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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف محمدا عبد اهلل كرسولو صلى اهلل 

. عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
 : أما بعد

 نقدـ مقدمة مهمة بين يدم ىذا الموضوع أال كتاب كشف الشبهاتفبين يدم شرح ىذا الكتاب العظيم كىو 
. كىو الدعوة إلى التوحيد ككشف الشبو فيو

 أٌف اهلل جل كعبل بعث المرسلين جميعا كأرسل األنبياء من المعلـو كالمتقرر في كتاب اهلل كفي سنة رسولو 
لعبادة اهلل كحده ال شريك لو، كخلق السموات كاألرض كخلق األفبلؾ كخلق كل شيء كلم يأذف بعبادة أحد سواه، 

ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإاَل ييسىْبحي  كقاؿ جل كعبل ﴿،[93:مريم]﴾ًإٍف كيُل مىٍن ًفي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإاَل آًتي الَرٍحمىًن عىٍبدنا﴿ كى
 فمن نظر إلى دالئل توحيد اهلل جل كعبل في اآلفاؽ كفي األنفس ،[44:اإلسراء]﴾ًبحىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ 

تيٌقن أف ىذا الملكوت لو مدبر كاحد، كلو خالق كاحد، كلو متصرؼ كاحد، كىو اهلل جل جبللو كال بد من ذلك، 
كىذه الضركرية التي ال يحتاج معها المرء إلى برىاف مفصل؛ ألنو ييًحُسها في نفسو كيحسها في ما حولو ال بد أف 

تقوده إلى أف ىذا الذم خلق كحده، كأف ىذا الذم تصرؼ في الملكوت كحده أنو ىو الذم يجب أف يذؿ لو كأف 
يخضع لو كأف يعبد كحده دكف ما سواه، كلهذا كاف من براىين توحيد اإللهية توحيد الربوبية، فدالئل توحيد اهلل جل 
كعبل في ربوبيتو في اآلفاؽ كُل دليل منها يصلح أف يكوف دليبل على استحقاؽ اهلل جل كعبل العبادة كحده ال شريك 
لو؛ ألنو جل كعبل ىو الواحد في خلقو في رىزقو كفي ربوبيتو، فكذلك يجب أف يوحد في إلهيتو سبحانو كأف يعبد 

ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرْيَػتػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنفيًسًهٍم أىلىٍستي كيفرد بالعبادة، لهذا قاؿ جل كعبل ﴿ ًإٍذ أىخىذى رىُبكى ًمٍن بىًني آدى كى
ا  ىاًفًلينى  ا أىٍشرىؾى آبىاؤينىا ًمٍن قػىٍبلي كىكيَنا (172)ًبرىْبكيٍم قىاليوا بػىلىى شىًهٍدنىا أىٍف تػىقيوليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإنَا كيَنا عىٍن ىىذى أىٍك تػىقيوليوا ًإنَمى

ا فػىعىلى اٍلميٍبًطليوفى   كقوؿ المحققين من علمائنا في ىذا الميثاؽ ،[173-172:األعراؼ]﴾ذيرْيَةن ًمٍن بػىٍعًدًىٍم أىفػىتػيٍهًلكينىا ًبمى
أنٌو ىو الفطرة ىو دليل كحدانية اهلل جل كعبل في األنفس كفي اآلفاؽ، فكل مولود يولد على الفطرة، كىذه الفطرة 
ىي توحيد اهلل جل كعبل، كىذا ىو الميثاؽ الذم أيخذ عليهم، كىذا الميثاؽ ليس ىو استخراج ذرية آدـ من ظهره 

ًإٍذ أىخىذى )كما قالو طائفة؛ ألف ىذا  لط في فهم اآلية، كفيما نقل من تفاسير السلف أيضا بأف اهلل جل كعبل قاؿ  كى
ـى  فليست مسالة الميثاؽ الذم في ىذه اآلية كاإلشهاد عليهم ىي األخذ من ىذا بل ىي األخذ من  (رىُبكى ًمٍن بىًني آدى

ـى ًمٍن ظيهيورًًىمٍ )بني آدـ  ًإٍذ أىخىذى رىُبكى ًمٍن بىًني آدى ذيرْيَػتػىهيٍم )كالظهور ليست ىي ظهر آدـ بل ظهور ذرية آدـ،  (كى
كىذا اإلشهاد ىو بلساف الحاؿ ال بلساف المقاؿ كما ىو قوؿ  (كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىْبكيٍم قىاليوا بػىلىى

المحققين من أىل العلم، كىذا الذم بهذه اآلية  ير ما كرد باستخراج ذرية آدـ من ظهره كهيئة الَذر كما جاء في 
. بعض األحاديث

دالئل كحدانية اهلل جل كعبل قائمة في اآلفاؽ كفي األنفس، كدليل الربوبية قائم ظاىر بٌين، من نظر أدنى نظر 
كصل إليو، كلهذا لم يجعل اهلل جل كعبل النظر في توحيده في ربوبيتو مطلوبا من أتباع الرسل، كال أىمرت بو الرسل 
. بجعل دعوتهم في ذلك، كإنما أمر اهلل جل كعبل بتوحيده في عبادتو، كبعث المرسلين جميعا لهذا األمر العظيم
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لهذا نقوؿ إٌف دليل كحدانية اهلل جل كعبل في الربوبية ىذا ليس من منهج أىل السنة كالجماعة الذم تبعوا فيو 
طريقة األنبياء كالمرسلين أنهم يفيضوف فيو كال جعلوه  اية، كما جعلو طائفة من المعاصرين  اية في ذلك، 

كالمتكلموف طريقتهم في ىذا الباب أٌف التوحيد المطلوب ىو توحيد الربوبية، كلهذا يجعلوف أك كاجب على العباد 
النظر أك القصد إلى النظر أك الشك كما ىي أقواؿ عندىم، فإثبات توحيد الربوبية كأٌف اهلل جل كعبل ىو الواحد في 

ربوبيتو ىذا ىو التوحيد عندىم، كىذا ليس باألمر عندنا، كبهذا أتباع األنبياء كالمرسلين الذين قػىفىوا أثر السلف 
الصالح تجد عندىم من براىين توحيد اإللهية ما فيو التفصيل كالتفصيل كالكبلـ كالمكرر فيو الذم يعيدكف فيو 

كيبدؤكف كيكرركف ألجل تثبيتو كإقامة الًحجاج كالحجة عليهم، أما  يرىم فإنهم يتوسعوف في أبواب توحيد الربوبية، 
كمىن عبد اهلل جل كعبل كحده ال شريك لو فتضمن ذلك أنو مقر بربوبيتو كحده دكف ما سواه، بخبلؼ من كحد اهلل 
في ربوبيتو فإنو قد يعبد معو آلهة أخرل، كما فعل أىل الجاىلية فإنهم موحدكف في أكثر أفراد الربوبية كلكنهم مع 

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ذلك مشركوف ما قادىم توحيد الربوبية إلى توحيد اإللهية، قاؿ جل كعبل ﴿
اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى  كقاؿ سبحانو ﴿،[25:لقماف]﴾لىيػىقيوليَن الَلوي  ﴾ إلى أف قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى

.   كاآليات في ذلك كثيرة،[31:يونس]﴾فىسىيػىقيوليوفى الَلوي قاؿ في آخر آية سورة يونس ﴿
المقصود من ىذا أف الغاية بعد األنبياء كالمرسلين ىو تحقيق توحيد العبادة كإقامة الحجة فيو ككشف الشبو عنو 

كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيْل أيَمةو رىسيوالن كإيضاح الدالئل فيو بتفصيل كإيضاح أفراده، كال يخفى عليكم قوؿ الرٌب جل كعبل ﴿
لىةي  هيٍم مىٍن حىَقٍت عىلىٍيًو الَضبلى هيٍم مىٍن ىىدىل الَلوي كىًمنػٍ . [36:النحل]﴾أىف ايٍعبيديكا الَلوى كىاٍجتىًنبيوا الطَا يوتى فىًمنػٍ

الدعوة إلى التوحيد ىي ميراث األنبياء كالمرسلين؛ لكن ىذه الدعوة من لم يعشها كلم يتوسع فيها ال يعرؼ كيف 
يدعو إلى التوحيد، بل قد يأتي من يظن أنو ال حاجة إلى ذلك، كعبودية الخلق هلل جل كعبل التي ىي  اية كجود 
الخلق إنما تكوف بأف ييٍدعىوا إلى اهلل جل كعبل بتوحيده كفهم ذلك كالعلم بو كتطبيقو، فإذا ىديتى الناس إلى أف 

يوحدكا اهلل في أقوالهم كأعمالهم كبما تعتقده قلوبهم انبعث ذلك االعتقاد كذلك التوحيد عن عمل صالح كعن نفس 
يا ابن آدـ لو بلغٍت ذنوبك عناف »مخًبتة منيبة هلل جل كعبل، كىذه النفس ىي التي تحوز فضل تكفير الذنوب 

يا ابن آدـ لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال »، «السماء ثم لقيتني ال تشرؾ بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة
 ىذا «تشرؾ بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدـ إنك ما دعوتني كرجوتني  فرت لك ما كاف منك كال أبالي

ألىل التوحيد، كالنفس المشركة أك المترددة أك التي في ريب في أمر التوحيد ال تحصل على فضائل اإلسبلـ كال 
على فضل اإلسبلـ على أىلو كال على فضل التوحيد على أىلو، كلهذا نعجب أنو مع اشتداد الحاجة إلى دعوة 

الناس إلى توحيد اهلل فإٌف من الناس من يقوؿ ال حاجة إلى ذلك، كىذا من جٌراء عدـ معرفتهم لعظم حق اهلل جل 
كعبل ككيف يعظم ربنا جل كعبل، كإنما تعظيمو بتحقيق التوحيد من حقق التوحيد فقد عٌظم، كمن أضاع التوحيد فقد 
أضاع حق اهلل، كلو كاف السجود في جبهتو مؤثرا، كلو كاف جلده على عظمو من الصياـ مؤثرا، فبل قيمة لذلك؛ بل 

بهذا تعجب أشد العجب  ،[65:الزمر]﴾لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمٍن اٍلخىاًسرًينى قد قاؿ جل كعبل لنبيو ﴿
أف ىناؾ أناسا كثيرين بلغوا في أمر العلم ما بلغوا، كبلغوا في أمر الدعوة ما بلغوا، كعندىم من الكلمات الشركية 
كمن عدـ معرفة حق اهلل كمن الغلو المذمـو كمن تعلق القلوب أك تعليق القلوب بغير اهلل ما رأيتموه كسمعتموه في 

. كتب كفي  يرىا، كىذا من اشتداد الفتنة التي ستبقى إلى أف تقـو الساعة



شرح كشف الشبهات في التوحيد                                                                                   

 3 

:  الدعوة إلى التوحيد تكوف على جهتين
. مجملة: األولى
.  مفصلة: والثانية

فهي ببياف معنى التوحيد كحق اهلل جل كعبل، كبياف أنو سبحانو ىو المستحق للعبادة كإقامة الدالئل : المجملةأما 
على توحيد اهلل جل كعبل، كعلى أف التوحيد أىم المهمات، كعلى أنو دعوة األنبياء كالمرسلين، كعلى أف ذلك فيو 

. من الفضل من تكرير الذنوب كمحو السيئات ما فيو، إلى آخر ما في بياف التوحيد كفضلو مجمبل ببل تفصيل
كىذا القدر كىو الدعوة إلى التوحيد مجملة دكف تفصيل يشترؾ فيها كثيركف من الدعاة في ىذا الزمن؛ ألف 

الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق عليها الجميع؛ ألف تفسير التوحيد يكوف عند المتلقي كليس من جهة الملقي، كإذا 
أحيل الكبلـ على فهم المتلقي كاف حٌماؿ أكجو يمكن أف يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقي، فطوائف المشركين إذا 
أمرتهم بتوحيد اهلل مجمبل لم ينتقدكا عليك؛ يعني في ىذا الزمن، ألف التوحيد عندىم ىو توحيد الربوبية، كطوائف 

الغبلة في عبادة األكلياء كالصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد كلم تشخص المسألة التي ىم فيها ما أنكركا عليك، 
فكثيركف دعوا إلى التوحيد في أماكن فيها قبور للصالحين كتعبد من دكف اهلل كلم ينكر عليهم أحد ممن ىم في 

. حضرة تلك المشاىد التي شييدت لعبادتها من دكف اهلل أك مع اهلل جل كعبل ألنها مجملة
كىذا القدر ال يمٌيز القائل بأنو من أىل التوحيد أك أنو من الدعاة إلى توحيد اهلل؛ ألف ىذا فيو عمـو كإجماؿ، 

كاإلجماؿ ال يصلح بقدر إصبلح التفصيل، لكن إف كاف اإلجماؿ خطوة في الطريق فإٌف ىذا يكوف مناسبا، لهذا قلنا 
الدعوة إلى التوحيد تكوف بإجماؿ كتكوف بتفصيل، فمن أجمل ثم فصل فكاف إجمالو خطوة لينقل بها الناس أك 

ليمهد بها لبياف حق اهلل جل كعبل، كلو كاف التمهيد في أسبوع أك أسبوعين أك شهر، بحسب الحاؿ التي في بلده، 
فإف ىذا مناسب، لكن أف يقاؿ دعا إلى التوحيد، كإنما دعوتو بإجماؿ دكف تفصيل ىذه ليس من منهجنا كال من 

. منهج أئمة ىذه الدعوة، كال أئمة اإلسبلـ المتقدمين في الدعوة إلى توحيد اهلل
كالتوحيد ىو إفراد اهلل بالعبادة، كىو تحقيق شهادة أف ال إلو إال اهلل : مفّصال الدعوة إلى التوحيدالنوع الثاني 

.  كأف محمدا رسوؿ اهلل، كالتوحيد يكوف بإفراد اهلل بأعماؿ القلوب كأعماؿ الجوارح
كأعماؿ القلوب متنوعة منها المحبة كالر ب كالرىب كالرجاء كالخوؼ كالتوكل كاإلنابة كالخشوع إلى  ير ذلك 
من أفراد أعماؿ القلوب كعبادات القلوب، فمن دعا إلى كل مسألة من ىذه مفصبل فإنو دعا إلى مسألة من مسائل 
التوحيد بتفصيلها، فيتكلم عن الٌر ب كالٌرىب، يتكلم عن التوكل، كيتكلم عن المحبة بعلم، فإذا تكلم على ىذه 
بعلم كفٌصل على كبلـ أىل العلم فيها فإنو دعا إلى نوع من أنواع التوحيد مفصبل، ىذا من جهة أعماؿ القلوب، 

كأعظم أعماؿ القلوب اإلخبلص، كأف يتوجو القلب إلى اهلل كحده كأف ال يكوف في القلب من جهة القصد كالتوجو 
إال كاحد كىو اهلل جل جبللو كتقدست أسماءه، فالدعوة إلى اإلخبلص؛ إخبلص الدين كتوحيد القصد كالتوجو كأالٌ 
يكوف في القلب إال اهلل جل كعبل، إذا كانت من طالب علم يضبط الكبلـ فهذه دعوة مفصلة في توحيد اهلل جل 

. كعبل، كىذا لو تفاصيل
أعماؿ الجوارح من جهة الصبلة كالدعاء بأنواعو االستغاثة كاالستعاذة كالنداء إلى آخره، ككذلك الذبح كما شابو 
ذلك، أخذ كل مسألة منها كبياف إفراد اهلل جل كعبل بهذه العبادة ىذا من الدعوة إلى التوحيد مفصبل، تىأخذ الدعاء 
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فتبين الدعاء ما ىو كمعنى الدعاء كاآليات التي فيو كإفراد اهلل جل كعبل بالدعاء إلى آخره، كذلك تأخذ االستغاثة 
كاآليات التي فيها كإفراد اهلل جل كعبل بها ككجوب ذلك كما جاء في ىذا، ككذلك تأخذ بقية المسائل بالذبح كالنذر 

.  إلى آخره
كذلك ما يتعلق بإفراد النبي عليو الصبلة كالسبلـ كإفراد شريعتو بالحكم كالتحاكم بين العالىمين ىذا نوع من 

أنواع توحيد اهلل جل كعبل أك فرد من أفراد التوحيد، فالدعوة إليو مع  يره ىي طريقة أئمتنا كعلمائنا، كبعض الناس 
يطرؽ من التوحيد ىذه المسألة دكف  يرىا كىو ما يسمونو بتوحيد الحاكمية، أك الدعوة إلى تحكيم شريعة اإلسبلـ 

كإبطاؿ تحكيم القوانين، كما جاء في ذلك من النصوص كبياف كبلـ أىل العلم في ذلك، ىذا ال شك أنو من 
ىو إفراد اهلل - كما ىو كاضح مما سبق من الكبلـ-التوحيد، كلكن ليس ىو التوحيد فقط، بل توحيد اهلل جل كعبل 

بالعبادة، إفراد اهلل بالعبادة، ىذا ىو التوحيد، كىذه من التوحيد ألنها تحقيق شهادة أف محمدا رسوؿ اهلل، فأىل 
التوحيد يدعوف إلى ىذه جميعا، كأما  يرىم أك من كانت في قلبو شبهة، أك من كاف عنده طريقة أخرل، فإنهم 

يدعوف إلى التوحيد مجمبل، كإذا أتى التفصيل فإنما يفصلوف في مسألة الحاكمية، كىذا خبلؼ طريقة أىل التوحيد 
كأئمة ىذه الدعوة، لهذا تجد في كتاب التوحيد كانت مسائل الحكم كالتحاكم متأخرة في الكتاب، ككاف قبلها ما 
يتعلق بالدعوة إلى التوحيد مجمبل كفضل التوحيد، ثم بياف ضد ذلك كمسائلو إلى آخره، فهي جزء من الكبلـ على 
التوحيد، فشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب التوحيد؛ ألف فيو بياف التوحيد مجمبل كمفصبل، كألف فيو بياف 

. ضده مجمبل كمفصبل
ييضاد التوحيد الشرؾ، كالشرؾ كما ىو معلـو أكبر كأصغر، كالدعوة إلى التوحيد ال بد كأف يكوف معها نهي عن 
الشرؾ؛ ألف الدعوة إلى التوحيد ىي دعوة إلى ال إلو إال اهلل، كال إلو إال اهلل كيًفره بالطا وت كإيماف باهلل، فبل بد من 
النهي من الشرؾ، فأىل التوحيد عندىم دعوة إلى التوحيد مجمبل كمفصبل، كعندىم أيضا نهي عن الشرؾ مجمبل 

. كمفصبل
كاإلجماؿ ببياف شناعة الشرؾ كأنو أعظم ما عصي اهلل بو كحكم المشرؾ كصورة الشرؾ كنحو ذلك مما فيو بياف 

قد - كما ذكرنا في التوحيد مجمبل-الشرؾ بإجماؿ دكف ذكر الصور؛ صور الشركيات الموجودة، ىذا قد تجده 
تجده عند كثيرين إذا تكلم كنهى عن الشرؾ كاف نهيو مجمبل كال تجد أنو يفصل قبل الكبلـ كال بعده، كإنما يحب 
الدعوة إلى التوحيد أك يدعو إلى التوحيد بإجماؿ كينهى عن الشرؾ بإجماؿ، كىذا ال يفيد الفائدة المرجوة؛ ألف 

النهي عن الشرؾ باإلجماؿ يفسره المتلقي بحسب فهمو، كلكن إذا فٌصلتى كحددتى فإنو يكوف مستوعبا للمراد من 
:  الكبلـ، كلهذا قاؿ ابن القيم رحمو اهلل

عليك بالتفصيل كالتبيين فىالٍػ             إطبلؽي كاإلجماؿي دكف بياًف  
 (1) ........            .........................قد أفسدا ىذا الوجود

. أك كما قاؿ

                                                 
: ومتام البيت (1)

قد أفسدا ىذا الوجود وخَبطا الــ          أذىاَن واآلراَء كَّل زماِن 
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اإلجماؿ موجود في الكتاب كالسنة كلكنو إجماؿ كثىٌم تفصيل لو، فمن اقتصر على اإلجماؿ دكف التفصيل فهو 
.  على  ير السبيل، فالنهي عن الشرؾ مجمبل عرفتو

كمفصبل بأف يذكر الشرؾ األكبر األصغر كاألصغر منو الخفي كمنو ما ىو ظاىر شرؾ الرياء أك األعماؿ الظاىرة 
مثل التمائم كلبس الحلقة كالخيط الحلف بغير اهلل كنحو ذلك، الشرؾ األكبر أنواعو معركفة مشهورة عندكم فيفصل 
الداعية كل كاحدة، فيأتي إلى دعاء  ير اهلل كيبين أنو من الشرؾ كيفصل كيقيم الدالئل في ذلك بتفصيلها، ثم يذكر 
صور دعاء  ير اهلل، كذلك الخوؼ من  ير اهلل يذكر صور ىذا الخوؼ من  ير اهلل كالصورة التي شرؾ أكبر باهلل 
جل كعبل، يأتي إلى الشرؾ األصغر كيعرضو بتفصيل، التمائم يكوف الكبلـ عليها يحتاج إلى جلسة أكجلستين أك 
خطبة جمعة أك خطبتين أك ثبلثة؛ ألف صور التمائم كثيرة قد تقوؿ للناس إف التمائم شرؾ، كتأتي في الحديث في 
ذلك كلكن ال تبين للناس صورة التمائم، فهذا يقع فيو كثيركف ممن ينهوف مجمبل عن الصورة كال يفصلوف الكبلـ 

عليها، الناس ال يتصورف المراد بالتمائم إما بالصور التي كانت في الجاىلية القديمة، لكن الصور الحاضرة اليـو التي 
تجدىا في الشوارع كفي كثير من البيوت ال يتصور أنها من الشرؾ األصغر، كىم ربما عملوىا كنظركا إليها كاستأنسوا 

لها، فبل بد أف يكوف ثىم تشخيص للصورة الشركية، كإعطاء الصور الكثيرة بإعطاء تأصيل لهذه المسألة الشركية، 
.  ىذه ىي الدعوة إلى التوحيد كالنهي عن الشرؾ مفصلة

تأخذ الشرؾ شرؾ الرياء أيضا تفصل الكبلـ فيو تأخذ الذبح لغير اهلل كتفصيل الكبلـ فيو، النذر لغير اهلل كتفصيل 
الكبلـ فيو تأخذ شرؾ األلفاظ بنسبة النعم لغير اهلل جل كعبل كتفصل الكبلـ فيو، تأخذ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 
.  كتفصل الكبلـ فيو كأنٌو ليس بو حالة كاحدة بل لو أحواؿ كأحكاـ مختلفة كنحو ذلك، بحسب ما قرره أىل العلم
إذف الدعوة سارت ىكذا، كىكذا كانت دعوة األنبياء كدعوة المرسلين، كالشيخ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب 
رحمو اهلل من نظر في دعوتو كجد أنو سار ىذا المسير، كىكذا األئمة من بعده رحمهم اهلل تعالى كجزاىم عٌنا كعن 

. المسلمين خيرا
الشك أف الداعية بتفصيل في التوحيد ستىرًدي عليو شبو، كأما الداعية بإجماؿ فلن تطرح عليو الشبو، كلهذا تكثر 

الشبو إذا ازداد التفصيل، فشبو المشبعين في توحيد اهلل تزداد بازدياد التفصيل في مسائل التوحيد، فإذا شخصت لو 
 شرؾ أتى بالشبو إذا قلت لو أف أف دعاء  ير اهلل شرؾ ابتدأؾ باالستشكاالت، إذا شخصتى لو أف دعاء النبي 

دعاء الصالحين شرؾ أتى بالشبو، إذا قلت إف الذبح لغير اهلل جل كعبل شرؾ أكبر أتى بشبو، من الدعاة المنتسبين 
إلى اإلسبلميين كإلى الدعوات الموجودة من يقوؿ في بعض ىذه الصور أنها شرؾ كلكن يجعلها شرؾ أصغر، كىذه 
أيضا شبهة عظيمة راجت على كثيرين من أتباع الجماعات اإلسبلمية في  ير ىذه الببلد؛ يجعلوف الذبح لغير اهلل 

شرؾ لكن يقولوف شرؾ أصغر ال ييخرج من الملة، النذر لغير اهلل شرؾ كلكن شرؾ أصغر، كىكذا في مسائل كثيرة، 
متى يكوف عندىم شرؾ أكبر؟ يأتي لك بالشبو التي تطعن فيما قررت من توحيد اهلل جل كعبل النهي عن الشرؾ 

مجمبل كمفصبل في النوعين، فبقدر فهمك للتوحيد كنهيك عن الشرؾ مجمبل كمفصبل تىرًدي الشبهات، كالشيخ رحمو 
اهلل اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل لما دعا بدعوتو مجملة كمفصلة جاءتو الرسائل كالكتب ككيتبت األكراؽ 
كنيشرت المناشير في زمنو في تضليلو كإيراد الشبو على أقوالو، كألجل تلك الشبو التي كانت رائجة في عصره في 

.  كقتو ما صٌنف رسالة كشف الشبهات التي نحن بين يدم شرحها
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كالشبهات ليست مقتصرة على ما أكرده الشيخ، بل تجد أف الشبهات في التوحيد، كلما ذىبت إلى بلد كجدت 
عند علماء الشرؾ كالضبلؿ من الشبهات ما ليس عند  يرىم، كالشبهة ترد على القلوب كقد تؤثر فيها كلو بالتردد، 

كلو أف تجعل من سمعها مترددا في داخلو، كىذه مصيبة أٍف تأتي الشبهة كلن يقتنع بها كلكن في داخلو يكوف 
مترددا، كىذا تجده عند كثيرين كحتى في المنتسبين للعلم في الجامعات أك ممن درسوا دراسات عصرية في ىذا 
العصر حتى في ىذه الببلد من أىل الفطرة، تجد عندىم عدـ قناعة بالشرؾ كال بالدعوة إليو كعندىم قناعة بضده 

كبالتوحيد، كلكن في القلب تردد بعض التردد من أف ما يصنع عند قبور األكلياء كالصالحين أنو شرؾ ككفر باهلل جل 
في -إٌف شرؾ المعاصرين : كعبل، كيعظم التردد إذا قلت لهم ما قالو اإلماـ رحمو اهلل في رسالة كشف الشبهات ىذه

يعظم . أعظم من شرؾ أىل الجاىلية- زمن الشيخ كفي ىذا الزمن من جهة المتعلقين باألكلياء كاألموات كنحو ذلك
التردد كيعظم ألجل كركد الشبهات، كمن الشبهات كيف يقاؿ ذلك كىؤالء مسلموف يصلوف كيزكوف يحجوف، كقد 
ترل على بعضهم أثر السجود كأثر الطاعة كالٌزىادة كالبكاء من خشية اهلل جل كعبل، فتعظم الشبهة، كيبقى من لم 

. يكن متحصنا بالتوحيد دائم الَتكرار لو في تردد في ىذه األصل العظيم
أنتم كهلل الحمد في ىذه الببلد قد ما تبلحظوف أك قد ما تحتاجوف إلى كثرة رٌد الشبهات، لكن من كاف في  ير 

ىذه الببلد يجد الصداـ عنيفا، يجد أٌف المواجهة إنما ىي مع ىؤالء، فالمواجهة مع أىل الشرؾ كالضبلؿ، من سافر 
منكم إما أف يكوف سافر للدعوة فسينظر كسيحاٌج كسيدعو بإجماؿ كتفصيل فسترًديه األقواؿ كاألعماؿ كالغرائب، 
إذا لم يتحصن فربما زؿ الزلة التي بعدىا سيكوف في أعظم خسارة، كلهذا الشيخ رحمو اهلل كتب كشف الشبهات 

ىل كتبها للمشركين؟ ال، كشف الشبهات عن المسلمين، صٌنفها للمسلم للموحد، لهذا كانت مختصرة كما سترل، 
الموحد يحتاج إلى أف يكوف مكشوؼ الشبهة؛ يعني أف ال تبقى الشبهة معو، ال شك أف منهج الصحيح أال تورد 

الشبهات ألف بعض الناس قد ال يكوف عنده في قلبو شبهة أصبل، فإذا كردت الشبهة كبعدىا الرد قد تعلق الشبهة 
كال يفهم الرد خاصة أف الشبهات ىذه التي يوردىا خصـو التوحيد تجد أنها عاطفية، كرد الشبهة علمي كمن القواعد 
المقررة في الدعوة في معرفة نفسيات الناس أف إثارة الناس كالتأثير عليهم بالعاطفة يقول، كبالعلم ال يكوف إال لمن 

يكوف متأىبل للفهم كاإلدراؾ، مخاطبة العقل، مخاطبة القلب بالبراىين ىذه ما يفهمها إال الخاصة، أما العاطفة 
الهياجة كاألخذ بالعواطف كبالمد كبالجزر كبتحريك النفوس دكف البرىاف، ىذا يقلب النفوس كيؤثر على النفس 
أعظم، كلهذا ليس من المنهج الصحيح أف يستفاض في ذكر الشبهات كيرد عليها؛ ألف الشبهات قد تعلق في 

القلوب، ألف كثيرا من الشبهات مبناىا على العاطفة، كقوؿ من يقوؿ ىؤالء الذين تحكموف عليهم بالشرؾ مصلوف 
مزكوف يعبدكف اهلل كحده كما دعوا استقبلال ىذه األموات، كعندىم خشية كتبلكة للقرآف، ىذا يحتم كل ثبلث، كىذا 

، كىذا كثير الصدقة، كىذا كثير العمل، كىذا مجاىد كىذا فعل لئلسبلـ ما فعل إلى آخر  يصـو يـو كيفطر يـو
الكلمات التي تحرؾ بها العواطف، البرىاف ال يفهمو إال من كن عقلو مستعدا لقبوؿ البرىاف، ككما ىو القانوف العاـ 

.  أف البراىين ال تصلح إال لذكم العقوؿ، أما العواطف فتصلح للجمهور
ىذا كاضح، لكن من األمثلة التي قد يمثل بها أف خطبة خطيب ما يخطب في موضوع كعظي مثبل يتكلم فيو 

بكبلـ ليس بذم أدلة في الشرع، بكبلـ فيو مشاىدات أك بكبلـ عاـ كخٌوؼ كركٌع كالكبلـ نصفو أك أكثر من نصفو 
 لط في الشرع، كم الذين سيتأثركف بهذا الوعظ الذم حرؾ العواطف كىذا الخطيب كاعظ جيد يحرؾ النفوس؟ كم 
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الذين سيتأثركف؟ األكثركف سيتأثركف، كالقلة سيقولوف ىذا خبلؼ العلم ىذا  لط فبلف  لط كالشرع كالوعظ، ال بد 
أف يرتبط بالشرع، كىكذا، كلكن ىؤالء سيتأثركف لم؟ ألف أكثر الناس جهاؿ، حتى الشباب ليس كل الشباب في 
، فقد يقنعوف بمسائل العلم خبلفها، كخاصة في مسائل التوحيد، كىذا  مستول كاحد من العلم كإدراكات العلـو

الكبلـ ليس مخاطبا بو أىل ىذه الببلد كإنما نرجوا أف ينتشر الكبلـ فيها كفي  يرىا، كلهذا أعظم ما يعتني بو طالب 
العلم كالشاب الذم ر ب فيما عند اهلل جل كعبل كتوٌجو إلى اهلل كحده كتجافى عن دار الغركر كضحى بما يشتهيو 
كيلتذ لو بما عند اهلل جل كعبل يتوجو إليو بأف يكوف ىمو في دراسة ىذا األمر العظيم ىِما عظيما، كلن يدرؾ إال إذا 

.  أكمل، في البدايات لن يدرؾ، لكن إذا أكمل عرؼ أنو على خطأ، إال لما يتابع كيتابع كيتابع
أحد مشايخنا الذين قرأت عليهم في التوحيد مرة قاؿ لو أحد طبلب العلم كىو بجنبو ككاف يريد أف نقرأ كما ىي 

فمن . ىذه سمعناىا ككررناىا: العادة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوىاب كأئمة الدعوة قيرئت مرة ككررت فقاؿ
 ضبو ككزه ككزة، يعني فيها مباشرة الحرارة ظهرت في كجهو، ككز ىذا كىذا طالب علم أيضا ككاف بجنبو كأنا كنت 
أمامهم،  كىذا ما يستقيم مع كل نفس؛ لكن مع النفس التي عرفت ًعظم حق اهلل جل كعبل في ىذا األمر العظيم؛ 
ألنو إذا ما كيرر نسي لهذا في ىذا الكتاب كشف الشبهات في أكاخره قوؿ الشيخ رحمو اهلل بعد أف قرر مسائل، 

كىذا . تعلم أف قولهم التوحيد فهمناه من أكبر مكايد الشيطاف- يعني ما تقدـ ذلك الكبلـ-كبمعرفة ىذا : قاؿ
كىاٍجنيٍبًني كىبىًنَي أىٍف نػىٍعبيدى الشك أنو حاًصل حاصل، كتأمل قوؿ اهلل جل كعبل مخبرا عن دعاء إبراىيم ﴿

ـى   قاؿ العلماء خاؼ على نفسو كىو إبراىيم خليل اهلل خاؼ على نفسو عبادة األصناـ كخالف ،[35:إبراىيم]﴾اأٍلىٍصنىا
إذا كنت ال تأمن الببلء فبل بد أف تضع . كمن يأمن الببلء بعد إبراىيم: على بنيو، قاؿ إبراىيم التيمي في تفسيرىا

أف نعبد األكثاف أك األصناـ؟ - أعوذ باهلل-حماية قوية كسور منيع أف يتطٌرؽ إليك ذلك، بعضهم يقوؿ يعني يمكن 
بعد زمن  (%20)نقوؿ ربما لم يكن ممكنا بفضل اهلل كبنعمتو في جيلك، كلكن تساىلك عشرين في مائة 
.  يتساىلوف عشرين، ثم تصل إلى مرحلة ال تتواصى فيها األجياؿ على الحفاظ على التوحيد

كخيذ مثبل من األمثلة فيما شاىدت بنفسي كذكرتو لبعض اإلخواف مرة أنو في مكاف قريب من الدار التي أسكنها، 
مرة بعد صبلة الظهر إذا بأحد البيوت التي بنيت حديثا كاحد بل اثنين من الباكستانيين يذبحوف عند عتبة الباب  

خركؼ كالدـ يسيل بشدة على العتبة، أنا أسمع بهذه الصورة ىذه في كبلـ أىل العلم، لكن رؤيتها كاقعا ما رأيتها إال 
في الرياض في حي المحمدية، كالذم حصلت لو من حيث السلسلة ىو من أىل نجد، من أين جاءت ىذه؟ ىو من 
. التساىل؛ التوحيد فهمناه، فينشأ أجياؿ ما يعرفونو كال تغرس في قلوبهم حرارة التوحيد، فيدخل الداخل بهذه األمور
 من جهة أخرل، من جهة ما يوجب الخوؼ أنو ال يكوف من الحاضرين من يتوجو إلى  ير اهلل كالعياذ باهلل يعني 
من ىذا الزمن في ىذا الببلد، كلكن بعد زمن يمكن أف يكوف ذلك ألف اهلل جل كعبل ما أعطى أىل ىذه الببلد كال 
 يرىم عصمة، أىل الجزيرة في عهد النبي عليو الصبلة كالسبلـ أسلموا ثم حصل من بعضهم ردة، لكن قد يكوف 

كىو التردد في قىبوؿ ما قالو العلماء في مسائل التوحيد، كىذا يعرض على كثير - كفٌت  نفسكى -شيء كىو المصيبة 
من القلوب يتردد، كاهلل مشددين، بدأ النقص، كاهلل المسألة فيها نص العلماء ىذا فيو شدة، ىنا بدأ النقص الفعلي، 

كإذا تردد القلب كلم يكن على علم كيقين بحق اهلل جل كعبل بالتوحيد كبالحكم على المشرؾ بأنو مشرؾ كىذه 
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الصورة الشركية أنها شرؾ، فبداية التردد ىذه يكوف معو القلب في ريب، يكوف يتعبد كيتعبد لكن القلب ليس 
.  بسليم، فيو تردد في ىذا األمر العظيم، كىذا دخل على قلوب كثيرين كحرؾ ترل

نخلص من ىذا إلى أف ىذه الرسالة كشف الشبهات فيها أصوؿ؛ أصوؿ الشبهات التي كانت رائجة في ذالك 
عليو الصبلة التوسع في فهم حاؿ أىل الجاىلية الذين بيعث النبي ... (2)العصر في زمن من دعوة الشيخ رحمو اهلل

كالسبلـ فيهم، كيف كاف شركهم؟ كما كانت أحوالهم في العبادة كفي الديانة؟ ما أصنامهم؟ ما ىي أكثانهم؟ عبدكا 
انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى المبلئكة، كيف عبدكىا؟ عبدكا الجن كيف عبدكىا؟ ﴿  في [41:سبإ]﴾بىٍل كى

آية سبأ، كيف كانت عبادة الجن؟  
البد لمن أراد أف يكوف قويا في رد الشبهات أف يتوسع أكال في معرفة حاؿ العرب في الجاىلية بعبداتهم 

:  المختلفة، ما ىي آلهتهم ؟ ما ىي اعتقاداتهم؟ إلى آخره، كىذه يخدمك فيها طائفة من الكتب
منها كتاب بلوغ األرب في معرفة أحواؿ العرب لؤلديب الموحد محمود شكرم األلوسي، بلوغ األرب في معرفة 

.  أحواؿ العرب
منها أم من المراجع في ىذا الباب الكتب التي كتبت عن تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، المفصل في تاريخ العرب 

.  قبل اإلسبلـ، كتاب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ، كتب أدياف العرب فيمن بحثوا أدياف العرب، إلى آخره
فالتوسع فيما كاف قبل مجيء محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ بهذا النور كىذا الهدل ييفهمك الحالة 

الدينية التي كانوا فيها، ما ىو الشرؾ الذم كانوا يمارسونو؟ ألنك إذا عرفت الحاؿ عرفت معنى اآليات، عرفت معنى 
أقواؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ، عرفت معنى دعوتو، كتهتم بأشعار العرب فيما كرد في ذلك؛ ألف كثيرا من الصور 

. جاءت في الشعر، الشعر العربي
كتب التفسير عند اآليات التي فيها ذكر الشرؾ أك األمر بالتوحيد أك ذكر أىل : النوع الثاني من المراجع

الجاىلية من األميين أك الكتابيين، اآلية تنظر ما قالو السلف فيها؛ ألف المتأخرين من المفسرين صرفوا اآليات عن 
تفاسير السلف؛ ألف المتأخرين عندىم أف التوحيد كعبادة  ير اهلل ىو باعتقاد أٌف الخالق ىو  ير اهلل، كأما تفاسير 

. السلف تجد أنها بخبلؼ ذلك
يفسركنها بتفسير آخر، كلهذا - السلف–األصناـ كاألكثاف ما ىي؟ المتأخركف يفسركنها بتفسير، كالمتقدموف 

ترل الشيخ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل توسع في فهم تفاسير السلف، فهو في التفسير في آيات 
كيجعلها الشيخ - ىي موجودة ضمن المجموع-التوحيد حجة، فقد توسع توسعا يعلمو من طالع كتاباتو في التفسير 

. رحمو اهلل على شكل مسائل كفوائد
كتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم، كشيخ اإلسبلـ في كتابو اقتضاء الصراط : النوع الثالث من الكتب

المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أكاخره، كفي أكاخر التدمرية كفي التوسل كالوسيلة، كفي االستغاثة الكبرل 
المعركفة بالرد على البكرم، كفي الرد على اإلخنائي، ىذه الكتب أٌصل فيها شيخ اإلسبلـ مسائل توحيد العبادة، 

.  كحاؿ المشركين الذين بيعث إليهم رسوؿ اهلل 

                                                 
. انتهى الوجو األول من الشريط األول(2)
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مصنفات اإلماـ الجليل محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كمصنفات أبنائو كتبلمذتو كمن سلك : النوع الرابع
. سبيلهم

. فتاكل علمائنا المعاصرين؛ سماحة الشيخ عبد العزيز كبقية العلماء حفظهم اهلل: النوع الخامس
بهذا التسلسل يكوف عندؾ كضوح في رد الشبهات، أما إذا عكست، ككنت تعرؼ التوحيد كلكن ال يكوف عندؾ 

.  ملكة في رد الشبهات
فهذه الكتب التي ذكرنا منها كتب مخصصة في رد الشبهات، كىي كتب الردكد منها عند شيخ اإلسبلـ الرد على 
البكرم كىو كتاب عظيم في ىذا الباب، كمنها في كتب أئمة الدعوة الرد على عثماف بن منصور للشيخ عبد الرحمن 

