأنششواعهف لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش كلان النبي 

: أي؛ لن مششن وقششع فششي الوسششيلة؛ويحذر المة منه ومن وسلائله
في الوسوسة فششي- والعيلاذ بلالله-سبب الشرك أدخله الشيطلان 

 فششإن اللششه ل؛الشرك الذي هو الذنب الكبر الذي من ملات عليه
حه:-تعلالى- اللهيغفر له بدليل قول حبش عك  عر اشش هي عأن  هر  حفشش اغ عي عل  عه  ول لن ال حإ  ﴿

هء عشلا عي عمن  حل عك  حل عذ عن  هدو عملا  هر  حف اغ عي .]48[النسلاء :  ﴾عو
هيفعل اليو م وقبل اليو م في العلالم السلمي، ، الكفر(..)وملا 

؛ لكن العلالم السششلمي-والعيلاذ بلالله-قد اختلاروا لنفسهم الكفر 
هكسششيت بلالثيششلاب هبنيششت القبششور فششي المسششلاجد و هدمششرت،الششذين   و

هطيبت وعلقت النذور  ومع السف يششدخل النششلاس يصششلون فششي،و
المسجد وفيه القبر مزين.

؛ [الششذينثم هنلاك دعلا ة وهم من الششدعلا ة علششى أبششواب جهنششم
، ويستلمون منهم النششذور، على القبرهم يطوفونيقولون للنلاس]

والنلاس لهم حلاجلات كل واحد يطلب حششلاجته مششن صششلاحب القششبر
هتقضى بتوجيه وبلاد الملاد ة.  السدنةليرفعهلا إلى الله ل هع  
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
والسل م ولله الحمد ظلاهر، ودعلاته موجودون والقششرآن بيششن

هشششذه الطوائششف؛أيدي النلاس في غلاية الكثر ة هشذا تجد أنه ه  ومع ه
هشششذه الضششرحة وفششي البلششد الشرير ة يدعون النلاس إلششى عبششلاد ة ه

 وهذا أمر مؤسششف نسششأل اللششه!السلمي وفي الدولة المسلمة
هيبصرهم لل- أن  عج وو لز  عع ههى-؛- ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت  حتى يعرفوا حششق اللششه -

ويعرفوا قدر المخلششوق وأنششه ل يسششتحق مششن العبششلاد ة ل حششي ول
ميت.
هبعششث  هشذا أن الرسول عليه الصششل ة والسششل م  والشلاهد من ه

 ويقضششي علششى الرذائششل والفسششلاد فششي والوثلان،ليحطم الصنلا م
 واستمر على ذلك وهو في آخر حيلاته يحذر النششلاس مششن،الرض

ههى- ععلال عت عو عك  عر عبلا عت  ويحذرهم من مشلابهة من ل خلق،الشرك بلالله -
للى عصشش لهم اليهود والنصلارى الذي أبوا من اليملان برسلالة محمد 

عم لل عسشش عو حه  اي عل عع هه   فقششد كفششر؛ ومششن كفششر برسششلالة رسششول واحششد،الل
ودعششوا بششأنهم يؤمنششون بموسششى بجميششع المرسششلين؛ يعنششي إن ا

 فهششم كششذابون فششي دعششواهم؛ لنششه مششن آمششن بموسششى؛وعيسششى
عمالا وصدقاوعيسى حق لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى الل عص  وجششب؛لا وجلاء محمد 

عليه أن يؤمن به وبرسلالته ول يعبد الله إل بلالشرع الذي جلاء به
عم لل عسش عو حه  ايش عل عع هه  للى اللش عص  ول يعبشد بملشة عيسششى ول بملشة،محمد 

لااششموسى في الشرائع؛ وأملا التوحيد فششإن النبيششلاء والرسششل جميع
متفقون على وجششوب توحيششد اللششه وعششد م الشششراك بششه ل خلف

