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متن مسائل الجاهلية
 لشيخ اإلسالم المجدد محمد بن عبد الوهاب 
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ثانيًا/ متون العقيدة والتوحيد

) 8 (

مسائل الجاهلية

َعن  للُمسلِم  ِغَنى  اَل  مِمَّا  ينَي،  واأُلمِّ الِكَتابِيِّنَي  ِة  اجَلاهليَّ َأهَل   B اهللِ  رسوُل  ِفيها  خالَف  َمسائُِل  َهِذِه 
َمعرفتِها. 

َها َتـَتـَبـيَّـُن األْشياُء  ـدُّ َوبِِضـدِّ ـدُّ ُيْظِهُر ُحْسَنُه الضِّ َفالضِّ
ها َخطرًا: عدُم إيمِن القلِب بِم َجاَء بِه الرسوُل B، فإِن انَضاَف إل ذلَك استِحساُن  فأهمُّ َما ِفيها وأشدُّ

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  زب  -َتَعاَل-:  َقاَل  َكم  اخَلساَرُة،  َتَّت  اجَلاهليِة  أهُل  عليِه  َما 
ىئ ىئ ىئرب )العنكبوت: 52(. 

احِلِنَي ِف ُدعاِء اهلل َوِعباَدتِِه، ُيريدوَن َشفاعَتُهم ِعنَد اهللِ؛ لَِظنِِّهم  وَن بإرِشاِك الصَّ م يتعبدُّ ُ املسألة األوىل: أنَّ
احلنَي ُيبوَنُه، َكَم َقاَل -َتَعاَل-: زب ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ  َأنَّ اهلل ُيبُّ َذلَك، َوَأنَّ الصَّ
ہ ھ ھ ھ ھ  ے ےرب  )يونس: ١8(، وَقاَل -َتَعاَل-: زب ژ ڑ 
ڑ ک ک   ک ک گ گ  گ    گ ڳ رب  )الزمر: ٣(. َوَهِذِه َأعظُم َمسألٍة َخالَفُهم ِفيها 
ِمَن  ُيقَبُل  اَل  ُه  َوَأنَّ سِل،  الرُّ َجيَع  بِِه  َأرسَل  الَِّذي  اهللِ  ِديُن  ُه  َأنَّ َوَأخرَب  بِاإلخالِص،  َفأَتى   ،B اهلل  َرسوُل 

اُر.  َة، َوَماواُه النَّ َم اهلُل عليِه اجَلنَّ اأَلعمِل إالَّ اخَلالُص، َوَأخرَب َأنَّ َمن َفعَل َما اسَتحسُنوا َفَقد َحرَّ
الَعداوُة، َوألجِلَها  َوقَعت  َوعنَدها  َوكافٍر،  ُمؤِمٍن  َبنَي  أْجِلَها  ِمْن  النَّاس  َق  َتفرَّ تِي  الَّ املَسألُة  ِهَي  َوَهِذِه 
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ٴۇۋرب   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ      ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  زب  -َتَعاَل-:  َقاَل  َكم  اجِلهاُد،  رُشَع 
)األنفال: ٣9(.

يئرب   ىئ  مئ  حئ  زبجئ   -َتَعاَل-:  َقاَل  َكم  ِدينِِهم،  ِف  ُمتفرقوَن  م  ُ أنَّ الثانية:   املسألة 
بَقولِه:  يِن  الدِّ ِف  بِاالجتِمِع  َفَأَتى  واُب،  الصَّ ُهَو  َذلَك  َأنَّ  َويروَن  ُدنياُهم،  ِف  َوكذلَِك   )٣2 الروم:   ( 

ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  زب 
ڇ     ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  زب  -َتَعاَل-:  وَقاَل   ،)١٣ )الشورى:  کرب   ک  ک  ک  
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   زب  بَقولِِه:  ُمشاَبتِِهم  َعن  َوَنانا   )١59 )األنعام:  ڍرب   ڇ  ڇ 
بَقولِِه:  نيا  الدُّ ِف  التَّفرِق  َعن  َونانا  )آل عمران: ١05(،   ھ ھ ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭرب  

زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ        ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ 
گرب   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