كالشيخ عبد اللطيف، ككذلك كشف الشبهات، ككفر تارؾ التوحيد مفيد كالمستفيد للشيخ ك ير ىذه من الكتب 
.  التي فيها ردكد كلغير علماء ىذه الببلد أيضا

فكتب الردكد تلخص عندؾ الشبهات كتلخص الرد، كقد كلفت بعض اإلخوة أك اقترحت عليو باألصح أف يكوف 
، حتى يكوف ىناؾ مؤلف في الشبهة كفي ردىا بنشرىا عند  عنده جمع لنفسو للشبهات التي يحتج بها الخصـو

إخواننا الذين يدعوف إلى توحيد اهلل في األمصار جميعا، كلكن كثرت، كبعضها فيو طوؿ في ردىا، فصار من جراء 
الجمع شيبو كبيرة قد ما تكوف خطرت في بعض الببلد فأرجئ الموضوع بعض الشيء، ألف بعض الشبهات في بلد 

قد ما تكوف في بلد أخرل، قد ًيًجي كاحد يأخذ الشبهة كيرد عليها في بلد الثاني فتكوف شبهة جديدة ال يعرفها أىل 
.  تلك الببلد

إذا أردت يعني ىذا باعطيك إياه إف شاء اهلل تعالى في -فإذف يهمنا في ىذا األمر ككشف الشبهات أف تتوسع 
لكن تتوسع في فهم حاؿ العرب قبل اإلسبلـ فإنها من أنفع األشياء كلهذا من األ بلط العظيمة التي يندد - الشرح

بها أئمة الدعوة قوؿ من يقوؿ إف ىذه اآليات التي تذكركف كىذه األحكاـ إنما ىي في المشركين كليست في ىؤالء، 
قلتم كالذم نفسي بيده كما قاؿ »، «لتتبعن سنن من كاف قبلكم»كييرٌد عليهم بما قالو العلماء بأف الحاؿ ىي الحاؿ 
، فما أشبو الليلة بالبارحة، ىذا يتوارد ألف األفكار محدكدة، «أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

. شبهات الشيطاف ليست ال حد لها محدكدة، فيتوارثها الناس جيل بعد جيل
نختم ىذه المقدمة ببياف أف ىذه الرسالة ثىٌم تردد في شرحها عندم، كذلك ألجل أف مستول الحضور متفاكت 
كتفاكت ىذا ييحرج الملقي؛ المتكلم، من جهة أف مستول الكبلـ قد يفهمو البعض كقد ال يفهمو بعضه آخر، كإذا 

لكن نوصي الجميع بأف يدرسوا كتاب التوحيد لم يفهم رد الشبهة، قد تبقى الشبهة عنده ببل رد كىذا فيو حرج، 
دراسة مفصلة حتى يستفيدكا من ىذه الرسالة، كمن لم يدرس كتاب التوحيد دراسة مفصلة بدقة فقد يكوف 
كركد بعض الشبهات ككركد الرد عليها يكوف عنده  ير كاضح، كىذا ال نريده؛ ألننا نسير في منهجية في 

. طلب العلم
كاألصل أف كشف الشبهات يكوف بعد كتاب التوحيد، كلما كاف حضور كثيرين منكم األكثر معنا في كتاب 

التوحيد سواء الشرح الكامل الذم تم في الدكرة كربما حضركه أك سمعوه، ككذلك الشرح الذم في فتح المجيد 
كنحن اآلف في أكاخره، ىؤالء يمكن أف ينتقلوا إلى ىذه الرسالة، ك يرىم من ر ب في الحضور فبل بأس؛ لكن إف 

أحس أف الشبهة تبقى، كالرد  ير مستوعب، فيؤمر بأف ال يحضر كلو كاف درس توحيد؛ ألنو يحصل عنده إشكاالت 
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كىو أف ييكتفى بتوضيح مراد - ىذا نستشيركم فيو-كالردكد ستركف أنها ستكوف مفصلة، إال إذا أخذنا بشيء 
الشيخ؛ ألف الشيخ رحمو اهلل رٌد بردكد تناسب المتوسطين فإذا اقتصرنا على إيضاح ما ذكره الشيخ رحمو اهلل فهذا 
يقصر مدة شرح الكتاب كيسهل الفهم، كلكن ال يكوف االنتفاع بو عاِما في  ير ىذه الببلد؛ ألف من الشبهات ما 

 .يحتاج إلى تفصيل كإلى تقعيد كإلى إحياء ركح رٌد الشبو في نفوس إخواننا
 
 

. نجيب على بعض األسئلة إذا عندكم اقتراحات فيما ذكرت في أم الطريقتين ممكن نسمعها
. يقوؿ أرجو أال يطوؿ ىذا الدرس في ىذا الكتاب المختصر عن عاـ يعني سنة/ 1

 .طيب
 
. لم أستطع أف أخرج من كبلمك بتعريف الدعوة إلى التوحيد المفصلة أم التعريف الجامع المانع/ 2

تسمعوف كلمة التعريف البد أف يكوف جامعا مانعا تيريدكنها في كل شيء، ما يصلح ىذا، الدعوة إلى التوحيد 
المفصل تأخذ كل مسألة من مسائل التوحيد، التوحيد المتعلق بالقلب باالعتقاد، يتعلق باللساف، يتعلق بالجوارح، 
يتعلق بالمجتمع، تأخذ كل مسألة منو كتفصل الكبلـ عليها، ىذا المقصود مثل ما مثلت لك، تتكلم على التوكل، 
الخوؼ من اهلل جل كعبل، المحبة، الرجاء، الر ب، الرىب، كنحو ذلك من عبادات القلوب، اإلخبلص، ىذا من 

 .جهة أعماؿ القلوب، كأعماؿ الجوارح كذلك
 
؟ : ىذا سؤاؿ جيد يقوؿ/ 3 ىل تقسيم الدعوة إلى التوحيد تقسيم لكى أـ ىناؾ من سبقكى

كىو التقسيم ليس حكما، التقسيم لئلفهاـ، فالتقسيم الذم ىو حيكم ىذا يحتاج أف يكوف ىناؾ من يسبق المرء؛ 
ألٌف األحكاـ ال تكوف مستأنفة، ال تقٍل في مسألة ليس لك فيها إماـ، أما التقسيم الذم ىو لئليضاح فإٌف ىذا كظيفة 

 ىذا إجماؿ فيو تفصيلو في آيات ،[256:البقرة]﴾فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَا يوًت كىيػيٍؤًمٍن بًالَلوً المعلم، كالقرآف فيو ىذا كىذا ﴿
أخر، النبي عليو الصبلة كالسبلـ أجمل كفصل، دعوة العلماء، دعوة الشيخ محمد إجماؿ كتفصيل، كتاب التوحيد 

 .إجماؿ كتفصيل في النوعين جميعا، فالتقسيم ىذا من جهة االستقراء كىو تقسيم لئلفهاـ ال للحكم
 
 
ىل بياف الشبهات للعامة كالرد عليها أسلوب من أساليب حفظ التوحيد كصيانتو؟ / 4

الشبهة ال تورد، الشبهة ببلء، كردىا ببلء، فأنت ما تأتي بالببلء كترده، كاحد يجيب - مثل ما ذكرت لكم-ال، 
المرض كيقوؿ بعالجو، ما يصلح، فالشبو ال توردىا، كليست ىي من المجاالت التي يتعالم فيها بعض الناس، الشبهة 
ىذه إي  ترد عليها كيف؟ بعض الناس يورد شبهة ىو ما فيو حاجة للكبلـ أصبل، إال إذا احتيج إليها عند أىل العلم 
كعند طبلب العلم، كأصل كتاب كشف الشبهات كاف يمكن أف يمر إمرارا سريعا؛ يسمع سماعا مع تعليقات كجيزة، 
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لكن كثير في الناس اليـو كطائفة من الشباب من عنده شبهات في التوحيد، عنده شبهات في الشرؾ، عنده شبهات 
 .في تكفير المشركين، فبل بد من إيضاح المقاـ

 
 
. نقترح أف يكوف ثىم شرحاف شرح موجز كشرح مفصل/ 5
 .نعم من أراد أف يحفظ كيسمع يبلغني ىو يكوف في األماـ كنخليو إف شاء اهلل يسمع الكتاب/ 6
 
ىل ىناؾ مفهـو قاصر للتوحيد ألني سمعت أحد اإلخوة في كلمة لو يقوؿ ال نفهم التوحيد بالمفهـو القاصر؟ / 7

ال أدرم أيكش مراده بالكلمة، لكن أنا مثبل سمعت مرة في مسجد الرياض صليت العشاء في مكاف، كاف أحد 
اإلخوة يتكلم يشرح نواقض اإلسبلـ، بدأ في أكلها كعرض للتوحيد في كلمتين؛ يعني الشرؾ باهلل يعني عبادة  ير 

 ىل ىذا المنهج صحيح؟. اهلل، ثم ربع ساعة كىو يتكلم عن تحكيم القوانين ك يرىا، ما أدرم يعني إي  مناسبة ىذا
 

أكال الجواب أنو  ير صحيح ألف تحكيم القوانين مثبل في ىذه الببلد الناس ما عندىم محاكم كضعية قانونية 
يتوجهوف إليها في خصوماتهم حتى تقوؿ لهم انتبو ال تذىب إلى ىذه المحاكم، إنما يجب أف تيًقَر في قلوبهم 

االعتقاد بوجوب تحكيم شرع اهلل كأف تحكيم  ير شرع اهلل جل كعبل كفر باهلل جل كعبل بشركطو، لكن ىم بحاجة 
إلى أنواع من التوحيد مفصلة أخر؛ التوكل اآلف أصابو ما أصابو، المحبة؛ محبة اهلل جل كعبل، كالر ب فيما عنده، 

اإلخبلص، المتابعة، ىذه مسائل التوحيد التي اآلف بحاجة إليها، أنواع الشرؾ تركح حتى طلبة العلم تجد عندىم من 
شرؾ األلفاظ ما يستغرب تجد نسبة النعم لغير اهلل، فبلف ما شاء اهلل فبلف ىذا لو ال فبلف كاف ريحنا، إي  ىذا؟ ىذا 

يػىٍعرًفيوفى نًٍعمىةى الَلًو ثيَم ﴿كبلـ أىل التوحيد لوال فبلف رحنا؟ كأين اهلل جل كعبل؟ أين فضل اهلل؟ 
ا ، فبلف فعل كفعل كفعل، ىذا فبلف لو راح لكذا لحصل كذا ككذا، مثل ىذه الكلمات، صار [83:النحل]﴾يينًكريكنػىهى

فيو اآلف خلل الناس بحاجة إلى تبيين التوحيد المفصل كإيضاحو كاالستدالؿ عليو، الشمولية مطلوبة، ككل ييعطى ما 
يناسبو، فكونو يتكلم على بعض مسائل التوحيد في دقيقة، كيجعل ربع ساعة في الكبلـ على مسائل أخرل، ىذا 

. ييفهم منو أف المقصود ليس ىو إفهاـ الناس التوحيد بشمولو كإنما التركيز على نقطة منو كىذا قصور
 
.  التدرج في كتب العقيدة إلى آخره/ 8

 .يطلب من المقدمة ألحد الدركس سجلت بعنواف المنهجية في طلب العلم
 
كم مقدار الحفظ؟ / 9

 ىذا بحسب المقطع، تأخذ مقطع متكامل، ما أدرم بحسب الوقت، مقطع متكامل كتشوؼ مناسبتو تكوف 
 .درس، قد نزيد عنو كقد ننقص
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. نوٌد فرؽ بين اإلشكاؿ كالشبهة/ 10
اإلشكاؿ شيء يرد على فهم الكبلـ، لكن الشبهة شيء يرد يصرؼ الحكم إلى  يره، الشبهة ترد تقوؿ الحكم 

ليس كذا بل كذا، أما اإلشكاؿ مع بقاء األصل تقوؿ أنا مقتنع بكذا ككذا لكن إشكاؿ يراد أف يجاب عنو، 
 .فاإلشكاؿ من الموافق كالشبهة من  ير الموافق
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 [كشف الشبهات عن التوحيد]

 [المتن]
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

كىو دين الرسل، الذين أرسلهم اهلل بو إلى عباده، أٌف التوحيد ىو إفراد اهلل سبحانو بالعبادة،   اعلم رحمك اهلل
كٌد، كسواع كيغوث كيعوؽ كنىسرو، كآخر الرسل : فأكلهم نوح عليو السبلـ أرسلو اهلل إلى قومو لما  لوا في الصالحين

 كىو الذم كسر صور ىؤالء الصالحين أرسلو اهلل إلى أناس يتعبدكف كلكنهم يجعلوف بعض المخلوقات محمد 
كسائط بينهم كبين اهلل يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل، كنريد شفاعتهم عنده مثل المبلئكة كعيسى كمريم كأناس 

 . يرىم من الصالحين
  [الشرح ]

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذم بعث محمدا بالهدل كدين الحق ليظهره على الدين كلو، ككفى باهلل 
. شهيدا، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما مزيدا

:  أما بعد
فهذا شركع منا في ىذه الرسالة؛ في شرح ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات لئلماـ المصلح المجدد شيخ 
اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي رحمو اهلل تعالى كأجزؿ لو المثوبة، كنستعين اهلل جل جبللو 
كتقدست أسماؤه كنسألو بأسمائو الحسنى كصفاتو العلى أٍف يعلمنا منها علما نافعا كأف يقينا في فهمها الزلل 

. كالخطل كأف يجعل أفهامنا صائبة كقلوبنا ذات بصيرة
ىذه الرسالة سيميت كشف الشبهات، كقد ذكر طائفة من العلماء منهم ابن  ناـ في تاريخ نجد أنو أرسلها للناس 
في القرل ألجل أف يكشف بعض الشبو التي شٌبو بها على التوحيد أعداء دعوة اإلماـ رحمو اهلل، فهي مصٌنفة ألىل 
التوحيد الذين نيشرت فيهم بعض الشبو، نىشر تلك الشبو بعض العلماء الذين كرثوا علـو المشركين كحبذكا الشرؾ 

. باهلل كأيدكه كدعوا الناس إليو كدافعوا عنو نعوذ باهلل من الضبلؿ
اسم ىذه الرسالة كشف الشبهات 

 كالكشف ىو حسر الشيء عن الشيء، كشف الرأس يعني حسره؛ حسر ما عليو حتى ظهر، ككشف البأس إذا 
كىيىٍكًشفي  كما قاؿ جل كعبل في اآلية األخرل ﴿(3)(فلما كشفنا عنهم السوء)أزالو كىذه المادة في القرآف كثيرة 

ا ًمٍن ديكًف الَلًو كىاًشفىةه  ﴿،[62:النمل]﴾الُسوءى كىيىٍجعىليكيٍم خيلىفىاءى اأٍلىٍرضً   كنحو ذلك، فالكشف [58:النجم]﴾لىٍيسى لىهى
. بمعنى اإلزالة

                                                 

هيٍم الْرٍجزى  ﴿:مل أجدىا وإمنا وجدت(3) . إىل آخره [12:يونس]﴾فػىلىَما كىشىٍفنىا عىٍنوي ضيَرهي ﴿، [135:األعراف]﴾فػىلىَما كىشىٍفنىا عىنػٍ
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كالشبهات جمع شبهة، كىي المسألة التي جيعلت شبها بالحق؛ ألف الحق عليو دليل بٌين كاضح، كالشبهة سميت 
شبهة ألنها مسألة من مسائل العلم أكرد عليها أصحابها بعض األدلة التي يظنونها علما، فالشبهة عبارة عن تشبيو 

إذا عيورض بها -الباطل بالحق، فإذا شٌبو الباطل بالحق من جهة أف الباطل لو دليل كلو برىاف صارت ىذه المسألة 
صارت شبهة، كالشبهة كالميشىَبهة ىي المسائل المعضلة أك المشكلة التي تلتبس  على الناس كما جاء في - الحق

ا أيميوره »بعض ألفاظ حديث النعماف بن بشير المشهور قاؿ  نػىهيمى ـى بػىْينه، كىبػىيػٍ  أك «ميشىَبهات اٍلحىبلىؿى بػىْينه، كاٍلحىرىا
 سميت مشَبهة كمشتبهة ألٌف األمر فيها يشتبو على الناظر فيو، كىكذا الشبهة تيلقى؛ يلقيها الشيطاف أك «ميٍشتىًبهىاته »

يلقيها أعوانو أك تأتي في الذىن فيشتبو معها الحق كيشتبو الباطل معها بالحق، فيصبح األمر  ير كاضح بها، كال 
شك أٌف إزالة الشبهات ككشف الشبهات من أصوؿ ىذا الدين؛ ألف اهلل جل كعبل رد على المشركين في القرآف 

كىاَلًذينى ييحىاُجوفى ًفي الَلًو ًمٍن بػىٍعًد مىا اٍستيًجيبى لىوي حيَجتػيهيٍم دىاًحضىةه ًعٍندى كدحض شبهاتًهم كأقوالىهم، قاؿ جل كعبل ﴿
 ككل من يجادؿ بالباطل لو حجة كلو علم لكن حجتو داحضة، ككوف الحجة ،[16:الشورل]﴾رىبًْهٍم كىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه 

تيدحض ىذا أصل في إزالة الشبهة في الدين، فإزالة الشبو التي شبو بها أعداء الملة كأعداء الدين فرض من الفركض 
في ىذه الشريعة ككاجب من الواجبات، ال بد أف يوجد من يقـو بو كإال للتبس الباطل  بالحق، كصار ىذا ييشبو ىذا 

. كضل الناس 
كقد ذكر إماـ ىذه الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حينما عرض لحديث إرساؿ معاذ بن جبل إلى اليمن قاتل لو 

فىًإٍف ىيٍم ، كأٌف محمدان رسوؿي الٌلوً  شىهىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالٌ اهلل فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو ًإٌنكى تىٍأًتي قػىٍوما ًمٍن أىٍىًل ًكتىابً »
في ىذا رٌد الشبو عن الدين؛ ألنو مهد لو عليو :  الحديث، قاؿ في المسائل ما حاصلو«فىأىٍعًلٍمهيمٍ  أىطىاعيوا ًلذىًلكى 

، ككونهم من أىل الكتاب ىذا يعني أف يستعد لمناظرتهم (ًإٌنكى تىٍأًتي قػىٍوما ًمٍن أىٍىًل ًكتىابً )الصبلة كالسبلـ بقولو 
أنو سيكوف بينو كبينهم حجاج  (أىطىاعيوا ًلذىًلكى )، فنػىٍفهىم من قولو (فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى )كللحجاج معهم، ثم قاؿ 

كنقاش كأخذ كرد كإلزالة الشبو التي قد تكوف عندىم في رد التوحيد كرد رسالة النبي عليو الصبلة كالسبلـ، فقولو 
فىأىٍعًلٍمهيٍم أىٌف اهلل افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم )فيو رد الشبو كأنها من كظائف  العلماء الدعاة، ثم قاؿ  (فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى )

لىةو  . كىذا كلو دليل على ما ذكر (فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيمٍ , خىٍمسى صىلىوىاتو ًفي كيٌل يػىٍوـو كىلىيػٍ
المقصود أف إزالة الشبو عن الدين فرض من الفرائض قاـ بو أىل العلم، كصيْنفت فيو المصنفات في القركف التي 

.  شاع فيها التصنيف في القرف الثاني كالثالث كما بعده إلى زماننا ىذا
: ككشف الشبو يكوف عن طريقين

 طريق عقلي: الطريق األول. 

 الطريق الشرعي السمعي: والطريق الثاني .
فهذا قد يكوف بإيجاد البراىين العقلية البحتة التي تبطل شبو المشبهين، كقد : الطريق العق ليأما األكؿ كىو 

. يكوف بإيجاد األمثلة العيرفية التي تضعف حجة الخصم، كىذا كىذا موجود في القرآف
بأف يكشف ما شبو بو الخصـو بأف تيزاؿ الشبو كتقاـ الحجة : الطريق الشرعي السمعيكالقسم الثاني األدلة أك 

باألدلة الشرعية، كفي الكتاب كالسنة من إقامة األدلة في مسائل العلم خاصة التوحيد ما ييغني عن  يرىا؛ لكن 
طالب العلم قد يحتاج إلى بعض البراىين العقلية، لذلك جاءت في القرآف آيات كثيرة فيها إقامة البرىاف العقلي في 
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تىاالتوحيد كقولو جل كعبل ﴿ قيٍل لىٍو كىافى مىعىوي آًلهىةه  ككقولو جل كعبل ﴿،[22:األنبياء]﴾لىٍو كىافى ًفيًهمىا آًلهىةه ًإاَل الَلوي لىفىسىدى
بٍػتػىغىٍوا ًإلىى ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيبلن  ا يػىقيوليوفى ًإذنا الى ًبيرنا(42)كىمى انىوي كىتػىعىالىى عىَما يػىقيوليوفى عيليِوا كى  فهذا ،[42-41:اإلسراء]﴾سيٍبحى
تىا)من جٍعل الحجة العقلية، كقولو جل كعبل  فيو ًداللة بينة أٌف كجود إلو يعبد مع  (لىٍو كىافى ًفيًهمىا آًلهىةه ًإاَل الَلوي لىفىسىدى

اهلل جل كعبل لو كاف موجودا لفسدت السموات كاألرض؛ ألنو ال بد أف يأتي ىذا بما يريد كأف يأتي اآلخر بما يريد، 
قيٍل لىٍو كىافى )كمعنى ذلك أنو لن يكوف ىذا الملكوت على ىذا االنتظاـ ال بد من المغالبة، كلهذا قاؿ في آية اإلسراء 

بٍػتػىغىٍوا ًإلىى ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيبلن  ا يػىقيوليوفى ًإذنا الى البد أف يكوف ثم مغالبة حتى يستقيم األمر فلو كاف ثم معبود  (مىعىوي آًلهىةه كىمى
مع اهلل جل كعبل بحق لكاف ال بد من المغالبة، كإذا انتفت المغالبة ككاف ىذا الكوف كالمكلوت يمشي على منواؿ 
كاحد كبإرادة كاحدة دٌؿ ذلك البرىاف العقلي؛ البرىاف المحسوس المضبوط على أف المعبود بحق كاحد كىو اهلل 

. جل جبللو
كتفسير البسملة كما فيها من العلم معركؼ  ( بسم اهلل الرحمن الرحيم)قاؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى في أكؿ رسالتو 
. يؤخذ من الشركح الكثيرة لكتب أىل العلم

ىذه البداية تكثر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كفي كتب كثير  (اعلم رحمك اهلل)قاؿ بعدىا 
من أىل العلم، فقد قاؿ العلماء فيها من الفائدة أٌف ىذا العلم أم علم الشريعة مبني على التراحم، فأعظم رحمة 

تسديها للناس أف تنشر بينهم العلم، فإذا علمتهم العلم فهي أعظم رحمة ترحمهم بها، كلهذا كاف محمد بن عبد اهلل 
، [107:األنبياء]﴾كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإاَل رىٍحمىةن لًٍلعىالىًمينى عليو الصبلة كالسبلـ مبعوثا رحمة للعالمين كما قاؿ جل كعبل ﴿

كالشريعة كلها عقيدة كأحكاما، خبرا كأمرا كنهيا رحمة، كبعثة محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ رحمة، ككل 
تشريع رحمة، ككل إخبار اعتقاده رحمة بالعبد؛ ألنو إف لم يعتقد الخبر فإنو سيضل كذاؾ ىبلؾ، كإنقاض الناس من 

الهلكة رحمة بهم، كإف لم يتبع األمر كالنهي كلم يفعل ما أمر بو كينتهي ما نيهي عنو فإنو قد سعى في فساد نفسو كما 
ال ييحمد لو كفي ظلم نفسو فتخليصو منو رحمة، فمبنى العلم على التراحم، المعلم ينشر العلم رحمة مع أمور أيخر، 
كالمتعلم يتلقى العلم كىو مرحـو بو أك كىو مرحـو بنشر ىذا العلم، كلهذا قاؿ العلماء إٌف الحديث الذم اختاره 

الراحموف يرحمهم الرحمن ارحموا من في »طائفة من أىل العلم ليكوف الحديث المسلسل باألكلية ىو حديث 
 كىذا ىو الحديث المعركؼ في ركاية الحديث كعند المهتمين باإلسناد بالحديث «األرض يرحمكم من في السماء

يعني من شيخو فالشيخ أكؿ ما . كىذا أكؿ حديث سمعتو: المسلسل باألكلية؛ ألٌف الركاة فيو يقوؿ كل كاحد منهم
ذكر طائفة من أىل العلم منهم الذىبي ك يره أف سبب  (الراحموف يرحمهم الرحمن)يقرئ األحاديث ىذا الحديث 

تسلسل ىذا الحديث باألكلية أٌف ىذا العلم علم الحديث كعلم السنة بل علم الشريعة جميعا مبناه على التراحم، 
كيكوف أكؿ ما يسديو إلى التلميذ أف يعلمو الرحمة  (الراحموف يرحمهم الرحمن)فيعلم المعلم ىذا الحديث أكال 

كالتراحم؛ ألنو ال يكوف العم إال عند رحيم، أما من لم يكن رحيما بالخلق فبل يكوف العلم مستقرا في قلبو، يكوف 
أكثر استقرارا إذا كاف أرحم بعباد اهلل جل كعبل، ككلما ازدادت الرحمة في قلبو كلما زاد العلم ثباتا في صدره ألف 

رنا لىهيٍم كىأىشىَد ، كاهلل جل كعبل ﴿(ارحموا من في األرض)الرحمة مأمور بها  يػٍ كىلىٍو أىنَػهيٍم فػىعىليوا مىا ييوعىظيوفى بًًو لىكىافى خى
 كمن الٌتثبيت التثبيت في العلم، فهذا من رحمة الشيخ رحمو اهلل بالمسلمين حيث يدعو لهم ،[66:النساء]﴾تػىٍثًبيتنا

. بهذه الدعوة
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التوحيد مصدر كٌحد يوحد توحيدا، كقد جاء في  (اعلم رحمك اهلل أف التوحيد ىو إفراد اهلل سبحانو بالعبادة)قاؿ 
السنة لفظ التوحيد كقد جاء أيضا لفظ كٌحد يوحد، فمادة ىذه الكلمة جاءت في السنة، خبلفا لمن زعم أف ىذا 

اللفظ إنما اىتم بو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كمن تابعو، ىذا  لط كبير؛ ألف ىذا اللفظ قد جاء في السنة في أحاديث 
أىل ”كثيرة، كقد جاء في مثل ما ركاه البخارم رحمو اهلل في صحيحو في كتاب الحج أف النبي عليو الصبلة كالسبلـ 

ـي عىلىى خىٍمسىةو » كثبت أيضا في مسلم كفي  يره أف النبي عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ “بالتوحيد عىلىى أىٍف . بيًنيى اإًلٍسبلى
ـي أىٍف تىٍشهىدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالٌ اهلل كىأىٌف » كفي حديث جبريل أيضا المعركؼ قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ «يػيوىَحدى اهللي  اإًلٍسبلى

ـي »، في ركاية «ميحىٌمدا رىسيوؿي الٌلوً  ، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ كاف ييًهُل بالتوحيد؛ يعني يقوؿ «أىٍف تػيوىٌحدى اهللي  اإًلٍسبلى
ألف نفي الشرؾ . ال إلو إال اهلل ككاف يهل في الحج بالتوحيد؛ بمعنى يقوؿ لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك

.  كإثبات الوحدانية هلل جل كعبل ىو التوحيد
فهي كلمة مستعملة  (كَحد)جاءت في السنة في أحاديث كثيرة ككذلك لفظ  (التوحيد)المقصود أف ىذه الكلمة 

 كالبخارم بٌوب أك «فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو إلى أف يوْحدكا اهلل»كمشهورة كمن ألفاظ حديث معاذ المعركؼ 
. جعل من كتبو في صحيحو كتاب التوحيد

فالمقصود من ىذا بياف أف ىذه اللفظة كثيرة في السنة كىي كإٍف لم ترد في القرآف لكن جاءت في السنة كأىل 
 فاىتماـ الشيخ رحمو اهلل بهذه الكلمة ىو اىتماـ بأصل (4).العلم من أىل السنة اعتمدكىا كذكركىا كصنفوا فيها كتبا
. الدين كليست كلمة محدثة خبلفا لمن زعم ذلك بجهلو

يعرؼ بعدة تعريفات أما من جهة اللغة فهو جعل الشيء  (التوحيد)، (التوحيد ىو إفراده سبحانو بالعبادة)قاؿ 
كاحدا، كحد توحيدا يعني جعلو كاحدا، فوٌحد المتوجو إليو في العبادة توحيدا؛ يعني جعل المعبود بحق كاحدا، 

إفراد اهلل يعني أف يكوف التوجو بالعبادة هلل  (ىو إفراده سبحانو بالعبادة)عٌرفو الشيخ رحمو اهلل ىنا كىو  (التوحيد)ك
. كحده ىو فرض في ذلك فبل يجعل من دكف اهلل إلها كال يجعل مع اهلل جل كعبل إلو

،  (سبحاف)ك (إفراده سبحانو بالعبادة)قاؿ  ىذه العبادة ما ىي؟  ( بالعبادة)تنزيو كما ىو معلـو
العبادة في اللغة خضوع كتذلل معو حب عن طواعية كر ب كرىب كحسن ظن كما أشبو ذلك من أعماؿ القلوب، 

كأصلها الذؿ؛ ذلل الشيء يعني جعلو متطامنا، جعلو ذليبل، جعلو  ير كعر  ير مستكبر، فيكوف ىذا في الناس، 
 كيكوف في الطريق كمنو سمي العبد الرقيق عبدا؛ ألنو جعل ذليبل  ير متكبر متطامن لسيده، كقيل أيضا للطريق معبد

ألنو ذيلل للسير كما قاؿ طرفة  
 تيباًرم ًعتاقان ناًجياتو كأىتٍػبػىعىٍت      كىضيفنا كىضيفنا فػىٍوؽى مىٍورو ميعىَبدً 

كقولو أيضا في البعير  
 إلى أٍف تحامىٍتني العىشيرةي كيُلها     كأيفرًٍدتي ًإٍفرادى البىعيًر الميعىبَػدً 

.  إلى آخر شواىد ىذه المادة
: أما العبادة في الشرع فالعلماء عٌرفوىا بعدة تعريفات نختار منها في ىذا المقاـ ثبلثة

                                                 
 .انتهى الشريط األول(4)
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 أف العبادة ىي ما طيلب فعلو في الشرع كريتب الثواب على ذلك كىذا ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : األول
لما تكلم عن الوضوء، فإذا كاف الشيء طلب فعلو في الشرع كلم يكن مطلوبا قبل ذلك كرتب على ذلك 

 . الفعل الثواب فهذا الفعل عبادة

 أيضا كلي أيضا ذكره شيخ اإلسبلـ في أكؿ رسالة العبودية ىي أف العبادة اسم جامع لكل : التعريف الثاني
 . ما يحبو اهلل كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة

  كعرفو أيضا طائفة من العلماء كمنهم األصوليوف بأف العبادة ىي ما أمر بو من  ير اضطراد عرفي كال اقتضاء
. عقلي

فنخلص من ىذا إلى أف العبادة شيء جاء بالشرع لم يكن قبل ذلك، لم يكن قبل ذلك ليس من جهة الفعل 
كالحصوؿ، كلكن من جهة كونو مأمورا بو لهؤالء الناس المعينين، فجاء الشرع باألمر بأشياء كانت موجودة عند 

العرب، كلكن كانوا يفعلونها من  ير أمر خاص شرعي بذلك، كإنما كرثوىا ىكذا فلما أمر بها الشرع كرتب عليها 
، كإنما كانت (5)الثواب كانت مما يحبو اهلل كيرضاه، ككانت مأمور بها من  ير اقتضاء عقلي لها كال اٌطراد عرفي بها

.  باٌطراد أمر الشارع بها، فخرجت عن كوف مقتضى بها جاءت عرفا فقط
.  لهذا األقواؿ ىذه الثبلثة لتعريف العبادة تلتقي كال تختلف

فإفراد اهلل سبحانو بالعبادة معناه أف يفرد اهلل سبحانو بكل ما أمر بو الشرع؛ بكل ما أمر بو الشرع من األقواؿ 
كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة، فيدخل في ذلك أعماؿ القلوب مثل اإلخبلص كالر ب كالرىب كالخوؼ كالتوكل 

كاإلنابة كالمحبة كالرجاء كاالستعاذة؛ استعاذة القلب إلى آخره، كيدخل فيو أيضا األفعاؿ الظاىرة مثل الدعاء كأنواعو 
االستعانة كاالستغاثة كاالستسقاء كاالستعانة الظاىرة إلى  ير ذلك، كيدخل فيها الذبح كالنذر كالصبلة كالزكاة 

كالدعاء كالحج كالعمرة كالصلة؛ صلة الرحم ك ير ذلك، فالعبادة اسم يعم ىذا جميعا، فكما أنو ال يصلي المصلي 
إال هلل كذلك ال يستغيث إال باهلل فيما ال يقدر عليو المخلوؽ، كىكذا في مظاىرىا كما أيكضح ذلك مفصبل في 

. كتاب التوحيد كفي ثبلثة األصوؿ
  (دين الرسل الذين أرسلهم اهلل بو إلى عباده- يعني التوحيد -كىو)قاؿ 
يعني جميعا فالرسل جميعا أرسلوا بالتوحيد كىو إفراد اهلل بالعبادة، فلم ترسل الرسل أصبل  (ىو دين الرسل)

بالشرائع، لم ترسل الرسل أصبل ببياف ما يجب من األعماؿ من الذم ىو دكف التوحيد، أك ما يحـر إنما أرسلت 
كىمىا ﴿لتوحيد اهلل جل كعبل؛ ألف توحيد اهلل جل كعبل ىو العلة المطلوبة من خلق الجن كاإلنس، كما قاؿ جل كعبل 

؛ يعني إال ليوحدكًف، فالعلة المطلوبة من خلقهم أنهم يوحدكف [56:الذاريات]﴾خىلىٍقتي اٍلًجَن كىاإٍلًنسى ًإاَل لًيػىٍعبيديكفً 
.  اهلل جل كعبل لهذا أرسلت الرسل بذلك

ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرْيَػتػىهيٍم ىذا التوحيد مفطور عليو العباد للميثاؽ قاؿ جل كعبل ﴿ ًإٍذ أىخىذى رىُبكى ًمٍن بىًني آدى كى
 كىذا الذم أخذ عليهم ىو التوحيد كىو [172:األعراؼ]﴾كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىْبكيٍم قىاليوا بػىلىى شىًهٍدنىا

الفطرة، فؤخذ على الناس جميعا ىذا الميثاؽ كىو توحيد اهلل جل كعبل، كلكن ىذا الميثاؽ خرجوا عليو كىم في 
                                                 

كتاب . العبادة ما أمر بو شرعا من غري اطراد عريف وال اقتضاء عقلي: قال الفخر إمساعيّل وأبو البقاء:  قال البهويت يف كشف القناع(5)
. الصالة باب صالة التطوع
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ظهور آبائهم أيخذ كعرفوا ذلك كشهدكا بو، ثم خرجوا على ىذا التوحيد خرجوا على الفطرة، خرجوا كىم يوحدكف 
اهلل جل كعبل؛ لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ في الحديث المتفق على صحتو 

كما تجرجي البهيمةي جمعاء ىل تحسوف فيها , فأبىواهي ييهٌودانًو أك يينٌصرانًو أك ييمٌجسانًو, كٌل مولودو يولىدي على الًفطرةً »
؟ يعني أف البهيمة تخرج سليمة، ثم بعد ذلك أىلها يقطعوف شيئا من أذنها أك شيئا من بدنها إلى آخره، «من جىٍدعاءى 

الكماؿ يخرج المولود عليو، من جهة التوحيد يعني على الفطرة، ثم تتغير ىذه الفطرة، معلـو أف ذلك الميثاؽ األكؿ 
ال ييذكر، كأف دالئل إقامة الحجة بذلك الميثاؽ موجودة في اآلفاؽ كفي األنفس، كالرسل جاءت إلقرار ذلك كجعل 
الناس يرجعوف إلى ىذا األصل الذم كلدكا عليو كىو توحيد اهلل جل كعبل ثم إضافة بعض الشرائع التي تختلف من 

. رسوؿ إلى رسوؿ
المقصود من ذلك أف دين الرسل جميعا ىو التوحيد، كالرسل جمع رسوؿ كىو من أكحي إليو بشرع كأمر بتبليغو 

أما إذا كانوا موافقين فيكوف ذلك نبي من األنبياء كأنبياء بني إسرائيل كنحو ذلك، فالرسل . إلى قـو مخالفين لو
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيْل أيَمةو ﴿الذين بيعثوا إلى قـو مخالفين ىم على التوحيد أمركا بالتوحيد كدعوا إليو قاؿ جل كعبل 

، كفي سورة األعراؼ في ًذكر نوح عليو السبلـ كًذكر ىود [36:النحل]﴾رىسيوالن أىٍف ايٍعبيديكا الَلوى كىاٍجتىًنبيوا الطَا يوتى 
اٍعبيديكا الَلوى مىا لىكيٍم ًمٍن ﴿كًذكر صالح كًذكر شعيب كًذكر موسى عليو السبلـ، كلهم يدعوف إلى توحيد اهلل جل كعبل 

ريهي   إذا كاف كذلك فإف الدعوة تكوف إلى ىذا األصل،الدعوة تكوف إلى توحيد اهلل ألف بو صبلح القلوب  (6)﴾ًإلىوو  ىيػٍ
. كصبلح األعماؿ

يعني بالتوحيد إلى عباده، فما ىو دين الرسل الذم  (بو)، (كىو دين الرسل الذين أرسلهم اهلل بو إلى عباده)قاؿ 
أجمعوا عليو، اتفقوا عليو كل كاحد بعث بو؟ىو توحيد اهلل جل كعبل كىو إفراد اهلل سبحانو بالعبادة، لهذا نعلم أف 

كل من عبد  ير اهلل جل كعبل فهو مخالف لكل رسوؿ كمن عبد  ير اهلل بأم نوع من أنواع العبادة فإنو لم يوحد إنو 
، فمن لم يوحد [105:الشعراء]﴾كىَذبىٍت قػىٍوـي نيوحو اٍلميٍرسىًلينى ﴿مشرؾ كإنو مكذب بجميع المرسلين، قاؿ جل كعبل 

اهلل جل كعبل فقد كذب بالمرسلين جميعا؛ ألف الرسل جميعا أمركا بالتوحيد، فإذا أشرؾ المشرؾ فبل يحتج يقوؿ أنا  
. على دين موسى أك على دين عيسى، نقوؿ ىو مكذب بجميع الرسل كخارج عن دين جميع الرسل

نوح ىو أكؿ الرسل، كىو من أكلي العـز من الرسل، كىو عليو السبلـ الذم جىعل  (فأكلهم نوح عليو السبلـ)قاؿ 
اهلل جل كعبل ذريتو ىم الباقين في األرض، أما آدـ فإنو نبي مكلم كليس برسوؿ، كما جاء في بعض األحاديث أنو 

.  «آدـ نبي مكلم»عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ 
. نوح عليو السبلـ بعث إلى قـو أشركوا باهلل جل كعبل كشركهم كاف في الصالحين

الغلو ىو مجاكزة الحد،  بل في الشيء جاكز الحد فيو، كتأليو  (أرسلو اهلل إلى قومو لما  لوا في الصالحين)قاؿ 
البشر مجاكزة للحد، كىؤالء الصالحوف أكلهم كٌد، ككٌد ىذا من عباد اهلل الصالحين، كىو أكؿ من أيشرؾ بو على 
األرض لما مات صَوركا صورتو كما يأتي في حديث ابن عباس، فقـو نوح ىم تتابعوا من ذرية آدـ كذرية آدـ على 

التوحيد حتى أتى ىؤالء الصالحوف كٌد كسواع كيغوث كنسرا كانوا قوما صالحين، فهنا شاع في الناس الر بة في الدنيا 
كالبعد عن تذكر اآلخرة، فكانوا إذا أرادكا أف يتشجعوا في العبادة ذىبوا إلى ىؤالء؛ إلى قبورىم إلى كد كإلى سواع 

                                                 
 .32، 23:، ادلؤمنون84، 61، 50: ، ىود75، 73، 65، 59: األعراف(6)
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كإلى يغوث كإلى يعوؽ كإلى نسر، فنظركا في قبورىم كبكوا عندىا، فتشجعوا في العبادة كرجعوا، فجاء الشيطاف 
فصنع لهم صورة . أال تصنعوف أك أال أصنع لكم صورة تتذكركف بها كٌدا كتتذكركف بها سواعا: فتكلم عند قبرىم قاؿ