 إنمششلا الختلف فششي الشششرائع تختلششف فششي التكششلاليف؛بينهششم
اة: وقششد قششلال اللششه فيهششلا،الشششرعية عع ار حششش ام  هكشش حمن عنششلا  ال عع عج لل  هكشش حل  ﴿

الا [الملائد ة: عهلاج ان حم ] وأملا التوحيد فهششو أصششل الششدين وقلاعششدته48﴾عو
 وبه أرسششلوا وأول مششلا يششدعو،اتفقت عليه دعو ة الرسل والنبيلاء

 توحيششد اللششه والنهششي عششن؛النبي أو الرسششول إليششه مششن العمششلال
عم فششي آخششر؛الشراك به لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش  لذا شدد النششبي 

وذر المة من الوقوع في ملا وقع فيه اليهود والنصششلارى ؛حيلاته ليح
حيث بنوا القبشور فشي المسشلاجد أو بنشوا المسشلاجد علشى القبشور

 وحششده-تبششلارك وتعششلالى-وغلوا فيهم حتى أعطوهم مششلا كششلان للششه 
عم لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص ومهم النبي  ويششن حششلالهم،دون سواه؛  فذ ؛ وب

ا ثششما؛لنه إذا ملات فيهم الرجل الصلالح بنششوا علششى قششبره مسششجد
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
أخشذوا يغلشون فيشه ويطلبشون منشه أن يرفششع حلاجششلاتهم إلشى اللشه

هتقضى. ههى-  ل ععلال عت عو عك  عر عبلا عت -
هشششذا وحجة من فتنوا من المروجين للوثنينة والقبوريششة فششي ه

ادا إنلا ل ندعي فيهم خلقلا ول: يقولون؛الزمن  وإنملا قو م لهم إيجلا
؛ فنحن نطلششبيشلاءونقداسة ولهم فضل وهم عند الله لهم ملا 

ه هششذا غلايشة مشلا يطلبشونه أن؛منهم أن يرفعشوا حلاجلاتنشلا إلشى الل  ه
يرفعوا حلاجلاتهم إلى الله؛ يعني ليكونوا واسطة، الموتى يكونششوا
واسطة بين الحيلاء من بني آد م وبين الحي القيو م علالم الغيششب

هيعتبرون بذلك مشركين شرك؛والشهلاد ة لا أكبر مخرج مششن ملششةا ف
 لن اللششه -سششبحلانه؛السششل م إن كششلان عنششدهم إسششل م قبششل ذلششك

ههى- ل يحتششلاج إلششى وسششلائط فششي الششدعلاء وقضششلاء الحلاجششلات ععششلال عت عو
 وقششد،وتفريج الكربلات هو أعلم بششلالخلق مششن أنفسششهم بأنفسششهم

هب-:عز شأنه-قلال  حجيشش هأ عب  حريشش عق مني  حإ عفشش منششي  عع حدي  عبششلا حع عك  عل عأ عسشش عذا  حإ عو  ﴿
ام ههشش لل عع عل حبششي  اا  هنششو حم اؤ هي ال عو حلششي  اا  هبو حجي عت اسشش عي ال عف حن  ععششلا عد عذا  حإ حع  لدا ع ة الشش عو اعشش عد

عن [البقر ة:  هدو هش ار ] 186﴾عي
يجيب دعو ة الداعي إذا دعلاه بشرطين:

حه ايشش عل عع هه  للى اللش عصش اليملان به وبملا أنزله علششى رسششوله محمششد 
عم والستجلابة له لل عس  لنه نلادى النلاس أن يتبعوا مششلا أنزلششه علششى؛عو

عم لل عسشش عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص عمششلا-:عششز شششأنه- وقششوله ،رسوله  اا  هعششو حب لت ا  ﴿
عن هرو لك عذ عت لملا  ال  حلي عق عيلاء  حل او عأ حه  حن هدو حمن  اا  هعو حب لت عت عل  عو ام  هك مب لر ممن  هكم  اي عل حإ عل  حز ﴾هأن