)آل عمران: ١0٣(.
املسألة الثالثة: َأنَّ ُمالفَة َولِّ اأَلمِر َوعدَم االنِقياِد َلُه َفضيلٌة، َوالسمَع َوالطاعَة َلُه ُذلٌّ َومهانٌة، َفخالَفُهم 

َظ ِف َذلَك َوَأبدى ِفيِه َوَأعاَد.  َرُسوُل اهلل B َوَأمَر بِالسمِع َوالطاعِة َلُم َوالنصيحِة، َوَغلَّ
ُه َقاَل: »إِنَّ اهلَل َيْرَض َلُكْم َثاَلثًا:  حيْح« َأنَّ تِي َجَع َبينَها ِفيَم َصحَّ َعنُه ِف »الصَّ َوَهِذِه املَسائُِل الثَّالَث ِهَي الَّ
ُه اهلُل  ُقوا، َوَأن ُتَناِصُحوا َمن َوالَّ ُكوا بِِه َشْيئًا، َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجِيعًا َواَل َتَفرَّ َأْن َتْعُبُدوُه َواَل ُترْشِ

َأمَرَكم«. َوَل َيَقع َخلٌل ِف ِديِن النَّاِس َوُدنياُهم إاِلَّ بِسبِب اإِلخالِل ِبذِه الثَّالِث او َبعِضَها. 
جِلميِع  الُكربى  الَقاعدُة  َفهَو  التَّقليُد،  َأعظُمَها  ُأصوٍل:  َعَل  َمبنيٌّ  ِدينُهم  َأنَّ  الرابعة:  املسألة 

ڀ  ڀ    پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  -َتَعاَل-:  َقاَل  َكَم  َوآخرِهم،  اولِم  الُكفاِر 
-َتَعاَل-:  وَقاَل   ،)2٣ )الزخرف:  ٿرب   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

زب ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ 
زب ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ائ ائ ەئ  بَقولِه:  َفَأتاُهم  )لقمن: 2١(،  ڎرب  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  زب  وَقولِه:   )46 )سبأ:  ۆئرب   ۇئ  ۇئ   وئ  ەئوئ 

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ رب  )األعراف: ٣(.
ِء، َويستِدلوَن  ِة الشَّ بِِه َعَل ِصحَّ وَن  َأكرِب َقواعِدِهم االغرِتاَر بِاألكثِر، وَيتجُّ املسألة اخلامسة: أنَّ ِمن 

ِة َأهلِه، َفأتاُهم بِِضدِّ َذلَك، َواوَضَحُه ِف َغرِي َموِضٍع ِمَن الُقرآِن.  ِء بُغربتِه َوقلَّ َعَل ُبطالِن الشَّ
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 ،)5١ )طه:  جسرب   مخ  حخ  جخ  زبمح  كَقولِِه:  منَي،  بِاملتقدِّ االحتِجاُج  السادسة:   املسألة 
زب ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ رب )املؤمنون: 24(. 

َفردَّ  َواجَلاِه،  َواملَاِل  امُللِك  َوِف  َواأَلعمِل  اأَلفهاِم  ِف  ُقوًى  ُأعُطوا  بِقوٍم  االستِدالُل  السابعة:  املسألة 
وَقولِِه:   ،)26 )األحقاف:  ۓرب   ۓ  ے    ے  ھ  ھ  زب  -َتَعاَل-:  بَقولِِه  َذلَك  اهلل 

 

زب ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹرب  )البقرة: 89(، وَقولِِه: 

زب ٻ ٻ  پ پرب  )البقرة: ١46(. 

عفاُء، كَقولِِه: زب مح جخ حخ مخ  بِعُه إاِلَّ الضُّ ُه َل َيتَّ ِء َبأنَّ املسألة الثامنة: االستِدالُل َعَل ُبطالِن الشَّ
ُه اهلُل  جسرب  )الشعراء: ١١١(، وَقولِه: زب پ پ پ  پ ڀ ڀرب  )األنعام: 5٣(، َفَردَّ

بَقولِِه: زبڀ ٺ ٺ ٺرب  )األنعام: 5٣(. 
ڄ    ڄ  ڄ   ڦ  زب  بَقولِِه:  َفأَتى  اِد،  الُعبَّ اِل  َوُجهَّ الُعلمِء  بَِفَسَقِة  اْقتِداُؤُهْم  التاسعة:  املسألة 
ڇرب   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ 

)التوبة: ٣4(، َوبَقولِِه: )زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ رب  )املائدة: 77(. 