على ىيئتو، فجعلوىا على قبورىم كثنا كصنما، ثم بعد ذلك يعني ىم حينما جعل ذلك أكال ليس معبودا كلكن للتذكر 
ينظركنو فيتذكركنو كأعمارىم كانت طويلة، ثم بعد ذلك قاؿ أال تجعلوف من كل كاحد صورة في بيت كل كاحد منكم 
حتى يتذكر، ثم نقلهم بعد ذلك إلى أف يصحبوه في السفر إلى آخره، شاع في ذلك ألجل التذكر ألجل الحث على 
العبادة، كلم يكن أكؿ ذلك الجيل لم يكن مشركا، فيما بعدىم ذىب ذلك العلم، كقالوا ما اتخذ آباؤنا ىذه الصور 

إال ألنها آلهة إال ألنها معظمة، فتوجهوا إليها بطلب التوسط، قالوا ىؤالء لهم مكانة عند اهلل؛ ألنهم صالحوف، 
.  فنتوسط بهم فيما نريد فصار شرؾ قـو نوح من جهة التوسط باألركاح؛ أركاح صالحي بني آدـ

كىقىاليوا الى كٌد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر ذكرىم اهلل جل كعبل في القرآف في سورة نوح حيث قاؿ جل كعبل ﴿
ًثيرنا(23)تىذىريَف آًلهىتىكيٍم كىالى تىذىريَف كىِدا كىالى سيوىاعنا كىالى يػىغيوثى كىيػىعيوؽى كىنىٍسرنا قاؿ العلماء ، [24-23:نوح]﴾كىقىٍد أىضىُلوا كى

فيها أف كٌد ىو األكؿ، كسواع ىو الثاني، كيغوث ىو الثالث، كفيها أيضا تنبيو على أف  (كىِدا كىالى سيوىاعنا كىالى يػىغيوثى )
كىقىاليوا الى تىذىريَف )فقاؿ  (الى )كفي اآلخرة ببل حرؼ  (الى )ىذه اآللهة متفاضلة عندىم؛ بأنو أتى في الثالث األكؿ بحرؼ 

ألجل أف يفاضلوا بين أكلئك كبين  (الى ) بحرؼ يأتً فلم  (آًلهىتىكيٍم كىالى تىذىريَف كىِدا كىالى سيوىاعنا كىالى يػىغيوثى كىيػىعيوؽى كىنىٍسرنا
ىذه، فهذه اآللهة كانت متفاضلة عندىم، كىذا التفاضل عندىم الذم ييشعر بو اللفظ كما ذكره طائفة من 

المفسرين، ىذا التفاضل إنما بتفاضل مصلحتهم من ىذه اآللهة، كالتوجو بها، كىذا ىو الموجود بهذا الزمن كفي 
زمن الشيخ كفي زمن انتشار الشركيات، فإٌف عباد القبور عباد األكلياء أكلئك ليسوا متساكين فبعضهم أقطاب 

كبعضهم أكتاد كبعضهم  وث كىكذا، فإذف التفاضل من جهة الركحانيات من جهة التوسط كاف موجودا في زمن نوح 
عليو السبلـ، فصرنا على أٌف ما كاف فير زمن نوح عليو السبلـ  أٌف ىؤالء صالحوف، كأنهم لم يعبدكا باتخاذ قبورىم 
أكثانا من أكؿ األمر، كإنما عبدكا بعد زمن، لما نيسي أكؿ األمر من اتخاذ صورىم للتنشيط في العبادة كعيبد بعد 

ذلك، ففيو أف الشيطاف أتاىم بأف ال تسد الذرائع في ىذا الباب، فجاء األمر شيئا فشيئا حتى عبدكا تلك اآللهة، 
كفيو أف ىؤالء متفاضلوف في الصبلح عندىم، كفيما ذكرنا أيضا أف تفاضلهم إنما ىو من جهة أثر توسطهم بهذه 

اآللهة على ما يريدكف من إنجاح حوائجهم، كلهذا ذكر البخارم في كتاب التفسير في تفسير صورة نوح قاؿ باب كٌد 
كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر، كذكر الحديث المعركؼ حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنو قاؿ في ىذه 

ىو الذم يعرض فيو - كىو أنهم أسماء رجاؿ صالحين-كىذا القدر . ىذه أسماء رجاؿ صالحين من قـو نوح: اآلية
، كيقولوف إف ىذه األسماء أف تعٌد أسماء رجاؿ صالحين لم تأًت إال في ىذا الحديث عن  كثير من المعارضين اليـو

.  ابن عباس
كىذا الحديث ركاه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، كابن جريج لو تفسير  معركؼ، كفي تفسيره ذكر التصريح 

عن ابن : بأف عطاء ىذا ىو عطاء الخيرساني، كذلك ذكره عبد الرزاؽ في تفسيره كىو مطبوع؛ طبع مؤخرا، قاؿ
إف عطاء الخيرساني لم -: علماء الجرح كالتعديل-كالعلماء يقولوف . جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس

لهذا قاؿ أكلئك ىذه الركاية ضعيفة كليست بصحيحة كإف ركاىا البخارم؟  . يسمع عن ابن عباس
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كالجواب عن ذلك أف ابن عباس رضي اهلل عنهما حينما ذكر أنها أسماء رجاؿ صالحين جعلها البخارم رحمو اهلل 
جعل البخارم رحمو اهلل تعالى تلك الركاية أصل في تفسير اآلية، كركاىا بإسناده - يعني جعل تلك الركاية-تعالى 

المتصل البن عباس، ككوف عطاء أتى عند البخارم ببل نسبة، ال يعني أنو عند البخارم عطاء الخيرساني، كدلٌلوا على 
ذلك بأف التفريق في ركايات ابن جريج عن عطاء بأف منها عن عطاء الخرساني خاصة بالتفسير إنما ىو عن علي بن 
المديني، كعلي بن المديني معركؼ بأنو إماـ في العلل كلو كتاب في العلل ككتبو مشهورة في ذلك كالبخارم رحمو 

أنا أيفىْصل ىذا ألف الدعاة إلى عبادة القبور أك إلى -اهلل تلميذه، فبل يخفى عليو تعليل علي ابن المديني لهذه الركاية 
أف التوسط بالصالحين ليس ىو شرؾ المشركين؛ الدعاة قالوا عمدتكم في ذلك ىو ركاية ابن عباس، كركاية ابن 

قاؿ : البخارم قاؿ عن ابن جريج قاؿ: نقوؿ- عباس ضعيفة، كلو ركاىا البخارم في صحيحو، فهذا رد لهذه الشبهة
كىو يعني ابن جريج ممن . قاؿ عطاء: كمن المتقرر في علم الرجاؿ أف ابن جريج إذا قاؿ. عطاء عن ابن عباس

عرؼ بالتدليس، فإف قولو قاؿ عطاء محموؿ على السماع كسماعو إنما ىو من عطاء بن أبي رباح كليس من عطاء 
الخرساني، فنستدؿ بذلك على أف ىذه الركاية عند البخارم إنما ىي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 

يعني -عباس، كإسنادىا متصل في  اية الصحة، كابن حجر رحمو اهلل حينما عرض لهذه المسألة قاؿ كىي عندم 
عن عطاء الخرساني كعن عطاء ابن أبي رباح جميعا؛ ألف البخارم رحمو اهلل مشترط في صحيحو أف - ىذه المسألة

ال يركم الحديث إال إذا كاف متصبل، كىو ال يخفى عليو أف ابن جريج يركم عن عطاء الخرساني بانقطاع، كأف عطاء 
ال يخفى عنو ذلك؛ ألنو من مشاىير العلم، كألنو لم يرًك بهذه الترجمة مما  [منقطعة]الخرساني راكيتو عن ابن عباس 

يظن أنو عن عطاء الخرساني لم يرًك إال حديثين، فهو ركاىا مسندة متصلة، فمن نازع في صحتها ينازع البخارم 
. رحمو اهلل في تصحيحو لو ىذا كاحد

 الثاني أف عطاء في الركاية ىو عطاء ابن أبي رباح كلو كاف ركم في تفسير عبد الرزاؽ كتفسير ابن جريج 
التصريح بأنو عطاء الخرساني فإٌف ابن جريج قد يسمع من ىذا كىذا، يعني قد يأخذ من ىذا كىذا؛ قد يأخذ من 

كتغليط البخارم رحمو اهلل في تصحيحو , عطاء بن أبي رباح، كقد يأخذ بواسطة عن عطاء الخرساني فهذا محتمل
. للحديث ىذا  ير كارد

الثالث أف الذين ذكركا ىذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ األحاديث، كإنما ىم من المتأخرين، 
. كالمتقدموف من أىل الحديث أدرل بالبيت؛ ألف فهمهم بالعلل أعظم من فهم من بعدىم

فنخلص من ذلك إلى أف ركاية ابن عباس ىذه ىي األصل في ىذا الباب، كأٌف كد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر 
-أنها أسماء رجاؿ صالحين صارت في العرب، كأف أكلئك لم يعبدكىا أكؿ األمر كإنما آتاىم الشيطاف فمٌثل لهم 

مٌثل لهم صورا فلما تمسخ العلم كفي ركاية فلما نسي العلم عبدت يعني لما نسي التوحيد - كما ذكرتي لكم
كتمسخ العلم كرثها أناس لم يعرفوا حقيقة األمر فعبدت، يدؿ على ذلك أف كٌدا كسواع كيغوث كيعوؽ كنسرا ىذه 
صارت في العرب معركفة كأبيات الشعر التي حفظت في ذلك عن العرب في ذكر ىذه األصناـ مشهورة، اهلل جل 

كعبل ذكرىا عن قـو نوح كىي موجودة العرب بهذه األسماء كاألشعار بها محفوظة، كيؤيد ذلك أيضا أنها في العرب 
أف العرب فيهم التعبيد لهذه اآللهة، فيهم من اسمو عبد كٌد، كفيهم من اسمو عبد يغوث، كفيهم من اسمو عبد نسر 
كىكذا، فالتعبيد لها يدؿ على أنها موجودة في العرب، كىي موجودة في قـو نوح بنص القرآف، فلما كاف كذلك 
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صارت ىذه الركاية متفقة مع ظاىر القرآف، كمتفقة مع كاقع العرب المعركؼ الذم حفظ، فمن طعن فيها فإنما ىو 
. من جهة عدـ استيعابو للمسألة

ذكرتي لكم أف عبادة أكلئك كانت من جهة األركاح، ككل شرؾ في العالم كاف  ( كآخر الرسل محمد )قاؿ 
: الشرؾ باهلل: راجعا إلى أحد نوعين ال ثالث لهما

.  راجع أركاح الناس؛ أركاح الصالحين: األول 
.  راجع إلى أركاح الكواكب: والثاني

.  فالشرؾ بأركاح الصالحين كاف في قـو نوح
ال، كلكن جعلوا لكل كوكب : كالشرؾ بأركاح الكواكب كاف في قـو إبراىيم، كىل الكوكب لو ركح؟ الجواب

صورة كصنما صوركا فيو الكوكب فلما كاف كذلك، زعموا أف ركحانية الكوكب كركح الكوكب تحل فيو فتتقبل مما 
يأتي لها كيطلب فترفع الحوائج إلى الكوكب، كعند ىؤالء الصابئة أف الكواكب تيسىَير العالم، كأف كل كوكب لو أثر 

كىكىذىًلكى في العالم كالصابئة الذين ىم قـو إبراىيم كاف شركهم من جهة الكواكب كما ىو معركؼ، قاؿ جل كعبل ﴿
-65:األنعاـ]﴾فػىلىَما جىَن عىلىٍيًو الَلٍيلي رىأىل كىوٍكىبنا(75)نيًرم ًإبٍػرىاًىيمى مىلىكيوتى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىلًيىكيوفى ًمٍن اٍلميوًقًنينى 

اآليات، فشركهم كاف من جهة الكواكب، لم أشركوا بالكواكب؟ ألنهم لما كضعوا األكثاف لهذه الكواكب  [66
جاءت الشياطين فتكلمت عند صورة الوثن عند الوثن عند الصنم، فلما تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق لهم ذلك، 

.  فظنوا أف الكواكب مسيرة ألحداث ىذا العالم
:  فإذف نخلص من ذلك إلى أف الشرؾ كقع من جهة الشياطين في الجهتين

 شياطين تكٌلمت بلساف الصالحين، تكلمت على أنها ركح الصالح، فطيلب منها كأجابت كعملت أشياء. 

 كشياطين تكلمت على لساف كما يزعم أصحابو لساف الكوكب . 

.  ككل شرؾ متفرع على أحد ىذين النوعين؛ إما شرؾ بالعلويات أك شرؾ بالسفليات
حقيقة األمر أف الشياطين حينما تقوؿ ذلك ىي عبادة الجن، حينما ييطلب منها فإف المعبود ىو الجني كليس ىو 

. اإلنسي
بنفسو أك بمن أىرسل،  (كىو الذم كسر)، ( كىو الذم كسر صور ىؤالء الصالحينكآخر الرسل محمد ) قاؿ 

محمد عليو الصبلة كالسبلـ لما دخل مكة عاـ الفتح دخل ككاف حوؿ الفتح أصناـ كثيرة فجعل يمكيتيهم بعصاه عليو 
 ككاف من األصناـ إساؼ [81:اإلسراء]﴾جىاءى اٍلحىُق كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإَف اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقناالصبلة كالسبلـ كيقوؿ ﴿

كنائلة، صنم إساؼ كنائلة ككانت موجودة بجنب الكعبة، كمنها ىبل ككاف ىبل من األصناـ التي في داخل الكعبة؛ 
ألف الكعبة كانت بداخلها صور كأصناـ، ككاف أيضا بقربها يعني على حافة الكعبة كانت ثىم أصناـ كىناؾ أيضا أصناـ 

. بعيدة حوؿ المطاؼ، فالنبي عليو الصبلة كالسبلـ كسر ىذه جميعا
 من العجائب في ذلك أف المؤرخين اتفقوا على أف إساؼ كنائلة؛ إساؼ رجل كنائلة امرأة، كأف إساؼ كاف 

، قاؿ -كالعياذ باهلل-يتعشق نائلة كأنهما قدما حاجين كأنو لم يتمكن منها إال في  فلة من الناس أتاىا في الكعبة 
المؤرخوف فمسخا حجرين في داخل الكعبة فلما نظر الناس إليهما عرفوا أف ىذه صورة إساؼ كصوره نائلة في 

 ، الكعبة، فعلم أنهما أحدثا حدثا فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحاؿ من عصى في الحـر
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يكوف ذلك أبلغ في إبعاده، أتى الزماف حتى عبد إساؼ كعبدت نائلة، ىبل كاف في داخل الكعبة ككاف ىو أعظم 
. األصناـ كالصور التي في داخلها كىكذا

أما كٌد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر فهذه لم تكن من األصناـ التي حوؿ الكعبة ككانت متفرقة في العرب فقولو 
يعني بمن أرسل، فإنو لما انتشر اإلسبلـ فكل قـو فيهم ىذا الوثن أك ىذا  (كىو الذم كسر صور ىؤالء الصالحين)

الصنم كسره أصحابو بأمر النبي عليو الصبلة كالسبلـ، كقولنا بأمر النبي ليس أمرا خاصا بهذا الصنم كلكن أمرا عاما 
. بكسر األصناـ كاألكثاف

. كمن أصنامهم البلت كالعزل كمناة كما ىو معركؼ
ىذا مقصود؛ ألف أكلئك جعلوا الصورة، كىل جعلهم الصورة لقصدىا  (صور ىؤالء الصالحين)تعبير الشيخ بقولو 

أـ ألجل أنها توصل إلى صاحبها؟ معلـو أٌف المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث ىي، بل يقصد الصنم من 
. حيث ىو، كإنما عندىم الصنم كسيلة إلى ركح صاحبو، الوثن كسيلة إلى ما يحل بالبقعة أك يحل بالشيء من أركاح
فإذف ىم قصدىم األركاح التي تصعد إلى المؤل األعلى فتوصل طلباتهم كتوصل حوائجهم كما يريدكف إلى اهلل 

.  جل كعبل، فيستجيب اهلل جل كعبل بهذه الوساطة، ىذه خبلصة شرؾ المشركين
أرسلو اهلل )كأكلئك الذين أشركوا ىذا الشرؾ لم يكونوا بعيدين عن التعبد، بل كما ذكر الشيخ رحمو اهلل ىنا قاؿ 

نعم كاف أىل الجاىلية كانوا يتعبدكف، كاف منهم أىل الصياـ، كاف منهم أىل الصبلة، كمنهم أىل  (إلى أناس يتعبدكف
الدعاء، كمنهم أىل الحج، منهم أىل الزكاة، منهم أىل الصدقة، منهم أىل الصلة، منهم أىل الذبح، كمنهم أىل 

التقرب إلى اهلل بالطواؼ كالتحنث كاالعتكاؼ إلى آخره كالطهارة الكبرل كما أشبو ذلك، فأكلئك لم يكونوا يقٌركف 
بأف اهلل جل كعبل ىو الخالق كحده كأفراد الربوبية فحسب، بل كانوا مع ذلك يتعبدكف لهم صبلة كلهم زكاة كلهم 

.  حج كلهم صياـ، كىذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقولو كيحجوف كيتصدقوف
أما الطهارة فقد ذكر من صنف في أدياف العرب أٌف العرب كانت عندىم طهارة من الحدث، فكانوا يتطهركف من 
الجنابة، كإذا أجنب المرء بمعنى أنزؿ الماء، فإنو يبعد عن مواقع العبادة كلهذا سموه جنبا، سموه جنبا أم بعيدا 

اًر اٍلجينيبً ﴿ اًر ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلجى يعني البعيد، فسموا من أخرج الماء يعني من أنزؿ، سموه جنبا  [36:النساء]﴾كىاٍلجى
ألنهم كانوا يأمركف باالبتعاد عن الكعبة، باالبتعاد عن مواطن العبادة حتى يتطهر، كتطهره من الجنابة شائع معركؼ، 
أما التطهر من الحدث األصغر فهذا إنما عند طائفة قليلة منهم، حتى النساء كن يغتسلن من الحيض، كىذا معركؼ 
عنهم في عدة أحواؿ كعدة أبيات، كمنها قصة امرأة كانت مع زكجها في سفر ككاف معهما ماء قليل، فلما كانت في 

السفر انقطع عنها الحيض فأرادت أف تغتسل، فأخذت الماء فا تسلت بو ككاف قليبل فلم يبلغ أف يعممها كبقيا 
عطاشا ليس معهما ماء، قيل إنهما ىلك في ذلك، فضرب بهما مثل في ىذا، كقد قاؿ في ذلك الفرزدؽ في بعض 

: يذـ رجبل–أبياف نسبت إليو، قاؿ ككنت 
ككنت كذات الحيض لم تيبًق ماءىا    كال ىي من ماء العذابة طائل 

فكاف العرب يعتنوف بمسألة الطهارة؛ طهارة الجنب كطهارة الحائض، فهذا النوع تعبد منهم بذلك، كذلك 
الصياـ، كاف منهم من يصـو كصيامهم مختلف منهم من يصـو يوما، كما كاف أىل الجاىلية يصوموف عاشوراء، كما 
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 ككاف لهم صياـ من الفجر إلى  ركب «إف عاشوراء يـو كانت تصومو العرب في الجاىلية»جاء في الصحيح 
.  الشمس، أك من طلوع الشمس إلى  ركبها، كمنهم من كاف يصـو أكثر من ذلك

.  ىذه كلها ميراث مما كرثوه من األدياف الصحيحة قبلهم
ككاف منهم أيضا من يصلي كصبلتو تكوف بركوع كذكر كدعاء كيسمونها صبلة، معركفة عندىم في ذلك، لكن 

.  ىذه الهيئة كالسجود لم يكن عندىم في ذلك
إني نذرت في الجاىلية أف أعتكف ليلة في المسجد : كذلك كانوا يعتكفوف تعبدا، كمنهم حديث عمر المعركؼ

.  «أكًؼ بنذرؾ»فقاؿ لو النبي عليو الصبلة كالسبلـ . الحراـ
ككاف طائفة منهم يتحنثوف كيتخَلوف في الخبلء يتأملوف كيذكركف اهلل جل كعبل، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ كاف 

يتحنث في  ار حراء الليالي ذكات العدد كالتحنث يعني العزلة عن الناس كالتعبد بذلك كالخلوة كانت معركفة 
.  عندىم

كاف فيهم الصدقة كثيرا كما قالت خديجة لما جاءىا النبي  (كيتصدقوف)ككذلك الصدقة مثل ما ذكر الشيخ ىنا 
كبل كاهلل ال يخزيك اهلل : عليو الصبلة كالسبلـ كقد فاجأه الوحي بحراء فقالت لو بعدما قٌص عليها ما حصل قالت

أك كما جاء في كبلمها، فكانت . أبدا إنك لتصل الرحم كتيقرم الضيف كتعين الملهوؼ كتعين على نوائب الحق
.  الصلة كالصدقة كتسمى عندىم أيضا زكاة كانت موجودة كثيرا

ككذلك ذكر اهلل جل كعبل أيضا كانوا أىل ذكر هلل جل كعبل، يذكركف بأنواع من الذكر ىذه محفوظة في أشعارىم، 
.  كمحفوظة في كتبهم؛ يعني في الكتب التي ذكرت ذلك

كاستقصاء ذلك يصعب في مثل ىذا الشرح؛ لكن نذكر لك بعض الكتب التي ذكرت منها كتاب بلوغ األرب 
، كمنها تاريخ العرب المفصل قبل اإلسبلـ ك ير ىذا من الكتب التي  لؤللوسي، كمنها كتاب أدياف العرب لعلي الجاـر

. شرحت ديانات العرب تطهرىا كصبلتها كزكاتها كحجها
.  أما الحج كالعمرة فهذا معركؼ مشهور حجهم للبيت تعظيمهم إياه كعمرتهم إليو

المقصود من ىذا أف العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، يتعبدكف بأشياء كرثوىا من دين إبراىيم عليو السبلـ، كمن 
بعض األشياء من دين موسى عليو السبلـ، إذف ىم مقركف بالربوبية هلل جل كعبل كأف اهلل ىو الخالق كىو الرازؽ كىو 

 كيؤمنوف باهلل كلكن مع ذلك لم يكونوا “ما شاء اهلل”الٌرزٌاؽ كحده، كىو الذم يحيي كىو الذم يميت كيقولوف 
مسلمين، بل بعث اهلل إليهم محمد بن عبد اهلل يدعوىم إلى أف يوحدكا اهلل، كيف يكوف الحاؿ إذف؟ الحاؿ أننا ال 

بد أف ننظر فيما كاف أكلئك على الشرؾ؟ بما كاف أكلئك مشركين؟ موحدكف في الربوبية؛ اهلل الخالق كىو الرزاؽ كىو 
الذم يحيي كيميت كنحو ذلك، فهل ىذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندىم صدقات كدعاء كذكر هلل، فهل ىذا 

جعلهم مسلمين؟ إنما الذم جعلهم مشركوف أنهم يعبدكف اهلل كيعبدكف معو  يره، لم يفردكا اهلل بالعبادة، يتقربوف إلى 
 مهمة لهذا الكتاب، كىي أف (7)تلك األكثاف كتلك األكثاف منها صور الصالحين فحصل من ىذا برىاف عظيم كمقدمة

المشرؾ الذم كاف في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تماما؛ بل كاف يتعبد، كاف عنده نوع تعبد، نوع صبلح، من 
جهة أنو في الناس صاحب خير كصاحب صدقة، صاحب ذكر إلى آخره؛ لكنو صار مشركا ألنو عبد مع اهلل جل 

                                                 
. انتهى الوجو األول من الشريط الثاين(7)
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كعبل  يره، فإذا كاف األمر كذلك كاف قتاؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ ألكلئك ككاف تكفيرىم ألجل أنهم أشركوا 
. تلك اآللهة الباطلة مع اهلل جل جبللو فعبدكا اهلل كعبدكىا

إذا كصلنا إلى ىذه، جاء السؤاؿ المهم كىو كيف عبدكا تلك اآللهة؟ ىل ادعوا في البٌلت كفي الُعزل كمناة 
كىبل ككٌد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسرا كإساؼ كنائلة، ىل ادعوا أنها تخلق ؟ فالجواب ال، ىل ادعى أنو ترزؽ 

قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمىاًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن ﴿ال، قاؿ جل كعبل:استقبلال؟ الجواب
بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي   ببل جداؿ، يقولوف الذم يرزؽ كيحيي كيميت ىو [31:يونس]﴾اٍلمىْيًت كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن ييدى

اهلل، فإذف حين يسألوف تلك اآللهة الباطلة الٌرزؽ، حين يسألونها أف ترزقهم ىل يعتقدكف فيهم أنها تملك الْرزؽ 
األرض لقالوا اهلل يرزقنا، ال؛ ألف اهلل جل كعبل أخبرنا بأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء ك: استقبلال؟ الجواب

فإذف لم صاركا مشركين؟ ألنهم جعلوا تلك اآللهة كسائط في طلب الرزؽ، شفعاء في طلب الرزؽ كلهذا قاؿ الشيخ 
:  ىذه الوساطة لها جهات (كلكنهم يجعلوف بعض المخلوقات كسائط بينهم كبين اهلل)رحمو اهلل بعدىا 

 . الجهة األولى جهة التوجه يعني نوع التقرب لها بالعبادة
 . والجهة الثانية مكانتها عند اهلل حتى ترفع الحاجات

. سيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك
.  ما ىذا البعض؟ سيأتي تفصيلو إف شاء اهلل (كلكنهم يجعلوف بعض المخلوقات)قاؿ 
لفظ الوساطة ىذا دقيق من الشيخ رحمو اهلل، كىو الموافق لما جاء في القرآف في أكؿ  (كسائط بينهم كبين اهلل)

 قاؿ العلماء ،[3:الزمر]﴾كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿سورة الزمر حيث قاؿ جل كعبل 
يعني ما نعبدىم لعلة من - معلـو في علم المعاني في علم الببل ة-ىذا حصر قلب إضافي  (مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل )قولو 

العلل أبدا فيهم كأنهم متصفوف بأشياء من صفات اإللو أبدا، لكن نعبدىم ليقربونا إلى زلفى فقط، كىذا يستفاد من 
فهو حصر قلب إضافي؛ يعني ما نعبدىم لعلة من العلل إال ألجل التقريب،  (مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى)قولو 

فليس لهم شيء كليس من صفاتهم أنهم يرزقوف كأنهم يحيوف أك أنهم يميتوف أك أنهم يفيضوف الخير، كإنما ألجل 
.  التقرب، كىذا ىو معنى اتخاذ أكلئك شفعاء عند اهلل جل كعبل

فإذف حصرت المسألة في أف اعتقاد المشركين في أكثانهم كفي أصنافهم كفي أصنامهم من جهة األركاح 
الشيطانية، كمن جهة التوجو لها ألجل أف ترفع الحاجات إلى اهلل جل كعبل، فما كانوا يطلبوف منها استقبلال، 

فالتشفع كاف ىو ديدنهم، فطلب الشفاعة كاف ىو ديدنهم كاف ىو بغيتهم، كاف كل كاحد عنده في بيتو كثن أك صنم 
يزعم أنو إذا توجو لو بالعبادة حٌل ركح صاحب ىذه الصورة فيها فقىبل الطلب كرفعو إلى مكانو في المؤل األعلى، 
يعني أف فائدة الصورة، كجود الصورة في البيت أنها تحل فيها الركح ركح صاحب ىذه الصورة فتقبل الطلب، 

كليست ىي عندىم أصناـ محضة؛ ألنهم أعقل من أف يعبدكا حجرا محضا؛ لكن ىم عبدكا حجرا معو الركح فصار 
أيضا ذلك قدح، صار ذلك أيضا قدح في عقلهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أك إلى تمر أك إلى حجر، إلى 
آخره زعما بأٌف الركح تحل فيهم فهو قدح في عقلهم لكن أخص من أف يعتقدكا في صنم مجرد يعني في حجر 

كلكنهم يجعلوف بعض )مجرد ليس فيو حلوؿ الركح لتيناجىى كيطلب منها التوسط، فإذف قوؿ اإلماـ رحمو اهلل ىنا 
. ىذا ىو حقيقة الوصف (المخلوقات كسائط بينهم كبين اهلل
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ماذا يريدكف؟ التقرب إلى اهلل، ليسوا مبلحدة، إنما  (يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل، كنريد شفاعتهم عنده)قاؿ 
في ألسنتهم ذكر اهلل جل كعبل، كعندىم صدقة كتعبد، لكن يريدكف بذلك التقرب إلى اهلل، من ىذا تعلم جهل طائفة 
ممن ظٌن أف تعبد المتعبد كصبلتو كصيامو كزكاتو يمنع من الحكم عليو بالشرؾ؛ ألٌف أكلئك كانوا على دين إبراىيم، 
يعني ألف المشركين في زمن النبي عليو الصبلة كالسبلـ كانوا على دين إبراىيم، كقد ثبت عنو عليو الصبلة كالسبلـ 

 ىم كانوا على خلق، كانوا على حسن في التعامل ككانوا ككانوا، كلكن «إنما بعثت ألتمم محاسن األخبلؽ»أنو قاؿ 
لم يكونوا موحدين، فإذف العبرة كل العبرة في التوحيد، كليست في أنهم يحجوف أك ال يحجوف، يعتمركف أك ال 

يعتمركف، يتصدقوف أك ال يتصدقوف، في ألسنتهم ذكر اهلل أك ليس في ألسنتهم ذكر اهلل، ليس ىذا ىو البرىاف، لهذا 
في بعض ىذا الزمن تجد أنو لما فشى الجهل بالتوحيد، تجد أف كثيرين إذا كجدكا كمن يتكلم كفي لسانو ذكر اهلل 
جل كعبل، أك أنو يقوؿ الحمد هلل أك يقوؿ اهلل أكبر أك يقوؿ ما شاء اهلل، أك يذكر اهلل بلسانو أك يتصدؽ أك يحضر 
المسجد أك يقرأ القرآف يزعموف أنو مسلم كلو عبد  ير اهلل جل كعبل، كىذا ليس ىو المقصود، كإنما ىذه الشرائع 

.  جاءت بعد التوحيد، فإذا كاف التوحيد لم يقم في قلب صاحبو، فبل تقبل ىذه الشرائع
كىذه سيأتي بسط الكبلـ عليها في أثناء الرسالة  (يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل، كنريد شفاعتهم عنده)قاؿ 

. في مسألة الشفاعة
. ىذا نرجئو إلى الدرس القادـ (مثل المبلئكة كعيسى كمريم كأناس  يرىم من الصالحين)قاؿ 

أنا أريد من ىذه الجملة التي مٌرت معنا التأصيلية المهمة أف يتوٌسع طالب العلم في معرفة أدياف العرب في 
الجاىلية،كيف كانت؟ ألف ىذا من العلم المهم الذم بو يتضح قيمة التوحيد، تنظر في تفاسير المفسرين حين 

يتكلموف عن أحواؿ العرب كشرؾ المشركين كنحو ذلك، يتعرضوف ألحواؿ العرب، كذلك في الكتب التي ذكرنا، 
في كتب الحديث إذا مرت مثل األحواؿ التي ذكرنا، منهم من يصلي، كمنهم من يتصدؽ، أظن في حديث أيضا 

كنتي ”الذم ركاه مسلم أظنو عن أبي ذر أنو كاف في الجاىلية قبل أف يبعث النبي عليو الصبلة كالسبلـ ىكذا لفظو 
 فهذه المسائل تقعيدية حتى إذا جاءت شبو المشبهة فيما سيأتي يكوف “ أصلي ثبلث سنين قبل بعثة رسوؿ اهلل

عند طالب العلم فرقاف، يكوف عنده فرقاف بٌين بما تميزت بو بعثة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كدينيو عن دين 
المشركين الذين بعث إليهم كقاتلهم ككَفرىم كلم يقبل منهم صرفا كال عدال، فتوَسع في ذلك كانظر فيو فإنو تقعيد 

. تنتفع بو في رد كثير من الشبو التي يشبو بها أعداء التوحيد
نكتفي بهذا القدر، كأسأؿ اهلل جل كعبل لي كلكم العلم النافع كالعمل الصالح كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا 

. محمد
 

 
  [المتن]

يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل كنريد شفاعتهم عنده مثل المبلئكة، كعيسى كمريم، كأناس  يرىم من 
 يجدد لهم دين أبيهم إبراىيم كيخبرىم أف ىذا التقرب كاالعتقاد محض حق اهلل ال الصالحين فبعث اهلل محمد 

يصلح منو شيء لغير اهلل ال لملىك مقرب كال لنبي مرسل فضبل عن  يرىما كإال فهؤالء المشركوف يشهدكف أف اهلل 
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ىو الخالق كحده ال شريك لو، كأنو ال يرزؽ إال ىو، كال يحيي إال ىو، كال يميت إال ىو، كال يدبر األمر إال ىو، كأف 
. جميع السموات كمن فيهن كاألراضين كمن فيها كلهم عبيده كتحت تصرفو كقهره 

  [الشرح]
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف محمدا 

. عبد اهلل كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
اللهم نسألك علما نافعا كعمبل صالحا، كقلبا خاشعا، كدعاء مسموعا، اللهم ال تكلنا ألنفسنا طرفة عين، كا فر 
لنا حوبنا كخطايانا، أنت رب الطيبين ال إلو إال أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم كفقنا إلى ما كفقت بو عبادؾ 

: الصالحين، أما بعد
فهذه صلة لما تقدـ من الكبلـ على أكؿ ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، كقد ذكرنا فيما مضى في بياف 

كبلـ المصنف رحمو اهلل أف مشركي العرب كانوا يتعبدكف بأنواع من العبادات، كانوا يتصدقوف في أنواع من 
الصدقات العظيمة في الحج كفي  يره، ككانوا أيضا يغتسلوف من الجنابة، ككانت المرأة أيضا تتطهر من الحيض، 
ككانوا يصلوف بعض الصلوات على طريقة ما، ككانوا يدعوف اهلل جل كعبل في الضراء كأحيانا في السراء، ككاف لهم 

أنواع من العبادات، كلم يكونوا  ير متعبدين أصبل بل كاف لهم عبادة كتقرب على اهلل جل كعبل، كلكنهم أشركوا باهلل 
جل كعبل كعبدكا مع اهلل جل كعبل  يره؛ اتخذكا آلهة من دكف اهلل جل كعبل أك معو، فتوجهوا إليهم ببعض أنواع 

العبادة، فاتخذكا البلٌت كىو رجل صالح كاف يلٌت السويق فمات كىو يوزعو على الحاج، فرأكا من صبلحو، فمات 
فعكفوا على قبره، أك أنها صخرة كاف يتعبد عندىا ذلك الرجل، فرأكا أف ذلك المكاف مبارؾ فتعبدكا عندىا 

كعظموىا كتبركوا بها، ككذلك العزل كمناة ككذلك األصناـ األخر كاألكثاف كٌد كسواع كيغوث كبعوؽ كنسر إلى آخر 
. ما يتصل بعبادات المشركين كتوجهاتهم إلى اآللهة المختلفة

قرر الشيخ رحمو اهلل فيما سبق أف التوحيد ىو إفراد اهلل بالعبادة، كأٌف أكؿ الرسل ىو نوح عليو الصبلة كالسبلـ 
، كىؤالء مع بقية الرسل جاءكا بالتوحيد يأمركف الناس بعبادة اهلل كحده كيبطلوف التعلق كأف آخر الرسل ىو محمد 
.  بالعبادة بغير اهلل جل كعبل

كلكنهم يجعلوف بعض المخلوقات كسائط بينهم كبين اهلل، )بعدما ذكر ذلك ذكر حقيقة شرؾ المشركين، فقاؿ 
:  كىذا سبق بياف صفاتو كأف شرؾ المشركين كاف على نوعين (يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل كنريد شفاعتهم عنده

 إما شرؾ بأركاح الكواكب على حد زعمهم . 