ههى- بإتبششلاع رسششوله الششذي أرسشله رحمششة ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت فأمر اللششه -
 ونهششى النششلاس أن يتخششذوا وسششلائط بينششه وبيششن خلقششه،للعششلالمين

لا أكبر، وفششي عهششد النبششو ة قششلاتلهماواعتبرهم بذلك مشركين شرك
هشذه الجريمة عم بسبب ه لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص  بسششبب أنهششم؛النبي 

 ويتوجهششون إليهششم ليرفعششوا،لااششلا وأوثلانايتخششذون معبششودات أصششنلام
هتقضششى وتفششرج كربششلاتهم  وينششزل عليهششم مششن،حلاجلاتهم إلى الله ل

الغيث ومن الرزق ملا يريدون إلى غير ذلك من المطششلالب الششتي
 ومن اتخذ واسششطة فهششو مشششرك،هتطلب من الله بدون واسطة

عم لنهششم اتخششذوال لذا قششلاتلهم ا؛كلافر لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش نششبي 
وسلائط؛ قلاتلهم وسبلا ذراريهم ونسلاءهم وأخذ أموالهم بأمر الله

ههى- فجعلهم جميع ععلال عت عو عك  عر عبلا عت  لنه؛ الموحدينسلمينلا غنيمة للما-
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
ام: قلالوا؛مشركون؛ وكلان من حججهم ملا قصه القرآن هه هد هب اع عن عملا   ﴿

[الزمر:  عفى ال هز حه  لل على ال حإ عنلا  هبو مر عق هي حل لل  ] نفس الحجششة الششتي يحتششج3﴾حإ
ووجو القبورية  الذين يقولششون مششلا ننششلاديهمفي هذا الزملان؛ بهلا مر

:ونستغيث بهم إل ليرفعوا حلاجتنلا إلى الله فتقضى؛ أولئك قششلالوا
؛ إل ليقربونششلا إلششى اللششه زلفششى- الصنلا م والوثلان:نعبدهم –أي ملا

فذمهم الله وأبلاح دملاءهم وأمششوالهم ونسششلاءهم وذراريهششم لنهششم
 فهششو؛لا أكبر؛ وهكذا كششل مششن وقششع فششي القبوريششةامشركون شرك

مشرك شرك اكبر؛ كل من دعلا أصحلاب الضرحة واعتقد فيهششم
 لشذا ذ م؛ فإنه مشرك شرك أكشبر؛أنه يرفعون الحلاجلات إلى الله

عم اليهود والنصلارى النبي لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل  لنهم اتخذوا قبور؛عص
عبدوا أصششحلاب الضششرحة أو عبششدوافأنبيلائهم وصلالحيهم مسلاجد، 

: فهم يترددون بين أمرين؛الله عند قبورهم
 البدعششة المضششلة: والمر الثلاني، الشرك الكبر:المر الول 

صل ة لذا قرر العلملاء، قرروا بطلن ؛وهي عبلاد ة الله عند القبور
 يعنششي قششبر يتششبرك النششلاس؛مششن صششلى فششي مسششجد فيششه ضششريح

بصلاحب الضريح ويستغيثون به إن الصل ة بلاطل فيششه ويقششع فششي
 ل ملانع عندهم أن يصششلوا فششي)...(ا جملاعة التبليغ في اذلك كثير

لل- عجشش وو لز  ععش هششذا شششرك بششلالله - ،قبر فيه ضريح ول يقولوا للنلاس ه
هشذا شرك ملا اتبعوهم ول سمحوا وحجتهم أنهم إذا قلالوا للنلاس ه

وذر؛ فلالنسلان إذا لم؛لهم أن يجلسوا في المسجد هيع  فهو عذر ل 
 أخف شيء وأقششل؛يستطع أن ينكر المنكر ل يشلارك في المنكر