َكَقوِلِم:  ِحفِظِهم  َوعَدِم  َأهلِه،  َأفهاِم  بِقلِة  يِن  الدِّ ُبطالِن  َعَل  االستِدالُل  العارشة:   املسألة 
زبې  ىرب  )هود: 27(. 

ائرب  ائ  ى  ى  ې  زب  َكَقوِلِم:  الَفاِسِد  بِالقياِس  االستِدالُل  عرشة:  احلادية   املسألة 
) إبراهيم: ١0(. 

حيِح، َواجَلامُع ِلَذا َوَما َقبلُه: َعَدُم َفهِم اجَلامِع َوالَفاِرِق.  املسألة الثانية عرشة: إِنكاُر الِقياِس الصَّ
املسألة الثالثة عرشة: الُغلوُّ ِف الُعلمِء َوالصاحِلنَي َكَقولِِه: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ  پ ڀ ڀ ڀرب  )النساء: ١7١(. 
 ، نَّ املسألة الرابعة عرشة: َأنَّ ُكلَّ َما َتقدَم َمبنيٌّ َعَل َقاعدٍة، َوِهَي النَّفُي ِواإِلثباُت، َفَيّتبُعوَن اَلَوى َوالظَّ

ُسُل.  َوُيعرضوَن َعمَّ َجاَءت بِِه الرُّ
ىرب ې  زب   َكَقوِلِم:  الَفهِم  بِعدِم  اهلل  آتاُهم  َما  باِع  اتِّ َعن  اعتَِذاُرُهم  عرشة:  اخلامسة   املسألة 
بِع  َ َأنَّ َذلَك بِسبِب الطَّ م اهلل، َوبنيَّ )البقرة: 88(، زبڄ ڃ ڃ ڃڃ چرب  )هود: 9١( َفأكَذَبُ

بَع بِسبِب ُكفِرِهم.  َعَل ُقلوِبِم، َوَأنَّ الطَّ
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َقولِِه:  ِف  َذلَِك  اهلُل  َذَكَر  َكَم  حِر  السِّ بِكتِب  اهللِ  ِمَن  َأَتاُهْم  َعمَّ  اعتِياُضُهم  عرشة:  السادسة   املسألة 
زب ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ  ېئ ىئ  ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پرب  )البقرة ١0١، ١02(. 

ڀرب   ڀ   پ  زب  كَقولِِه:  اأَلنبِياِء،  إَِل  َباطِلِهم  نِسبُة  عرشة:  السابعة   املسألة 
)البقرة: ١02(، وَقولِه: زب ۓ ڭ       ڭ ڭ ڭ ۇرب  )آل عمران: 67(. 

باِعِه.  املسألة الثامنة عرشة: َتَناُقُضهم ِف االنتِساِب، َينَتِسُبوَن إَِل إِبراِهيَم َمع إِظهاِرِهم َترَك اتِّ
احلنَي بِِفعِل َبعِض امُلنَتِسبنَي إِليِهم؛ َكَقدِح الَيهوِد ِف ِعيَسى،  املسألة التاسعة عرشة: َقدُحُهم ِف َبعِض الصَّ

 .B َوَقدِح الَيهوِد َوالنَّصاَرى ِف حُممٍد
احِلنَي، َونسبُتِه إَِل اأَلنبياِء  ا ِمن َكراماِت الصَّ َ حرِة َوأمَثاُلم َأنَّ املسألة العرشون: اعتِقاُدُهم ِف َماريِق السَّ

الُم.  َكَم َنسُبوُه لِسليمَن َعليِه السَّ
ُدُهم بِامُلَكاِء َوالتَّصِدَيِة.  املسألة احلادية والعرشون: َتعبُّ

ذوا ِديَنُهم َلوًا َوَلعبًا.  َ م اختَّ املسألة الثانية والعرشون: َأنَّ
َكَقوِلِم:  ِرضاه  َعَل  َيُدلُّ  ِمنَها  اهللِ  َعَطاَء  َأنَّ  وا  َفَظنُّ َغرتم  نيا  الدُّ احَلياَة  َأنَّ  والعرشون:  الثالثة   املسألة 

زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱرب  )سبأ: ٣5(. 
اهلُل  َفَأنَزَل  َوَأَنَفًة،  َتَكربًا  عفاُء  الضُّ إِليِه  َسبقُهم  إَِذا  احَلقِّ  ِف  ُخوِل  الدُّ َترُك  والعرشون:  الرابعة  املسألة 

-َتَعاَل-: زب ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئرب  )األنعام: 52(. 
زب ۉ ۉ          ې ې ې  عفاِء، كَقوِلِم:  املسألة اخلامسة والعرشون: االستِدالُل َعَل ُبطالنِِه بَِسبِق الضُّ

ېرب )األحقاف: ١١(. 

املسألة السادسة والعرشون: حَتريُف ِكتاِب اهللِ ِمن َبعِد َما َعَقلوُه َوُهم َيعَلُموَن. 
املسألة السابعة والعرشون: َتصنيُف الُكتِب الَباطَلِة، َونِسبُتَها إَِل اهلل َكَقولِِه: زب ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦرب  )البقرة: 79(. 
م اَل َيقَبلوَن ِمَن احَلقِّ إاِلَّ الَِّذي َمع َطائَفتِِهم َكَقولِِه: زب گ گ گ   گ  ُ املسألة الثامنة والعرشون: َأنَّ

ڳ رب  )البقرة: 9١(. 

بَِقولِِه:  َه اهلل تعال َعليِه  َنبَّ َكَم  َتَقوُلُه َطائَِفُتُهم  بَِم  َيعَلموَن  َذلَك اَل  م َمع  ُ َأنَّ التاسعة والعرشون:  املسألة 
زبڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ رب  )البقرة: 9١(. 
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َة اهلل بِاالجتِمِع، َوارَتَكُبوا َما َنَى اهلُل  م مَلَّا َترُكوا َوِصيَّ ُ املسألة الثالثون: َوِهي ِمن َعجائِب آَياِت اهلل َأنَّ
َعنُه ِمَن االفرِتاِق، َصاَر ُكلُّ ِحزٍب بَِم َلَديِم َفِرحنَي.

َغايَة  إِليِه  انَتَسُبوا  الَِّذي  يَن  الدِّ م  ُمعاداُتُ َأعَجِب اآلياِت -َأيضًا-  َوِهَي ِمن  املسألة احلادية والثالثون: 
 B ِِّة، َكَم َفَعُلوا َمَع النَّبي اِر الَّذيَن َعادوُهم َوَعاُدوا َنبيَُّهم َوِفَئَتُهم َغاَيَة املََحبَّ الَعداوِة، َوحَمبُتُهم ِديَن الُكفَّ

حِر َوِهَي ِمن ِديِن آِل ِفرعوَن.  بُعوا ُكتَب السِّ الُم، َواتَّ مَلَّا َأتاُهم بِِديِن ُموَسى َعليِه السَّ
زبٱ ٻ  َقاَل -َتَعاَل-:  َكَم  َكاَن َمع َمن اَل َيووَنه،  إَِذا  بِاحَلقِّ  الثانية والثالثون: ُكفرُهم  املسألة 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀرب  )البقرة: ١١٣(. 
-َتَعاَل-:  فَقاَل  الَبيِت،  َحجِّ  ِف  َفَعُلوا  َكَم  ِدينِهم  ِمن  ُه  َأنَّ وا  َأَقرُّ َما  إِنكاُرُهم  والثالثون:  الثالثة   املسألة 

زب ڎ ڎ     ڈ      ڈ ژ  ژ   ڑ ڑ کرب  اآلية. )البقرة: ١٣0(. 