  كإما شرؾ باألصناـ التي تحل فيها أركاح الصالحين بحسب زعمهم، أك األكثاف كالقبور كنحوىا بحسب
.  زعمهم أنها تتصل أركاحهم بأركاح الموتى فينفعوف أك يضركف

:  (مثل المبلئكة، كعيسى، كمريم)مثل للمعبودين بقولو 
فإف طائفة من العرب ك ير العرب كانت تعتقد في المبلئكة أنها بنات اهلل جل جبللو سبحانو : أما المبلئكة

كتعالى عما يقولوف علوا كبيرا، كيقولوف إف أركاح المبلئكة منتشرة فإذا طلب من المبلئكة أجابت، كالمبلئكة عندىم 
لم يكن لها أكثاف كأصناـ كما جعلوا للكواكب، أك كما جعلوا للموتى أك للصالحين، كإنما أركاح المبلئكة عندىم 
منتشرة، كاالتصاؿ بهذه األركاح يكوف بندائها كبعبادتها إذا احتاجت، فتجيبهم الجن إذا نادكا المبلئكة، كتغيثهم 
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كىيػىٍوـى نىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم نػىقيوؿي ﴿الجن فيما أقدرىم اهلل عليو كظنوا أف ذلك من جهة المبلئكة، قاؿ جل جبللو 
انيوا يػىٍعبيديكفى  ًء ًإيَاكيٍم كى ًئكىًة أىىىؤيالى انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم (40)لًٍلمىبلى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى

، فكانت حقيقة عبادة المبلئكة ىي عبادة الجن؛ ألنهم ظنوا ذلك ظنا، قاؿ جل كعبل [41-40:سبإ]﴾ميٍؤًمنيوفى 
نىوي كىبػىٍينى اٍلًجَنًة نىسىبنا كىلىقىٍد عىًلمىٍت اٍلًجَنةي ًإنَػهيٍم لىميٍحضىريكفى ﴿ نىوي )، كفي قولو ىنا [158:الصافات]﴾كىجىعىليوا بػىيػٍ كىجىعىليوا بػىيػٍ

:  كجهاف من التأكيل (كىبػىٍينى اٍلًجَنًة نىسىبنا
  إما أف يكوف الجنة ىنا المبلئكة، كالنسب كوف المبلئكة بنات اهلل جل جبللو، كسميت المبلئكة ًجَنة لما

 .في صفتهم من اإلجتناف كىو االستتار

  يعني الجن، كالجن يقاؿ لهم  (8)﴾ًمٍن اٍلًجَنًة كىالَناسً ﴿كالوجو الثاني أف يكوف الجنة ىنا ىم الجن كما قاؿ
ًجٌنة ألنهم مستتركف، فيكوف حقيقة قوؿ المشركين أنهم جعلوا بين اهلل جل جبللو كبين الجن نسبا ألنهم 

 . جعلوا بين اهلل كبين المبلئكة نسبا

انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم كفي الحقيقة إنما أكقعهم في ذلك الجن، كما قاؿ جل كعبل ﴿ بىٍل كى
، فدؿ ذلك على أف عبادة المبلئكة كانت موجودة كأف اعتقادىم في المبلئكة ألجل أف المبلئكة [41:سبإ]﴾ميٍؤًمنيوفى 

أركاح ظاىرة فاستغاثوا بها كطلبوا منها فأ اثتهم الجن فعظم تعلقهم بالمبلئكة كعظم تصحيح اعتقادىم في المبلئكة 
. أنها بنات اهلل جل جبللو

المقصود من ذلك أف تعلمى أف سبب الشرؾ؛ شرؾ المشركين بالمبلئكة ىو التعلق باألركاح الطاىرة، المبلئكة 
أركاح طاىرة باالتفاؽ، كذلك عند األمم جميعا، فجعلوا تلك األركاح الطاىرة كسيلتهم إلى اهلل جل جبللو كاهلل جل 
كعبل بين أف حقيقة عبادة المبلئكة إنما ىي عبادة للجن ألنهم لما تعلقوا بالمبلئكة كاستغاثوا بها ليست للمبلئكة 
في الحقيقة كإنما ىي للجن؛ ألف الجن ىي التي أضلتهم بذلك كما ذكر في سورة سبإ في اآلية التي ذكرتها لكم 

كىيػىٍوـى نىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم نػىقيوؿي ﴿قولو جل كعبل 
ًء ًإيَاكيٍم كىانيوا يػىٍعبيديكفى   ًئكىًة أىىىؤيالى  , [41-40:سبإ]﴾قىاليوا سيٍبحىانىكى (40)ًلٍلمىبلى

يعني ننزىك عن جميع ما ال يليق بجبللك كعظمتك، ننزىك عن أف نعبد معك كنعظمك جل كعبل بما أنت أىلو 
انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجنَ  تبرؤكا من أكلئك ثم قالت المبلئكة ﴿[41:سبإ]﴾أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهمٍ ﴿ انيوا ) [41:سبإ]﴾بىٍل كى بىٍل كى

ىذه ىي الحقيقة، كإذا نظرت في حاؿ الذين تعلقوا بالصالحين أك تعلقوا بالموتى، فإنهم لهم شبو من  (يػىٍعبيديكفى اٍلًجنَ 
جنس شبو المشركين في عبادتهم للمبلئكة كعبادتهم لبلٌت أك لوٌد كسواع إلى آخر أكثانهم، كذلك أنهم يخاطبوف 
ذلك الميت فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في سورة أك سمعوا صوتو الذم يعلمونو، فإذا سمعوا صوتو ظنوا أف ىذا ىو 
 وث ذلك اآلدمي، أك ظنوا أف المخاًطب لهم المبلئكة، أك المجيب لهم المبلئكة، فعظم تعلقهم بتلك األركاح، 

كفي الحقيقة إنما كاف ذلك من جهة الجن؛ ألٌف شياطين الجن تعهد أبوىم إبليس بأف ييًضَل ذرية آدـ إال القليل، قاؿ 
ىٍحتىًنكىَن ذيرْيَػتىوي ًإاَل قىًليبلن جل كعبل مخبرا عن قوؿ إبليس ﴿ هيٍم ،  كقاؿ جل كعبل ﴿[62:اإلسراء]﴾ألى ًإاَل ًعبىادىؾى ًمنػٍ

.  فاستثنى أىل اإلخبلص الذين خىلىصوا من الشرؾ، فأخلصوا عملهم هلل جل كعبل (9)﴾اٍلميٍخلىًصينى 

                                                 
. 6:، الناس13:، السجدة119: ىود(8)
. 83:، ص40:احلجر (9)
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فإذف حقيقة الشرؾ متماثلة، ليس ثىم فرؽ بين الشرؾ في المبلئكة كالشرؾ باألموات كالشرؾ بركحانية الكواكب، 
الحقيقة كاحدة كىي أنو تعلقه من بني آدـ بأركاح  ائبة، كىذه األركاح الغائبة عظيمت الشبهة بها لَما كلمتهم، 

كالشياطين؛ الجن لهم القدرة على التكليم، كعلى أف يتشبهوا بصورة ابن آدـ، كما جاء إبليس للمشركين في سورة 
رجل نجدم، كيسمع اآلدمي صوتا يظنو صوت آدمي كىو صوت جني؛ يقلد صوت اآلدمي، كمعلـو أٌف مثل ىذه 
الغائبات إذا تعلق بها المرء كقع في إضبلؿ نفسو؛ ألنو تعٌلق بشيء ما يدرم ما حقيقتو، كالمعلـو المتقرر عند أىل 
الشرائع جميعا كعند أىل العقوؿ الصالحة؛ العقوؿ السليمة أٌف الميت ال تخاطب ركحو ركح اآلدمي، حتى في ىذا 
العصر فيما يسمونو تحضير األركاح في أركاح الموتى كنحو ذلك ىذا إنما من جهة شياطين الجن يخدموف ذلك 

الساحر المحضر لؤلركاح، فإذا خدموه بعد خدمتو لهم كتعبده لهم، فإنهم يتشكلوف لو بالصورة التي يريد كيسمعونو 
الصوت الذم يريد، كمعلـو أف أعمار الجن أطوؿ من أعمار اإلنس كثيرا بل الموت فيهم بالنسبة البن آدـ قليل، 

: لهذا قاؿ جماعة من الجن ألحد العرب كسمع صوتهم قالوا لو
لقد فيْضٍلتيم باألكل فينا    كلكن ذاؾ يعقبكم سقاما 

يعني أف حقيقة اآلدمي  ير حقيقة الجني، الجني خيلق من نار كابن آدـ خلق مما كصف لكم، فالجني لو مقدرة، 
فالتعلق بالمبلئكة، التعلق بالصالحين، التعلق بالموتى، كاف بعد أشياء سمعوىا، كاف بعد أشياء أجيبت لهم، 

فاستغاثوا بالميت فأ اثهم، استغاثوا بالمبلئكة فأ اثتهم فيما ال يقدر عليو إال اهلل جل كعبل، ككاف في الحقيقة أف 
الذم أعطاىم الجن، كأف الذم يٌسر لهم ذلك أك أ اثهم إنما ىم الجن، كذلك ليوقعوا الشرؾ كالببلء العظيم فيهم 

.  بعد إذف اهلل جل جبللو
إف الشياطين شياطين الجن تتشكل بصورة : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل في أكثر من موضع في كتبو

اآلدمي، يقوؿ حتى إنها تتشكل بصور األحياء كاألموات، كمرة كقع بعض أصحابي في شدة؛ طائفة من تبلمذة ابن 
تيمية يقوؿ كقعوا في شدة فكانوا بعيدين عني، قاؿ فظهرت لهم فيما قالوا فاستغاثوا بي، فلما أتوني كأخبركني الخبر 

.  قالوا استغثنا بك فأ ثتنا فقاؿ إني لم أبرح مكاني، ذاؾ شيطاف تمثل في صورتي
كىذا يحصل أيضا عند كثيرين حيث يزعموف أف فبلنا رئي في دمشق، أك رئي في مصر، أك رئي في بغداد، أك رئي 
في المدينة كفي الوقت نفسو رئي حاجا في مكة كرئي معتمرا، كمن المعلـو القطعي عند أىل العقوؿ الصحيحة أٌف 
الجسم الواحد ال يكوف في مكانين متباعدين في الزمن نفسو، كمن قاؿ إنو رآىم ىنا كرآىم ىنا فهو صادؽ؛ رآىم 
في المدينة كرآىم في مكة في الوقت نفسو، يقوؿ رأيناه حاجا، كىل البلد الفبلني يقولوف يـو عرفة رأيناه عندنا، 
فيكوف ىؤالء صادقوف كىؤالء صادقوف كلكن جاء االشتباه من جهة تمثل الجني باإلنسي، فمن أخبر بالرؤية فهو 
صادؽ، كلكن ال يمكن أف يكوف ابن آدـ في مكانين متباعدين في كقت كاحد، كلكن الجني تمثل بصورتو ليضل 

.  الناس
ىٍحتىًنكىَن ذيرْيَػتىوي إذف فهذا الباب باب الشرؾ يدخل منو شياطين الجن الذين قاؿ إمامهم كمقَدمهم هلل جل كعبل ﴿ ألى

، فالجن أعني شياطين الجن مهمتهم أف يقع بهم االبتبلء في ىذا األمر، كقد ثبت في [62:اإلسراء]﴾ًإاَل قىًليبلن 
. «قاؿ اهلل تعالى إني خلقت عبادم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» قاؿصحيح مسلم أف النبي 
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يعني مثل عيسى كمريم، عيسى عليو السبلـ كمريم أمو كقع بهما الشرؾ كاتخذ إلهين  (كعيسى كمريم)قاؿ بعدىا 
ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى أىأىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني مع اهلل جل كعبل قاؿ سبحانو كتعالى في سورة المائدة ﴿ كى

ٍيًن ًمٍن ديكًف الَلًو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ًلي أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ًلي ًبحىٍق ًإٍف كينتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ًفي  كىأيْمي ًإلىهى
ـي اٍلغيييوبً  مىا قػيٍلتي لىهيٍم ًإاَل مىا أىمىٍرتىًني بًًو أىٍف اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم (116)نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا ًفي نػىٍفًسكى ًإَنكى أىٍنتى عىبَل

ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىَما تػىوىفَػٍيتىًني كينتى أىٍنتى الَرًقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيْل شىٍيءو شىًهيده  ًإٍف  (117)كىكينتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن
ًإٍف تػىٍغًفٍر لىهيٍم فىًإَنكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلحىًكيمي  ، كىذا تبُرؤ من عيسى عليو [118-116:المائدة]﴾تػيعىْذبٍػهيٍم فىًإنَػهيٍم ًعبىاديؾى كى

السبلـ كإثبات من اهلل جل كعبل أنو عبد كاتخذ إلها مع اهلل جل كعبل، فطائفة من األنبياء كالمرسلين ضل أتباعهم 
ال تطركني كما أطرت النصارل ابن مريم فإنما »فاتخذكىم آلهة من جهة الغلو كاإلطراء، قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم ًإنَوي مىٍن ﴿  قاؿ عيسى عليو السبلـ التباعو «أنا عبد فقولوا عبد اهلل كرسولو
َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن أىنصىارو  َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى ، فاألنبياء كالرسل تحذر [72:المائدة]﴾ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى

من ىذا الشرؾ كتنهى عنو بل رساالتهم في ىذا األمر العظيم، كإخبلص القلب هلل كتوجهو هلل كحده ىو زبدة 
الرساالت اإللهية كىو مدار بعثة األنبياء كالمرسلين، فعيسى كمريم أتخذا إلهين من دكف اهلل جل كعبل، فكيف أيتخذ 
عيسى إلها؟ األلوىية  ير الربوبية أتخذ معبودا بأف يستغاث بو بأف يطلب منو بأف يسأؿ بأف يدعا، كاهلل جل كعبل 

لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليوا ًإَف الَلوى ثىاًلثي كفر النصارل باتخاذىم عيسى إلها كجعلهم عيسى ابنا هلل أك ثالث ثبلثة، ﴿
ثىةو  ، كىذا كلو ألجل أنهم [72:المائدة]﴾لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليوا ًإَف الَلوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ، ﴿[73:المائدة]﴾ثىبلى

ًف اتخذكا المسيح كأمو إلهين، ﴿ انىا يىٍأكيبلى مىا اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ًإاَل رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الُرسيلي كىأيُموي ًصْديقىةه كى
ـى  فاآليات في القرآف في ىذا األمر كثيرة، الذم حصل في ىذه األمة أنهم ما نظركا في كيف  [75:المائدة]﴾الطَعىا

صار عيسى عند أتباعو المنحرفين عن سبيلو كيف صار إلها؟ اتخاذ عيسى إلها من جنس اتخاذ األكثاف آلهة، كمن 
جنس اتخاذ الصالحين ىذه األمة آلهة، فالذين اتخذكا عبد القادر الجيبلني إلها أك معبودا من جنس تلك الشبهة، 
الذين اتخذكا العيدركس إلها كمعبودا ىو من جنس تلك العبادات، الذين اتخذكا البدكم أك الحسين أك زينب أك 
سكينة أك  ير ىؤالء من جنس شرؾ أكلئك؛ ألنو تعلقه باألركاح كاعتقاد أف ىؤالء لهم مقامات عظيمة عند اهلل جل 
كعبل، كحصل لهم ما يريدكف في بعض استغاثاتهم من جهة الجن، فصارت الشبهة في الشرؾ في ىذه األمة من 

جنس الشبهة التي أحدثت حصوؿ الشرؾ من جنس الشبهة عند المشركين فضل المتأخركف بما ضل بو األكلوف، 
كالقرآف من أكلهم إلى آخره في رد ىذا كبياف ضبلؿ المشركين كبعدىم عن ما يرضي اهلل جل جبللو كما يحبو 

. سبحانو كتعالى
عيبد صالحوف كثير، كعبادة الصالحين من جهة أٌف أركاح الصالحين طاىرة لها  (كأناس  يرىم من الصالحين)قاؿ 

المقاـ العظيم اهلل جل جبللو، كأٌف اهلل جل كعبل ال يرد لهم طلبا، يظنوف أف مقاـ الصالح عند اهلل من جنس مقاـ 
المقرب عند الملوؾ، كالملوؾ؛ ملوؾ األرض إذا صار عندىم من ىو مقرب كيحترمونو كلهم فيو مصلحة يكوف 
إجابة لطلبو، إذا توسط كطلب أجابوا طلبو ألنهم يرىبونهم ألنهم يريدكف أف يبقى على صلتو بهم كألف لهم فيو 

مصلحة، فاعتقاد المشركين في الصالحين من جنس ىذا االعتقاد، ظٌنوا أف العباد مع اهلل جل كعبل من جنس الوزراء 
قيٍل ﴿عند الملوؾ أك المقربين عند الملوؾ، فجعلوا ىذا ىو ىذا، كاهلل جل كعبل في سورة سبإ أبطل ذلك بقولو 
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ا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي  اٍدعيوا اَلًذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف الَلًو الى يىٍمًلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَةو ًفي الَسمىاكىاًت كىالى ًفي اأٍلىٍرًض كىمىا لىهيٍم ًفيًهمى
هيٍم ًمٍن ظىًهيرو  هي ًإاَل ًلمىٍن أىًذفى لىوي حىَتى ًإذىا فػيْزعى عىٍن قػيليوًبًهٍم قىاليوا مىاذىا قىاؿى رىُبكيٍم قىاليوا (22)ًمنػٍ كىالى تىنفىعي الَشفىاعىةي ًعٍندى

ًبيري  قيٍل اٍدعيوا اَلًذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكنًًو فىبلى ، كقاؿ جل كعبل في سورة اإلسراء ﴿[23-22:سبإ]﴾اٍلحىَق كىىيوى اٍلعىًلُي اٍلكى
أيٍكلىًئكى اَلًذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإلىى رىبًْهٍم اٍلوىًسيلىةى أىيُػهيٍم أىقٍػرىبي كىيػىٍرجيوفى (56)يىٍمًلكيوفى كىٍشفى الُضْر عىنكيٍم كىالى تىٍحًويبلن 

ابىوي  ، فالصالحوف عند اهلل جل كعبل يرجوف الرحمة كيخافوف العذاب، كاهلل [57-56:اإلسراء]﴾رىٍحمىتىوي كىيىخىافيوفى عىذى
.  جل كعبل ىو مالك الملك

فإذف الشبهة التي من أجلها أشرؾ من أشرؾ بالصالحين من جهة التعلق باألركاح، كالظن بأف ىذه األركاح مقربة 
فإذا كانت مقربة عند اهلل فإنها إذا سئلت فتسأؿ اهلل جل كعبل فيجيب اهلل طلبها كال يرد طلبها كلهذا من األدعية 
البدعية أف يقوؿ القائل أسألك بحرمة نبيك أك بحرمة الولي الفبلني أك بجاه أىل بدر عندؾ أف تعطيني كذا ككذا، 
كاهلل جل جبللو ليس ألحد عنده حق بحيث ال يرد ما سأؿ، حتى األنبياء عليهم السبلـ ربما ريٌدت أسئلتهم كردت 
دعواتهم في حياتهم، فاهلل جل كعبل رد دعاءن إبراىيم رٌد دعاء إلبراىيم كرٌد دعاء لنوح إف ابني من أىلي كرٌد أيضا 

كنحو ذلك، فدعواتهم في الحياة «سألت ربي ثبلثا فأعطاني كاحدة كمنعني اثنتين»دعاء للنبي عليو الصبلة كالسبلـ 
على رجاء اإلجابة ىم أعظم من تجاب لهم الدعوة لكن ليس ألحد المقاـ عند اهلل جل كعبل بحيث أنو إذا طلب 

.  بالقبور كالصالحين كاألركاح المختلفة [....]فإنو ال ييرد سؤالو خبلؼ ما عليو كل 
كىذا فيو أف مشركي العرب كانوا على أثر من الرسالة، كأنهم لم يكونوا ببل  (يجدد لهم دين أبيهم إبراىيم)قاؿ 

 بل كانت رسالة إبراىيم عليو السبلـ فيهم، لهذا كاف فيهم بقايا من دين إبراىيم كما ذكرنا من رسوؿ قبل محمد 
أمور الفطرة من الغسل من الجنابة ك سل المرأة من الحيض كالصدقات كبعض األدعية كالصلوات كنحو ذلك، 

أخذه من  ( يجدد لهم دين أبيهم إبراىيم)قوؿ الشيخ رحمو اهلل  ( يجدد لهم دين أبيهم إبراىيمفبعث اهلل محمدا )
ًنيفنا كىلىٍم يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكينى قولو جل كعبل ﴿ اهي ًإلىى (120)ًإَف ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيَمةن قىانًتنا لًَلًو حى شىاًكرنا أًلىنٍػعيًمًو اٍجتىبىاهي كىىىدى
ًإنَوي ًفي اآٍلًخرىًة لىًمٍن الَصاًلًحينى (121)ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  نىاهي ًفي الُدنٍػيىا حىسىنىةن كى نىا ًإلىٍيكى أىٍف اتًَبٍع ًمَلةى (122)كىآتػىيػٍ يػٍ ثيَم أىٍكحى

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمٍن اٍلميٍشرًًكينى  ، فالنبي عليو الصبلة كالسبلـ يجدد للعرب دين أبيهم [123-120:النحل]﴾ًإبٍػرىاًىيمى حى
لًتينًذرى قػىٍومنا مىا ) كقولو جل كعبل ،[6:يس]﴾لًتينًذرى قػىٍومنا مىا أينًذرى آبىاؤيىيٍم فػىهيٍم  ىاًفليوفى إبراىيم، كاهلل جل كعبل قاؿ ﴿

:  فيها كجهاف من التفسير في ىذه اآلية( مىا أينًذرى )، (أينًذرى آبىاؤيىيٍم فػىهيٍم  ىاًفليوفى 
 إما أف تكوف موصولة يعني لتنذر قوما الذم أنذر آباؤىم فهم  افلوف عما أنذر آباؤىم  .
  يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤىم، كالمقصود يكوف ىنا بآبائهم  (لًتينًذرى قػىٍومنا مىا أينًذرى آبىاؤيىيمٍ )نافية  (مىا)كالثانية

اآلباء القريبوف المقصود اآلباء القريبوف؛ ألف أكلئك  فلوا عن دين إبراىيم كملة إبراىيم إال بقايا من العرب 
 . أفراد كانوا يسموف الحنفاء اتبعوا ملة إبراىيم في كثير منها

، كذلك فإذف لفظ التنديد ىنا ألجل ما ذكرت، كىذا يدؿ على أف مشركي العرب كانت لهم رسالة قبل محمد 
ظاىر بين كالحجة عليهم قائمة بو، ككجود الكعبة عندىم كبإقرارىم أنهم من نسل إبراىيم عليو السبلـ، كرسالة 

. إسماعيل كرسالة إبراىيم عليهما السبلـ فيهم، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ جدد لهم دينهم
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دين إبراىيم ىو التوحيد كالقنوت هلل جل جبللو قاؿ  ( يجدد لهم دين أبيهم إبراىيمفبعث اهلل محمد )قاؿ 
ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو ًإنًَني بػىرىاءه ًمَما تػىٍعبيديكفى ﴿سبحانو كتعالى في سورة الزخرؼ  ًإاَل اَلًذم فىطىرىًني فىًإنَوي (26)كى

يػىٍهًدينً  أيضا من  (عىًقًبوً )من نسل إسحاؽ، ك (عىًقًبوً  )[28-26:الزخرؼ]﴾كىجىعىلىهىا كىًلمىةن بىاًقيىةن ًفي عىًقًبًو لىعىَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى (27)سى
يعني إلى ىذه الكلمة فدين إبراىيم عليو السبلـ ىو التوحيد كالبراءة من  (لىعىَلهيٍم يػىٍرًجعيوفى )نسل إسماعيل كىم العرب، 

نىا ًإلىٍيكى أىٍف ﴿، كما قاؿ الشرؾ كاإلخبلص العمل كالدين هلل جل جبللو، كىو الذم بعث اهلل بو محمدا  يػٍ ثيَم أىٍكحى
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمٍن اٍلميٍشرًًكينى  اىيٍم ﴿، ككما قاؿ جل كعبل [128:النحل]﴾اتًَبٍع ًمَلةى ًإبٍػرىاًىيمى حى أيٍكلىًئكى اَلًذينى ىىدىل الَلوي فىًبهيدى

.  في سورة األنعاـ[90:األنعاـ]﴾اقٍػتىًدهً 
 بعث المقصود من ذلك أف العرب قامت عليهم الحجة، كبػيْين لهم األمر ببعثة إبراىيم عليو السبلـ، كمحمد 

  (10)مجددا لهم دين أبيهم إبراىيم، كلكن الشريعة مختلفة فإبراىيم عليو السبلـ جاء بدين اإلسبلـ العاـ، كمحمد 
.  جاء بدين اإلسبلـ الخاص

ال لملك مقرب كال لنبي  [لغير اهلل]كيخبرىم أف ىذا التقرب كاالعتقاد محض حق اهلل، ال يصلح منو شيء)قاؿ 
 أف ىذا التقرب كىو التقرب إلى األركاح، التقرب إلى الصالحين، يخبرىم محمد  (مرسل فضبل عن  يرىما

يعني  (كاالعتقاد)التقرب إلى األنبياء، التقرب إلى المبلئكة، سؤاؿ أكلئك الشفاعة، ىذا التقرب كاالعتقاد فيها، قاؿ 
، محض (محض حق اهلل )كاالعتقاد في تلك األركاح أنها تنفع أك أنها تضر أك أنها تملك شيئا من األمر، قاؿ ذلك

: حق اهلل يرجع إلى المسألتين
 . التقرب: األولى
 . االعتق اد: والثانية

ألف ىناؾ من يعتقد كال يتقرب، كىناؾ من يتقرب كيعتقد، فكل المسألتين محض حق اهلل جل جبللو، فنفهم من 
االعتقاد بأف ىذه الركح -ىذا أف من اعتقد الشرؾ كلم يفعلو فإنو مشرؾ كالذم فعلو؛ ألف االعتقاد ال بد أف يكوف 

ىذا يجب أف يكوف في اهلل جل كعبل ال يعتقد - تنفع أك تضر أك أف أحدا يغيث فيما ال يقدر عليو إال اهلل جل كعبل
، [44:الزمر]﴾قيٍل لًَلًو الَشفىاعىةي جىًميعنافي أحد أنو يملك من األمر شيئا، كال أنو يملك الشفاعة كما قاؿ جل كعبل ﴿

. الذم يشفع الشفاعة ًملك هلل جل كعبل ىو الذم يتكـر بها كىو الذم ينيلها من يرضى عنو جل كعبل
ىذه رسالة محمد عليو الصبلة كالسبلـ أٌف العبادة هلل كحده،  (ال لملك مقرب كال لنبي مرسل فضبل عن  يرىما)

كأف التقرب إنما ىو هلل كحده ال استغاثة فيما ال يقدر عليو إال اهلل إال باهلل، ال استغاثة باألموات ال استغاثة باألركاح 
ال استغاثة بالغائبين كذلك ال عبادة بأم نوع من أنواع العبادة إال هلل جل جبللو، فتتعلق القلوب باهلل كحده، كيبطل 

. أمر الجاىلية بالتعلق بغير اهلل جل جبللو
كإالٌ فهؤالء المشركوف يشهدكف أف اهلل ىو الخالق كحده ال شريك لو، كأنو ال يرزؽ إال ىو، كال يحيي إال )قاؿ 

ىو، كال يميت إال ىو كال يدبر األمر إال ىو، كأف جميع السموات كمن فيهن كاألراضين كمن فيها كلهم عبيده 
كما ذكرنا مرارا كتعلموف أٌف المشركين يقركف باهلل جل كعبل بالربوبية؛ يعني أكثر أفراد الربوبية  (كتحت تصرفو كقهره

يثبتها المشركوف هلل جل جبللو، فإذا سألت المشرؾ من العرب من أىل الجاىلية أك من  يرىم من الذم يحيي؟ 
                                                 

. انتهى الشريط الثاين(10)
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فسيقوؿ اهلل، من الذم يميت؟ فسيقوؿ اهلل، من الذم يدبر األمر؟ فسيقوؿ اهلل، من الذم يرسل الغيث؟ فسيقوؿ 
اهلل، من الذم يجير كال يجار عليو؟ فسيقوؿ اهلل، من الذم يعافي من المرض؟ فسيقوؿ اهلل، فإذف ىذه األفعاؿ على 
جهة الحقيقة إنما ىي هلل جل كعبل، المشركوف يعتقدكف ذلك، كمع ىذا االعتقاد ككونهم يتصدقوف كيدعوف كيتقربوف 
إلى بأنواع من القربات كيغتسلوف من الجنابة تغتسل المرأة من الحيض كيصلوف األرحاـ كيتفاخركف بذلك، مع ذلك 
لم يكونوا مؤمنين كال مسلمين لم؟ ألف ىذا لم يبتلوا بو إنما ايبتلوا بأف يكوف اهلل جل جبللو ىو المعبود كحده، كىم 
عبدكا مع اهلل  يره فمن عبد اهلل  يره لم تنفعو صبلتو كلم ينفعو صيامو، كإف كاف زائدا متعبدا كلم ينفعو إقراره هلل 

ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى  ﴿بالربوبية، كقد قاؿ جل كعبل عن أكـر الخلق محمد   يا ﴾كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كى
اهلل جل كعبل ليس بينو كبين عباده  [65:الزمر]﴾لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمٍن اٍلخىاًسرًينى ﴿محمد 

نسب، كليس بينو كبين عباده مجاملة، كليس بينو كبين عباده رعاية، كإنما ىو جل جبللو القهار الجبار سبحانو الذم 
يستحق العبادة كحده، فلو أشرؾ أكـر الخلق عليو لحبط عملو كلكاف من الخاسرين، فكيف بمن ىو دكنو ؟ كيف 

 ؟ الشك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوف كلبطل ما كانوا يعملوف، قاؿ جل كعبل بمن ىو دكف محمد 
، لهم أعماؿ [23:الفرقاف]﴾كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن مىٍنثيورنا﴿ [الفرقاف]عن المشركين في سورة 

كلهم طاعة كلهم أنواع خير، كلكن لما لم يوحدكا اهلل جل كعبل؛ لم يعبدكا اهلل كحده دكنما سواه، لما توجهوا إلى 
تلك األركاح، لما لم يجعلوا األمر كلو هلل جل جبللو، فإنهم صاركا مشركين لم ينفعهم ذلك لم يعصم دماءىم كال 

.  أموالهم، كإنما كانوا مشركين مكٌذبين للرسل جميعا
كىذه في الحقيقة مسألة عظيمة كىذا األمر، كاهلل المستعاف بالناس إلى أف كثيرين إذا سمعوا من يقوؿ ال حوؿ كال 

قوة إال باهلل، أك سمعوا من يقوؿ ما شاء اهلل، أك سمعوا من يقوؿ الحمد هلل سموه مؤمنا كلو كاف على  ير عمل 
أصبل، بل لو رأكه مجاىدا في سبيل اهلل كما يقولوف، رأكه يقارع المشركين في الميداف، رأكه يقرع الكفار، رأكا عنده 
من األعماؿ كالصالحات أمرا عظيما، كنظركا في أمره بهذا االعتبار عظموه تعظيما كجعلوه من األئمة كمن المقتدل 
بهم، كقد يكوف في حقيقة األمر مشركا باهلل جل كعبل، إما من جهة االعتقاد يعتقد في أكلئك الصالحين أك ال يكفر 

. بالطا وت، أك أنو يشرؾ في الحقيقة؛ يتوجو للموتى بأنواع القربات
المسألة ىذه فيها  ربة في ىذا الزمن كفي كل زمن، كأصبحت مسألة التوحيد كأصبح ىذا األمر في ىذا الزمن 

محل نظر عند األكثرين، كصار الشرؾ إنما ىو نفي كجود الخالق جل جبللو، من ىو الكافر؟ عند طائفة ىو الملحد 
كجعلت طائفة النصارل من المؤمنين، كالصابئين من المؤمنين؛ ألنهم يعبدكف اهلل على / الذم ال يؤمن بوجود اهلل

طريقتهم، كآخركف قالوا بتوحد األدياف السماكية، كآخركف يردكف على من قاؿ بتوحيد األدياف السماكية، كلكنهم إذا 
نظركا إلى شرؾ المشرؾ كتعلقو بالصالحين كما يحصل عند المشاىد كالقبور من أنواع عبادة  ير اهلل، أك ما يفعلو 
الضالوف من تحكيم القوانين كاعتقاد أنها جائزة أف يحكم بها كلم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين اإلسبلـ كىذا 

. من الغربة المتحققة في ىذا الزمن كاهلل المستعاف
كلهذا يجب على طبلب العلم أف يكونوا متبصرين بهذا األمر أعظم تبصر، كتبصرؾ فيو ال يعني الحكم على 

األفراد، الحكم على المعٌينين، الحكم ذاؾ بحث فقهي يرجع فيو إلى أىلو يحتاج إلى فتول لكن اعتقادؾ بالتوحيد 
 يقوؿ اهلل جل كعبل كاعتقادؾ أف الشرؾ مردكد مهما كاف من جاء بو، كإبطاؿ منزلة المشرؾ مهما كاف فهذا نبينا 
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، كاليـو تجد من يقوؿ بحاؿ بعض ما يضر شركهم، ىؤالء ال تتكلم [65:الزمر]﴾لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى ﴿عنو 
لىًئٍن أىٍشرىٍكتى ﴿في ىذه األمور، ىؤالء عندىم من المقامات العظيمة كذا ككذا ككذا، كاهلل جل كعبل يقوؿ عن نبيو 

، كىؤالء يقولوف إف أكلئك الذين لهم أعماؿ صالحة لما أشركوا [65:الزمر]﴾لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمٍن اٍلخىاًسرًينى 
ال يضرىم ذلك الشرؾ كال عبادة  ير اهلل جل جبللو كال ما يعتقدكف في  ير اهلل جل جبللو، كىذا ال شك يحتاج 

.  منك إلى االىتماـ بهذا األمر اىتماما عظيما
بعد ذلك ذكر الشيخ رحمو اهلل أدلة على ذلك؛ يعني على أف اهلل جل جبللو متوحد في الربوبية عند المشركين؛ 

 يشهدكف بهذا فاقرأ فإذا أردت الدليل على أف ىؤالء قاتلهم رسوؿ اهلل )يعني اعتقادىم في توحيد الربوبية، قاؿ 
اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن اٍلمىْيًت ﴿ كعبل قولو جل قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى

بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي فػىقيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى  قيٍل ًلمىٍن اأٍلىٍرضي كىمىٍن  كقولو ﴿، [31:يونس]﴾كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن ييدى
ا ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى  قيٍل مىٍن رىُب الَسمىاكىاًت الَسٍبًع كىرىُب اٍلعىٍرًش (85)سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل أىفىبلى تىذىَكريكفى (84)ًفيهى

قيٍل مىٍن بًيىًدًه مىلىكيوتي كيْل شىٍيءو كىىيوى ييًجيري كىالى ييجىاري عىلىٍيًو ًإٍف كينتيٍم (87)سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى (86)اٍلعىًظيمً 
ىذه من األدلة الظاىرة  (، ك ير ذلك من اآليات[89-84:المؤمنوف]﴾سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل فىأىنَا تيٍسحىريكفى (88)تػىٍعلىميوفى 

على أف الموحد هلل في الربوبية ال ينفعو توحيده إال إذا كحد اهلل في اإللهية توحيد اهلل بأفعالو ال ينفع، إال لمن كحد 
اهلل جل كعبل بأفعاؿ العبد، إذا كحدتى اهلل بأفعالك نفعك توحيدؾ هلل جل كعبل بأفعالو؛ يعني الموحد هلل في األلوىية 
ينفعو توحيد الربوبية كيعظم؛ ألٌف توحيد الربوبية لو آثار عظيمة ككاجب من الواجبات ألنو أحد أنواع التوحيد، لكن 
من كٌحد اهلل في الربوبية كلم يوٌحده في العبادة فبل ينفعو ذلك، كإٍف كاف يتكلم في ذلك بعلـو عجيبة كتفاصيل 
 ريبة، حتى يعبد اهلل كحده ال شريك لو، كحتى يعتقد أٌف عبادة ما سواه باطلة، كحتى يؤمن باهلل كيكفر بالجن 

. كالطا وت بأنواع ذلك
. نقف عند ىذا، ىذه مقدمة لما يأتي إٍف شاء اهللي تعالى

 [األسئلة]
يقوؿ عبادة الهول من الشرؾ باهلل، فكيف نجمع بين ىذه العبارة كقولك أف الشرؾ راجع إلى أركاح / 1

الصالحين كأركاح الكواكب فقط؟ 
.  الحقيقة بعض األسئلة ما تكوف دقيقة

عبادة الهول من التأليو؛ من تأليو، يعني تؤلو، كلكن ليس كل طاعة للهول شرؾ أكبر أك شرؾ أصغر قد تكوف 
طاعة الهول معصية فقط، فإذا صارت طاعة الهول في عبادة  ير اهلل مع ظهور الحجة حجة التوحيد صارت ىنا 

أىرىأىٍيتى مىٍن اَتخىذى ًإلىهىوي ىىوىاهي أىفىأىٍنتى تىكيوفي عىلىٍيًو شركا أكبر، كذلك برجوعها إلى عبادة  ير اهلل جل جبللو ﴿
. ، تأليو الهول، أنواع المعصية من طاعة الهول كلكن ال تسمى شركا[43:الفرقاف]﴾كىًكيبلن 
متى يكوف إيقاؼ الدرس ألنو قرب كقت االختبارات، كيقترح أف يكوف ىذا الدرم آخر درس؟ / 2

يعني بدايتها، األسبوع القادـ يكوف عندنا إف شاء اهلل  (15)ال الدرس القادـ ألني أظن أف االختبارات تنتهي يـو 
. دركس
؟ ما ىو اإلسبلـ العاـ الذم ذكرت أف إبراىيم أتى بو، كما اإلسبلـ الخاص الذم أتى بو محمد / 3
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ـي ﴿الدين عند اهلل جل جبللو اإلسبلـ كما قاؿ سبحانو  ٍسبلى ، كاهلل جل [19:آؿ عمراف]﴾ًإَف الْدينى ًعٍندى الَلًو اإٍلً
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍن اٍلخىاًسرًينى كعبل ال يرضى إال اإلسبلـ ﴿ ٍسبلى رى اإٍلً آؿ ]﴾كىمىٍن يػىٍبتىًغ  ىيػٍ

، فآدـ عليو السبلـ كاف مسلما كجميع أرسل كانوا مسلمين كجاءكا باإلسبلـ العاـ، كاإلسبلـ العاـ معناه [85:عمراف
كىذا ىو الذم تشترؾ فيو جميع الرسل، . التوحيد كاالستسبلـ هلل جل كعبل بالطاعة كالبراءة من الشرؾ كأىلو

كاإلسبلـ الخاص المقصود بو ما شمل االستسبلـ ذلك، ما شمل اإلسبلـ الذم ىم للتوحيد كالعقيدة كالشريعة أيضا 
.  التي جاء بها محمد 

كىذا الكبلـ اإلسبلـ العاـ كالخاص تجده في كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في مواضع كثيرة، كفي أكائل الفتاكل 
تجد ذلك ماثبل، يعني اإلسبلـ الخاص ىو العقيدة كالشريعة التي جاء بها محمد عليو الصبلة كالسبلـ، كاإلسبلـ 

 إال أف يكوف مسلما ذلك اإلسبلـ العاـ ىو الذم ال يرضى اهلل جل كعبل من أم أحد من الخلق حتى قبل محمد 
االعاـ ﴿ . [83:آؿ عمراف]﴾كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن ًفي الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكىٍرىن

من تقٌرب إلى اهلل بدكف اعتقاد، فما حكمو في اإلسبلـ؟ / 3
ىو مجنوف كيف يتقرب بدكف ما يعتقد يعني يتحرؾ حركات كىو ال يعتقدىا، ما الذم حركو؟ ما يمكن حركة 

تصدر من عاقل إلى بحركة قلب، إرادة القلب ىي المحركة محبة القلب للشيء كإرادتو ىي المحركة، معلـو أنو ال 
: يحصل أم عمل من األعماؿ إال بشيئين

 بإرادة متميزة خاصة بهذا العمل . 