شيء منه أنه ل يجوز له أن يشلارك في المنكششر إذا لششم يسششتطع
أن يغيششر المنكششر ل بلاللسششلان ول بلاليششد فعليششه أن يبغضششه ثششم ل

 بل يتنحى عنه ليسلم وينجو هو بنفسه.؛يشلارك فيه
والمراد بلالفتنة هنلا فتنة الشششرك الششتي يقششع فيهششلا القبوريششون

هتعبششد مششن دون، نحت الصور؛وفتنة التملاثيل  تجسيمهلا ومن ثمششة 
ههى- فلالتصوير من وسلائلهلا تصوير التملاثيششل مششن ععلال عت عو عك  عر عبلا عت الله -

 وعبلادتهلا والتششوجه إليهششلا بلالطلبششلات مششن الشششرك،وسلائل الشرك
عم لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص .الكبر الذي حذر منه النبي 

عم مششن أن  لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى الل عص هخشي على قبر النبي  ولملا 
لا ومن ثم يغلون فيهاا دائماا ومزارايفتن به النلاس ويكون لهم عيد
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
هيدفن في البقيع مع أصحلابه؛ااغلو  وإنملا دفن في بيتششه دفششن؛ لم 

في حجر ة أ م المؤمنين علائشة –رضي الله عنهلا- وكلانت الحجششر
 وملا دخلت في المسجد إل بعد ذلك عند،جميعهلا خلارج المسجد

 ولششم يكششن،التوسيعلات في عهد الوليد ابن عبد الملك وبعد ذلك
ذلك في عهد الصحلابة إنملا بعد ذلك توسع المسجد ول شششك أن

هشذا الزمن توسعوا في المسجد، المسجد بحلاجة للتوسعة وفي ه
هشششذه السششعة مششلا اتسششع للنششلاس؛ على أكبر نقششلاط ولششو لششم تكششن ه

 وعملششوا لششه وسششلائل لئل،فأدخلوا الحجر ة صلارت داخل المسجد
يتجه النلاس في صلتهم إلى قبور الرسول عليه الصل ة والسل م
هشذا الزمن، جعلششوا أشششيلاء أبو بكر وعمر بقدر ملا استطلاعوا في ه
تحول بين المصلين وبين التجلاه إلى القبر بقششدر مششلا اسششتطلاعوا
عم لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش ول حجة للقبوريين في كون قبر النبي 

لو كلانت حرا م لششو: :ا ملا يحتجون بهذا يقولونافي المسجد، كثير
هه للى الل عص كلانت الضرحة في المسلاجد حرا م ملا وضع قبر النبي 

عم في المسجد لل عس عو حه  اي عل  وهم يعرفششون التلاريششخ لكششن يلبسششون"،عع
على كثير من النلاس أنه ل ملانع من وضع الضريح فششي المسششجد

 لم-كملا أسلفت-بدليل أن قبر الرسول في المسجد؛ والرسول 
 وإنملا قبر عليه الصل ة والسششل م فششي بيششت أ م،يقبر في المسجد
 وبجششلانب، وكلانت الحجر كلهششلا خششلارج المسششجد،المؤمنين علائشة

ة إلشى التوسشعة  فعملشوا مشلا؛المسجد حتى جلاءت الحلاجة الملح
يستطيعون عليه ليصرفوا النلاس يحولوا بينهم وبين التوجه إلششى

حه،القبر في حلال صلتهم اي عل عع هه  للى الل عص  ويبلاح السل م على النبي 
عم لل عس ؛ ل حرج في من زار المسششجد وصشلى بلالمسشجد ل حششرج؛عو

عم لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش بل يسن في حقه أن يسلم على النبي 
هع وإنمششلا يسششلم،وصلاحبيه ثم ينصرف  ول يقف عند القبور ول يششد

وينصرف وإذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ثم يدعو. 