م اهلُل بَقولِِه: زب ۈئ ېئ ېئ  اِجيُة، َفَأكذَبُ ا النَّ َ ِعي َأنَّ املسألة الرابعة والثالثون: َأنَّ ُكلَّ ِفرقٍة َتدَّ
واَب بَقولِِه: زب ی ی ی ی جئ حئ  َ الصَّ ېئ ىئ  ىئرب  )البقرة: ١١١( ُثمَّ َبنيَّ

مئرب  اآلية )البقرة: ١١2(. 
املسألة اخلامسة والثالثون: التَّعبُد بِكشِف الَعوراِت َكَقولِِه: زب ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭرب  )األعراف: 28(.
ِك.  املسألة السادسة والثالثون: التَّعبُد بِتحريِم احَلالِل َكَم َتعبَّدوا بِالرشِّ

هَباِن َأربابًا ِمن ُدوِن اهللِ.  املسألة السابعة والثالثون: التَّعبُد بِاخَتاِذ اأَلحباِر َوالرُّ
فاِت كَقولِِه -َتَعاَل-: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ            ڃ   املسألة الثامنة والثالثون: اإِلحلاُد ِف الصِّ

ڃرب  )فصلت: 22(. 
املسألة التاسعة والثالثون: اإِلحلاُد ِف اأَلسمِء َكَقولِِه: زب ٹ ٹ ڤرب  )الرعد: ٣0(. 

املسألة األربعون: التَّعطيُل، َكقوِل آِل ِفرعوَن. 
املسألة احلادية واألربعون: نِسبُة النَّقائِِص إِليِه -ُسبحاَنُه- َكالولِد، َواحَلاَجِة، َوالتَّعِب، َمع َتنِزيِه ُرهباِنِم 

َعن َبعِض َذلَك. 
ُك ِف امُللِك َكقوِل املَجوِس.  املسألة الثانية واألربعون: الرشِّ

املسألة الثالثة واألربعون: ُجحوُد الَقدِر. 
املسألة الرابعة واألربعون: االحتِجاُج َعَل اهلل بِِه. 
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املسألة اخلامسة واألربعون: ُمعارضُة رَشِع اهلل بِقدِرِه. 
هِر كَقوِلْم: زب ڄ ڄ     ڄ ڃرب )اجلاثية: 24(. املسألة السادسة واألربعون: َمسبُة الدَّ

املسألة السابعة واألربعون: إِضافُة نَِعِم اهللِ إَِل َغرِيِه، َكَقولِِه: زب ک ک ک ک گرب  
)النحل: 8٣(. 

املسألة الثامنة واألربعون: الُكفُر بِآياِت اهلل. 
املسألة التاسعة واألربعون: َجحُد َبعِضها. 

املسألة اخلمسون: َقوُلُه: زب پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺرب  )األنعام: 9١(. 
املسألة احلادية واخلمسون: َقوُلُم ِف الُقرآِن: زب ڦ ڦ ڄ    ڄ ڄرب  )املدثر: 25(. 

املسألة الثانية واخلمسون: الَقدُح ِف ِحكمِة اهللِ، َتَعاَل. 
سُل َكَقولِِه -َتَعاَل-:  اهرِة َوالَباطنِة ِف َدفِع َما َجاَءت بِِه الرُّ املسألة الثالثة واخلمسون: إعَمُل احِلَيِل الظَّ

زب ڀ ڀ ڀرب  )آل عمران: 54(، وَقولِِه: زبڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ  ٺ   ٿ 
ٿ ٿ          ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤرب  )آل عمران: 72(. 

ُلوا بِِه إَِل َدفِعِه َكم َقاَل ِف اآلَيِة.  ؛ لِيتوصَّ املسألة الرابعة واخلمسون: اإِلقراُر بِاحلقِّ
ڄرب   ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  زب  ِفيَها:  َكَقولِِه  لِلمذهِب  التَّعصُب  واخلمسون:  اخلامسة   املسألة 

)آل عمران: 7٣(.
باِع اإِلسالِم رِشكًا َكَم َذكرُه ِف َقولِِه -َتَعاَل-: زب ڦ ڦ     ڦ      ڄ  املسألة السادسة واخلمسون: َتسميُة اتِّ
ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ  ڇ ڇرب  )آل عمران: 79(. 

املسألة السابعة واخلمسون: حَتريُف الَكِلِم َعن َمواِضِعِه. 
املسألة الثامنة واخلمسون: َلُّ األلسنِة بِالكتاِب. 