 كقدرة تامة  .
إذا صار عنك ألم عمل تريده إرادة كاضحة متميزة كعندؾ قدرة حصل العمل، كأما إذا تخلفت اإلرادة كثىم قدرة 
لم يحصل العمل، حصل عندؾ قدرة كليس ثىم إرادة ما حصل العمل أصبل، فإذا حصل عمل ما من المكلف علم 

.  أنو أراده ككلن قادرا عليو فأحدثو
: إذا عمل عمبل كصار  ير مؤاخذ بو

  إما أف يكوف من جهة أف إرادتو لم تكن متمحضة؛ يعني إما أف يكوف مجنوف أك ساىي أك  افل أك نائم إلى
 . آخره من عوارض األىلية التي تكوف، يعني ال يرفع معها الحكم التكليفي

 فكانت من جهة اإلكراه، كالمكره أيضا معركؼ عنو ةكإما أف يكوف من جهة عدـ إرادتو للفعل، كأما القدر 
. الحكم التكليفي في أكثر المسائل

الذين يحٌضركف األركاح ىل ىم كفار؟ كىل يختلفوف عن السحرة؟ / 5
تحضير األركاح ىذا باب كاسع، ييزعم أنو يحضركف األركاح في الشرؽ كالغرب، كتحضير األركاح يأتي كاحد مثبل 

كيقوؿ لك أريد أف أرل أبي كأسمعو كأسألو، فييحضر لو ركح أبيو فينظر تارة إلى شكل أبيو شكل ركح ال شكل 
جسم، كتارة يسمع صوت أبيو دكف رؤية، يسمع صوت أبيو المعركؼ، كىذا يكوف من جهة الشياطين، ىو تحضير 

. لؤلركاح، لكن ألركاح الشياطين التي تعلم ذلك من قديم
ىل الذم يخاؼ من الجن كمن أذيتهم يعتبر مشركا؟ / 6
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ىذا فيو تفصيل، الخوؼ الطبيعي ال حرج للمرء فيو، لكن إذا خافهم خوؼ السر أٍف يصيبوه بشيء سرا بقدرتهم 
عليو كبقدرتهم على ذلك؛ أف يميتوه بدكف أسباب بشيء سرم كما يقدره عليو اهلل جل كعبل ىذا ىو الشرؾ، أما 
الخوؼ الطبيعي من أف يضركه فهو ليس بشرؾ؛ الخوؼ الطبيعي، لكن الخوؼ الطبيعي يكوف لو أسبابو الظاىرة، 

لكن ىو يخاؼ ىكذا من دكف شيء، إنما خوؼ من أراح الجن بدكف أسباب ظاىرة تدؿ على ذلك، ىذا ال شك أنو 
قد يكوف شركا أصغر، كقد يكوف شركا أكبر بحسب الحاؿ، كالشرؾ األكبر في الخوؼ ىو خوؼ السر؛ يعني أف 

. يخاؼ أف يصيبو ذاؾ سرا بما ال يقدر عليو إال اهلل جل كعبل
ىل قصة صنفي إساؼ كنائلة صحيحة أـ ال؟ / 7

. مذكورة في السير في كتب السير معركفة
ىذه مقولة لشيخ اإلسبلـ نريد توجيهها؟ / 7

. ال بد أف يأتي بالكتاب الذم قرأ فيو ىذه المقولة
ىناؾ من الصالحين من يكوف في دياره في يـو عرفة كييرل في عرفة في نفس الوقت، كإذا سئل عن ذلك / 8

يقوؿ نعم ذىبت إلى مكة فكيف يكوف أحدىم ًجْني علما بأنو يثبت الذىاب إلى مكة؟ 
ىو إذا أثبت ىل ييصَدؽ، يحكى أف ثبلثة من ىؤالء الذين يزعموف أنهم يذىبوف في كقت قصير مع خادـ لهم 

 بلـ، فأحضر لهم طعاما فأكلوه كَلو كلم يبقوا لو شيئا، كبقيت الفاكهة، فقالوا بعدما شبعوا نترؾ الفاكهة إلى 
الصباح، كىذا الغبلـ ما دىعىوه ليأكل كال أبقوا لو شيئا، فلما كاف بالليل جاء ذاؾ تناكؿ الفاكهة كلها ألنو جائع، فلما 
أتى الصباح أتى الغبلـ لهؤالء المشايخ من جنس ىذا الذم يقوؿ أنا ذىبت إلى مكة كىو في دياره، اجتمعوا فصار 

.  كل كاحد ييظهر فضيلتو
أنا صليت : قاؿ أحدىم- ىم كانوا أظن في الشاـ بحسب القصة موجودة في بعض الكتب-قاؿ أحدىم أنا اليـو 

. الفجر اليـو كصليت الفجر الليلة في مكة في مقابلة الكعبة
.  أنا صليت اليـو في مسجد رسوؿ اهلل :  كقاؿ آخر

.  أما أنا فصليت الفجر اليـو في مسجد كذا في المغرب: كاآلخر أراد أف يفضلهم فأبعد قاؿ
يا  بلـ : كىذا الغبلـ ينظر إليهم كىم يريدكف أف يقنعوه بذاؾ أك بعضهم يقنع بعضا، فلما انتهوا من ىذا، قالوا

أحدكم في مكة، كالثاني في المدينة، : ًلمى لم تطلبنا؟ فقاؿ: فقالوا. الفاكهة سرقت البارحة: فقاؿ. ىات الفاكهة
.  كالثالث في كذا، ناديت، ناديت فما جاءني أحد

المقصود أف ىؤالء ييختبركف فإذا اختبركا باف صدقهم اختبارىم بالدنيا، تختبرىم بالدنيا، أما كجود جسم في 
. مكانين في كقت كاحد فهذا محاؿ

لماذا كانت عقوبة قـو نوح بسبب فعل الفاحشة؟ / 9
. ال قـو نوح عوقبوا بسبب الشرؾ باهلل، أظنو يقصد قـو لوط لكن المكتوب قـو نوح

ىل إذا طلب إنساف الدعاء من إنساف آخر كذلك بنية أف الذم طلب منو الدعاء دعوتو مجابة بخبلؼ / 10
األكؿ، ىل ذلك من الشرؾ؟  
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طلب الدعاء من المخلوؽ جائز في أصلو إذا كاف ذلك المخلوؽ حيا يقدر على الدعاء، كجاء في الُسنن في 
ال تنسنا يا أخي »حديث يحتج بو أىل العلم كإٍف كاف في إسناده ضعيف أف النبي عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ لعمر 

من استطاع منكم »، كثبت أيضا في صحيح مسلم أف النبي عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ عن أكيس القرني «من دعائك
، كىذا يدؿ على أٌف جنس الطلب طلب الدعاء من الحي جائز، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ «أف يدعو لو فليفعل

.  طلب منو الصحابة الدعاء فدعا لهم
لكن ىناؾ قوؿ لشيخ اإلسبلـ بن تيمية كىو أف طلب الدعاء؛ طلب الحي الدعاء من الحي تركو أكلى، إال في 

حاؿ أف يكوف من طلب من اآلخر يأمل نفعو كنفع الداعي معو، يقوؿ إذا كاف الطالب يأمل نفع الداعي كنفع المدعو 
.  لو جميعا جاز، لكن إذا كاف يطلب نفعو كحده في اعتقاد في ذاؾ المسؤكؿ، فإٌف ىذا تركو أكلى

كقوؿ السائل ىنا من دعوتهم مجابة ىذه الكلمة دعوة فبلف مجابة، أك فبلف من مجابي الدعوة، المقصود منها 
الغالب ليس المقصود منها أنو ال يدعو بدعوة إال أف يجاب، المقصود منها أكثر أموره؛ يعني إذا دعا أجيب في 
أكثر ما يدعو بو، كإالٌ كما ذكرت لك فإف األنبياء كىم من مجابي الدعوة؛ بل ىم أفضل من مجابي الدعوة من 

.  أقوامهم ريدت بعض دعواتهم كما ذكرت، فإجابة الدعاء منوطة بأسباب شرعية كقدرية كهلل جل كعبل الحكمة البالغة
قد ركل ابن جرير رحمو اهلل في تهذيب اآلثار كفي  يره أيضا أٌف حذيفة لما سئل من قبل بعضهم أف يدعو حذيفة 
لذاؾ فدعا لو، ثم سئل مرة فنفض يديو كقاؿ أنبياء نحن؟ إنكار بتكرر السؤاؿ من ىو دكف األنبياء، طلب الدعاء 

.  ممن ىو دكف األنبياء  ىذا ظاىر
فاالعتقاد في فبلف أنو مجاب الدعوة يسأؿ، أدعو لنا يا فبلف، ىذا قد يكوف من أسباب االعتقاد فيو بعد مماتو 

. فإذا سئل مرة مرتين كنحو ذلك، أما أف يجعل فبلف يقاؿ لو دائما أدعو لنا يا فبلف ىذا  ير طريقة السلف
أليس اإلقرار بتوحيد الربوبية يستلـز اإلقرار باأللوىية، فلماذا لم يؤمن المشركوف بتوحيد األلوىية؟ / 11

نعم، توحيد الربوبية يلـز منو أف يوحد المرء في اإللهية، ىذا الـز قطعي، لكن أكلئك ما التزموه، كلذلك في 
:  القرآف جعل جل كعبل من البراىين الدالة على توحيد األلوىية إقرار المشركين بتوحيد الربوبية

فىسىيػىقيوليوفى ﴾إلى قولو ﴿قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمىاًء كىاأٍلىٍرضً قاؿ جل كعبل ﴿- آية يونس التي ذكرنا-كما جاء في اآلية 
.   يعني الشرؾ،[31:يونس]﴾فػىقيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى ﴾ يعني مرتْبا على قولهم على تلك اإلجابة ﴿الَلوي فػىقيلٍ 

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن الَلوي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن كقاؿ جل كعبل في سورة الزمر ﴿
.  [38:الزمر]﴾ديكًف الَلوً 

 [61-60:النمل] ﴾أىإلىوه مىعى الَلًو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى  (60)بىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػىٍعًدليوفى كفي سورة النمل قاؿ جل كعبل ﴿
انىكيٍم ًإٍف كينتيٍم صىاًدًقينى ﴿إلى أف قاؿ  اتيوا بػيٍرىى قه مىعى الَلًو قيٍل ىى .  [64:النمل]﴾أىًإؿى ى

فدليل كجوب توحيد اهلل جل كعبل في العبادة أنو جل كعبل ىو الواحد في الربوبية كأنو ال رب معو كال رب سواه 
سبحانو كتعالى، فمن أيقن بذلك على الحقيقة فإنو يقوده إلى توحيد العبادة، لكن ما قاد أكثر العرب كإنما قاد ذاؾ 

.   أعرضوا عن تلك الحجةف، كاألكثركمن آمن بالنبي 
توحيد اإللهية متضمن بتوحيد الربوبية، كتوحيد الربوبية لمن نظر فيو كعقل مستلـز لتوحيد اإللهية، تنظر إلى 

السموات من خلقها، تنظر إلى األرض من خلقها، إلى نفسك من خلقك، إلى من حولك كذا، فليس ثم جواب إال 
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اهلل جل كعبل، دليل حتمي ضركرم، ال يستطيع عاقل أف يخرج منو فهو متجرد من الهول ال يستطيع أف يخرج منو 
.  دليل حتمي على أف اهلل جل كعبل ىو الرب سبحانو كتعالى

إذا كاف كذلك، كأف الخلق لم يخلقوا شيئا كإنما ىو جل كعبل الخالق كحده كىو الذم يملك األمر كحده فيجب 
أف تتعلق القلوب بو جل كعبل كحده دكنما سواه، كأٍف يكوف الحكم إليو جل كعبل دكف ما سواه في العقيدة كفي 

. الشريعة
. نكتفي بهذا القدر، كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد

 

 [المتن]
قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن ﴿ يشهدكف بهذا فاقرأ قولو جل كعبل فإذا أردت الدليل على أف ىؤالء قاتلهم رسوؿ اهلل 

بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي   الَسمىاًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن اٍلمىْيًت كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن ييدى
ا ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى كقولو ﴿، [31:يونس] ﴾فػىقيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى  سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل أىفىبلى (84)قيٍل ًلمىٍن اأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيهى

قيٍل مىٍن بًيىًدًه (87)سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى (86)قيٍل مىٍن رىُب الَسمىاكىاًت الَسٍبًع كىرىُب اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً (85)تىذىَكريكفى 
-84:المؤمنوف]﴾سىيػىقيوليوفى لًَلًو قيٍل فىأىنَا تيٍسحىريكفى (88)مىلىكيوتي كيْل شىٍيءو كىىيوى ييًجيري كىالى ييجىاري عىلىٍيًو ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 

. ، ك ير ذلك من اآليات[89
، كعرفت أف التوحيد كأنو لم يدخلهم في التوحيد الذم دعاىم إليو رسوؿ اهلل  فإذا تحققت أنهم مقُركف بهذا

كما كانوا يدعوف اهلل سبحانو ليبل  (االعتقاد)الذم جحدكه ىو توحيد العبادة ىو الذم يسميو المشركوف في زماننا 
. كنهارا
 [الشرح]

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل حق الحمد كأكفاه، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف 
: محمدا عبد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين، أما بعد

فأسأؿ اهلل جل كعبل لي كلكم العلم النافع كالعمل الصالح كالقلب الخاشع، كأف يستعملنا فيما يحب كيرضى، 
. كأف يقينا فتنة الدنيا كفتنة الممات، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاؾ

ىذا الكبلـ صلة لما سبق، كقوؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى في أكائل ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، قولو 
 إشارة إلى إقرارىم بما جاء في اآليات السابقة كىو اإلقرار بتوحيد الربوبية، كقد (فإذا تحققت أنهم مقُركف بهذا)

:  ذكرتي لك أٌف إقرار المشركين بالربوبية يختلفوف فيو
 فمنهم من يقر بأفراد منو كثيرة . 

 كمنهم من يقر بأكثره . 

 كمنهم من يقر بأنواع الربوبية هلل جل كعبل، كأنو كاحد في ذلك . 

فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف ليسوا جميعا فيو على مرتبة كاحدة، لكن يجمعهم أف جميع من أرسل 
إليهم اهلل جل كعبل إليهم الرسل، لم يكونوا منكرين لوجود الصانعػذ، لم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاؽ 
الذم يدبر ىذا الملكوت كيجرم األفبلؾ كيجرم ما بو صبلح العباد، لم يكن أحد ينكر ىذا، إال طائفة كما قاؿ 
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ألنهم كانوا أفرادا متفرقين، كٌل من بعثت . إال طائفة ال يصح أف تنسب إليهم مقالة: الشهرستاني في بعض كتبو قاؿ
 ليهم الرسل كانوا يقركف بأف اهلل جل كعبل ىو الذم خلق ىذا الخلق، كىو الذم خلق األفبلؾ كالسماء، كىو الذم 
خلق األرض، كىو الذم أجرل المياه، كىو الذم خلق اإلنساف كالحيواف، كىو الذم قسم األرزاؽ، كىو الذم من 

توكل عليو لم يىًخٍب، كىو الذم يجير كال يجار عليو، كىو الذم إذا فتح رحمة فبل ممسك لها، كىو الذم جل كعبل 
بيده ملكوت كل شيء يدبر األمر، يحيي كيميت، كيمرض كيصح، كيفقر كييغني، كما شاء جل كعبل، ىذا اإلقرار ال 
ييدخل المرء في دين اهلل ال يدخل المرء في التوحيد، كلهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زماف، كتحقيق ىذه 

كيف ييحكم بالشرؾ على : الشبهة التي أراد اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل أراد كشفها ىي شبهة من يقوؿ
من يقر بوجود اهلل كأنو ىو الذم يتصرؼ في الملكوت، كيقوؿ ما شاء اهلل، كيقوؿ ال حوؿ كال قوة إال باهلل كربما 

دعا كصلى كتصدؽ إلى  ير ذلك مما ذكرنا سابقا من أنواع العبادات؟ فما الذم جعل أكلئك كفارا؟ ما الذم جعلهم 
؟ ال بد من تحقيق ذلك، إذا تحققت مشركين؟ ما الذم جعلهم يشركوف؟ ما الذم جعلهم ليسوا بأتباعا لمحمد 

أنهم مقركف بأفراد الربوبية كأنهم يعظموف اهلل جل كعبل في بعض ما يستحق سبحانو كتعالى تقَرر ذلك في قلبو 
فإذا )كعرفتو معرفة يقين، فبل بد أف تعلم أف ذلك اإلقرار لم يدخلهم في توحيد اهلل جل كعبل، كلهذا قاؿ ىنا 

لم يدخلهم في التوحيد الذم دعاىم إليو - يعني بما سبق إيضاحو كأنو يعني ذلك اإلقرار -تحققت أنهم مقركف بهذا
ال بد أف تبحث كأف تعلم ما الذم جحدكه؟ ما الذم بو صاركا مشركين؟ كإذا تأملت حالهم كجدت  (رسوؿ اهلل 

.  أنهم صاركا مشركين بعبادة  ير اهلل جل كعبل
: فإذف صارت األفعاؿ قسمين

 أفعال الرب جل وعال: القسم األول. 

 أفعال العباد: والقسم الثاني. 
توحيدد بها ال يكفيي ألّن المشررين رانوا موّحدين هلل جل وعال ببفعالهي يعني رل فعل هلل  : أفعال الرب

 .يعلمون أنه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقة
ىي التي من جهتها صاركا مشركين فالواجب في التوحيد الذم دعت إليو : كالقسم الثاني من األفعاؿ أفعاؿ العباد

الرسل أف يوَحد اهلل جل جبللو بالنوعين من األفعاؿ أفعالو سبحانو كأفعاؿ العباد أيضا، كإنما صار ابتبلء الناس 
.  بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم جل كعبل بأفعالهم كليس بأفعالو سبحانو كتعالى

البد أف نعلم ما التوحيد الذم جحدكه علمنا التوحيد الذم أقركا بو كىو توحيد الربوبية، لكن ما التوحيد الذم 
توحيد العبادة ىو الذم  (كعرفت أف التوحيد الذم جحدكه  ىو توحيد العبادة)جحدكه؟ قاؿ اإلماـ رحمو اهلل ىنا 

أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا ﴿جحده المشركوف لم؟ ألنو قاؿ لهم عليو الصبلة كالسبلـ قولوا ال إلو إال اهلل فقالوا 
ا كمن المتقرر المعركؼ أف معنى اإللو في لغة العرب المعبود؛ ألف كلمة إلو مشتقة من ألو يألو إلهة ، [5:ص]﴾كىاًحدن

كألوىة، كىذا بمعنى العبادة، فاإللو ىو المعبود، كقوؿ ال إلو إال اهلل يعني ال معبود حق إال اهلل، كيدؿ على تفسير 
ًبيرو ﴿العبادة بذلك قوؿ اهلل جل كعبل  أىاَل تػىٍعبيديكا ًإاَل (1)ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَم فيْصلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خى

ال إلو )مساكية لػ( ال تعبدكا إال اهلل)، ىذه كصية اهلل جل كعبل لجميع المرسلين كلجميع الناس، [2-1:ىود]﴾الَلوى 
، فصار بالمطابقة اإللو ىو المعبود، كاإللهة ىي العبادة، ال إلو إال اهلل يعني ال معبود إال اهلل، يعني ال تعبدكا (إال اهلل
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إال اهلل المشركوف يفهموف اللغة كيفهموف معاني الكبلـ في زمن النبوة، فلما قاؿ لهم قولوا ال إلو إال اهلل؛ دعاىم إلى 
ال  إلو إال اهلل علموا أف المعنى أف يدعوا جميع اآللهة كأف ال يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك اآللهة، 

انيوا ًإذىا ًقيلى لىهيٍم الى ًإلىوى ًإاَل الَلوي يىٍستىٍكًبريكفى ﴿فقاؿ اهلل جل كعبل عنهم في سورة الصافات  كىيػىقيوليوفى أىئًَنا (35)ًإنَػهيٍم كى
ًتنىا ًلشىاًعرو مىٍجنيوفو  ، كقاؿ جل كعبل عنهم أيضا في سورة ص ، يعني النبي [36-35:الصافات]﴾لىتىارًكيوا آًلهى

.  [5:ص]﴾أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدنا﴿
أما األرباب بمعنى الربوبية الخلق كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة فهم لم يجعلوا لهم أربابا مختلفين، لكن الرب بمعنى 

ءىأىٍربىابه ميتػىفىْرقيوفى ﴿المربوب بالتبلـز ىذا يكوف بالمعنى األكؿ يعني المعبود كما ذكرنا في نحو قولو 
ره  يػٍ .  [31:التوبة]﴾اَتخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا﴿، كفي نحو قولو[39:يوسف]﴾خى

إذف المشركوف صاركا مشركين بعبادتهم  ير اهلل جل كعبل، كذكرنا لك فيما مضى أف تلك العبادة لغير اهلل كانت 
من جهة االعتقاد في األركاح الطيبة؛ األركاح الخٌيرة، اعتقدكا في المبلئكة ألف المبلئكة أركاح خٌيرة، اعتقدكا في 
األنبياء ألف األنبياء أركاح طاىرة، اعتقدكا في الصالحين لهم أركاح طيبة، فمن جهة خيرية األركاح كزكاء األركاح 

كطهرتها كقربها من اهلل جل كعبل اعتقدكا في تلك اآللهة، فصار سبب شرؾ المشركين؛ صار سبب شرؾ المشركين 
صار شرؾ المشركين االعتقاد في األركاح، ىذه الحقيقة ىي حقيقة الشرؾ باهلل - خُلوكم معي–االعتقاد في األركاح، 

جل كعبل في جميع رساالت الرسل جاءت لدحض ىذه المسألة؛ كىي بياف أٌف من جعل لؤلركاح تأثيرا، من جعل أف 
 كإنما خواص من جهة خواص اآللهة فهذا ىو الشرؾ بعينو فنوح عليو السبلـ (11)لؤلركاح خواص ليست بشرية

كىقىاليوا الى تىذىريَف آًلهىتىكيٍم كىالى تىذىريَف كىِدا كىالى سيوىاعنا كىالى يػىغيوثى إلى قـو يعتقدكف في أركاح الصالحين كقالوا ﴿ [أيرسل]
المبلئكة اعتقدكا فيها لطهرة أركاحها، اعتقد . أسماء رجاؿ صالحين: قاؿ ابن عباس [23:نوح]﴾كىيػىعيوؽى كىنىٍسرنا

.  المشركوف في الصالحين كفي بعض الرسل كاألنبياء ألجل طهرة أركاحها
إذا تقرر ىذا كصار عندؾ حقيقة كاضحة؛ ألٌف أعظم مسألة أٍف تعلم لما صار المشركوف مشركين في دعوة كل 
نبي ككل رسوؿ، علمت حقيقة الشرؾ ما ىو، فإذا علمت حقيقة الشرؾ، فأم شيء سمي بو ذلك الشرؾ فبل يغير 
الحقيقة؛ ألف األشياء تعرؼ بحقائقها كبمعانيها ال بألفاظها، المشركوف في الزمن المتأخر في القركف الماضية  ٌيركا 

 (الذم يسميو المشركوف في زماننا االعتقاد )األسماء فسموا الشرؾ في العبادة االعتقاد، كما ذكر الشيخ ىنا قاؿ 
يعتقد في الولي، ىذه كلمة تسمعها إلى اآلف بكثير من  (يسميو المشركوف في زماننا االعتقاد)يعني توحيد العبادة 

األمصار يقوؿ ىذا لو ركح فيها سر، كالركح يسمونها السر أيضا، فيعدلوف مثبل عن قدس اهلل ركحو إلى قدس اهلل 
.  سره، ما الفرؽ بين الركح كالسر؟ السر عندىم ىو الركح التي ييعتقد فيها فتغيث، فصار لها سر من األسرار

تسمية الشرؾ باالعتقاد، تسمية الشرؾ بالتوسل، تسمية االستغاثة بالتوسل، كتغيير حقائق األسماء كحقائق 
األلفاظ، ىذا ال يعني تغير حقائق األشياء كحقائق المعاني؛ ألف العبرة بالمعاني ال باأللفاظ، فالخمر لو سميت بغير 
اسمها لو سميت شرابا ركحيا بقيت خمرا محرمة، كلو سميت بأحسن األسماء كبأقرب األسماء للنفوس، لو سمي 
الربا بتسمية جائزة يعني بتسمية الئقة سمي فائدة أك سمي مكسبا أك سمي مضاربة كحقيقتو ىي حقيقة الربا يبقى 

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط الثالث(11)
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الربا، فالعبرة في الشرع بالمعنى كليست العبرة باأللفاظ، قد جاء في الحديث أف قوما يشربوف الخمر يسمونها بغير 
.  اسمها

األلفاظ ال تغير الحقائق فلما كاف المشركوف في زمن اإلماـ المصلح الشيخ محمد رحمو اهلل  يركا األسماء إلتبس 
ىذا على كثير من أىل العلم كيف يكوف ىذا ىو الشرؾ الذم بو صار أىل الجاىلية مشركين، ألجل تغير األسماء، 
إذا قلت إنهم يستغيثوف بغير اهلل قالوا ىذا توسل كالتوسل بالصالحين جائز، كما ىو مذكور في كتب الفقو، ذاؾ 
التوسل شيء كىذه االستغاثة التي أسميتوىا توسبل اشتباىا ىذه حقيقتها شيء آخر، إذا قلت إف الذبح لغير اهلل 
شرؾ األكبر من جنس تقرب المشركين ألكلئك بالقرابين لتلك األصناـ كاألكثاف بالقرابين قالوا ليس ىذا ذبحا 

للميت كإنما ىو تقرب هلل لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند اهلل كإال فإف المقصود ىو اهلل جل جبللو، فغيركا 
.  األسماء كبقيت حقيقة االعتقاد

كاالعتقاد ىو تعٌلق القلب بمن تقرب إليو  (الذم يسميو المشركوف في زماننا االعتقاد)كلهذا الشيخ سماه ىنا 
تعلق بو من جهة كشف ضٍر أك من جهة جلب نفع أك بالتوجو إليو –ذلك المتقرب، فإذا تعلق قلب المسلم بالميت 

.  صار ذلك شركا منو مخرجا لو من الملة كلو كاف مصليا صائما- بأم نوع من أنواع العبادة
فإذف حقيقة التوحيد كحقيقة الشرؾ ال بد أف تتضح كمقدمة لكشف الشبهات، بما صار المشركوف مشركين؟ من 
جهة االعتقاد في األركاح، بما صار الموحدكف كأتباع األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ صاركا موحدين كمسلمين؟ من 
جهة تعلقهم كاعتقادىم باهلل كحده دكنما سواه كنبذ التعلق بالمخلوقين كباألموات كاألكثاف كاألصناـ الذم حقيقتو 

.  التعلق باألركاح
ذكرتي لك أف المشرؾ ليس عادما العقل حيث إنو يتعلق بحجر ال معنى لو، أك يتعلق بشجر ال معنى لو، أك يتعلق 
بخشب ال معنى لو، كإنما يتعلق بهذه األشياء لما لها من الخاصية، من جهة حلوؿ األركاح فيها إما أركاح الصالحين 
أك أركاح الكواكب أك أركاح المبلئكة باعتقادات مختلفة، صاركا مشركين ألجل اعتقادىم، سواءن أكاف ذلك االعتقاد 

.  في نفسو موافقا لحقيقة األمر أـ لم يكن موافقا
مثاؿ ذلك ما يحصل اآلف عند قبر الحسين في مصر، من المعلـو عند المؤرخين أف رأس الحسين لم يحمل إلى 
مصر، كإنما حمل رأسو إلى الشاـ، كمصر لم يصلها رأس الحسين فجعل ىناؾ قبر كمدفن فمن تعلق بذلك القبر 

تعلق بالحسين، كإف كاف المدفوف ليس بالحسين أصبل، فصار مشركا كلو لم يوافق اعتقاده الحقيقة؛ ألنو تعلق قلبو 
.  بغير اهلل جل كعبل في ىذه البقعة

فإذف مدار الشرؾ كاالعتقاد في المخلوؽ أف لو بعض خصائص اإللو؛ لو أف يشفع عند اهلل جل كعبل بدكف إذنو 
كرضاه، يجعلوف لو خاصية أٌف اهلل جل كعبل ال يرٌد لو طلبا، كيجعلوف لو خاصية أنو يسمع ما ييتكلم بو كأنو يغيث من 

.  استغاث بو كأف أكثر الناس تقربا إليو ىو يكوف أقرب الناس من  يره، فيشفع لو كيعطيو طلبتو كحاجتو
إذف من المهمات في ىذا الباب قبل الدخوؿ في الكتاب ما قدـ بو الشيخ ىذه الرسالة ىذه المقدمات المهمة 
أف تعلم أكال حقيقة شرؾ المشركين، تعلم حقيقة عبادة أكلئك، كأنهم كانوا يتعبدكف، لم يكونوا خالين من التعبد كما 

بالمعركؼ، كلكن صاركا لم يكونوا موحدين  [يتفاخركف]ذكر بأكؿ الكتاب؛ أنهم كانوا يصلوف كيتصدقوف كيحجوف ك
 القرابين كالعبادات، عكصاركا مشركين من جهة أنهم اعتقدكا بغير اهلل جل جبللو كأنهم تقربوا إلى تلك اآللهة بأنوا
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كاعتقادىم في اآللهة كاف من جهة االعتقاد في األركاح، االعتقاد في أسماء تلك اآللهة كتمثيل تلك األسماء بأركاح 
. طاىرة لها عند اهلل جل كعبل المقاـ األعظم

فإذا كاف كذلك فمن أشرؾ باهلل جل كعبل بأم نوع من أكاع الشرؾ األكبر فإنو حابطه عملو كلو كاف مصليا 
ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى صائما؛ ألنو كما قاؿ جل كعبل ﴿  [65:الزمر]﴾كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كى

. كىو النبي عليو الصبلة كالسبلـ فكيف بمن دكنو
 (ىو توحيد العبادة)يعني جحده المشركوف  (عرفت أف التوحيد الذم جحدكه)قاؿ الشيخ رحمو اهلل بعد ذلك 

يعني أف ال يعبد إال اهلل، كأف ال يتوجو إال إلى اهلل، أف ال يدعا إال اهلل كأف ال يستغاث إال باهلل جل كعبل بما ال يقدر 
ىو الذم يسمو المشركوف في زماننا االعتقاد كما كانوا يدعوف اهلل سبحانو )عليو إال اهلل كسائر أنواع العبادة، قاؿ 

فهل المشركوف لم يكونوا يدعوف اهلل؟ كانوا يدعوف اهلل ككانوا يتقربوف هلل، كمع ذلك ىم مشركوف، لم؟  (ليبل كنهارا
ألنو أشركوا؛ دعوا اهلل كدعوا معو  يره، ذبحوا هلل كذبحوا مع ذلك لغيره، نذركا هلل كنذركا مع ذلك لغيره، استغاثوا 

باهلل كمع ذلك استغاثوا باألركاح المبلئكة بالجن بالصالحين األنبياء إلى  ير ذلك، فصارت ىنالك شركة؛ جعلوا هلل 
. عبادات كجعلوا أيضا تلك األركاح شيئا من أنواع العبادة

من  (ثم منهم من يدعو المبلئكة ألجل صبلحهم كقربهم من المبلئكة ليشفعوا لو)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 
كىيػىٍوـى نٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم نػىقيوؿي ﴿المشركين من يدعو المبلئكة كما قاؿ جل كعبل في سورة سبأ 

ًء ًإيَاكيٍم   ًئكىًة أىىىؤيالى ًلٍلمىبلى
، ألنهم عبدكىم، فهل كانوا يعبدكف المبلئكة في الحقيقة؟ أجابت المبلئكة بما أخبر اهلل جل [40:سبإ]﴾كىانيوا يػىٍعبيديكفى 

يعني تنزيها لك عن أف يكوف معك معبود بحق،  [41:سبإ]﴾قىاليوا سيٍبحىانىكى كعبل بو في قولو قالوا يعني المبلئكة ﴿
تنزيها لك أف نستحق العبادة تنزيها لك عن ذلك الظلم الذم كقع من الناس بإشراكهم من المبلئكة مع اهلل في 

انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى الدعاء كفي العبادة، ﴿ ، [41:سبإ]﴾قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى
فحقيقة أكلئك في اعتقادىم أنهم سألوا المبلئكة، في اعتقادىم أنهم توسلوا بالمبلئكة، في اعتقادىم أنهم استغاثوا 
بالمبلئكة، لكن حقيقة األمر أنهم استغاثوا بالجن؛ أنهم عبدكا الجن؛ ألف الجن تأتي كتتكلم عند ذلك الوثن، تتكلم 
عند القبر، تتكلم عند الصنم، فيظنوف أف الذم كٌلمهم الملك، يظنوف أف الذم خاطبهم كخاطبوه كأجابهم كسألوه 

إنما ىم المبلئكة، كفي الحقيقة إنما ىم شياطين الجن؛ ألف الجن مهمتهم أف يغوكا اإلنس ألٌف إبليس قاؿ لربنا جل 
ىٍحتىًنكىَن ذيرْيَػتىوي ًإاَل قىًليبلن كعبل ﴿ ، كقاؿ جل كعبل عنو في آية أخرل [62:اإلسراء]﴾لىًئٍن أىَخٍرتىًني ًإلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ألى

هيٍم اٍلميٍخلىًصينى ﴿ فدٌؿ على أف الذين استثنى اهلل جل كعبل من أف يقعوا في حبائل إبليس إنما ىم  (12)﴾ًإاَل ًعبىادىؾى ًمنػٍ
عباد اهلل المخلىصوف، كىم الذين أخلصوا هلل جل كعبل دينهم فخلصوا هلل سبحانو كتعالى كأخلصهم اهلل جل كعبل  

.  من الشركة في العبادة كالتوجو
ىذه مقدمات مهمة يعني لم عبدكا المبلئكة؟ ىل  (منهم من يدعوا المبلئكة ألجل صبلحهم كقربهم من اهلل)قاؿ 

رأل الناس المبلئكة؟ ما رأكا المبلئكة، ىل اعتقدكا في المبلئكة اعتقاد كىم ال يعرفوف المبلئكة؟ ال، كإنما اعتقدكا 
:  في المبلئكة ألنهم يعلموف أٌف المبلئكة

                                                 
 .83:، ص40:احلجر(12)
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 األألواا  اارة  الحة ال يعصون اهلل ما أمرامم وأنهم لم يعصوا اهلل جل وعال ما أمرام ولم يرتكبوا  : أوال
 .خطيئة

 أنهم مقربون عند اهلل جل وعال: والثاني . 

:  فإذف شرؾ المشركين بالمبلئكة كاف من جهة شبهتين
م ولللك رانن أألفع من البشرم أألفع من الممطئين  : الشبهة األولى أنهم أألواا  اارة  الحة لم تععِص

من العصاةم ف  إا أألاد العا ي أن يتقرب إلى اهلل  عفن نفسه فلاه يتقرب ببألواا  اارة إلى اهللم ببنه  
 . أنه ألجل معصيته ال يستطيع أن يصل إلى اهلل جل جاللهم الا واحد

 . ألجل قرب المالئكة من اهلل جل وعال: الثاني
فتعلق المشركوف بالمبلئكة ألجل ىاتين العلتين؛ صبلح المبلئكة كطهرة أركاحهم ثم ألجل قربهم من اهلل جل 

كعبل إذا تأملت كجدت أف ىذه الحقيقة ىي الموجودة في المشركين في كل زماف كمع تغير األحواؿ كتغير 
المتعلقات إذا سألت النصارل لم دعوا مريم؟ لم يستغيثوف بمريم عليها السبلـ؟ لم يستغيثوف بالرسل رسل المسيح؟ 
لم يتغيثوف ببطارقتهم األموات كاألحياء؟ لم يصوركف التصاكير كيجعلونها في كنائسهم؛ تصاكير الرجاؿ الصالحين أك 
مريم كعيسى؟ لم يعبد اليهود بعض البشر كيتعلقوف بأركاحهم؟ لم عبد قـو نوح تلك األركاح؟ لم عبد قـو إبراىيم 
تلك األصناـ كاألكثاف؟ كىكذا إلى زمن المشركين في الجاىلية؛ جاىلية العرب إلى زمننا ىذا، كجدت أف الشبهة 

: ىي الشبهة الشبهة ىي الشبهة في المبلئكة
.   أكال أركاح طاىرة

.  ثانيا قربها من اهلل جل كعبل
فمن أراد أٍف يجعل هلل جل كعبل شريكا في العبادة ييتوجو إليو بأم نوع من أنواع العبادة، فنقوؿ لو المبلئكة أحق، 

اَلًذينى ﴿المبلئكة أحق بأف تكوف آلهة؛ ألف المبلئكة أركاح طاىرة باالتفاؽ كىي مقربة عند اهلل جل كعبل باالتفاؽ، 
ٍولىوي ييسىْبحيوفى ًبحىٍمًد رىبًْهٍم   كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًَلًذينى آمىنيوا رىبَػنىا كىًسٍعتى كيَل شىٍيءو (13)[كىيػيٍؤًمنيوفى بًوً ]يىٍحًمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن حى

اهلل جل كعبل يخبرنا عن المبلئكة  [7: افر]﴾رىٍحمىةن كىًعٍلمنا فىاٍ ًفٍر لًَلًذينى تىابيوا كىاتَػبػىعيوا سىًبيلىكى كىًقًهٍم عىذىابى اٍلجىًحيمً 
بأنهم صالحوف ال يعصوف اهلل ما أمرىم، كأنهم مقربوف عنده، كأنهم يستغفركف للذين آمنوا، فسؤاؿ المبلئكة أكلى 
من سؤاؿ  يرىم؛ ألف طهرة أركاحهم متفق عليها كألف صبلحهم متفق عليو كألف قربهم من اهلل جل كعبل متفق عليو 
كألنهم يستغفركف عند اهلل للذين آمنوا باتفاؽ، كىذا معناه إذا كاف ذلك الشيئاف صحيحين فمعنى ذلك أف الشرؾ 

بالمبلئكة جائز، إذا كاف التعلق بأركاح الصالحين كاعتقاد أنو لقربهم من اهلل يكوف لهم بعض العبادة فمعنى ذلك أف 
ًء سؤاؿ المبلئكة كالشرؾ بالمبلئكة جائز، كاهلل جل كعبل أخبرنا في القرآف بأنو يقوؿ للمبلئكة يـو القيامة ﴿ أىىىؤيالى

انيوا يػىٍعبيديكفى  انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن ، فتقوؿ المبلئكة ﴿[40:سبإ]﴾ًإيَاكيٍم كى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى
، فمن أجاز االستغاثة باألكلياء أك بالصالحين فقل لو المبلئكة أليست المبلئكة [41:سبإ]﴾أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى 

فقل فلم ال تقوؿ بجواز . بلى ىي كذلك: أركاح طاىرة صالحة كأليست المبلئكة مقربة عند اهلل جل كعبل، فإذا قاؿ
االستغاثة بالمبلئكة؟ لم ال تقوؿ بأف المبلئكة لها األحقية بأف يطلب منها؛ ألف السبب الذم من أجلو توجو للموتى 

                                                 
. مل يذكرىا الشيخ (13)
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كالعرب كمن قبلهم من أجل قوة أذىانهم في مسائل العبادة . للصالحين كالرسل كاألنبياء متحقق في المبلئكة
كحرصهم عليها جعلوا المسألة كاحدة بدكف تفريق؛ عبدكا المبلئكة كعبدكا الصالحين كعبدكا األنبياء؛ ألف القدر 

المشترؾ بين ىؤالء موجود كىو أنهم صالحوف كأركاح طاىرة كمقربوف عند اهلل جل جبللو، لكن المشركوف من ىذه 
.  األمة لم يعبدكا المبلئكة كإنما عبدكا من زعموىم صالحين أك من ىم صالحوف في نفس األمر

:  كبهذا نعلم أٌف حقيقة شرؾ المشركين في كل زماف إنما ىو راجع إلى ىاتين الشبهتين
 شبهة صبلح المستغاث بو صبلح المعبود . 

 كالشبهة الثانية قربو من اهلل جل جبللو . 

ىذه الغاية، ذاؾ سبب لم تؤلو المبلئكة؟ للسببين اللذين  (ألجل صبلحهم كقربهم من اهلل ليشفعوا لو)قاؿ ىنا 
ذكرنا، ما الغاية من سؤاؿ المبلئكة؟ ما الغاية من عبادة المبلئكة؟  ايتها أف يشفع الملك عند اهلل للسائل، نفهم من 

ذلك أف سؤاؿ أكلئك للمبلئكة لم يكن عن اعتقاد بأٌف الملك يعطيو مباشرة كأنو يستقل في اإلعطاء كيستقل 
باإلمضاء كإنما ىو اعتقاد في الملك بأنو ألجل صبلحو كقربو يملك أف يشفع عند اهلل، كألجل قربو كجاىو ال يرد 

. اهلل جل كعبل طلبو
ليس من شرط الشرؾ أف يكوف السائل لتلك األركاح كلؤلموات كللمبلئكة أٍف يعتقد : إذا تقرر ذلك، فبو تعلم أفَ 

ال يسألوف - يعني عباد القبور كعباد األكثاف-أنها تنفع السائل استقبلال، كما زعم أكثر مشركي ىذا العصر أنهم 
إذا كاف ىذا . نسألكم لما لهم من المقاـ عند اهلل حتى يشفعوا لنا: الموتى باعتقاد أنهم ينفعوف استقبلال كإنما يقولوف

األمر كاقعا من أىل العصر كمن عصر الشيخ كمن قركف، فالمبلئكة أشركت العرب بها كأشرؾ المشركوف بالمبلئكة 
انيوا يػىٍعبيديكفى ألجل الشفاعة فقط، كمع ذلك قاؿ اهلل جل كعبل ﴿ ًء ًإيَاكيٍم كى ، فالغاية كإف كانت ربما [40:سبإ]﴾أىىىؤيالى

تكوف ييعذر بها المرء لكن الوسيلة كانت بالشرؾ، فالطمع في رضا اهلل جل كعبل ىذه  اية طيبة، ككل العباد يطمعوف 
في رضا اهلل جل كعبل، لكن ال بد أف يكوف طلب رضا اهلل جل كعبل بوسيلة مشركعة، كعبادة المبلئكة كعبادة 

الصالحين ال يحصل بها رضا اهلل جل كعبل كلو كاف الذم عبد قاؿ ما عبدتهم إال ألجل أف يعفو اهلل عني، كإال فاهلل 
جل كعبل ىو الذم يعفو ىؤالء كسائط، يقوؿ ىذا ىو الذم من أجلو حيًكم على أىل اإلشراؾ بالشرؾ، كما قاؿ جل 

، [3:الزمر]﴾كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿في أكؿ سورة الزمر  ﴾كىاَلًذينى اَتخىذيكا﴿كعبل 
فإذف  اية أف يقرب المسؤكؿي السائلى إلى اهلل زلفى، ليست  اية المشرؾ في الزمن األكؿ أٍف يعبد المسؤكؿ لقصد 
أف يعبده، ىذا  ير موجود؛ يعبد الصنم لغاية أف يعبد الصنم لذاتو أك يعبد الملك لغاية أف يعبد الملك في ذاتو؟ ال، 

كإنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليو الملك كيرفع حاجتو إلى اهلل، يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليو 
 . الميت بركحو، ككلما تقرب أكثر ازدلف منو كقرب منو فيرفع حاجتو إلى اهلل جل كعبل

فإذف  اية المشركين في عبادتهم  ير اهلل جل كعبل أف يًصليوا إلى اهلل جل جبللو، كىذه ىي الغاية الموجودة في 
ما نعبد ىذه ما نتوجو ىذه التوجهات بأننا نعتقد في ىذه األموات أكفي األركاح أنها تملك : أىل ىذا الزماف يقولوف

يقوؿ . األشياء استقبلال حاشا ككبل، كإنما ألجل أف تتوسط عند اهلل جل كعبل فهي أركاح طاىرة كىم مقربوف عند اهلل
ىذا ىو عين شرؾ األكلين، ىو عين اإلشراؾ الذم كقع في كل أمة بعث إليو رسوؿ ينهاىم عن الشرؾ كيأمرىم 

.  بعبادة اهلل كحده ال شريك لو
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مهّم أف تفهم الحقائق ألف تغير الصور كتلبيس األمور كتسمية األشياء بغير اسمها ىذا ال يغير الحقائق في الشرع 
. كما جاء التلبيس إال من جهة األلفاظ أٍف تسمى األشياء بغير اسمها

أىفػىرىأىيٍػتيٍم البَلتى ﴿قاؿ جل كعبل  (أك يدعو رجبل صالحا مثل البلتٌ )قاؿ بعد ذلك في صورة ثانية مثل آخر، قاؿ 
كما قاؿ ابن –﴾ كالبلَت رجل  أىفػىرىأىيٍػتيٍم البَلَت كىاٍلعيَزل كفي قراءة ﴿.[20-19:النجم]﴾كىمىنىاةى الثَالًثىةى اأٍليٍخرىل(19)كىاٍلعيَزل
كاف يلُت السويقى، رجل صالح كاف يلت السويق كييطعمو الحاج ككاف يجلس كيفرؽ ذلك عند صخرة، فلما - عباس

مات جعلوا قبره عند ذلك المكاف، كصركا يتناكبوف عليو لصبلحو، كيستغيثوف بو كيسألونو ألجل أنو أمضى حياتو في 
صبلح كفي نفع للناس، فاعتقدكا فيو، فهذا البلٌت أشرؾ بو العرب ألجل أف ركحو طاىرة كأف أعمالو في الدنيا 

صالحة فقالوا ىو إذف مقٌرب عند اهلل جل كعبل، فإذا كاف كذلك فلنتقرب إليو بالقرابين بالذبح كالنذر، فلنستغث بو، 
فلندعو ليرفع الحاجات إلى اهلل جل كعبل، كىذا ىو عين الشرؾ المشركين اآللهة المختلفة، بالموتى، باألنبياء، 
بالحسين، كبزينب، كبالبدكم كبالعيدركس كبعبد القادر كأنواع الموتى من األنبياء كالصالحين ألجل ىذه الشبهة؛ 

. الصبلح كالقرب من اهلل جل كعبل
: مثل الشيخ رحمو اهلل بثبلثة أمثلة (أك نبيا مثل عيسى)قاؿ 

 . المالئكة: األول
 .ألجل  الل الالتّ : الثاني
 .باألنبياء عيسى: الثالث

.   كعيسى اتخذ إلها يسأؿ كيطلب منو كيستغاث بو كتنزؿ الحاجات بو
:  النصارل مختلفوف في عيسى

 إما أنو يرفع الحاجات إلى اهلل جل كعبل كال يرد اهلل جل كعبل طلبو، كما ىو اعتقاد طائفة من النصارل . 