:المتن
للى عصشش ولمسلم عن جندب بن عبد الله قششلال: سششمعت النششبي 
عم  قبل أن يموت بخمس وهو يقششول: ((إنششي أبششرأ لل عس عو حه  اي عل عع هه  الل
ال، إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فششإن اللششه قششد اتخششذني خلي
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
ال، ولو كنت متخذ ال، لتخذتاكملا اتخذ إبراهيم خلي ا من أمتي خلي

ال، أل وإن من كلان قبلكم كلانوا يتخذون قبور أنبيششلائهم أبلا بكر خلي
مسلاجد، أل فل تتخذوا القبور مسلاجد، فإني أنهلاكم عن ذلك)). 

:الشرح
هه،الخلة أرفع درجة من المحبة محبة خلاصة للى اللشش عص  والنبي 

عم أفضششل الخلششق  لل عسشش عو حه  اي عل لا أشششداشش محب: أيا؛لاتخششذه اللششه خليلفعع
لل- رسول الله فالمحبة  عج وو لز  عع حهصأحب الخلق لله - ايشش عل عع هه  للى الل ع
عم لل عسشش لل- مششن الخلششق الرسششل والنبيششلاءف ؛عو عجشش وو لز  ععشش لاختششلار اللششه -

ههى-  وأنصششحف ععششلال عت عو عك  عر عبلا عت لالرسل والنبيلاء أحب الخلق إلى الله -
 واختششلار مششن،الخلششق للخلششق؛ الرسششل الكششرا م والنبيششلاء العظششلا م

حه الرسل والنبيلاء أولي العششز م الخمسششة محمششد ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش
عم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح هششؤلء أولششي العششز م مششن لل عس عو

الرسل هم أفضل الرسل.
وأفضل أولي العز م اثنششلان الخليلن إبراهيششم ومحمششد عليهمششلا
للى عصشش الصل ة والسل م وأفضل الخلششق علششى الطلق هششو محمششد 
عم الششذي ختششم اللششه برسششلالته الرسششلالت وبنبششوته لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  الل

 فصششلار أفضششل الخلششق لششه مششن الخصششلائق ص والفضششلائل؛النبششوات
والمزايلا ملا لم تكن لنبي ول لرسول ممششن كششلان قبلششه؛ وإذا قلنششلا
إنه أفضل الخلق على الطلق ل يدل ذلك على وجود نقق ص في

 ولكششن، فضششله ولكششل خصلائصششهكبقية الرسل والنبيلاء وإنملا لكششل
 وأفضششل الخليلن،مششن بششلاب الفضششلية فأفضششل أولششوا العششز م

عم لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص لل-؛الخليلين محمد  عجشش وو لز  ععشش ﴿  : كملا قششلال -
ام [البقر ة :  هه عض اع عب عنلا  ال لض عف هل  هس بر عك ال ال ]253﴾حت

والشلاهد من الحديث ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم
ال، ولششو ال، كمششلا اتخششذ إبراهيششم خلي خليل، فإن الله قد اتخذني خلي

ال))اكنت متخذ ال، لتخذت أبلا بكر خلي ا من أمتي خلي
للى عص الحديث فيه فضلية أبي بكر وأنه أفضل المة بعد نبيهلا 

عم وبعد الرسل والنبيلاء لل عس عو حه  اي عل عع هه   فهو أرفع منزلششة بلالنسششبة،الل
: وهو دليل صريح من قوله،لسلائر المم ملا عدا الرسل والنبيلاء

الا((لو كنت متخذ ال)) ولكششن؛ا من أمتي خلي  لتخذت أبلا بكششر خلي
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
خلة السل م أفضل، وهو دليششل علششى فضششل أبششي بكششر وتفضششيله

على سلائر المة.