ِة.  املسألة التاسعة واخلمسون: َتلقيُب َأهِل اُلَدى بِالصباِة َواحلشويَّ
املسألة الستون: افرِتاُء الَكذِب َعَل اهللِ. 

 . املسألة احلادية والستون: التَّكذيُب بِاحلقِّ
كَوى لِلُملوِك، َكَم َقاَلوا: زب ڳ  ڳ  املسألة الثانية والستون: َكوُنم إَذا ُغِلـُبوا بِاحلجِة َفَزُعوا إَِل الشَّ

ڳ     ڳ  ڱ ڱرب   )األعراف: ١27(. 
املسألة الثالثة والستون: َرميُهم إِيَّاُهم بِالفساِد ِف اأَلرِض، َكَم ِف اآليِة. 
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ڱرب   ڱ  زب  -َتَعاَل-:  َقاَل  َكَم  املَلِك،  ِديِن  بِانتِقاِص  إِيَّاُهم  َرميُهم  والستون:  الرابعة  املسألة 
)األعراف: ١27(، َوَكَم َقاَل -َتَعاَل-: زب پ    ڀ    ڀ ڀ ڀرب  اآلية )غافر: 26(.

املسألة اخلامسة والستون: َرميُهم إِيَّاُهم بِانتَقاِص آلِِة املَلِك َكَم ِف اآلَيِة. 
يِن َكم َقاَل -َتَعاَل-: زبپ    ڀ    ڀ ڀ ڀ  املسألة السادسة والستون: َرميُهم إِيَّاُهم بَِتبديِل الدِّ

ٺ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿرب  )غافر: 26(. 

املسألة السابعة والستون: َرميُهم إِيَّاُهم بِانتِقاِص املَلِك َكَقوِلِم: زب ڱ ڱرب )األعراف: ١27(. 
رب   ڳ  گ  گ    زبگ  َكَقوِلِم:  احَلقِّ  ِمَن  ِعنَدُهم  بَِم  الَعَمل  َدعواُهم  والستون:  الثامنة   املسألة 

اُه.  )البقرة: 9١( َمع َترِكِهم إِيَّ
ياَدُة ِف الِعباَدِة َكِفعِلِهم َيوَم َعاُشوَراَء.  املسألة التاسعة والستون: الزِّ

املسألة السبعون: َنقُصُهم ِمنَها، َكرَتِكِهم الُوُقوَف بَِعرفاٍت. 
املسألة احلادية والسبعون: َترُكُهم الَواِجَب َوَرعًا. 

زِق.  يَباِت ِمَن الرِّ ُدُهم برَِتِك الطَّ املسألة الثانية والسبعون: َتَعبُّ
ُدُهم برِتِك ِزيَنِة اهللِ.  املسألة الثالثة والسبعون: َتَعبُّ

الِل بِغرِي ِعلٍم.  م النَّاَس إَِل الضَّ املسألة الرابعة والسبعون: َدعوُتُ
م إِيَّاُهم إِل الُكفِر َمَع الِعلِم.  املسألة اخلامسة والسبعون: َدعوُتُ

اُر َكِفعِل َقوِم ُنوٍح.  املسألة السادسة والسبعون: املَكُر الُكبَّ
ې  زب  َقولِِه:   ِف  َكَم  َجاِهٌل،  َعابٌد  ا  َوإِمَّ َفاجٌر،  َعاِلٌ  ا  إِمَّ َتُهم  َأئِمَّ َأنَّ  والسبعون:  السابعة  املسألة 
ٺرب   ٺ  ڀ  ڀ  زبڀ  َقولِِه:  إل  ەئرب    ەئ  ائ  ائ   ى   ى   

) البقرة: 78-75(. 
م اولِياُء اهللِ ِمن ُدوِن النَّاِس.  ُ املسألة الثامنة والسبعون: َدعواُهم َأنَّ

َة اهللِ َمْع َترِكِهْم رَشَعُه َفطاَلَبُهم اهلُل بَقولِِه:  زب ڦ ڦ ڦ     ڦ  املسألة التاسعة والسبعون: َدعواُهم حَمبَّ
ڄرب  اآلية )آل عمران: ٣١(. 

املسألة الثامنون: َتنِّيِهم األماِنَّ الَكاِذَبَة َكَقوِلِم: زب ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎرب  )البقرة: 
80( َوَقوِلِم: زب ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئرب  )البقرة: ١١١(. 