  أك ألنو تىشىُخص لئللو، أك كما يقولوف أحد األقانيم الثبلثة يعني صفة كصورة من صور اإللو في بعض أحوالو
حيث إتحد كما يقولوف البلىوت في الناسوت في ىذه الصورة، فصورة حلوؿ اإللو في البشر متمثلة في عيسى 

 .عند طائفة من النصارل

 فالنصارل يستغيثوف كيسألوف عيسى إما على أنو بعض اإللو أك على أنو مقرب عند اهلل الواحد كيسأؿ ألجل 
.  قرب مقامو عند اهلل
: ىذه ثبلثة أمثلة

استغاثة أك تأليو المبلئكة بسؤالهم كدعائهم كاالستغاثة بهم كإنزاؿ الحاجات بهم كالتعلق بهم كرفع ما يريده العباد 
. عن طريقهم يعني أف يكونوا كسطاء

.  الثاني في الصالحين الرجاؿ الصالحين مثل البلتٌ 
.  كبعيسى

فهذه األمثلة الثبلثة، إذا تأملتها كتدبرت كفهمت لما أشرؾ من توجو إلى المبلئكة؟ كبما ككيف أشرؾ من توجو 
إلى الرجل الصالح البلت؟ كبما أشرؾ من توجو إلى عيسى؟ علمت حقيقة الشرؾ، كلم يلٌبس عليك أك يقوؿ قائل 

ىذا الذم يمارىس اليـو ليس بشرؾ كإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة تشديد من المتشددين أك من الشيخ 
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محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كدعوتو كمن اتبعو على ذلك؛ ألف حقائق األشياء ىي التي تفصح لك عن 
. [الغركر]

دليلو قوؿ اهلل جل كعبل في سورة المائدة في  (أك نبيا مثل عيسى)، طبعا قولو (كعرفت)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 
ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا﴿آخرىا  ٍيًن ًمٍن ديكًف الَلًو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا ءى ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى  كى أىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني كىأيْميى ًإلىهى

يىا  مع قوؿ عيسى عليو السبلـ ﴿,(14)...[116:المائدة]﴾يىكيوفي ًلي أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ًلي ًبحىٍق ًإٍف كينتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي 
َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن (15)[اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيمٍ ]بىًني ًإٍسرىائًيلى  َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى  ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى

. [72:المائدة]﴾أىنصىارو 
ًلمى قاتل النبي عليو الصبلة كالسبلـ قري   ( قاتلهم على ىذا الشرؾكعرفت أف رسوؿ اهلل )قاؿ بعد ذلك 

كالعرب؟ ألنهم كانوا مشركين، بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا بعبادة  ير اهلل، ىل كانوا يعبدكف  ير اهلل لقصد 
مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو ﴿ذلك الغير أـ ألجل الوساطة كالتوسل؟ ألجل الوساطة كالتوسل بنص القرآف؛ 

، لم يكونوا يتوجوه إلى اهلل أك الرجل الصالح أك األنبياء بقصد أف يتوجهوا إليهم استقبلال إنما كاف [3:الزمر]﴾زيٍلفىى
من أجل التقرب هلل جل كعبل فكل يريد التقرب إلى اهلل كىذا التقرب يكوف عن طريق كاسطة كألجل ىذه الواسطة 

 كعرفت أف رسوؿ اهلل )صاركا مشركين لما توجهوا إلى الموتى كإلى الغائبين كإلى المبلئكة بأنواع العبادات، قاؿ 
قاتلهم استحل دماءىم كأموالهم كجعل من يقاتل أكلئك شهيدا إف مات في قتالهم كجعلو  (قاتلهم على ىذا الشرؾ

موحدا كأكلئك جعلهم مشركين كمن قيتل من أكلئك شهد عليو بالنار كمن قتل من المسلمين شهد لو بالجنة إف كاف 
قتالو هلل كىكذا، لم قوتلوا كلم استحلت أموالهم كدماؤىم؟ ألجل أنهم مشركوف ذلك الشرؾ، كلهذا الشيخ اإلماـ 

عرضت ما عندم من التوحيد على علماء األمصار فوافقني ك”محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل قاؿ في رسالة لو 
 كىاتاف المسألتاف ترتيب حتمي لما “طائفة كاألكثركف كافقوني على التوحيد لكن عىظيم عليهم التكفير كالقتاؿ

قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركوف فبل بد أف تترتب أحكاـ المشركين، ال بد أف يقاتلوا مع القدرة على ذلك، ال بد 
أف يقاتلوا إذا قوتلوا البد أف يكوف ىناؾ تميز، ىؤالء موحدكف كىؤالء مشركوف، كال بد أف يكوف ىناؾ نشر للتوحيد 

كدحض للشرؾ كإقرار لما يحب اهلل جل كعبل كيرضى من اإلخبلص كعبادتو كحده ال شريك لو في القتاؿ، قاؿ 
 ألف التخلص من تأثير الناس في حقائق األشياء يحتاج إلى علم راسخ كإلى تجرد من “خالفوني في القتاؿ كالتكفير”
.  الناس كشبهاتهم [.....]

الشيخ رحمو اهلل في ىذه الرسالة يريد منها أف يكشف الشبهات كيبين أف التوحيد ىو حق اهلل جل كعبل، كأف ما 
يمارس الناس في ىذه األزمنة بما يسمونو االعتقاد كالتعلق باألركاح كنحو ذلك كاالعتقاد في الميت، كيسمونو 
السيد أف ىذا عين الشرؾ، يترتب على ذلك األحكاـ بقية األحكاـ من التكفير أكال، ثم قتالهم على أنهم كفار 

.  كمشركوف
كشرح اهلل جل كعبل صدر الشيخ كصدر أئمة الدعوة في أكؿ ىذا الزماف حتى انتشرت دعوة التوحيد كهلل الحمد 
بهذه الدعوة المباركة كبتأليف من نصرىا كأيدىا بالسيف كالسناف كىو اإلماـ المجاىد محمد بن سعود رحمو اهلل 

                                                 
. الظاىر يوجد قطع يف الشريط(14)
. مل يذكرىا الشيخ (15)
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تعالى ككذلك أبناؤه من بعده، كبقيت ىذه الدعوة في الناس إلى اليـو لتساند السناف مع القرآف في ذلك، كىذا البد 
منو ال يمكن أف تنتشر إال بقوة تحميو، شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل دعوتو كعلمو كاف كاسعا كنشر التوحيد 
كدعا إلى ذلك كصنف المصنفات، لكن لم يكن لو سيف يحميو فسجن كلم يتمكن من نشر التوحيد في الناس، 
لكن اإلماـ المصلح محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل أيده اهلل جل كعبل باألئمة بآؿ سعود المبارؾ، كنشركا ىذه 

.  الدعوة في الناس كبقيت إلى ىذا الزماف
الناس الذين اعترضوا على ىذه الدعوة قالوا ىذه الدعوة قاتلت الناس، تجد في كتب تواريخ نجد يقولوف قاتل 

المسلموف المشركين، كيستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين ككيف يسمى اآلخركف مشركين، نقوؿ ىذه 
ؿي حتمية؛ ألف توحيد اهلل ليس فيو مجاملة إنما ىو حق كباطل ﴿ ، فبل بد [32:يونس]﴾فىمىاذىا بػىٍعدى اٍلحىْق ًإاَل الَضبلى

من ترتب األحكاـ ترتب أحكاـ التوحيد كالشرؾ في األرض، فإذا كجد الشرؾ ال بد أف توجد المناطة بذلك، كىو 
.  أف يوصف أكلئك بأنهم مشركوف كأنهم كفار، كالبد من قتالهم مع القدرة حتى يكوف الدين كلو هلل جل كعبل

 قاتلهم على ىذا الشرؾ كدعاىم إلى إخبلص العبادة هلل كحده كعرفت أف رسوؿ اهلل )قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 
قاتلهم على ىذا الشرؾ كدعاىم إلى إخبلص )، ([18:الجن]﴾كىأىَف اٍلمىسىاًجدى ًلَلًو فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا﴿كما قاؿ تعالى 
يعني إلى التوحيد إلى أف ال يعبد إال اهلل أال يتوجهوا في شيء من أنواع العبادة إال هلل جل كعبل  (العبادة هلل كحده

.  كحده
كىذه الرسالة موضوعة لبياف حقيقة التوحيد ككشف كل شبهة أدلى بها خصـو الدعوة في مسائل التوحيد كبياف أٌف 
ىذا األمر حق ال لبس فيو، كمن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا األمر أعظم انشراح، كصار في قلبو 

.  من تعظيم اهلل جل كعبل كتعظيم دعوة التوحيد ما بو يستطيع أف يرد على المبطل في ىذا األمر
كلهذا يذكر أف أحد العاٌمة من أتباع الدعوة، قاؿ لو بعض المشككين أنتم متعصبوف للشيخ محمد بن عبد 

الوىاب تعصب ألنو من نجد كأعلم ككذا فتتعصبوف لو، فقاؿ ىذا العامي لذلك المدلي بهذا الكبلـ، قاؿ لو خرج 
الشيخ محمد بن عبد الوىاب من قبره، كقاؿ ما دعوتكم إليو كما ذكرتو لكم  ير صحيح، ما قبلنا كبلمو كاستمررنا 
على التوحيد، ألنهم ما أخذكا بو تقليدا كإنما أخذكا بو عن حجة بينة كاضحة، فلو أتى آتو كقاؿ ىذا  ير صحيح، 

مثبل ضل ضاؿ كاف من الموحدين كاف من أتباع السلف كاف من السلفيين ثم بعد ذلك انقلب إلى شيء آخر، 
انقلب إلى طائفة المشركين أك المبتدعة فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ ال، لم؟ ألنو عرؼ الحق بدليلو، 
عرؼ الحق بنص من الكتاب كالسنة كفعل سلف األمة، كالعلماء في ىذه األمة ليسوا كعلماء النصارل، ييقبل ما 

يقولوف ىكذا مطلقا، بل ىم أدكات لفهم نصوص الكتاب كالسنة، ليسوا مستقلين، ما يقاؿ يطاع فيو دكف نظر إف 
قاؿ الشيء كبٌين الحق قبلت منو األمة، كاألمة ال تقر أحدا على ضبللة فإذا ضل ضاؿ بينت األمة ضبللو كهلل 
. الحمد؛ ألنو ال تزاؿ طائفة من األمة على الحق ظاىرين ال يضرىم من خذلهم كال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل

. ىذه المقدمات من المهم أف تراجعها مرة تلول األخرل؛ ألف فيها بياف ما في ىذه الرسالة
.  أسأؿ اهلل جل كعبل لي كلكم االنتفاع بما سمعنا كاالنتفاع بما سيأتي بيانو إف شاء اهلل تعالى

ىذا الدرس بمناسبة االختبارات يكوف آخر درس، كنعود إف شاء اهلل بعد رمضاف؛ يعني مع أكؿ أسبوع من الدراسة 
. حتى يتمكن اإلخوة الطبلب من الحضور للدرس
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. نأخذ ثبلثة أسئلة فقط: [األسئلة]
ما رأيك في كتاب األصناـ للكلبي؟ / 1

الكلبي متهم في حديثو، كلكن من جهة األخبار كالتاريخ كاألشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك ألنو أخبارم أك 
إخبارم نٌسابة معركؼ من العلماء المعركفين في التاريخ من حيث األخبار كالنسب، كما ذكره في كتاب األصناـ مما 

. كاف عند العرب أكثره صحيح؛ يعني العلماء تتابعوا على النقل عنو
يقوؿ أليس شرؾ ىذا العصر أعظم من شرؾ المشركين األكلين؛ ألنهم يعتقدكف فيها أنها تنفع كتضر بذاتها؟ / 2

الشك طائفة من أىل ىذا العصر زادكا على المشركين مشركي الجاىلية بأشياء، كما ذكر ذلك الشيخ محمد 
رحمو اهلل في القواعد األربع في آخرىا القاعدة الرابعة أف مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين األكلين ألف 
فىًإذىا ﴿األكلين يشركوف باهلل جل كعبل في الرخاء أما في الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى كحده كما قاؿ تعالى 

 كقاؿ جل كعبل , [65:العنكبوت]﴾رىًكبيوا ًفي اٍلفيٍلًك دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر ًإذىا ىيٍم ييٍشرًكيوفى 
ًإذىا  ىًشيػىهيٍم مىٍوجه كىالظُلىًل دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى ]﴿ هيٍم ميٍقتىًصده (16)[كى  , [32.لقماف]﴾ فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر فىًمنػٍ

كىجىرىٍينى ًبًهٍم ًبرًيحو ، قاؿ جل كعبل في سورة يونس ﴿[22:يونس]﴾ًفي اٍلفيٍلكً  (17)حىَتى ًإذىا كيٍنتيمٍ كقاؿ جل كعبل ﴿
ًذًه لىنىكيونىَن ًمٍن ﴾ إلى أف قاؿ ﴿طىْيبىةو كىفىرًحيوا ًبهىا جىاءىتٍػهىا رًيحه عىاًصفه  ٍيتػىنىا ًمٍن ىى دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى لىًئٍن أىٍنجى

غيوفى ًفي اأٍلىٍرًض بًغىٍيًر اٍلحىقْ (22)الَشاًكرًينى  كشرؾ المشركين األكلين  [23-22:يونس]﴾فػىلىَما أىٍنجىاىيٍم ًإذىا ىيٍم يػىبػٍ
يشركوف في الرخاء أما في الضراء فيتجو إلى اهلل كحده، كأما أىل ىذا الزماف فإنهم يشركوف بغير اهلل في السراء 

. كالضراء
. ما حكم الصبلة في مكاف فيو صورة أك تمثاؿ/ 3

إذا كانت الصورة أك التمثاؿ في  ير جهة المصلي؛ يعني في  ير القبلة فالصبلة صحيحة، لكن بالجملة الصبلة 
في مكاف فيو صورة ال تجوز، صورة أك تمثاؿ؛ يعني صورة معلقة أك تمثاؿ منصوب أك نحو ذلك في نفس المكاف ال 

تجوز، لكن إذا لم يكن في جهة المصلي أك في بقعتو يعني في مكاف سجوده كصبلتو فإف الصبلة صحيحة؛ ألف 
النهي ما توجو إلى البقع، قد علمت أف النهي يقتضي الفساد إذا كاف راجعا إلى شرط من شركط الصبلة، كالبقع من 
الشركط كلكن المقصود البقعة التي يصلي فيها ال ما حولها، كالصحابة رضواف اهلل عليهم صلوا في الكنائس فيها 

. صور؛ ألنهم توجهوا إلى القبلة في مكاف ليس فيو صورة يعني في قبلتهم لما صلوا
. نكتفي بهذا القدر

َنةى كىمىٍأكىاهي نعم آية سورة المائدة ﴿ َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى
. [72:المائدة]﴾الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن أىنصىارو 

 بارؾ اهلل فيكم أستودعكم اهلل، يـو الثبلثاء ما فيو درس إف شاء اهلل يـو الخميس في الصباح إف شاء اهلل، كفقكم 
 (18)اهلل

                                                 

 .اآلية... ولعلها اليت يف سورة لقمان اليت فيها وإذا غشيهم موج كالظلّل دعوا ا خملصني... الشيخ قال وإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا(16)
. الشيخ قال ركبوا(17)
.  انتهى الشريط الثالث(18)
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 [المتن]
 قاتلهم ليكوف الدعاء كلو هلل كالنذر كلو هلل كالذبح كلو هلل كاالستغاثة كلها باهلل كجميع كتحققت أف رسوؿ اهلل 

عرفت أف إقرارىم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في اإلسبلـ، كأف قصدىم المبلئكة أك األنبياء ، أنواع العبادات كلها هلل
عرفت حينئذ التوحيد الذم  أك األكلياء يريدكف شفاعتهم كالتقرب إلى اهلل بذلك ىو الذم أحل دماءىم كأموالهم

. دعت إليو الرسل كأبى عن اإلقرار بو المشركوف
 [الشرح]

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الذم بعث رسولو بالهدل كدين الحق ليظهره على الدين كلو ككفى باهلل 
:  تسليما مزيدا، أما بعدشهيدا، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف محمدا عبده كرسولو 

. فأسأؿ اهلل جل كعبل لي كلكم العلم النافع كالعمل الصالح الخاتمة الحسنة
كىو كتاب كشف الشبهات إلماـ ىذه الدعوة اإلماـ المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد -ىذا الكتاب 

معقود لبياف الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على اإلماـ فيما - الوىاب رحمو اهلل تعالى كأجزؿ لو المثوبة
أكردكه، كقد بينت لكم فيما سلف أف تلك االحتجاجات كذلك العلم الذم عند المشركين احتجاجات باطلة كعلم 

كىاَلًذينى ييحىاُجوفى ًفي الَلًو ًمٍن  ير نافع؛ ألف اهلل جل كعبل بٌين أف مجادلة أكلئك إنما ىي عليهم كما قاؿ حل كعبل ﴿
، فلو سموىا حججا كلو سموا ىا عندىم أدلة [16:الشورل]﴾بػىٍعًد مىا اٍستيًجيبى لىوي حيَجتػيهيٍم دىاًحضىةه ًعٍندى رىبًْهمٍ 

كبراىين، فإنها حجج داحضة كأدلة راجعة باإلبصار على مقالهم، كبراىين ال تستقيم لهم إال بما عندىم من الفساد 
في التصور أك الفساد في التعلق بغير اهلل جل كعبل، كذلك ذكرنا أف من أعظم السبل التي يدين لك بها دين 

، فإف حاؿ أىل الجاىلية المرسلين عليهم صلوات اهلل كسبلمو أٍف تعلم حاؿ أىل الجاىلية قبل بعثة الرسوؿ 
معركؼ بٌين، كطريق معرفتو ما جاء في القرآف من كصف مقالهم ككصف فعالهم ككصف اعتقاداتهم ككصف 

أحوالهم، فهذا فيو تقرير للحاؿ التي كانوا عليها، كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليو من األحواؿ كاالعتقادات 
الباطلة معرفة أشعار العرب؛ ألف فيها ما كانوا عليو، كمن سبل ذلك معرفة قصص العرب كالتاريخ الذم نقلو 

.  المؤرخوف عنهم
كمن األمر المقرر الواضح في الكتاب كالسنة عن حاؿ المشركين من أىل الجاىلية كمما بينو المؤرخوف بما ىو 

 كانوا يعبدكف اهلل جل جبللو ككانوا يصلوف ككانوا يتصدقوف ككانوا كاضح أٌف أكلئك الذين بعث إليهم الرسوؿ 
يحجوف البيت كيعتمركف ككانوا يتنزىوف من بعض النجاسات ككانوا يغتسلوف من الجنابة كما سبق أف ذكرت لكم 

كآخر الرسل )أدلة ىذه الجملة مفصلة في أكؿ الشرح عند قوؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب في أكؿ الرسالة 
 كىو الذم كسر صور ىؤالء الصالحين أرسلو اهلل إلى قـو يتعبدكف كيحجوف كيتصدقوف كيذكركف اهلل كثيرا محمد 

.  (كلكنهم يجعلوف بعض المخلوقات كسائط بينهم كبين اهلل، يقولوف نريد منهم التقرب إلى اهلل
ذىًلكى بًأىَف الَلوى ىيوى ﴿إذف فمدار الصواب في العبادة أٍف ال يعبد إال اهلل الملك الحق المبين، كأٌف دعوة  يره باطلة 

ًبيري   كإقرار المشركين بأف لهم ربا خالقا ،[:الحج]﴾اٍلحىُق كىأىَف مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ىيوى اٍلبىاًطلي كىأىَف الَلوى ىيوى اٍلعىًلُي اٍلكى
رازقا كيقولوف ما شاء اهلل كيقولوف ال حوؿ كال قوة إال باهلل كما شاكل ذلك الكبلـ، كيدعوف كيتصدقوف كيحجوف 
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كيعتمركف، لم يجعلهم ذلك مسلمين بل كانوا مشركين؛ ألنهم لم يوحدكا اهلل جل كعبل في العبادة، كىو الذم نقوؿ 
إف معناه لم يفردكا اهلل بأفعالهم التي يتقربوف بها يرجوف الثواب كيخافوف بها العقاب، كإنما توجهوا بها إلى آلهتهم 
المختلفة، كلما جاءىم محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ كبٌين لهم الدين، كبٌين لهم توحيد اإللهية لم ينكركا 
أحقية اهلل جل كعبل بالعبادة، كلكن أنكركا إبطاؿ استحقاؽ تلك اآللهة بشيء من العبادة، كما قاؿ جل كعبل عنهم 

انيوا ًإذىا ًقيلى لىهيٍم الى ًإلىوى ًإاَل الَلوي يىٍستىٍكًبريكفى في سورة الصافات ﴿ ًتنىا ًلشىاًعرو (35)ًإنَػهيٍم كى كىيػىقيوليوفى أىئًَنا لىتىارًكيوا آًلهى
أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا ﴿، كقاؿ جل كعبل في سورة ص [37:الصافات]﴾بىٍل جىاءى بًاٍلحىْق كىصىَدؽى اٍلميٍرسىًلينى (36)مىٍجنيوفو 

ا لىشىٍيءه عيجىابه  ا ًإَف ىىذى . [5:ص]﴾كىاًحدن
إذف ىذه القاعدة ىي أعظم ما يكوف بو تكوف المقدمة لرٌد أم شبهة يحتج بها المشركوف كيحتج بها علماء 

المشركين في التعلق بغير اهلل جل كعبل بأم نوع من التعلقات، فإنهم استعظموا أف الذين يعبدكف الموتى كيعمركف 
: المشاىد بالذبح كالنذر لؤلموات كما أشبو ذلك، يستبعدكف بل يتعاظموف أف يكوف أكلئك مشركين، كإذا قلت لهم
لم؟ قالوا ألنهم يذكركف اهلل كيصلوف كىم إنما أرادكا بذلك اهلل جل كعبل، اتخذكا ىؤالء كاسطة فقط، كلم يريدكا 

. االستقبللية، كإال فإنهم يعلموف أف الرازؽ على الحقيقة ىو اهلل، كلكن ىؤالء األموات كاسطة
فهذه المقدمة من الشيخ رحمو اهلل كما ذكرتي لك من بيانها تيبين لك أف ىذه الحجة من المشركين ىي الحجة 
التي سلفت، فهي احتجاج قـو نوح على نوح، كىي احتجاج أقواـ المرسلين على المرسلين، كىي احتجاج قري  

كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو ﴿، كما قاؿ سبحانو كتعالى العرب على محمد 
، إذا عرفتى أنهم أرادكا الواسطة، عرفتى أنهم كانوا ميقرين بتوحيد الربوبية، ميقرين بأنو ال خالق إال اهلل، [3:الزمر]﴾زيٍلفىى

ال رازؽ إال اهلل كال يحيي كال يميت إال اهلل جل جبللو، كأنهم كانوا يذكركف اهلل كيتعبدكف كيصلوف الصبلة على 
حسبها كيحجوف كيعظموف البيت، كربما كاف من بعضهم إخبات كإنابة، لكن لما لم يكونوا مفردين اهلل جل كعبل 

.  بالعبادة قاتلهم محمد 
إذف فالعبرة في تحقيق كلمة التوحيد ال إال اهلل، كمشركوا العرب يعلموف معنى ىذه الكلمة، كلهذا لما قاؿ النبي 

قولوا ال إلو إال اهلل: قاؿ. نقوؿ كربك عشر كلمات:  لهم قولوا كلمة، كلمة كاحدة قولوا كلمة كاحدة، فقالوا .
فأبوا؛ ألنهم يعلموف أف ىذه الكلمة إذا قالوىا كشهدكا بها أٌف فيها إبطاؿ كل التعلقات باآللهة؛ ألنو معنى ال إلو إال 

كمعنى ذلك أٌف كل من عىبد  ير اهلل جل كعبل فإنما عيبد بغير الحق عبد بالبغي . ال معبود حق إال اهلل جل جبللو: اهلل
.  بالظلم بالعدكاف من الناس على حق اهلل جل جبللو

 قاتلهم كتحققت أف رسوؿ اهلل )لهذا لما ذكر الشيخ ىذه المقدمات قاؿ في ىذا المقطع الذم كقفنا عنده 
ىذا من  (ليكوف الدعاء كلو هلل، كالنذر كلو هلل، كالذبح كلو هلل، كاالستغاثة كلها باهلل، كجميع أنواع العبادات كلها هلل

جهة التمثيل مثل بالنذر كالذبح كاالستغاثة؛ ألف الشرؾ باهلل جل كعبل في ىذه األشياء كاف أكثر شيوعا في زمن إماـ 
الدعوة رحمو اهلل تعالى، كإال فإف أصناؼ شرؾ المشركين كصرفهم العبادة لغير اهلل جل كعبل كثيرة، كيجمعها قولو 

ىذا  (كجميع أنواع العبادات كلها هلل، كعرفت أف إقرارىم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في اإلسبلـ)في آخر الكبلـ 
احتجاجهم أننا موحدكف هلل، ال نقوؿ إف ثم رازؽ إال اهلل كليس ثم محيي إال اهلل، نحن مؤمنوف باهلل بأنو يرزؽ كيخلق 
كيعطي كأنو يجيب دعوة المضطر كأنو كأنو، لكنهم لم يبطلوا الوسائط، لم يبطلوا قصد  ير اهلل جل كعبل بالعبادة، 
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، قاؿ السلف في تفسيرىا لهذه [106:يوسف]﴾كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالَلًو ًإاَل كىىيٍم ميٍشرًكيوفى ﴿كلهذا قاؿ سبحانو كتعالى 
يعني كما يؤمن أكثرىم باهلل بأنو ىو المتفرد بالخلق  (كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالَلوً )اآلية في آخر سورة يوسف معنى قولو 

كالَرزؽ كاإلحياء كاإلماتة إال كىم مشركوف بو في العبادة، فقد جمعوا إيمانا كشركا، فبل تتصور أٌف المشرؾ الذم 
ييحكم عليو بأنو مشرؾ أنو ًخٍلوي الوثاؽ كخلو القلب من اإليماف باهلل أصبل، ىذا ال يتصور، كإال لكاف المشرؾ ىو 
الذم يجحد كل أنواع اإليماف يعني الذم يجحد الربوبية كيجحد كجود اهلل جل كعبل، كىذا ليس ىو الذم احتج 

القرآفي على أصحابو، بل القرآف فيو إقامة الحجج على أف اهلل جل كعبل كاحد كأنٌو ىو المستحق للعبادة كحده دكف 
ره أىَما ييٍشرًكيوفى ﴿ما سواه،  يػٍ ـه عىلىى ًعبىاًدًه اَلًذينى اٍصطىفىى آلَلوي خى  إلى آخر اآليات في [59:النمل]﴾قيٍل اٍلحىٍمدي لًَلًو كىسىبلى

أىإلىوه مىعى الَلًو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى ﴿، [60:النمل]﴾أىًإلىوه مىعى الَلًو بىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػىٍعًدليوفى  ﴿سورة النمل، كفي كل آية
.  إلى آخر ذلك[61:النمل]﴾يػىٍعلىميوفى 

كأَف قصدىم المبلئكة أك األنبياء أك )فإذف نسأؿ كنقوؿ بما صار أكلئك مشركين؟ قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 
يعني أٌف سبب كفر المشركين  (األكلياء يريدكف شفاعتهم كالتقرب إلى اهلل بذلك ىو الذم أحل دماءىم كأموالهم

كسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركوف حَلت دماؤىم كحلت أموالهم ىذه األشياء، قصد  ير اهلل جل كعبل، 
. قصد المبلئكة قصد األنبياء قصد األكلياء

أما قصد المبلئكة فإنهم كانوا يقصدكف المبلئكة بطلب الحاجات، كما قاؿ جل كعبل في آخر سورة سبأ عنهم 
انيوا يػىٍعبيديكفى ﴿ ًء ًإيَاكيٍم كى ًئكىًة أىىىؤيالى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل  (40)كىيػىٍوـى نىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم نػىقيوؿي لًٍلمىبلى

انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى  فكانت المبلئكة تيعبد، لكن في الحقيقة الذم عبد ىو؛  [41-40:سبإ]﴾كى
. الذم عبد ىم الجن ألنهم طلبوا من المبلئكة كالذم أجابهم بطلبهم الجن ليبقوا على الشرؾ

ككذلك األنبياء سئلت األنبياء في قبورىا كاستغيث بها كذبح لها كنذر كمن سئل ربما أجيب سؤالو، كإجابة 
السؤاؿ من جهة الجن، فيكوف الجن ربما أحضر شياطين الجن؛ أحضر لذلك السائل بعض األشياء أك عرفو ببعض 
األشياء لتقع المصيبة كىذا في أكثر األحواؿ كإال فإنو من المقرر أف إجابة الدعاء من فركع الربوبية كليس من فركع 

فىًإذىا رىًكبيوا ًفي ﴿اإللهية؛ ألف المشرؾ قد يدعو اهلل جل كعبل كيستجيب اهلل جل كعبل لدعائو كما قاؿ سبحانو كتعالى 
، فإجابة الدعاء من جنس إعطاء الْرزؽ، [65:العنكبوت]﴾اٍلفيٍلًك دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىرْ 

من جنس إعطاء المآكل كالمشارب كاألكالد، فإنو قد يدعو الكافر كيستجاب لو ألف إجابة الدعاء ليست خاصة 
بإجابة المسلم بل ىذا عدك اهلل إبليس سأؿ اهلل كقد أبى كاستكبر ككاف من الكافرين أف يؤخره إلى يـو الدين فأجاب 

.  اهلل دعاءه كسؤالو فأخره
فإذف ىنا حينما يسأؿ نبي من األنبياء أك يسأؿ كلي من األكلياء عند القبر فييجاب السؤاؿ أك يحصل لو ما طلب، 

: فسبب حصوؿ ما طلب أحد شيئين
أن يكون شيا ين الجن أححرت له ما  لهم أو ران  م  به ف بأالته الجني يعني بسبه من جهة  :  األول

الجن إما امرأة ما تحمل بسبه شيا ين الجنم أو شيء مفقود ران بسبه شيا ين الجنم أو نحو إلكم أو  
 .أألاد أن يكلم الا المين فكلمه شيطانم وما أشبه إلك يعني مما تقدأل عليه الجن الا نوع
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أن يكون  بل متو طا بصاحه القبر لكنه ق ام بق لبه حين السسال ا طراأل وحاجة ملحة  : والنوع الثاني
أىَمٍن ييًجيبي اٍلميضطىَر ًإذىا ﴿ف بجاب اهلل جل وعال ألجل اال طراألم واهلل جل وعال أ لق إجابة المحطر فق ال  بحانه  

فالمشرؾ إذا كاف مضطرا يجاب، كلو كاف في سؤالو بعض الشرؾ؛ ألنو يكوف ىنا  لب عليو جهة ، [62:النمل]﴾دىعىاهي 
.  االضطرار

كلهذا حقق العلماء أٌف إجابة سؤاؿ المشرؾ عند القبر ليس السر فيو القبر كما يقولو المشركوف، كإنما يكوف ثم 
شيء آخر إما جهة شياطين الجن كإما أمر آخر قاـ بالقلب منو مثبل االضطرار كإنزاؿ الحاجة كاالنكسار بين يدم 
اهلل جل كعبل، فيظن الظاف أف سبب إجابة الدعاء بركة القبر، كإنما ىو من جهة ما قاـ بالقلب من االضطرار ألف 

إجابة الدعاء من فركع الربوبية، كالربوبية ليست خاصة لمسلم دكف كافر، إعطاء األرزاؽ ليس خاصا بالموحدين، بل 
كىمىٍن كىفىرى فىأيمىتْػعيوي قىًليبلن ثيَم أىٍضطىُرهي ًإلىى ﴿يعطي اهلل جل كعبل الجميع كما قاؿ جل كعبل في جواب سؤاؿ إبراىيم قاؿ 

اًب الَناًر كىبًٍئسى اٍلمىًصيري   .[126:البقرة]﴾عىذى
األنبياء قصدتها العرب كقصدىا المشركوف من أىل الملل، عيبد موسى،  ( كأف قصدىم المبلئكة أك األنبياء)قاؿ 

كعيبد عزير، كعيبد المسيح من دكف اهلل جل كعبل، كقيصد أكلئك ألجل الوساطة، ألجل التقرب إلى اهلل جل كعبل بو 
. فصار من قصدىم مشركا حبلؿ الدـ كالماؿ ال ألنو طلب منهم استقبلال كلكن ألنو طلب منهم بالوساطة

كىمىنىاةى الثَالًثىةى (19)أىفػىرىأىيٍػتيٍم البَلتى كىاٍلعيَزل﴿كاألكلياء أشرؾ بهم كما قاؿ جل كعبل  (أك األكلياء)قاؿ 
  .[20-19:النجم]﴾اأٍليٍخرىل

قصدكا ىؤالء المبلئكة كاألنبياء كاألكلياء، يريدكف ماذا؟ ىل قصدكىم يعني العرب يريدكف أف يجيب ىؤالء 
استقبلال؟ أـ قصدكا أكلئك بالعبادة يريدكف الوساطة، يريدكف الزلفى، يريدكف الشفاعة؟ قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 

.  (يريدكف شفاعتهم كالتقرب إلى اهلل بذلك)
إذف فشرؾ األكلين من جهة الوساطة، شرؾ قـو نوح من جهة التوسط بالصالحين، كشرؾ قـو إبراىيم من جهة 
. التوسط بما زعموه رىكحانية للكوكب، كشرؾ العرب فيو ىذا كفيو ىذا كإف كاف الغالب عليو بأنو شرؾ بالصالحين

إذف مع كونهم ييقركف بالربوبية، كمع كونهم يتعبدكف كلهم أذكار كنحو  (ىو الذم أحٌل دماءىم كأموالهم)قاؿ 
ذلك، لكن لما قصدكا  ير اهلل بالعبادة كلو كاف على جهة التوسط، فإف ذلك أحل دماءىم كأموالهم؛ ألٌف عندنا 

:  مقدمة يقينية كنتيجة متيقنة
أنهم قصدوا المالئكة واألنبياء واألولياءم الا بيقين من القررنم ومن حال  : المقدمة اليقينية األولى

 .العرب
أنهم قصدوا المالئكة واألنبياء واألولياء وغير الد األشياءم يريدون التقرب إلى اهلل  : المقدمة الثانية

 . ألفىم وال يريدون اال تق اللي ال يريدون الطله على جهة اال تق اللم وإنما أألادوا الطله على جهة التو ط
كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ﴿فهذه المقدمة األكلى يقينية، كالثانية أيضا يقينية، لقوؿ اهلل جل كعبل 

ىذا حصر العلة  (مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى) قد ذكرت لكم أف قولو .[3:الزمر]﴾ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى
في عبادتهم إلنتاج المعلوؿ كىو التقرب إلى اهلل زلفى؛ يعني أنو ما توجهوا لهم ألجلهم لذاتهم، كلكن ألجل أف 

.  يوصلوىم إلى اهلل جل كعبل فهاتاف المقدمتاف يقينيتاف
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 كألصحابو بإحبلؿ اهلل جل كعبل ذلك واو أن دمائهم حلن وأموالهم حلن للنبي  : والنتيجة أيحا يقينية
. لهم كأف سبب الًحٌل، سبب جعل ىذه األشياء حبلال ىو شركهم باهلل جل جبللو

كىذه النتيجة من  (عرفت حينئذ التوحيد الذم دعت إليو الرسل كأبى عن اإلقرار بو المشركوف) قاؿ بعد ذلك 
دخلت إلى قلبو بالبراىين السابقة فقد أكتي حضا عظيما ألف الشبهة إذا تكسرت في البداية فما بعدىا أىوف أف 

يتقرر ما ذكرنا كأف يبطل استبعاد شرؾ المشرؾ ألجل أنو يصلي أك يزكي أك يحج أك يعتمر أك أنو يذكر اهلل أٍك أك إلى 
.  آخره

إذف مدار الحكم بالشرؾ كاضح؛ كىو صرؼ العبادة أك صرؼ شيء من العبادة لغير اهلل جل جبللو، فمن أتى بو 
كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى ﴿ للنبي  ﴾كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى ﴿فهو حابط العمل مشرؾ كلو كاف أرفع الخلق كلهذا قاؿ جل كعبل 

ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمٍن اٍلخىاًسرًينى  بىٍل الَلوى فىاٍعبيٍد كىكيٍن ًمٍن (65)كى
ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى )، [66-65:الزمر]﴾الَشاًكرًينى  كلو كاف سيد  (كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كى

الخلق؛ ألف مقاـ الخالق جل كعبل مقاـ الرب العظيم أعظم كأعظم كأعظم، كحقو أعظم من أف يحابى فيو ألجل 
كىكيٍن )يعني كحده دكنما سواه ( بىٍل الَلوى فىاٍعبيدٍ (65)لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمٍن اٍلخىاًسرًينى )إنساف كائنا من كاف، قاؿ 

.  ، كنحو ىذا في  ير ىذه اآلية(ًمٍن الَشاًكرًينى 
فإذف إذا صرؼ أحد العبادة أك صرؼ شيئا من العبادة لغير اهلل فهو مشرؾ كعملو حابط كلو كاف أثر السجود في 
كجهو؛ ألنو أشرؾ، كليس المدار ىنا موازنة أشرؾ بشيء كتعبد بشيء، كلو كاف في الموازنة ىنا قائمة بين السيئات 

 لم ، كالنبي كالحسنات كما في حاؿ الموٌحد فإنٌها يكوف ثم موازنة في حاؿ المشركين الذين قاتلهم رسوؿ اهلل 
.  يقبل من مشرؾ صرفا كال عدال، لم يقبل منهم إال التوحيد، إال أف يأتي ببل إلو إال اهلل التي يعلموف معناىا

إذف بهذه المقدمة إلى ىنا يسهل الدخوؿ إلى ما بعده في الكتاب، كأٌف التوحيد ىو أعظم المهمات كأعظم 
الواجبات كأكؿ كاجب كآخر كاجب، كأٌف من صرؼ شيئا من العبادة لغير اهلل فإنو حابط العمل كلو كاف ما كاف في 
عملو، ىذه إذا دخلت في القلب كلم يكن في القلب ترٌدد ألجلها، صار إبطاؿ أم شبهة احتج بها المشركوف راجعا 

.  إلى ىذا المحكم
كلهذا يقرر الشيخ بعد ذلك أف ما ذكرنا من كصف حاؿ المشركين كالمقدمات ىذه كالنتيجة اليقينية المقدمات 
اليقينية كالنتيجة اليقينية، أٌف ىذا محكم إذا احتج أحد من المشركين بحديث أك بآية كأكلها على  ير تأكيلها فلك 
أف ترجع إلى ىذا المحكم كأف تترؾ ما اشتبو عليك علمو؛ ألف ىذا يقيني كما سيأتي في موضعو إف شاء اهلل تعالى، 
فهذه المقدمة مهمة للغاية، كىي أساس محكم يمكن أٍف تحتج بو في أم مقاـ على من عاند كأشرؾ باهلل جل كعبل 

نعم . أك حٌسن الشرؾ أك لم يكفر بالطا وت
 

 [المتن]
ىو الذم يقصد ألجل ىذه األمور، سواء كاف ملكا  فإف اإللو عندىم، كىذا التوحيد ىو معنى قولك ال إلو إال اهلل

 أك نبيا أك كليا أك شجرة أك قبرا أك جنيا، لم يريدكا أف اإللو ىو الخالق الرازؽ المدبر فإنهم يعلموف أف ذلك هلل كحده

 يدعوىم إلى كلمة كما قدمت لك، كإنما يعنوف باإللو ما يعني المشركوف في زماننا بلفظ السيد، فأتاىم النبي 
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 كالكفار الجهاؿ يعلموف أف مراد النبي  التوحيد كىي ال إلو إال اهلل، كالمراد من ىذه الكلمة معناىا ال مجرد لفظها
فإنو لما قاؿ لهم قولوا ال إلو إال اهلل ، بهذه الكلمة ىو إفراد اهلل تعالى بالتعلق بو كالكفر بما يعبد من دكنو كالبراءة منو

ا لىشىٍيءه عيجىابه  ﴿: قالوا ا ًإَف ىىذى   .[5:ص]﴾أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
فإذا عرفت أف جيهاؿ الكفار يعرفوف ذلك فالعجب ممن يدعي اإلسبلـ كىو ال يعرؼ من تفسير ىذه الكلمة ما 
عرفو جهاؿ الكفار، بل يظن أف ذلك ىو التلفظ بحركفها من  ير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، كالحاذؽ منهم 
يظن أف معناىا ال يخلق كال يرزؽ إال اهلل كال يدبر األمر إال اهلل، فبل خير في رجل جهاؿ الكفارأعلم منو بمعنى ال إلو 

. إال اهلل
 [الشرح]

ىذا التوحيد الذم سبق بيانو كىو إفراد اهلل جل كعبل  (كىذا التوحيد ىو معنى قولك ال إلو إال اهلل)قاؿ رحمو اهلل 
ال إلو )؛ ألف كلمة (ال إلو إال اهلل)بالقصد بالذبح بالنذر باالستغاثة بجميع أنواع العبادة، ىذا ىو التوحيد، كىو معنى 

:  مشتملة على نفي كعلى إثبات (إال اهلل
 (ال)النفي بػ . 