المتن:
قلال: ((أل وإن من كلان قبلكم كششلانوا يتخششذون قبششور أنبيششلائهم

مسلاجد، أل فل تتخذوا القبور مسلاجد، فإني أنهلاكم عن ذلك)).
الشرح:

هشششذا البششلاب أن مششن كششلان قبششل أمششة وهذا محل الشلاهد فششي ه
محمششد عليششه الصششل ة والسششل م مششن المششم أنهششم يتخششذون قبششور

شششلاءوا فيبنون عليهلا المسلاجد أو يقششبرون مششن ؛أوليلائهم مسلاجد
 ويصلون عند قبورهم يتوجهششون،-ممن غلوا فيهم- في المسلاجد

هتصرف مششن دون،قضىهإليهم بطلب الحلاجلات لت  ودفع الكربلات ل
ععششلالى- عت عو عك  عر عبلا عت  فصششلاروا بششذلك شششرار الخلششق وهكششذا كششل؛الله -

حه؛ فيششه فهششو مسششجدعيملهموضع صشش ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش  لقششول النششبي 
عم لل عسشش هجعلششت الرض لششي مسششجد:عو ا)) وكششل مكششلاناا وطهششورا ((و

لن: وقششد دل علششى ذلششك قششوله تعششلالى،يصلى فيه فهو مسششجد عأ عو  ﴿
اا [الجششن :  عحششد عأ حه  للشش عع ال عمشش هعوا  اد عتشش عل  عف حه  للشش حل عد  حج عسششلا عم ال ] مواضششع18﴾ا

عك عر عبلا عت العبلاد ة سواء في المسلاجد المبنية أو في بقية أرض الله -
ههى- ععلال عت  لذا ل يجوز الصل ة ل في المقبر ة ل في وسط المقبر ة؛عو

عم عششن ذلششك؛ول إليهلا مبلاشر ة لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عص  لنهي النبي 
وأنه ل يفعله إل المشركون.

:المتن
لا:ا مرفوع-رضي الله عنه-ولحمد بسند جيد عن ابن مسعود 

((إن من شرار النلاس من تدركهم السششلاعة وهششم أحيششلاء والششذين
يتخذون القبور مسلاجد)) رواه أبو حلاتم في صحيحه. 

:الشرح

هشذا ورد النق ص بذلك أن السلاعة ل تقو م إل على شششرار نعم ه
هيقلال في ذلك الوقت الله اللششه؛الخلق  ل يعرفششون اللششه، حتى ل 

 ل يعرفششون،وتقو م السلاعة عليهم وهم يتهلارجون تهششلارج الحمششر
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
ههى- هششم شششرار الخلششقادين ععششلال عت عو عك  عر عبلا عت  وأمششلا،لا ول يعرفون ربهم -

هرب وقششت السششلاعة وقيلامهششلا وعلششى الرض مششن المؤمنون فإذا ق
ههى-  يرسل ريح؛المؤمنين ععلال عت عو عك  عر عبلا عت لا لطيفششة تقبششضاشش فإن الله -

والعيلاذ-م يبقى إل شرار الخلق عليهم تقو م السلاعة لأرواحهم و
. والله أعلم.-بلالله

:المتن
بسم الله، والحمد لله، والصل ة والسل م على رسول الله

رحمه الله تعلالى-:–قلال الشيخ محمد بن عبد الوهلاب 
ويرهلا أوثلان:بلاب هيص لا تعبششدا ملا جلاء أن الغلو في قبور الصلالحين 

من دون الله

روى ملالششك فششي الموطششأ: أن رسششول اللششه صششلى اللششه عليششه
لا يعبد، اشششتد غضششب اللششهاوسلم قلال: ((اللهم ل تجعل قبري وثن

على قو م اتخذوا قبور أنبيلائهم مسلاجد)) ، 
﴿ولبن جرير بسنده عن سششفيلان عششن منصششور عششن مجلاهششد: 

لزى [النجششم :  هعشش ال عوا عت  لل هم ال هتشش اي عأ عر عف قششلال: كششلان يلششت لهششم؛شش ]19﴾عأ
السويق فملات فعكفوا على قبره، وكذلك قلال أبو الجششوزاء عششن

ابن عبلاس: كلان يلت السويق للحلاج. 
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سلابعشرح كتلاب التوحيد – الشريط ال

الشيخ: زيششد المدخشليفضيلة 
ه عنهمشلا قشلال: لعشن رسشول اللشه وعن ابن عبلاس رضشي الل
صششلى اللششه عليششه وسششلم زائششرات القبششور، والمتخششذين عليهششلا

المسلاجد والسرج. رواه أهل السنن . 