املسألة احلادية والثامنون: اخَتاُذ ُقبوِر َأْنبيائِِهم َوَصاحِلِيِهم َمَساِجَد. 

������ ���� ������� �������� ����� ������ 37-402.indd   293 3/30/2007   4:34:49 PM



294

جامع المتون

املسألة الثانية والثامنون: اخَتاُذ آثاِر َأْنبيائِِهم َمساِجَد َكَم ُذِكَر َعن ُعَمَر.
ِج َعَل الُقبوِر.  ُ املسألة الثالثة والثامنون: اخَتاُذ السُّ

املسألة الرابعة والثامنون: اخَتاُذَها َأعَيادًا. 
بُح ِعنَد الُقبوِر.  املسألة اخلامسة والثامنون: الذَّ

منَي َكَداِر النَّدوِة، َوافتَِخاُر َمْن َكاَنْت حَتَت َيدِه بِذلَك، َكَم  املسألة السادسة والثامنون: التَّربُك بِآثاِر امُلعظَّ
ِقيَل حِلكيِم بِن ِحزاٍم: بِعَت َمكُرَمَة ُقريٍش. َفَقاَل: َذهَبت املَكاِرُم إاِلَّ التَّقَوى. 

املسألة السابعة والثامنون: الَفخُر بِاأَلحَساِب. 
عُن ِف اأَلنَساِب.  املسألة الثامنة والثامنون: الطَّ

املسألة التاسعة والثامنون: االستِسقاُء بِاأَلنواِء. 
املسألة التسعون: النِّياَحُة. 

املسألة احلادية والتسعون: َأنَّ َأَجلَّ َفضائِِلِهم الَبغُي، َفَذَكر اهلُل ِفيِه َما َذكَر. 
، َفَنَهى َعنُه. املسألة الثانية والتسعون: َأنَّ َأَجلَّ َفضائِِلِهم الَفخُر َوَلو بِحقٍّ

َب اإِلنَساِن لِطائَفتِِه َعَل احَلقِّ َوالَباِطِل َأمٌر اَل ُبدَّ ِمنُه ِعنَدُهم، َفَذَكَر  املسألة الثالثة والتسعون: أنَّ َتعصُّ
اهلُل ِفيِه َما َذَكَر. 

ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  زب  اهلُل:  َفَأنَزَل  َغرِيِه،  بِجريمِة  ُجِل  الرَّ َأخَذ  ِدينِِهم  ِمن  َأنَّ  والتسعون:  الرابعة  املسألة 
ۉرب  )فاطر: ١8(. 

ِفيَك  امُرٌؤ  إِنََّك  ِه؟  بُِأمِّ َتُه  »َأعريَّ َفَقاَل:  َغريِه،  ِف  بَِم  جِل  الرَّ َتعيرُي  والتسعون:  اخلامسة  املسألة 
ٌة«.  َجاهليَّ

ُهم اهلُل بَقولِِه: زب ں  ں  ڻ ڻرب   املسألة السادسة والتسعون: االفتَِخاُر بِوالَيِة الَبيِت، َفَذمَّ
)املؤمنون: 67(. 

زب ۈئ ۈئ ېئ ېئرب   بَقولِِه:  اهلُل  َفَأَتى  اأَلنبياِء،  يَة  ُذرِّ بِكوِنِم  االفتَِخاُر  والتسعون:  السابعة  املسألة 
)البقرة: ١٣4(.

حَلتنِي َعَل َأهِل احَلرِث.  املسألة الثامنة والتسعون: االفتَِخاُر بِالصنائِِع، َكِفعِل َأهِل الرِّ
ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے ے  ھ   زب  َكَقوِلِم:  ُقلوِبِم  ِف  نيا  الدُّ َعظمُة  والتسعون:  التاسعة  املسألة 

ڭ  ۇ رب  )الزخرف: ٣١(. 
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ُم َعَل اهللِ َكَم ِف اآليِة.  املسألة املئة: التَُّحكُّ
املسألة احلادية بعد املئة: ازِدَراُء الُفَقراِء، َفأَتاُهم بَقولِِه: زب ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئرب  

)األنعام: 52(. 
زبی  بَِقولِِه:  م  َفأجاَبُ نَيا،  الدُّ َوطلِب  اإِلخالِص،  بِعدِم  سِل  الرُّ َأتباَع  َرمُيُهم  املئة:  بعد  الثانية  املسألة 

ی ی ی جئ حئ رب  )األنعام: 52( َوأمثاِلَا. 
املسألة الثالثة بعد املئة: الُكفُر بِاملاَلئَِكِة. 
املسألة الرابعة بعد املئة: الُكفُر بِالرسِل. 