 (إال)كاإلثبات بػ  .
ىو استحقاؽ العبادة، أك أف يكوف ثىم إلو حق  ير اهلل جل كعبل، فبل إلو إال اهلل معناىا ال معبود  (ال)كالذم نيفي بػ

حق إال اهلل؛ ألف كلمة إلو ىذه معناىا معبود، كىذا ىو المعركؼ في العربية كىو المعركؼ بحاؿ العرب أيضا؛ ألف 
إلو ىذه فعاؿ بمعنى مفعوؿ، مثل فراش بمعنى مفركش كأشباه ذلك، كبناء بمعنى مبني، فإلو بمعنى مألوه، كألو يألو 

.  إلهة معناىا عبد يعبد عبادة مع الحب كالتعظيم
فإذف يكوف معنى األلوىية العبودية، كمعنى توحيد األلوىية توحيد العبودية، توحيد اإللهية توحيد العبادة، يكوف 

معنى اإللو المعبود، كلهذا اسم اهلل الذم ترجع إليو أك تجتمع فيو صفات الكماؿ اهلل ىذا معناه المعبود الحق، قاؿ 
ألنها مشتقة، كإنما أيطلق عليها يعني خففت - على الصحيح-بعضهم اهلل علم على المعبود بحق، فاهلل أصلها اإللو 

.  الهمزة في اإللو فصارت اهلل لكثرة دعائو كرجائو كالتوسل إليو باسمو ىذا، كنحو ذلك
ىذه فيها العبودية كىذا ىو المتقرر في العربية كفي القرآف كما قاؿ جل كعبل في سورة  (ال إلو)المقصود أف كلمة 
 يعني أمعبود مع اهلل؟ ألنهم إنما جعلوا معبودا مع اهلل كلم يجعلوا ربا مع اهلل جل (19)﴾أىًإلىوه مىعى الَلوً النمل فيما ذكرنا ﴿

أىتىذىري ميوسىى كىقػىٍومىوي لًيػيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض ﴿جبللو، كمن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة األعراؼ 
ًإً لهىتىكى  :  يعني كعبادتك، كمنو أيضا قوؿ الراجز في شعر ذكرناه لكم مرارا [127:األعراؼ]﴾كىيىذىرىؾى كى

 سٌبحن كاسترجعن من تألهي        ٌدًه ػيػػهلل دٌر الغانيات الم
يعني من عبادتي، فالتألو كألو يألو كاإللهة كاأللوىة إلى ما ييشتق من ىذا المصدر ىذا كلو راجع إلى معنى التعبد 

العبادة، فإذف ىذه المادة مادة العبادة، كليست مادة للسيادة كالتصرؼ في األمر، كىذا ىو المعركؼ عند العرب، 
كىو المعركؼ عند الصحابة كالتابعين، إلى أف تيرجمت كتب اليوناف، كصار ىناؾ خلط بين ما جاءت بو الشريعة كما 
في علـو اليوناف، فالذين ترجموا ىذه الكتب، قرأىا من قرأىا، كجعلوا القصد األعظم أف ينظر المرء بهذا الملكوت 

                                                 
. 64، 63، 62، 61، 60: النمّل(19)
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كيثبت ربوبية اهلل جل كعبل، لهذا قالوا المقصود األكؿ ىو الربوبية، فإذا أثبت المرء بالنظر أٌف اهلل جل كعبل ىو 
الموجب لهذا الملكوت صار مقرا كمؤمنا، فالمتكلموف حين تأثركا باليوناف في مدارسهم في النظر كفي الفلسفة 

:  جعلوا معنى اإللو راجع للربوبية، كالمتكلموف في ذلك على قولين
 منهم من يقوؿ اإللو ىو القادر على االختراع، كىذا في كثير في كتب المتكلمين . 

 كمنهم من يقوؿ اإللو ىو المستغني عما سواه المفتقر إليو كل ما عداه  .
كاألكؿ كالثاني ككل منهما قوؿ لطائفة من المتكلمين كاألشاعرة كالماتريدية إلى  ير ىذه الفئات، فعلى كل قوؿ 
منها يكوف اإللو مفسر بالربوبية؛ ألف القادر على االختراع، القدرة على الخلق ىذه ربوبية، كالمستغني عما سواه 
المفتقر إليو كل ما عداه ىذه أيضا ربوبية، فهي من صفات الربوبية ال من صفات األلوىية، لىٌما حصل لهذا في 

المسلمين كتدٌكؿ ىذا القوؿ، صار معلم اإليماف عند أكلئك أال يقر بوجود رىبَػٍيًن، كيعبركف عن ذلك أال يقر بوجود 
تىا﴿إلهين، كلهذا في آية صورة األنبياء   يجعلوف ىذه اآلية دليبل على [22:األنبياء]﴾لىٍو كىافى ًفيًهمىا آًلهىةه ًإاَل الَلوي لىفىسىدى

إثبات تفرد اهلل جل كعبل بالربوبية، فيقولوف ىذه اآلية ىي دليل التمانع، كمعنى ذلك عندىم أف كجود إلهين يقاضي 
أف يتصرؼ ىذا في ملكوتو؛ كأف يتصرؼ ىذا في جزء من الملكوت كىذا في جزء من الملكوت، كالبد أف يحصل 
تمانع ال بد أف يحصل اضطراب؛ ألف ىذا لو إرادة كىذا لو إرادة كجعلوا اإللو ىنا ىو الرب في نفسو، كلهذا جعلوىا 

دليبل على توحيد الربوبية الذم ىو الغاية عندىم، فدخل ىذا في المسلمين، كلما دخل كتوسع الناس في اتباع 
مذىب األشاعرة كالماتريدية كالمعتزلة كطرؽ المتكلمين صارت الغاية عندىم ىي توحيد الربوبية، فلهذا لم يصر 

.  أكلئك عندىم مشركين ىذه أعظم فتنة حصلت في الصد عن ال إلو إال اهلل كتفسيرىا بتوحيد الربوبية
كلهذا تجد في عقائد األشاعرة كما في السنوسية الكبرل المسماة عندىم بأـ البراىين يقوؿ فيها ما ذكرتهم لكم 

فمعنى ال إلو إال اهلل ال مستغنيا عما سواه . اإللو ىو المستغني عما سواه المفتقر إليو كل ما عداه: قبل ذلك يقوؿ
كال مفتقرا إليو كل ما عداه إال اهلل، ىذا التفسير كىذه الكلمة على ىذا النحو ليست ىي كلمة ال إلو إال اهلل، إنما 
ىي كلمة ال رب في الوجود إال اهلل، كاإللو  ير الرب األلوىية مادة كالربوبية مادة، كلهذا صاغ نعت اسم اهلل برب 

 كلو كانت الربوبية ىي األلوىية أك كانت األلوىية ىي (20)﴾اٍلحىٍمدي لًَلًو رىْب اٍلعىالىًمينى العالمين في قولو جل كعبل ﴿
.  الربوبية ىي األلوىية لكاف نعتا للشيء في نفسو، كىذا زيادة في الكبلـ ننزه عنها القرآف

المقصود من ذلك أف معنى اإللهية عند المتكلمين كمن نحى نحوىم ىو الربوبية، كلهذا دعا المشركوف كعلماء 
المشركين إلى التوسط بهؤالء األموات بأٌف ىذا ال يقدح في التوحيد؛ ألف التوحيد عندىم ىو الربوبية، فالقاعدة التي 
بني عليها استحساف الشرؾ كالتساىل فيو ىو الخبلؼ في تفسير كلمة التوحيد، كذلك ألنهم جعلوا كلمة التوحيد 
معناىا القدرة على االختراع كأنو ال قادر على االختراع كعلى الخلق إال اهلل جل كعبل، كىذا يؤمن بو أبو جهل كأبو 

    (21) .لهب ككٌل من قتلهم النبي عليو الصبلة كالسبلـ
فإف اإللو )يعني الذم سبق ذكره قبل ذلك،  ( كىذا التوحيد ىو معنى قولك ال إلو إال اهلل)قاؿ الشيخ رحمو اهلل 

ىو الذم يقصد ألجل ىذه األمور سواء كاف ملكا أك نبيا أك كليا أك شجرة أك قبرا أك جنيا، )يعني عند العرب (عندىم
                                                 

. 65:، غافر75:، الزمر10:، يونس2:الفاحتة(20)
. انتهى الوجو األول من الشريط الرابع(21)
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كىذا بيقين؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ  (لم يريدكا أف اإللو ىو الخالق الرازؽ المدبر، فإنهم يعلموف أف ذلك هلل كحده
كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن كقاؿ ﴿، [9:الزخرؼ]﴾كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن خىلىقىهيَن اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي ﴿

قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ﴿ اآلية، كقاؿ [38:الزمر]﴾خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن الَلوي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف الَلوً 
بْػري  اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن اٍلمىْيًت كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن ييدى ًمٍن الَسمى

 . [31:يونس]﴾اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي 
فإذف كل مفرادات أك نقوؿ جل مفردات الربوبية نسبوىا هلل جل كعبل كحده كلم يجعلوا آللهتهم منها شيئا، لم 
يجعلوا آللهتهم شيئا، كلهذا لما ركبوا في الفلك دعوا اهلل كحده ألنهم يعلموف أف ىذا المطلب العظيم إنما يستقل 

بو اهلل كحده كال يحب إال أف يكوف إال اإلقباؿ عليو كحده فيو، كألف آلهتهم بعدت عنهم، كىذا مخالف لقوؿ 
ألف أكلئك لم يشُكوا في أف ىذه . إٌف ال إلو إال اهلل ىي ال قادر على االختراع إال اهلل: المتكلمين كمن نحى نحوىم

الكلمة يعني بأف العرب لم يشكوا بأف ىذه الكلمة إنما جاءت لؤللوىية ال للقدرة على االختراع، كإال لقالوا نحن 
ا ﴿نؤمن بهذا، كلكن قالوا  . فهذا بيقين [5:ص] ﴾أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
لم يريدكا أف اإللو ىو الخالق الرازؽ المدبر فإنهم يعلموف أف ذلك هلل كحده كما قدمت )قاؿ الشيخ رحمو اهلل 

في لغة العرب ىو المتصرؼ المطاع في  (السيد)، (لك كإنما يعنوف باإللو ما يعني المشركوف في زماننا بلفظ السيد
ملكو، المتصرؼ المطاع في ملكو، كالسيادة تختلف مثل الرب، فتكوف مضافة ىذا سيد فبلف، سيد البيت، كىذا 
.  سيد القبيلة كىذا رب اإلبل، كىذا رب الماؿ كأشباه ذلك، فلفظ السيد ىو بمعنى لفظ الرب مع اختبلؼ بينهما

فمعنى السيد في لغة العرب المتصرؼ الذم يدبر األمر كيرجع إليو تدبير ما يملك، ىذا ىو السيد لو السيادة في 
.  الملكوت، لو السيادة في ملكو

لكن في العرؼ الذم عليو الناس في زمن الشيخ كما قبلو إلى كقتنا ىذا أطلق لفظ السيد على خبلؼ معناه في 
كالمنع أك الذم فيو السر كلهذا يستعملوف في السادة الذين  [....]العربية، كييراد بالسيد الذم بيده التوسط أك بيده 

يقصدكف ألجل العبادات كالتوسط يقولوف فيهم قدس اهلل سر فبلف، فبلف قدس اهلل سره؛ ألنهم يجعلوف لركحو سرا 
كيطلقوف على ىؤالء لفظ السيد، فمثبل السيد البدكم، السيدة زينب، السيد الحسين، السيد العيدركس، السيد 

.  المر ني، السيد فبلف، السيد فبلف، السيد عبد القادر الجيبلني كأشابو ىذا
فيطلقوف على اإللو لفظ السيد، اإللو في العربية الذم ذكرنا عند الناس في ىذا الزماف كزمن الشيخ ىو ما 

يسمونو بالسيد، كمن المتقرر أف العبرة بالحقائق ال باأللفاظ، العبرة كما حرره كقرره كىو معركؼ لكن أطاؿ عليو في 
ىذا الموضع الشوكاني كالصنعاني قالوا إٌف تغير األسماء كمدلوالتها ال يغير الحقائق فإنهم إذا سموا السيد، سموا 

ىؤالء بالسيد كعنوا بالسيد اإللو فإنهم يحاسبوف على ما قصدكا ال على أصل اللفظ الذم لم يخطر لهم على باؿ أك 
.  لم يعنوه

كإنما )فإذف كلمة السيد يراد منها اإللو، يراد منها ما يفهم من معنى كلمة اإللو عند أىل العربية، لهذا قاؿ ىنا 
من ىو السيد؟ الذم ييقصد ألجل التوسط عند اهلل، بل زاد  (يعنوف باإللو ما يعني المشركوف في زماننا بلفظ السيد

بعضهم كجعل لهؤالء السادة نصيبا في الملك من جهة التفويض، فيقولوف ىناؾ أكتاد في األرض أيعطوا بعض 
التصرؼ في ملكو؛ في الملك، كبعد األكتاد ىناؾ أقطاب لهم تصرؼ، ىؤالء يرجعوف إليهم، كاألقطاب ترجع إلى 
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الغوث األكبر في البلد، كاألرض قسموىا قسمة رباعية كجعلوا لها أربعة أشخاص ىم المبلذ كالغوث األعظم، ففي 
قسم البدكم، كفي قسم عبد القادر كفي قسم فبلف كفبلف؛ يعني أنهم زادكا على شرؾ العرب في أف جعلوا لهؤالء 

. تصرفا في الملك، كىذا شرؾ في الربوبية مع كونو شركا في اإللهية
 يدعوىم إلى كلمة التوحيد كىي ال إلو إال اهلل، كالمراد من ىذه الكلمة معناىا ال مجَرد فأتاىم النبي )قاؿ 
ألف اإلجماع منعقد على أف من بػىلىغى مجنونا فقاؿ ال إلو  (كالمراد من ىذه الكلمة معناىا ال مجَرد لفظها)قولو  (لفظها

إال اهلل فإنو ال يحكم لو باإلسبلـ؛ يعني إذا كاف مشركا قبل ذلك، أك من كيلد مجنونا ثم استمر كقاؿ ال إلو إال اهلل 
فإنو ال يحكم لو باإلسبلـ بهذه الكلمة، كإنما يكوف تبع ألبويو بتفصيل معركؼ، فالمشرؾ الذم كاف على الشرؾ ثم 
جيٌن كقاؿ ال إلو إال اهلل في جنونو مائة مرة أك أكثر، باإلجماع عند أكلئك المخالفين كعند أىل الحق أنو ال يدخل 

لهذا فالعبرة فيما تعبد فيو من األلفاظ العبرة . في اإلسبلـ؛ ألنو تكلم بكبلـ لم يقصد معناه؛ ألنو ال يعقل المعنى
باإلقرار بالمعنى ال بمجرد اللفظ، كذلك ألٌف المنافقين قالوا ىذه الكلمة ظاىرا كىم بنص القرآف كالسنة ىم كفار 
. في الدرؾ األسفل من النار، فلم ينفعهم قوؿ ال إلو إال اهلل ألنهم لم يقصدكا معناىا أك ألنهم خالفوا ما دلت عليو

كىذه  (كالمراد من ىذه الكلمة معناىا ال مجٌرد لفظها)إذف فهذه الكلمة دليلها أنواع من اإلجماع ىي قولو 
اإلشارة منو رحمو اهلل ألجل أٌف كثيرين قالوا ىؤالء الذين كفرتموىم أك قلتم ىم مشركوف يشهدكف أك يقولوف ال إلو إال 

 أمر بالكف على اهلل كيتكلموف بذلك كيذكركف اهلل في اليـو ألف مرة ببل إلو إال اهلل، فكيف تقولوف ذلك كالنبي 
 إلى آخر ذلك، فيقاؿ إٌف قوؿ الكلمة مع مخالفة «قتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل»من قاؿ ال إلو إال اهلل كقاؿ لخالد 

. المعنى ىذا  ير نافع باإلجماع فيما ذكرنا في المنافقين كفي حاؿ من بلغ مجنونا
 بهذه الكلمة ىو إفراد اهلل تعالى بالتعلق بو كالكفر بما يعبد من كالكفار الجهاؿ يعلموف أف مراد النبي )قاؿ 

: المراد بهذه الكلمة ثبلثة أشياء في كلمة الشيخ ىذه (دكنو كالبراءة منو
إفراد اهلل تعالى بالتعلق بو، كىذا مأخوذ من النفي كاإلثبات بأٌف ال إلو إال اهلل معناىا ال معبود حق :  األمر األكؿ

فإذف المراد بهذه الكلمة أكال إفراد . إال اهلل، ال أحد يستحق العبادة كالتعلق كالقصد ألجل العبادة إال اهلل جل كعبل
. اهلل تعالى بالتعلق بو يعني حين التعبد

كالكفر بما يعبد من دكنو، كالكفر بما يعبد من دكف اهلل ىذا نفهمو من النفي؛ ألف النفي معناه ما جاء : كالثاني
ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو ًإنًَني بػىرىاءه ًمَما تػىٍعبيديكفى ﴿في سورة الزخرؼ في قوؿ اهلل جل كعبل  ًإاَل اَلًذم فىطىرىًني (26)كى

ةه ﴿بضميمة قوؿ اهلل جل كعبل في سورة الممتحنة عن إبراىيم , [27-26:الزخرؼ]﴾فىًإنَوي سىيػىٍهًدينً  انىٍت لىكيٍم أيٍسوى قىٍد كى
يعني من المرسلين الذين معو على  (ًفي ًإبٍػرىاًىيمى كىاَلًذينى مىعىوي )، ﴾حىسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًىيمى كىاَلًذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا ًلقىٍوًمًهمٍ 

ًإٍذ قىاليوا ًلقىٍوًمًهٍم ًإنَا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كىًمَما تػىٍعبيديكفى  كل نبي قاؿ لقومو ﴿﴾ًإٍذ قىاليوا ًلقىٍوًمًهٍم التوحيد من المرسلين كاألنبياء ﴿
هي  ا حىَتى تػيٍؤًمنيوا بًالَلًو كىٍحدى اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن نىكيٍم اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ، إذف في [4:الممتحنة]﴾ًمٍن ديكًف الَلًو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو ًإنًَني بػىرىاءه ًمَما تػىٍعبيديكفى ﴿الزخرؼ آية الزخرؼ قاؿ جل كعبل  ًإاَل اَلًذم فىطىرىًني فىًإنَوي (26)كى
، ىذه الكلمة قاؿ المفسركف ىي كلمة ال إلو إال اهلل، [28-26:الزخرؼ]﴾كىجىعىلىهىا كىًلمىةن بىاًقيىةن ًفي عىًقًبوً (27)سىيػىٍهًدينً 

، كمعنى البراءة ىنا ىو ما دلت عليو (ًإاَل اَلًذم فىطىرىًني(26)ًإنًَني بػىرىاءه ًمَما تػىٍعبيديكفى )فتكوف كلمة ال إلو إال اهلل معناىا 
آية سورة الممتحنة، فشمل ذلك الكفر بما ييعبد من دكف اهلل؛ الكفر بما يعبد من دكف اهلل كشمل البراءة منو، 



                                                             شرح كشف الشبهات                       

 58 

، كليس من معنى الكلمة،  كالحظ تعلق الكفر كالبراءة بما ييعبد كليس بالعابدين ألف الكفر بالعابدين من اللواـز
.  كالبراءة من العابدين ىذا من اللواـز كليس من معنى الكلمة

:  كلمة التوحيد يشمل األمور الثبلثة التي ذكرىا الشيخ رحمو اهلل ىنا: الكلمة معناىا
 إفراد التعلق باهلل . 

 البراءة من كل معبود سول اهلل جل كعبل، أك البراءة من كل عبادة لغير اهلل جل كعبل . 

 الكفر بكل معبود أك بكل عبادة إال عبادة اهلل جل كعبل، الكفر بعبادة مىن دكف اهلل جل : كالثالث
. كعبل، كىو كلو راجع للعبادة نفسها، أما العابدكف فهذا لو حكم آخر كتفاصيل أخر

إذف ظهر لك كجو الحجة من كوف ىذه الثبلثة أشياء التي ذكرىا الشيخ رحمو اهلل تعالى من معنى الكلمة كىو 
.  لهذه الكلمةمراد النبي 

ا لىشىٍيءه  ﴿: افإنو لما قاؿ لهم قولوا ال إلو إال اهلل قالو) قاؿ رحمو اهلل  ا ًإَف ىىذى أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
ىذا ظاىر في أنهم يعبدكف آلهة كال يقركف بأف العبادة كالقصد يتوجو بو إلى كاحد بل يتوجو بو  ([5:ص]﴾عيجىابه 

فإذا عرفت أف جيهاؿ الكفار يعرفوف ذلك فالعجب ممن يدعي اإلسبلـ كىو )إلى متعدد، كما بعده كاضح حيث قاؿ 
إذا كاف الكفرة مع علمهم بالمعنى كفركا فكيف يكوف حاؿ  (ال يعرؼ من تفسير ىذه الكلمة ما عرفو جهاؿ الكفرة

الذم ال يعلم المعنى أصبل يعني لم يعلم المعنى أصبل كلم يأًت على بالو ىو يقع في الشرؾ مع عدـ العلم بالمعنى، 
ال شك أنو أسوأ حاال من الذم يقع في الشرؾ مع علمو بالمعنى، فهذا يقع في الشرؾ كىو  ير آمن بالمعنى ألف 

ىذا فرط في كاجب كىو أف كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل ال تنفع إال من علمها فعمل بمقتضاىا، كأكلئك علموا 
فخالفوا كىؤالء المشركوف في األزمنة المتأخرة جهلوا كخالفوا، فقالوا كلمة لم يعلموا معناىا فلم تنفعهم من ىذه 

الجهة، ثم خالفوىا من جهة العمل فلم تنفعهم أيضا من ىذه الجهة، كلو كاف ىؤالء تنفعهم الكلمة لكاف المنافقوف 
الذين قالوا ال إلو إال اهلل ينفعهم قولها؛ ألنهم يعلموف المعنى كتلفظوا بها كمع ذلك لما أبطنوا الكفر كعملوا بو كانوا 

. أشٌر من الكفار
كىذا فيو إبطاؿ التقليد في  (بل يظن أف ذلك ىو التلفظ بحركفها من  ير اعتقاد القلب لشيء من المعاني)قاؿ 

التوحيد فإف توحيد اهلل جل كعبل ال يصلح على جهة التقليد، بل البد أف يعتقد المرء الحق بدليلو مع علمو بمعنى 
كلمة التوحيد كمعنى ما دلت عليو، كىذا االعتقاد يكفيو أف يكوف في عمره مرة بدليلو؛ يعني لو علمو لحين دخولو 
في اإلسبلـ كعلم كاستمر على المقتضى كاستمر على ما دلت عليو، ثم لو سألتو نسي ما عرفو كاعتقده بدليلو فإنو 
 ير مؤاخذ، مثلو المسلم الصغير المميز فإنو إذا عيْلمى ىذه الكلمة كأخبر بمعناىا كفهم ذلك كحفظو دليلو أكعرؼ 

دليلو من الكتاب أك من السنة كاستمر على ذلك، فإنو يكفيو ألنو اعتقد الحق كاعتقد معنى ىذه الكلمة بالدليل  ير 
مقْلد في ذلك مرة في عمره ثم لم يأًت بناقض لذلك الشيء، كلهذا عندنا في المدارس في االبتدائي يدَرس الطالب 

أك الطالبة ثبلثة األصوؿ فيها معنى كلمة التوحيد كالدليل عليها، ككذلك أركاف اإليماف يعني مسائل القبر الثبلثة 
المعركفة، كالعلماء من قديم جعلوا ذلك للمتعلمين الصغار؛ ألنهم إذا عرفوا ذلك بدليلو مَرة في العمر صار إيمانهم 
بما دؿ عليو التوحيد عن دليل ال عن تقليد، كلو نسوا بعد ذلك فإنو ال يؤثر ذلك؛ ألف نسيانهم ليس من جهة ترؾ 

ىل ييدعا  ير اهلل جل : العمل بما دلت عليو، كلكن من جهة نسياف تفسير الذم ييفصح لك بو، لكن لو سألتو قلت
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ال، ألنو يعلم معنى الكلمة، بخبلؼ : ألنو علم معنى الكلمة لو سألتو ىل يستغاث بغير اهلل؟ قاؿ. كعبل؟ فيقوؿ ال
من خالف المعنى كما دلت عليو بشيء حدث لو، يعني تسألو فيجيب بخبلؼ ما تعلم سابقا ىذا يكوف البد لو من 

. تجديد علم بدليلو، حتى يصبح خالصا من التقليد
المقصود من ىذا أف التقليد في التوحيد ال يجوز، كمن قلد في التوحيد فإنو ال ينفعو؛ ألف اهلل جل كعبل الـ 

ًإنَا عىلىى آثىارًًىٍم ميٍهتىديكفى  كذـ أىل الشرؾ بقولهم ﴿  كفي اآلية األخرل ،[22:الزخرؼ]﴾ًإنَا كىجىٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى أيَمةو كى
، فبل بد في التوحيد من دليل كال ينفع فيو التقليد، كقد أكضحت ذلك مع زيادة بياف [23:الزخرؼ]﴾ميٍقتىديكفى ﴿

. كضوابط في شرح ثبلثة األصوؿ ألف ىذا إنما أتى عىرىضا
ىذا الحاذؽ من أىل ىذا  (كالحاذؽ منهم يظن أف معناىا ال يخلق كال يرزؽ إال اهلل، كال يدبر األمر إال اهلل)قاؿ

عن كلمة التوحيد يفسرىا بالربوبية لماذا؟ ألنو ىو  [...]الوقت من المشركين نسأؿ اهلل العافية كما قبلو بأزماف، 
الذم درسو في مذىب األشعرية كمذىب الماتريدية أك مذاىب المتكلمين، معنى كلمة التوحيد عندىم ال قادر على 

فبل خير في رجل )االختراع إال اهلل ال رازؽ إال اهلل ال محيي إال اهلل ال مميت إال اهلل، ىذا ىو الحاذؽ المتعلم فيهم، 
كلو كاف صاحب عمامة كجبة كلو كاف ما كاف فإف علمو  ير مناسب  (جهاؿ الكفار أعلم منو بمعنى ال إلو إال اهلل

. ألف ىذه الكلمة ىي أساس كل خير، فإذا كاف يجهل معناىا فإنو ال خير فيو كلو اٌدعى فيو الناس ما يدعوف
. نقف عند ىذا كنجيب على بعض األسئلة

  [األسئلة]
(22)﴾ًإف اٍلحيٍكمي ًإاَل لًَلوً ىذا يقوؿ من فٌسر كلمة التوحيد بقولو ال حاكمية إال هلل متعلقا بقولو تعالى ﴿/ 1

 كىل  
ىذا التفسير مستقيم أـ ىو  ير ذلك نرجو التوضيح؟ 

من فسر كلمة التوحيد بقولو ال حاكمية إال هلل، كيقوؿ ىذا ىو معناىا فهذا من جنس قوؿ الخوارج؛ ألنهم ىم 
ًبيرً فسركا التوحيد بتوحيد الحكم لقوؿ اهلل جل كعبل ﴿ ًإٍف )، كلقولو جل كعبل [12: افر]﴾فىاٍلحيٍكمي لًَلًو اٍلعىًلْي اٍلكى

كالحكم يجب إفراد اهلل جل كعبل بو، كىو من مفردات توحيد اإللهية؛ ألٌف الحكم يعني في الشرع  (اٍلحيٍكمي ًإاَل لًَلوً 
الحكم بالقرآف ىذا تحكيم هلل، فهو قصد هلل جل كعبل طلبا للحكم، فهو من ىذه الجهة فيو القصد، قصد القلب 
كالعمل لطلب حكمو فيها، فمن قاؿ معنى ال إلو إال اهلل ال معبود حق إال اهلل كما ىو تفسير أىل العلم فإنو يدخل 
فيو ىذا المفرد من المفردات كىو إفراد اهلل جل كعبل بأنو ىو المستحق للتحاكم إليو، لهذا إماـ ىذه الدعوة جعل 
من أبواب كتاب التوحيد أبوابا تخٌص ىذه المسألة كىي مسألة التحاكم تحليل الحبلؿ كتحريم الحراـ كعدـ طاعة 
أحد في تحليل الحراـ أك تحريم الحبلؿ في أبواب معركفة، فالمقصود أٌف تفسير ال إلو إال اهلل ببل حاكمية إال اهلل 

ال إلو؛ فيعني أٌف اإللو ىو الحاكم كىذا  لط ألٌف اإللو ال : ىذا من جنس تفاسير المبتدعة؛ ألٌف ال حاكمية مساكية لػ
في اللغة كال في العرؼ كال في ما جاء بو القرآف أف اإللو ىو الحاكم، كإنما اإللو ىو الذم يستحق العبادة، كمن 
العبادة القصد ألحدو لتحكيمو بغير شرع اهلل أك بشرع اهلل إذا قصد أحدا لتحكيمو راضيا بذلك مختارا فإنو قد 

أىلىٍم تػىرى ًإلىى اَلًذينى يػىٍزعيميوفى  عبده، كىذا ىناؾ فرؽ بين مسألة الحكم كالتحكيم قاؿ جل كعبل في سورة النساء ﴿
ا أينًزؿى ًإلىٍيكى كىمىا أينًزؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلىى الطَا يوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا  أىنَػهيٍم آمىنيوا ًبمى

                                                 
. 67:، يوسف40:، يوسف57:األنعام(22)
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فيو اعتبار اإلرادة كذلك أف يتحاكم عن  (ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا)قاؿ طائفة من أىل العلم قولو ىنا  [60:النساء]﴾بًوً 
ر بة كرضا بحكم الطا وت، بخبلؼ ما لو أكره عليو أك أجبر أك أضطر إلى ذلك  ير را ب كال مريد في أشباه ىذه 

. الحاالت
المقصود من ىذا أنو يكوف عابدا لغير اهلل إذا تحاكم را با في ذلك ميعْظما لو كحاؿ العابد المحكم في اهلل جل 

كعبل في ذلك، فالحكم هلل تبارؾ كتعالى تحكيم القرآف تحكيم هلل، تحكيم السنة تحكيم هلل جل كعبل، كلهذا ال 
. يطلق الحاكم إال على من حكم بشرع اهلل جل جبللو

ىل ىناؾ فرؽ بين أىل الحديث كالفرقة الناجية المنصورة، كما حجة من فرؽ : ىذا سؤاؿ عرضنا لو مرارا/ 2
بينهما؟ 

. مٌر علينا عدة مرات
من كقع في شرؾ األكلياء ككاف كما ذكرت مصليا عابدا يظن نفسو موحدا مؤمنا، ككاف في ببلد علماؤىا / 3

يلبسوف على العواـ، كال يبينوف أف ىذا شرؾ بل يفعلوف ما يدؿ على إقرارىم على ىذا الشرؾ من شهود الموالد 
كإقامة الدركس في المساجد التي بها قبور األكلياء فهل يعذر ىؤالء العواـ بجهلهم كعدـ كجود من يبين لهم؟ 

. ىذه المسألة معركفة بمسألة العذر بالجهل، كنرجئ الكبلـ عليها إلى مقاـ آخر إف شاء اهلل تعالى
ىناؾ بعض الناس في ببلد أخرل يأتوف إلى بعض الناس يزعموف أنهم أكلياء فيطلبوف منهم أف يدعوا لهم اهلل / 4

عز كجل فما حكم ىذا العمل؟ 
ىذا . يا فبلف أدعو اهلل لي: إذا أتى إلى ميت؛ كلي أك نبي أك نحو ذلك فطلب منو أف يدعو اهلل لو؛ يعني قاؿ

ميت، ىذا ىو معنى الشفاعة فمعنى طلب الشفاعة من الميت طلب أف يدعو اهلل لو، أف يسأؿ اهلل، فإذف قوؿ 
 خارج الحجرة كاألسوار كيقوؿ يا رسوؿ اهلل أدعو اهلل لي أف يرزقني القائل للميت أدعو اهلل لي، أك يأتي للنبي 

بكذا، كمعنى ىذا اشفع لي بهذا المطلب، لهذا معنى أدعو اهلل لي اشفع، كحكمها حكم الشفاعة كقد مر معنا في 
ىذا الكتاب أٌف أكلئك ما قصدكا إال الشفاعة، كىم حين يتقربوف للموتى يريدكف في النهاية أف الموتى يشفعوف لهم 
إذا طلبوا كمنهم شيئا، فيأتي يذبح لو ينذر لو في المواسم كبين الحين كاآلخر لظنو أف ىذا الميت أك ىذا الولي أك 

ىذا النبي أك ىذا الجني أك إلى آخره يعرفو بأنو يتقرب إليو، فإذا سألو عند حاجتو فإنو مباشرة يرفع حاجتو كيدعوا لو 
كيطلب لو ما سأؿ؛ ألنو يتقرب إليو، فهم ما عبدكا إال للقربى، كال ذبحوا كال نذركا كال استغاثوا كال عملوا ىذه 

. األشياء بأنواع العبادات إال ألجل أف ييشفع لهم يعني أف يشفع لهم من سئل
. فإذف من طلب من الميت أف يدعو لو ىذا معناه أنو طلب منو أف يشفع لو كالشفاعة ال تصلح إال هلل

ىل يصح ما يقاؿ أنو أشرؼ من عبد من دكف اهلل ىم المبلئكة؟ / 5
ما لها حاجة العبارة ىذه أصبل؛ أشرؼ من عبد من دكف اهلل المبلئكة، ال حاجة للعبارة أصبل، كالمبلئكة على 
الصحيح يفضيليهم األنبياء كالمرسلوف، فاألنبياء كالمرسلوف كاألكلياء أفضل من المبلئكة على الصحيح في ىذه 

. المسألة
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ىذه ىي المسألة المعركفة بالتفضيل بين المبلئكة كالبشر، عفوا البشر عن المبلئكة، ىناؾ أقواؿ فيها كالتحقيق 
أف صالحي البشر األنبياء كالمرسلين كاألكلياء كالصالحين من عباد اهلل أفضل من المبلئكة ألدلة كثيرة في ىذا 

. المقاـ، كقد بسطها العلماء في مواطنها
شيخ اإلسبلـ كاف إذا سئل عن ىذه المسألة يسكت، يقوؿ كنت أظن أف الكبلـ فيها محدث كأف السلف 
سكتوا عنها كنت أسكت عن الكبلـ فيها كما سكت السلف، حتى كجدت أف الكبلـ في التفضيل بين المبلئكة 

. كالبشر سلفّي أثرم ثم ساؽ أقواؿ الصحابة كالتابعين فيما كقف عليو في ىذه المسألة
ىل إجابة دعاء من كاف يدعو عند القبر فيو ابتبلء لهذا الداعي؛ ألنو سوؼ يظن أف المجيب لو صاحب / 6
القبر؟ 

ىذا الشك كاالبتبلء كقع في ىذه المسألة كفي  يرىا، فإذا أجيب دعاء من دعا عند القبر فإنو كقع لو ىنا 
المخالفة كابتلي بسببها بأنو لو أجيب لظن أف سبب اإلجابة صاحب القبر أك بركة المكاف، كىذا ابتبلء كشبهة كقع 

فيها ألنو فٌرط في الحق، ككما ذكرتي لك أنو يكوف اإلجابة لًسٍر؛ لسبب تعٌلق بدعائو، كىو يظن أف السبب ىو 
. القبر، ىذه المسألة مذكركة في شرح الطحاكية في أكاخرىا

ذكرت أف المنافقين قالوا ال إلو إال اهلل مع أنها ال تقبل منهم، كلكن يمكن أف يجيب عليها فيقوؿ ال تقل لو / 7
إنو كافر في الدنيا بل نقوؿ إنو مسلم كنرد علمو إلى اهلل، ىؤالء الذين يصلوف إلى القبر كيعبدكف عبد القادر مثبل ال 

نطلق عليهم لفظ الكفار بل ىم مسلموف، كنرد أمرىم إلى اهلل؟ 
ىذا يعطينا دخوؿ في بحث نريد أف تتنبهوا لو فيما تسمعوف أك تقرؤكف، يكوف ىناؾ تنظير شيء بشيء لمعنى 
من المعاني أك لقدر من االحتجاج، فبل توسع أنت ذاؾ إلى شيء أكسع مما كاف الكبلـ فيو، ألف ىذا يعطيك لبسا 
في الفهم كأيضا يوقعك في إشكاالت علمية دائما، فالتنظير ال يكوف دائما على جهة التكامل أك التماثل ما بين 

األكؿ كالثاني، كإنما قد يكوف لجهة من الجهات مثل ما ذكرنا في كركد الشبو بين المنافقين كبين من يقوؿ ال إلو إال 
اهلل كيريد االكتفاء بلفظها، كجو المشابهة قلنا إنو باإلجماع المنافق لم تيفده كلمة ال إلو إال اهلل، لم تفده في الظاىر 
أك في الباطن؟ الكبلـ معركؼ أنها لم تفده في الباطن، لكن ىي لم تفده، كلو أفادتو لنجى بها من النار، لكن لم 

تفده، كذلك من قالها كلم يعلم معناىا فإنها ال تفيده من باب أكلى؛ ألنو اشترؾ مع المنافق في القوؿ، كالمنافق زاد 
عليو في العلم، كذاؾ جهل فهذا قاؿ لفظا ظاىرا كجهل المعنى، كذاؾ قاؿ لفظا كعلم المعنى كمع ذلك في الدرؾ 
األسفل من النار، ال يعني ىذا أف ترتب جميع اللواـز على ىذا التنظير من أف تقوؿ أف ىؤالء مسلموف ظاىرا فهل 

. نحكم لهؤالء باإلسبلـ الظاىر إلى أشباه ىذه الكلمة كإنما القصد أف نمثل للقوؿ بالقوؿ
ما معنى البراءة كالكفر بما عيبد من دكف اهلل؟ / 8

. ذكرنا ىذا
ىل إجابة اهلل دعاء الحي من صاحب القبر من االستدراج؟   / 9

. ال، ىو من الفتنة لو
نسمع في كتب العقيدة كثيرا ما ييكرركف قولهم ىذه المسألة شرؾ أصغر ألنها اعتقاد السببية فيما لم / 10

يجعلو اهلل سببا ال قدرا كال شرعا كحاؿ في التمائم كالطيرة، فهل ىذه الحالة مطردة؟ 
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ىذه مسألة طويلة كالجواب عليها يحتاج على كقت، لكن تلخيصها أف في مسائل الشرؾ األصغر نيرجع كثيرا ما 
.  ييحكم عليو بأنو شرؾ أصغر بالتعلق باألسباب