:الشرح
 وسلم وبلارك علششى نبينششلام اللهم صل،الحمد لله رب العلالمين

.وآله وصحبه

تقد م معنلا الكل م على الغلو ومعنلاه مجششلاوز ة الحششد فششي كششل
شيء؛ مجلاوز ة الحلل إلى الحرا م مجلاوز ة التوحيد إلى الشششرك

هشذه البواب اء وأموات؛في ه  سبب فششيالا فلالغلو في الصلالحين أحيلا
الوقوع في الشرك الكبر؛ فلالمنلاسششبة أن الغلششو فششي الصششلالحين

 شرك أكبر ينلافي أصششل؛والعكوف على قبورهم والستغلاثة بهم
 مششن؛ والعكوف عند قبورهم والصل ة لله عندهلا والدعلاء،التوحيد

 الششتي تجششر إلششىلةالبدع التي هي دون الكفر، مششن البششدع المضشش
الوقوع في الكفر؛ الدعلاء عند القبششور قبششور الصششلالحين والصششل ة
عندهلا بدون عبلاد ة لهلا من البدع المنكر ة التي تجر على الوقششوع
اافي الشرك الكبر فيخرج النسلان من التوحيششد إن كششلان موحششد
قبششل ذلششك؛ فلالوسششلائل والششذرائع جششلاء الشششرع بشششدهلا وقطعهششلا؛

 لنهششلا تجششر؛وسلائل الشر وذرائع الشر جلاء الشششرع بششلالنهي عنهششلا
ههى- ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت ؛إلى الغلايلات المحرمة التي هي الشراك بلالله -
عم قد نهى عن زيششلار ة القبششور لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص ؛لذا كلان النبي 
لئل تجر النلاس إلى الوقوع في الغلششو ثششم بعششد ذلششك أذن للنششلاس

عم؛في زيلار ة القبششور لل عسشش عو حه  ايشش عل عع هه  للى اللشش عصشش   ((كنششت: كمششلا قششلال 
وكر بلالخر ة)) فصششلار نهيتكم عن زيلار ة القبور أل فزوروهلا فإنهلا تذ
الذن بعد نهي؛ غير أن الزيلار ة تنقسم إلى ثلثششة أقسششلا م: زيششلار ة

 وزيلار ة بدعيششة وهششي الششتي،شركية وهي التي استمر النهي عنهلا
ااستمر النهي عنهششلا، وزيششلار ة سششنية وهششي الششتي بقيششت مشششروعة
للنلاس يستفيد منهلا الحي ويستفيد منهلا الميت بلالدعلاء، والزيلار ة
الشركية هي التي فيهلا استغلاثة بشلالموتى يشدعون مشن دون اللشه

لل-ىويطلب الداعي منهم قضلاء الحلاجة يرفعوهلا إل عج وو لز  عع  الله -
هتقضى؛ يعني يتخذون المششوتى وسششلائط بينهششم وبيششن من أجل أن 
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ههى- وبششدين اللششه؛ ععلال عت عو عك  عر عبلا عت الله وهذا سببه الجهل بعظمة الله -
قلة العلم يجر صلاحبه إلششى الوقششوع فششي المهلالششك وأكششبر مهلكششة

ههى- فششإذا ذهششب السششلائل ععششلال عت عو عك  عر عبششلا عت رجششل أو– الشششراك بششلالله -
هجصششق صه واستغلا ث بصششلاحب القششبر الششذي قششد بامرأ ة- نششي عليششه و