املسألة اخلامسة بعد املئة: الُكفُر بِالكُتِب. 
املسألة السادسة بعد املئة: اإِلعراُض َعمَّ َجاَء َعِن اهللِ. 

املسألة السابعة بعد املئة: الُكفُر بِاليوِم اآلِخِر. 
املسألة الثامنة بعد املئة: التَّكذيُب بِِلقاِء اهللِ. 

َقولِِه:  ِف  َكَم  اآلِخِر،  الَيوِم  َعن  سُل  الرُّ بِِه  َأخرَبت  َما  بِبعِض  التَّكذيُب  املئة:  بعد  التاسعة   املسألة 
زب ۀ ہ ہ   ہ ہ ھرب  )الكهف: ١05(، َومنَها التَّكذيُب بَقولِِه: زب ٺ ٺ   ٺرب  

)الفاحتة: 4(، َوَقولِه: زب  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱرب  )البقرة: 254( َوَقولِه: زب ى     ائ   ائ ەئ 
ەئ وئ رب  )الزخرف: 86(. 

املسألة العارشة بعد املئة: َقتُل الَّذيَن َيأمروَن بِالقسِط ِمَن النَّاِس. 
اغوِت.  املسألة احلادية عرشة بعد املئة: اإِليمُن بِاجِلبِت َوالطَّ

املسألة الثانية عرشة بعد املئة: َتفِضيُل ِديِن امُلرشكنَي َعَل ِديِن امُلسلمنَي. 
املسألة الثالثة عرشة بعد املئة: َلبُس احَلقِّ بِالباطِل. 

املسألة الرابعة عرشة بعد املئة: ِكتمُن احَلقِّ َمَع الِعلِم بِِه. 
الِل، َوِهَي الَقوُل َعَل اهلل باَِل ِعلٍم.  املسألة اخلامسة عرشة بعد املئة: َقاعَدُة الضَّ

-َتَعاَل-:  َقاَل  َكَم  بِاحَلقِّ  ُبوا  َكذَّ مَلَّا  الَواِضُح  ناُقُض  التَّ املئة:  بعد  عرشة  السادسة   املسألة 
زب ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇرب  )ق: 5(. 

ِل ُدوَن َبعٍض.  املسألة السابعة عرشة بعد املئة: اإِليمُن بَِبعِض امُلَنزَّ
سِل.  املسألة الثامنة عرشة بعد املئة: التَّفريُق َبنَي الرُّ
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املسألة التاسعة عرشة بعد املئة: ُماَصَمُتُهم ِفيَم َليَس َلُم بِِه ِعلٌم. 
لِف َمع التَّرصيِح بُِمخاَلَفتِِهم. َباَع السَّ املسألة العرشون بعد املئة: َدعواُهم اتِّ

ُهم َعن َسبيِل اهللِ َمن آَمَن بِِه.  املسألة احلادية والعرشون بعد املئة: َصدُّ
ُم الُكفَر َوالكافريَن.  ُتُ املسألة الثانية والعرشون بعد املئة: َمودَّ

املسألة الثالثة والعرشون بعد املئة، والرابعة، واخلامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة والعرشون بعد 
الَعبديِن.  َبنَي  التَّزويِج  َوَكراَهُة  اغوِت،  الطَّ إِل  َوالتَّحاُكم  َوالِكهانُة،  ُة،  رَيَ َوالطِّ رُق،  َوالطَّ الِعياَفُة،  املئة: 

واهلل َأعَلُم.
َم. َوَصلَّ اهلُل َعَل حُممٍد َوَعَل آلِِه َوَصحبِِه َوَسلَّ
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