هتقضشى حشوائجهم مشن ه ل هكسي ووضع عليه البخور واستغلاثوا ب و
لل- نهششى عششن؛ وقعوا في الشرك الكششبر؛هلال عجشش وو لز  ععشش  لن اللششه -

 وأمر العبلاد أن يتوجهششوا إليهششم فششي طلششب حلاجششلاتهم ودفششع،ذلك
عب: فقلال سبحلانه؛كربلاتهم حريشش عق مني  حإ عفشش منششي  عع حدي  عبششلا حع عك  عل عأ عسشش عذا  حإ عو  ﴿

ام ههشش لل عع عل حبششي  اا  هنششو حم اؤ هي ال عو حلي  اا  هبو حجي عت اس عي ال عف حن  ععلا عد عذا  حإ حع  لدا ع ة ال عو اع عد هب  حجي هأ

عن [البقر ة:  هدو هش ار اب186﴾عي حج عت اسشش عأ حني  هعششو اد هم ا هكشش بب عر عل  عقلا عو ﴿] وقلال: 
ام هك ] ولم يقل ادعوا الموتى ليكونششوا واسششطة بينششي60[غلافر:  ﴾عل

ام(( :وبينكششم؛ قششلال هكشش عل اب  حج عت اسشش عأ حني  هعششو اد  لنششه عل م الغيششوب))؛ا
 فل حلاجششة إلششى وسششلائط مششن،السششميع البصششير والعليششم الخششبير

يشفعوا للحيلاء فيرفعوا طلبلاتهم إلى اللششهلالموتى أن يتوسطوا 
لل-.  عج وو لز  عع -

وزيلار ة بدعية وهي الزيلار ة للقبور والعتكلاف عندهلا والششدعلاء
هشذا من البدع التي تجر إلى الشرك. عندهلا ه

وزيلار ة سنية وهي زيلار ة المششؤمنين للمقششلابر وهششي الششتي أذن
عم لل عس عو حه  اي عل عع هه  للى الل عص  وقلال: ((فزوروهلا فإنهلا تذكركم،بهلا النبي 

بلالخر ة)) وهي أن يششزور السششلائر فيسششلم: السششل م عليكششم أهششل
 ويرحم اللششه المسششتقدمين منششلا،الديلار من المؤمنين والمسلمين

 وإنلا بكم لحقششون وإن بكششم إن شششلاء اللششه،ومنكم والمستأخرين
هشذه سنة. لحقون، ثم يدعون بلالخير؛ ه

هشششذه السششنة للرجششلال؛واختلششف العلمششلاء رحمهششم اللششه  هششل ه
 علششى قششولين: منهششم مششن قششلال؟والنسلاء أ م أنهلا خلاصة بلالرجششلال

بعمو م الرخصة بشرط أن تكششون الزيششلار ة سششنية فيشششترك فيهششلا
 ويشترط في النسلاء أن ل تكششون مششن الزائششر ة،الرجلال والنسلاء

هتحششد ث صششخب لاافتنة؛ ل تفتتن هي بغيرهلا ول يفتتن غيرهششلا بهششلا ول 
 قلالوا لهلا أن تششزور زيششلار ة سششنية كمششلا؛ ونحو ذلك عند القبراوبكلاء
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هأمنت الفتنة وهذا هو القششول يزور الرجل فيسلم ثم ينصرف إذا 

الراجح.
ومن العلمشلاء مشن اعتششبر الرخصششة للرجشلال فقششط؛ إذا كشلانت
الزيلار ة سنية للرجلال فقط دون النسلاء وهذا رأي لجمهششور أهششل

العلم. 
والمهم إذا كششلان فيششه ضششرر وفيششه فتنششة فل يجششوز للمششرأ ة أن

هأمنت الفتنة وسشلموا مششن الضششرر هششي وغيرهششلا،تزور  جششلاز؛ وإن 
للمرأ ة أن تزور زيلار ة سلمية كملا زارت أ م المؤمنين ...
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