. األسباب منها شيء أذف اهلل جل كعبل بو كمنها شيء لم يأذف اهلل بو شرعا، ىذا كاحد
، ما جعلو يعطي -األشياء–كاألسباب منها ما جعلو اهلل جل كعبل كونا كقدرا في كونو كما جعل سنتو عليو 

.  المسبب؛ ينتج النتيجة كمنها ما جعلو ال ينتج النتيجة التي يظنها الظاف
مثبل الماء سبب إلزالة العط  أليس كذلك؟ الماء الحلو، لكن الماء المالح لم يجعلو اهلل سببا كونيا إلزالة 

.  العط ، كإنما جعل اهلل جل كعبل الماء العذب ىو سبب إزالة العط 
.  الماء كالنار، الماء تطفئ النار، فإذا احتجت إلى إطفاء النار ال تأتي بنار أخرل كإنما تأتي بماء

يعني جعل اهلل جل كعبل لكل شيء سببا، كجعل ىذه األسباب تينتج المسَببات، فمن جعل شيئا من األشياء 
سببا لشيء آخر لم يكن في الشرع سببا لو، فهذا مشرؾ الشرؾ األصغر، بمعنى في الشرع ليس ىذا السبب جائزا 
أك لم ييجعل في الشرع التعلق بهذا السبب أك استعمالو جائزا، فإنو يكوف ذلك منو تعلق بسبب ليس بسبب شرعي، 

فيكوف شركا أصغر مع ضميمة الشيء الثاني كىو أف يكوف ىذا السبب ال ينتج المسبب كونا؛ ألف األسباب قد 
تكوف تنتج المسببات قدىرا كلكنها ممنوعة شرعا مثل الشفاء أك االستشفاء بالمحرمات يشرب الخمر فيتداكل بها، 

.  يسمع موسيقى فينتفع بها في الدكاء، ىذه أسباب كونية قد تكوف تؤثر في إنتاج مسَبباتها، لكنها شرعا ممنوعة
فيما نعلمو كونا أنو ينتج ىذا السبب، نقوؿ - الذم ىو النتيجة-فمن استعمل سببا كونيا في إنتاج المسَبب 

.  ىذا ال يجوز شرعا كليس بشرؾ
. كلكن من جعل سببا ليس بسبب كوني كال شرعي كتعلق بو فإنو يكوف مشركا الشرؾ األصغر 

نرجع في تلخيص ىذا أف األسباب منها ما ينتج المسبب، كمنها ما ال ينتجو، فإذا كاف ينتج المسبب كونا يعني 
فيما تعارفو الناس فتنظر، ىل أباحتو الشريعة أـ لم تبحو؟  

.  فإف أباحتو الشريعة فهذا جائز استعمالو ألنو سبب شرعي كقدرم ىذا نوع
إذا لم تجزه الشريعة فيكوف سببا كونيا مثل التداكم بالمحرمات، كلكنو ليس بسبب شرعي فهذا نقوؿ  ير 

.  جائز
كالحالة الثالثة ما ليس بسبب ال شرعي كال كوني فإف ىذا يكوف التعلق بو شركا أصغر؛ مثل تعليق خيط، يعلق 
خيط كيتعلق قلبو بو فيدفع عنو العين، ما عبلقة خيط من حباؿ أك قطن ما عبلقتها بدفع العين؟ ىذا ليس في الكوف 

كذلك التميمة، . ما يثبت السببية، كليس في الشرع أيضا ما يجعل ىذا السبب مأذكنا بو، فيكوف التعلق بو شركا
تميمة طبلسم أك تميمة بها أشياء أك تميمة كضع خرز أك تميمة كضع جلد أك إلى آخره، ىل ىذا السبب ينتج 

المسبب قدرا ال ينتجو، كىو  ير مأذكف بو شرعا، فإذف اجتمع فيو أنو ليس بمأذكف بو شرعا كأنو ال ينتج المسَبب 
.  قدرا فصار التعلق بو شركا أصغر

يوضحو التميمة من القرآف، تميمة من القرآف ىل ىي شرؾ؟ ليست بشرؾ مع أنها تميمة، لكن اختلف العلماء 
ىل يجوز تعليق التميمة من القرآف أـ ال؟ كباالتفاؽ ال تسمى شركا ألٌف التعلق بالقرآف من جهة كونو شفاء سبب 
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التعلق بالقرآف، لكن تعليق القرآف كإف كاف سببا كونيا لكنو ليس بسبب شرعي، - صحيح؟-كوني كسبب شرعي 
 (23)...فلهذا ال يصح أف يطلق على تعليق التمائم من القرآف أنها شرؾ، كلكن نقوؿ الصحيح أنها ال تجوز، ك

 

  [المتن] 
ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب كعرفت الشرؾ باهلل الذم قاؿ اهلل فيو

(24)﴾مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 
ًعزفت دين اهلل الذي أرسل بو الزسل من أًليم إلى آخزىم الذي ال يقَبل  

 :اهلل من أحد سٌاه، ًعزفت ما أصبح غالب الناس فيو من الجيل بيذا أفادك فائدتين

ره ًمَما األكلى الفرح فضل اهلل كرحمتو كما قاؿ تعالى ﴿ يػٍ ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى قيٍل بًفىٍضًل الَلًو كىًبرىٍحمى
 .[58:يونس]﴾يىٍجمىعيوفى 

كأفادؾ أيضا الخوؼ العظيم؛ فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة ييخرجها من لسانو كقد يقولها كىو جاىل 
فبل يعذر بالجهل، كقد يقولها كىو يظن أنها تقربو إلى اهلل تعالى كما ظٌن المشركوف، خصوصا إف ألهمك اهلل ما قص 

ا لىهيٍم آًلهىةه ﴿عن قـو موسى مع صبلحهم كعلمهم أنهم أتوه قائلين  . [138:األعراؼ]﴾اٍجعىل لىنىا ًإلىهنا كىمى
 .فحينئذ يعظم حرصك كخوفك على ما يخلصك من ىذا كأمثالو

 [الشرح]
بسم اهلل الحكيم، الحمد هلل حق حمده، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو تعظيما لمجده، كأشهد أف 

. محمدا عبد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
: أما بعد

قاؿ إماـ الدعوة اإلصبلحية الٌسلفية في ىذه القركف المتأخرة الشيخ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل 
تعالى بعد أٍف ذكر أصوال كمحكمات في فهم التوحيد كفهم الشرؾ كما كاف عليو أىل الجاىلية من اإلشراؾ باهلل جل 

يعني أٌف الذم سلف يحتاج  (إذا عرفتى ما ذكرتي لك معرفة قلب)كعبل كصفة ذلك الشرؾ كما يتصل بذلك، قاؿ 
إلى العلم، فالعلم منو ما ييعلم بإدراؾو ألكؿ كىلة ثم يترؾ، كمنو ما ييعرؼ معرفة قلب، فيكوف مدركا كمستقرا في 

.  القلب كمعلوما بأدلتو كبراىينو
المعرفة ىي العلم في ىذا الموضع يعني إذا علمت ما  (إذا عرفتى ما ذكرتي لك معرفة قلب)قولو ىنا رحمو اهلل 

، كالعلم كالمعرفة في ابن آدـ متقارباف، أما في حق اهلل جل كعبل فإنما يوصف سبحانو كتعالى  ذكرت لك علم قلبو
بالعلم دكف المعرفة، كالمعرفة في القرآف أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها كأنها ال تنفع؛ ألنها معرفة بالظاىر ال 

ا معرفة القلب، كما قاؿ جل كعبل ﴿ نىاىيٍم ، ككما قاؿ ﴿[83:النحل]﴾يػىٍعرًفيوفى نًٍعمىتى الَلًو ثيَم يينًكريكنػىهى اَلًذينى آتػىيػٍ
ا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيمٍ   فأتت المعرفة ال في مقاـ المدح في القرآف بل في مقاـ الٌذـ، كىذا ألجل (25)﴾اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمى

أف المعرفة ال يتبعها العلم بالحق دائما كاإلذعاف لو كالعمل بو، كإنما قد تكوف قائدة لذلك كقد ال تكوف كىو 

                                                 
. انتهى الشريط الرابع(23)
. 116، 38: النساء(24)
 .20:، األنعام146:البقرة(25)
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األ لب، كعامة العلماء على أف المعرفة كالعلم في ابن آدـ متقارباف؛ لكن يختلفاف في أف المعرفة قد يسبقها؛ بل 
المعرفةي يسبقها جهل بالشيء أك ضياع لمعالمو، فجهل ثم عرؼ أك ضاعت معالم الشيء عليو ثم اىتدل إليو كعرفو، 

.   ىذا من جهة العبلمات كالصفات[58:يوسف]﴾فػىعىرىفػىهيٍم كىىيٍم لىوي مينًكريكفى ﴿كما قاؿ جل كعبل في قصة يوسف 
 إلى اليمن أنٌو قاؿ عليو فإذف المعرفة كالعلم بمعنى كاحد، كلهذا جاء في حديث معاذ حين بعثو النبي 

فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو إلى أٍف يعرفوا اهلل، فإذا ىم عرفوا اهلل فاعلمهم أف اهلل افترض عليهم »الصبلة كالسبلـ 
فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو » في بعض ألفاظ ذلك الحديث، نعم المحفوظ فيو «خمس صلوات في اليـو كالليلة

 لكن عيٌبر عن ذلك تارة بالتوحيد كتارة بالمعرفة، كىذا يدؿ على أف «شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل
المعنى عند التابعين الذين رككا بهذا كىذا متقارب، لهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة ككلمة العلم متقاربة، كىذا 
.  ىو الذم درج عليو الشيخ رحمو اهلل تعالى ىنا؛ ألنو مخاطب من ليس عنده ذلك التفريق الدقيق بين المعرفة كالعلم

كىذا المقصود بو علم القلب؛ ألف المعرفة معرفة اللساف أك معرفة  (إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب)قاؿ 
. الظاىر قد ال تقود لئلذعاف للحق، لكن معرفة القلب معها االستسبلـ لذلك الحق

 ((26)﴾ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي كعرفت الشرؾ باهلل الذم قاؿ اهلل فيو )قاؿ 
ىذه المعرفة الثانية عرفت الشرؾ من حيث داللتو كصفتو كحكمو كما كاف عليو المشركوف في إشراكهم باهلل جل 
كعبل، فإذف ىذا النوع الثاني من المقدمات، كالشيخ رحمو اهلل في ىذا الكبلـ يقدـ بمقدمات للنتيجة التي يصل 

ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى كعرفت الشرؾ باهلل الذم قاؿ اهلل فيو)، قاؿ (أفادؾ فائدتين)إليها كىي قولو بعد ذلك 
الشرؾ اتخاذ الشريك، كاتخاذ الشريك قد يكوف على جهة التنديد األعظم،  (﴾بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 

 : كقد يكوف على جهة التنديد األصغر، حقيقة الشرؾ أف ييتخذ الٌنٌد مع اهلل جل كعبل كاتخاذ الند مع اهلل قسماف
إتخاذ للند فيما يستحقو اهلل جل كعبل على العبد من توحيده بالعبادة، كىذا التنديد ىو الشرؾ األكبر، كما جاء 

، ككما «أف تجعل هلل ندا كىو خلقك»في حديث ابن مسعود حين سألو أم الذنب أعظم؟ قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى قاؿ جل كعبل ﴿ .   كنحو ذلك[22:البقرة]﴾فىبلى تىٍجعىليوا لًَلًو أىندى

كىناؾ تنديد أقل يعني أف يجعل للمخلوؽ شيء من الندية كلكن ال تصل إلى صرؼ العبادة لغير اهلل، كىذا من 
جهة التعلق ببعض األسباب التي لم يأذف اهلل جل كعبل بها، أك تعظيم بعض األشياء تعظيم الذم ال يوصل إلى ما 

.  يناسب مقاـ الربوبية مثل الحلف بغير اهلل، كمثل قوؿ لوال اهلل كفبلف كأشباه ذلك
: فإذف الشرؾ ىو التنديد، كىو اتخاذ الشريك مع اهلل جل كعبل، كالتنديد قسماف

 واو أن يجعل ما او محض حق اهلل جل وعال للمملوق: تنديد أعبم. 

 واو أن يجعل للمملوق شيئا مما يجه أن يكون هللم لكن ال يبلل أن يصل إلى  : وتنديد أ غر
 .دألجة الشرك األربر

كلهذا اختلف العلماء في تعريف الشرؾ األصغر كفي ضابط الشرؾ األصغر ما ىو، كما سبق أف مٌر معكم في 
ك :كتاب التوحيد

                                                 

. 116، 38: النساء(26)
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منهم من قاؿ الشرؾ األصغر ىو ما دكف الشرؾ األكبر مما لم يوصف بالنصوص بأنو مخرج من الملة أك أنو 
.  فيو صرؼ العبادة لغير اهلل جل جبللو

.  كقاؿ آخركف الشرؾ األصغر ىو كل كسيلة إلى الشرؾ األكبر
.  كالثاني ينضبط في أشياء كال ينضبط في أشياء أخر

فمدار ضابط الشرؾ األصغر على أشياء كرد النص بتسميتها شركا أك أف حقيقتها تشريك كال تبلغ التنديد 
ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ﴿األعظم في صرؼ العبادة لغير اهلل جل جبللو، فقولو جل كعبل 

كأما الذنوب  (ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًوً )، ظاىر في التحذير كالتخوؼ من الشرؾ ألف الشرؾ ال يغفر ﴾ًلمىٍن يىشىاءي 
قيٍل يىا ًعبىاًدم فهي على رجاء الغفراف كما قاؿ ىنا جل كعبل كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء ككما قاؿ جل كعبل ﴿

ًة الَلًو ًإَف الَلوى يػىٍغًفري الُذنيوبى جىًميعنا  أجمع العلماء على ،[53:الزمر]﴾اَلًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى
في  (كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي )نزلت في حق من تاب، فإذف قولو جل كعبل  (ًإَف الَلوى يػىٍغًفري الُذنيوبى جىًميعنا)قولو 

حق من مات على  ير التوبة مصرا على معصية فهو على رجاء الغفراف تحت المشيئة إف شاء اهلل  فر لو كإف شاء 
كلقولو جل  (ًإَف الَلوى يػىٍغًفري الُذنيوبى جىًميعنا)عذبو بذنبو، كأما من تاب فإنو ال يدخل تحت المشيئة لقولو جل كعبل 

ا ثيَم اٍىتىدىلكعبل ﴿ ًإْني لىغىَفاره ًلمىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاًلحن .  ، في آيات كثيرة في ىذا المقاـ[82:طو]﴾كى
فيو النكرة في سياؽ النفي،  (ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًوً )كىاىنا في ىذه اآلية بحث كىو أف قولو جل كعبل 

كمن المتقرر في األصوؿ؛ أصوؿ الفقو كفي علم العربية أف النكرة في سياؽ النفي تعم، كىنا كقعت النكرة في سياؽ 
كالفعل المضارع يشرؾ؛ ألف معنى الكبلـ إف اهلل ال يغفر شركا بو  (أفٍ )النفي، كالنكرة ىي المصدر المنسبك من 

؛ عمـو الشرؾ، فيكوف المراد ىنا أف اهلل جل كعبل ال يغفر أم نوع من أنواع  كالمصدر نكرة، كىذا يعني العمـو
الشرؾ، فالشرؾ على ىذا ال يدخل تحت الغفراف سواء أكاف أكبر أـ كاف أصغر أـ كاف في شرؾ األلفاظ كأشباه 

ذلك، بل إنما يقع فيو من الموازنة بين الحسنات كالسيئات، كإما يؤخذ العبد بو فيعذب عليو، كىذا اختيار جمع من 
المحققين منهم شيخ اإلسبلـ بن تيمية، كمنهم أكثر أئمة الدعوة رحمهم اهلل تعالى، بناء على القاعدة الشرعية على 

. ذلك
ىو عاـ ألف أف يشرؾ نكرة أتت في  (ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًوً )قاؿ آخركف من أىل العلم إف قولو جل كعبل 

، لكن العمـو تارة يراد بو الخصوص ألف العمـو عند األصوليين على ثبلثة : سياؽ النفي فهي دالة على العمـو
 مراتب عمـو باؽ على عمومو . 

 كعمـو مخصوص . 

 كعمـو مراد بو الخصوص . 

انػىهيٍم ًبظيٍلمو فيكوف اللفظ عاما كلكن المراد بو شيء خاص، كما في قولو جل كعبل ﴿ اَلًذينى آمىنيوا كىلىٍم يػىٍلًبسيوا ًإيمى
انػىهيٍم ًبظيٍلمو )، فهنا قولو [82:األنعاـ]﴾أيٍكلىًئكى لىهيٍم اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى  ىذه نكرة أيضا في سياؽ النفي  (كىلىٍم يػىٍلًبسيوا ًإيمى

ليس »يا رسوؿ اهلل أيٌنا لم يظلم نفسو؟ قاؿ : كىذه تدؿ على عمـو الظلم، كلهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا (لم)بػ
، «[13:لقماف]﴾ًإَف الْشٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ﴿الذم تذىبوف إليو فإنما الظلم الشرؾ ألم تسمعوا إلى قوؿ العبد الصالح 

فأفهمهم عليو الصبلة كالسبلـ أٌف المراد ىنا بالظلم خصوص الشرؾ، فإذف يكوف اللفظ عاما كلكن المراد بو 
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خصوص الشرؾ، كىذا ما يسميو األصوليوف عمـو مراد بو الخصوص، ففي ىذه اآلية قاؿ طائفة من أىل العلم 
اللفظ عاـ كلكن المراد بو خصوص  الشرؾ األكبر؛ ألنو ىو الذم نعلم من النصوص أنو ال ييغفر كأٌف صاحبو متوعد 

ري أىٍك تػىٍهًوم بالنار كما قاؿ جل كعبل مثبلن في سورة الحج إنو ﴿ اًء فػىتىٍخطىفيوي الطَيػٍ َر ًمٍن الَسمى أىنَمىا خى كىمىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فىكى
كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى ﴿، ككما قاؿ جل كعبل في سورة المائدة [31:الحج] ﴾بًًو الْريحي ًفي مىكىافو سىًحيقو 

َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن  َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى
َنةى ) قولو في سورة المائدة ،[72:المائدة]﴾أىنصىارو  َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى  (ييٍشًرؾٍ )ىذه شرطية ك (مىنٍ  )(مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى

، لكن لما رتب األثر كىو أف اهلل حـر عليو الجنة  فعل فيو الحدث فيو المصدر كىي نكرة ىذا يدؿ على العمـو
.  كمأكاه النار علمنا أف المراد خصوص الشرؾ األكبر، فقالوا ىذه اآلية مثل تلك

قاؿ األكلوف ىذه اآلية فيها عدـ المغفرة كعدـ المغفرة ال يستلـز الخلود في النار، كىذا  ير اآليات التي فيها 
الخلود في النار، فتلك اآليات دالة على أف المراد بالشرؾ الخصوص؛ خصوص الشرؾ األكبر ألف السياؽ يقتضيو، 

. كأما ىذه فبل دليل عليها
 كعلى العمـو كما ذكرنا القوؿ األكؿ ىو قوؿ األكثرين، كعليو يتم االستدالؿ ىنا، كىو أف من عرؼ من الشرؾ 
األكبر كاألصغر في قوؿ األكثرين من أىل العلم ال يدخل تحت المغفرة أفاده الخوؼ من الشرؾ باهلل جل كعبل؛ 
ألنو ليس ثىم شركا على ىذا القوؿ يدخل تحت المغفرة، بل إف اهلل جل جبللو ال بد أف يؤاخذ بالشرؾ، فإٍف كاف 
شركا أكبر فالخوؼ عظيم منو فبل بد من معرفتو كمعرفة كسائلو كمعرفة أفراده حتى يحذره العبد، كإف كاف شركا 

.  أصغر فبل بد أيضا من معرفتو كمعرفة أفراده كمعرفة كسائلو حتى يحذره العبد؛ ألف الجميع ال يدخل تحت المغفرة
ًإَف الَلوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كعرفت الشرؾ باهلل الذم قاؿ اهلل فيو)فإذف قوؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى ىنا 

يريد منو كضوح صورة الشركن ثم الخوؼ من الشرؾ، كأثر ذلك الخوؼ كىو أف  (﴾كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 
يسعى العبد في تعلم التوحيد كتعلم ضده الذم ىو الشرؾ األكبر كاألصغر حتى ال يخاطر بدينو كبنفسو كبمستقبلو 

 .في اآلخرة ألشياء يتساىل فيها في ىذه الدار الفانية
. ىذه النقطة الثانية التي تكلم عليها الشيخ

كعرفت دين اهلل الذم أرسل بو الرسل من أكلهم إلى آخرىم الذم ال يقبل اهلل من )الثالثة من المقدمات قاؿ 
دين اهلل الذم أرسل بو الرسل ىو اإلسبلـ، اإلسبلـ المراد بو ىنا اإلسبلـ العاـ الذم يشترؾ في الدعوة  (أحد سواه

إليو كل رسوؿ، فكل رسوؿ أتى باإلسبلـ العاـ، كأما محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ فأتى باإلسبلـ العاـ 
كاإلسبلـ الخاص الذم ىو شريعة اإلسبلـ، كالرسل من قبل مسلموف كأتباع محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ 

مسلموف، كإسبلـ من قبلنا دخوؿ باإلسبلـ العاـ، كأما إسبلـ ىذه األمة فهو إسبلـ من جهة العقيدة كمن جهة 
.  الشريعة

.  كما ىو اإلسبلـ العاـ؟ اإلسبلـ العاـ ىو االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطاعة كالبراءة من الشرؾ كأىلو
ىذا التعريف لئلسبلـ دعا إليو الرسل جميعا، أف ييستسلم هلل بالتوحيد كأف يينقاد لو بالطاعة كالطاعة ىنا بحسبها 

.  طاعة لكل رسوؿ جاء كل أمة بحسب الرسوؿ الذم جاءىا كالبراءة من الشرؾ كأىلو
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ـي ﴿فإذف ىذا األصل ىو الدين عند اهلل جل كعبل الذم قاؿ اهلل فيو  ٍسبلى ، [19:آؿ عمراف]﴾ًإَف الْدينى ًعٍندى الَلًو اإٍلً
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍن اٍلخىاًسرًينى ﴿كبقولو  ٍسبلى رى اإٍلً  قبل بعثة محمد ،[85:آؿ عمراف]﴾كىمىٍن يػىٍبتىًغ  ىيػٍ

عليو الصبلة كالسبلـ كل مخاطب باإلسبلـ الذم بعث بو الرسوؿ الذم أرسل إلى تلك الطائفة، كبعد محمد بن عبد 
.  اهلل عليو الصبلة كالسبلـ ال ييقبل من أحد ال اإلسبلـ الذم بعث بو محمد عليو الصبلة كالسبلـ

فإذف دين اهلل الذم أرسل بو الرسل مشتمل تحقيق التوحيد هلل كخلع األنداد كالكفر بالطا وت، كما قاؿ جل 
ًإٍف كقاؿ ﴿، [36:النحل]﴾كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيْل أيَمةو رىسيوالن أىٍف ايٍعبيديكا الَلوى كىاٍجتىًنبيوا الطَا يوتى كعبل في سورة النحل ﴿ كى
ا نىًذيره  .   كنحو ذلك من اآليات[24:فاطر]﴾ًمٍن أيَمةو ًإاَل خبلى ًفيهى

فإذف العلم بدين الرسل ىذا مهم للغاية، كتعلم دين نوح عليو السبلـ، كتعلم دين إبراىيم عليو السبلـ، كما 
خالف بو نوح قومو كما خالف بو إبراىيم قومو، ككذلك دين موسى عليو السبلـ كدين عيسى كما خالفوا بو أقوامهم، 

. ككذلك الدين الذم بيعث بو سيد كلد آدـ عليو الصبلة كالسبلـ كما خالف بو أقوامهم
. إذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنو يسهل عليك أف تعرؼ ما عليو الناس في األزماف التي  لب فيها الجهل

 (كعرفت ما أصبح  الب الناس فيو من الجهل بهذا أفادؾ فائدتين)- ىذه األخيرة؛ الرابعة من المقدمات–قاؿ 
: التوحيد ترٍكو ممن تركو راجع إلى أحد شيئين أك ىما معا في بعض األحواؿ

 الجهل به: األول . 
 العناد: والثاني . 

.  كالجهل قد يكوف لعدـ كجود من ينبو كقد يكوف لئلعراض عن البحث فيو
.  كالعناد كاالستكبار ىذا يكوف مع العلم كإقامة الحجة

ككل من األمرين ميكىْفر؛ فمن لم يأًت بالتوحيد عن إعراض منو كجهل فهو كافر، كمن لم يأًت بالتوحيد كيترؾ 
: الشرؾ باهلل جل كعبل عن عناد كاستكبار فهو كافر، لهذا قاؿ العلماء الكفر كفراف

اًفرًينى كفر إباء كاستكبار كقولو جل كعبل ﴿ .1  .[34:البقرة]﴾ًإاَل ًإبًٍليسى أىبىى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمٍن اٍلكى

 .[24:األنبياء]﴾بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٍلحىَق فػىهيٍم ميٍعًرضيوفى كالنوع الثاني اإلعراض كما قاؿ جل كعبل ﴿ .2

فليس كل من كفر كىفر عن عناد كاستكبار، بل قد يكوف كيفره عن اإلعراض، كلهذا جاء في أكاخر نواقض 
ال يهمو أف . اإلسبلـ التي كتبها إماـ الدعوة رحمو اهلل؛ الناقض العاشر اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمو كال يعمل بو

.  يعلم التوحيد كال يهمو أف يعرؼ الشرؾ كال يهمو ىذه المسائل، ييعرض عن دين اهلل أصبل
كإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح  الب الناس فيو من الجهل بذلك، ىذا من جهة الحكم على الواقع ذاؾ الذم 

تكلمنا عليو من جهة التأصيل؛ أٌف الكفر قد يكوف من جهة اإلعراض كالجهل، كقد يكوف من جهة اإلباء 
كاالستكبار، كمن جهة الواقع يعني الحكم على الناس فإف المتلبس بالشرؾ ييقاؿ لو مشرؾ سواءن أكاف عالما أـ كاف 

:  جاىبل، كالحكم عليو بالكفر يتنوع
فإف أيقيمت عليو الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنو الشبهة كلييفهمو بحدكد ما أنزؿ اهلل على رسولو 

.  التوحيد كبياف الشرؾ فترؾ ذلك مع إقامة الحجة عليو فإنو يعد كافرا ظاىرا كباطنا
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كأما المعرض فهنا يعمل في الظاىر معاملة الكافر، كأما باطنو فإنو ال نحكم عليو بالكفر الباطن إال بعد قياـ 
الحجة عليو؛ ألنو من المتقرر عند العلماء أف من تلبس بالزنا فهو زاف، كقد يؤاخذ كقد ال يؤاخذ، إذا كاف عالما 

يعني اسم الزنا –بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، كإذا كاف أسلم للتو كزنى  ير عالم أنو محـر فاالسم باؽ عليو؛ لكن 
.  لكن ال يؤاخذ بذلك لعدـ علمو- باؽ أنو زافو كاسم الزنا عليو باؽ

.  كىذا ىو الجمع بين ما كرد في ىذا الباب من أقواؿ مختلفة
فإذف يفرؽ في ىذا الباب بين الكفر الظاىر كالباطن، كاألصل أنو ال ييكىَفر أحد إال بعد قياـ الحجة عليو لقوؿ اهلل 

عىثى رىسيوالن ﴿جل كعبل  ، كالعذاب ىنا إنما يكوف بعد إقامة الحجة على العبد [15:اإلسراء]﴾كىمىا كيَنا ميعىْذبًينى حىَتى نػىبػٍ
في الدنيا أك في اآلخرة، قد ييعامل معاملة الكافر استبراء للدين كحفظا لو، من جهة االستغفار لو، كمن جهة عدـ 

.  التضحية لو، كأالٌ يزكج كأشباه ذلك من األحكاـ
فإذف كبلـ أئمة الدعوة في ىذه المسألة فيو تفصيل ما بين الكفر الظاىر كالكفر الباطن، كمن جهة التطبيق في 
الواقع يفرقوف، فإذا أتى للتأصيل قالوا ىو كفر سواء أكاف كفره عن إعراض كجهل أك كاف كفره عن إباء كاستكبار، 
كإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليو الحجة الٌرسالية البينة الواضحة أطلقوا عليو الكفر، كأما 

كإف كنا ال : من لم تقم عليو الحجة فتارة ال يطلقوف عليو الكفر كما قاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب في موضع
كنحوىم ممن  [الجبيلة]الشيخ ما كفر أىل . نكفر من عند قبة الكٌواز كقبة البدكم ألجل عدـ كجود من ينبههم

عندىم بعض األكثاف في أكؿ األمر ألجل عدـ بلوغ الحجة الكافية لهم، كقد يطلق بعضهم على ىؤالء الكفر كيراد 
بو أف يعاملوا معاملة أىل الكفر حرزا كمحافظة ألمر الشريعة كاإلتباع، حتى ال يستغفر لمشرؾ، كحتى ال يضحي عن 

. مشرؾ، أك أف يتولى مشركا كنحو ذلك من األحكاـ
أٌف ىذا الجهل بالتوحيد مذمـو  ( كعرفت ما أصبح  الب الناس فيو من الجهل بهذا)فإذف نخلص من ذلك 

 اية الذـ، سواء أطلقنا عليو حكم الكفر كنعني بو الظاىر، ال الكفر الكامل الذم ىو ردة مخرج من الدين أصبل، 
كإنما الكفر الظاىر الذم تترتب عليو األحكاـ الظاىرة في الدنيا، أك قلنا أنو في ىذا أتى بخطر عظيم في جهلو 

كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًالَلًو ًإاَل كىىيٍم ﴿بالتوحيد، فهذا ينبئك عن أف  الب الناس اليـو كما قاؿ اهلل جل كعبل 
، فالحق [24:األنبياء]﴾بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٍلحىَق فػىهيٍم ميٍعًرضيوفى ككما قاؿ بل أكثرىم ﴿، [106:يوسف]﴾ميٍشرًكيوفى 

بين ككاضح كجلي من أراده أدركو كلكن سبب علمهم بالحق ليس ىو خفاء الحق في نفسو كلكن سببو إعراض من 
لم؟ ىل ألدؿ أف الحق خاؼو أك يحتاج إلى معلومات خاصة بل السبب  (بل أكثرىم ال يعلموف الحق )أعرض، قاؿ

.  أنهم معرضوف، بل أكثرىم ال يعلموف الحق فهم معرضوف ذلك سبب عدـ علمهم بالحق اإلعراض
فهذا اإلعراض عن الدين كاإلعراض عن التوحيد كعدـ تعلم التوحيد كالجهل بو، ىذا قد تجده في أناس من 
الخاصة، كقد تجده في دعاة كقد تجده في بعض طلبة العلم، فمن أنعم اهلل جل كعبل عليو بمعرفة التوحيد كمعرفة 
ضده كمعرفة أنواع التوحيد كبياف ذلك كاألدلة عليو، كعرفتى ما أصبح  الب الناس فيو، بل أكثر كأكثر الناس فيو 

فإنو ال شيء  (أفادؾ فائدتين األكلى الفرح فضل اهلل كرحمتو)من الجهل بالتوحيد حتى كإف زعموا أنهم من أىلو 
يعدؿ العلم بالتوحيد كالعلم بضده كاالستجابة ألمر اهلل بالتوحيد كاالستجابة لنهي اهلل جل كال عن الشرؾ ككسائلو، 
فإف العلم بذلك ىو أصل االعتقاد، كالعمل بذلك ىو أصل الملة فأصل بعثة األنبياء كالمرسلين كزبدة الرساالت 
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اإللهية، فمن رأل ما من اهلل بو عليو من اإلقباؿ على ىذا العلم كفهمو كفهم حدكده كفهم أدلتو ككبلـ أىل العلم فيو 
ره ًمَما يىٍجمىعيوفى أفاده ىذه الفائدة العظمى ﴿ يػٍ ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى ، كلهذا [58:يونس]﴾قيٍل بًفىٍضًل الَلًو كىًبرىٍحمى

ًتوً )الفرح  يعني بالدين كبالتوحيد كبتعلمو كباإلقباؿ عليو، ىذا خير من كل ما يغشاه الناس من أمور  (بًفىٍضًل الَلًو كىًبرىٍحمى
الدنيا كمن األمور التي يظنوف أنها فاضلة ألمور الدين كاالىتماـ بالعلـو المختلفة أك االىتماـ بأشياء متنوعة، فأصل 

كىاٍجنيٍبًني كىبىًنَي أىٍف الملة أف تعلم التوحيد كتتعلمو، لهذا خاؼ إبراىيم على نفسو من عبادة األصناـ فدعا ربو بقولو ﴿
ـى  كمن يأمن الببلء بعد : خاؼ على نفسو كخاؼ على بنيو، قاؿ إبراىيم التيمي رحمو اهلل [35:إبراىيم]﴾نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا

. لهذا بوب الشيخ في كتاب التوحيد باب الخوؼ. إبراىيم
فهنا إذا عرفت المقدمات األربع، كعرفت ما أصبح  الب الناس فيو من الجهل بهذا التوحيد كالجهل بالشرؾ 
كعدـ إعارة ذلك أك االىتماـ بذلك االىتماـ الواجب الذم يليق بو لعظم مسألة التوحيد، أفادؾ فائدتين األكلى 

الفرح بفضل اهلل كرحمتو، كالحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نرل أنو ال شيء لنا، كإنما ىو فضل اهلل جل جبللو، فاهلل 
ساؽ لنا ىذا الفضل كيسر لنا ذلك بفضلو كبرحمتو، ثم نفرح بفضل اهلل كبرحمتو كما قاؿ ابن القيم رحمو اهلل في 

: النونية
 من خشية الرحمن باكيتاف   كاجعل في قلبك مقلتين كبلىما      

 لو شاء رُبك كنت أيضا مثلهم          القلب بين أصابع الرحمن
إذا عرفت ىذا الفضل كىذه الرحمة التي  شيت بها كمن اهلل عليك بها فبل تتركنها إلى  يرىا حتى يأتينك 

اليقين؛ ألف ىذه أعظم نعمة تنعم بها على العبد أف يكوف عالما بالتوحيد عالما بالرسل مخالفا ألىل الجهل 
.  كالجهالة
ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا  ﴿أفادؾ فائدتين األكلى الفرح بفضل اهلل كرحمتو كما قاؿ تعالى)قاؿ  قيٍل بًفىٍضًل الَلًو كىًبرىٍحمى

ره ًمَما يىٍجمىعيوفى  يػٍ ، كفضل اهلل كرحمتو الٌدين كالقرآف كفقو الدين كفقو القرآف كالتوحيد كاإلسبلـ ([58:يونس]﴾ىيوى خى
كنحو ذلك، كلهذا ركل ابن أبي حاتم ك يره عن عمر رضي اهلل عنو أنو دعا  بلمو يوما إلى أف يخرج إلى إبل 
يا : الصدقة الزكاة جيمعت لو خارج المدينة فلما ذىب إليها اىتاؿ  بلمو من كثرتها فقاؿ لعمر فقاؿ ألمير المؤمنين

قيٍل )كذبت كلكن فضل اهلل كرحمتو القرآف، قاؿ تعالى : فغضب عمر كقاؿ. أمير المؤمنين ىذا فضل اهلل كرحمتو
ًتوً  ره ًمَما - )يعني القرآف في نزكلو كتشريعو كما حبى اهلل ىذه األمة بو -(بًفىٍضًل الَلًو كىًبرىٍحمى يػٍ فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى

فإف كاف ثم فرح فليفرح المرء بهداية اهلل جل كعبل لو بااللتزاـ بدين اهلل كبمعرفة التوحيد كالعلم بو كما  (يىٍجمىعيوفى 
. يتصل بذلك كىذا ىو الفضل، كبو تعلم أف المحرـك من حـر كأكثر الخلق حرموا ىذا الفضل العظيم

إلى آخره، كالخوؼ العظيم مبلـز لن  (...كأفادؾ أيضا الخوؼ العظيم فإنك إذا عرفت) ثم الفائدة الثانية قاؿ 
: الشيطاف أضل األكثرين، فتفرح بفضل اهلل كبرحمتو كتخاؼ

فالفرح بفضل اهلل كبرحمتو يعني بمعرفة التوحيد كالعلم بو كمعرفة الشرؾ ككسائلو كاالبتعاد عن ذلك كالدعوة 
إلى التوحيد كالدعوة إلى النهي عن الشرؾ إجماال كتفصيبل، ىذا الفرح بفضل اهلل كبرحمتو يفيد الثبات على ذلك، 

.  فكلما استحضرت الفرح ىذا ككنت فرحا بو كنت مستمسكا بو
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ثم الخوؼ أك الفائدة الثانية يجعلك ال تلتفت عنو يمينا كال شماال، فكلما التفت كلما رجعت ألجل شدة 
الخوؼ، مستحضرا خوؼ إبراىيم كخوؼ عباد اهلل الصالحين، كالخوؼ من الشرؾ ألجل أال يقع العبد فيو، كأنتى 
ترل اليـو أف أىل ىذه الببلد مثبل مع ما ىم عليو من أثر ىذه الدعوة اإلصبلحية العظيمة التي قربتهم إلى اهلل جل 
جبللو بالتوحيد كبالبعد عن الشرؾ ككسائلو، لكن ألجل عدـ الخوؼ من الشرؾ كقعوا في شركيات؛ من شركيات 

. األلفاظ كبعضها من الشرؾ األصغر كبعضها قد يكوف من الشرؾ األكبر في حق بعض الناس
كىذا كنسأؿ من اهلل جل كعبل السبلمة كالعافية ألجل عدـ الخوؼ من الشرؾ، فيكثر عند الناس أف يقولوف 
نحن على الفطرة، كالناس في ىذا البلد أىل فطرة يستمركف أىل الفطرة إلى متى؟ األجياؿ التي بعد آدـ التي بعد 

.  آدـ عليو السبلـ كانوا على الفطرة ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم
إذف ما أمن أحد على دينو كىو عالم بحقيقة عداكة الشيطاف، بل ال يأمن إال من يخاؼ، من يستحضر الخوؼ 
دائما يحذر كيحذر كيستحذر الحذر فإذا  ابت عنو مسائل التوحيد راجع كتأكد، كىكذا إذا تفهم كحفظ كراجع 

.  كدعا حتى يثبت كحتى يستقيم لو دينو
كأفادؾ أيضا الخوؼ العظيم، فإنك إذا عرفتى أف اإلنساف يكفر بكلمة يخرجها من لسانو كقد يقولها كىو )قاؿ 

كإٌف الٌرجل ليتكلم »ييشير الشيخ رحمو اهلل بذلك إلى ما جاء بالحديث الصحيح أنو عليو الصبلة كالسبلـ  (جاىل
يخرجها من لسانو ) فقوؿ الشيخ رحمو اهلل «بالكلمة من سىخىًط اهلل ال يلقي لها باال يهوم بها في النار سبعين خريفا

من جهة أنو ال يلقي لها باال؛ ألنو ال يعلم أنها مكفرة فقولو عليو الصبلة كالسبلـ ال يلقي لها  (كقد يقولها كىو جاىل
فإنك )باال تهوم بو في النار سبعين خريفا يعلم أنو منهي عنها لكن ال يلقي لها باال من شدة الخوؼ منها، لهذا قاؿ 

بكلمة يحصل الكفر، سواء كاف معتقدا لها؛ يعني لما دلت  (إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة يخرجها من لسانو
.  عليو، أك كاف قولو لهذه الكلمة من الكفر باهلل ناتج عن اإلعراض عن دين اهلل كىو متمكن من معرفتو

فإذف اإلعراض ال ييعذر بو العبد إذا كاف إعراضا مع التمكن من المعرفة؛ عنده أىل العلم يمكنو أف يسألهم، 
عنده أىل الديانة يستطيع أف يبحث عن الحق، ثم ىو ال يبحث عن ذلك، فهذا يدخل في قولو عليو الصبلة 

 . (ال يلقي لها باال يهوم بها في النار سبعين خريفا)كالسبلـ 
ألنو أعرض مع تمٌكنو من المعرفة، أعرض مع قرب الحجة منو،  (كقد يقولها كىو جاىل فبل ييعذر بالجهل)قاؿ 

.  فجهلو ال بسبب خفاء الحق أك بسبب كجود من ينبهو كإنما جهلو بها ألجل اإلعراض
فإذف ىنا نلحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذم سببو عدـ كجود من ينبو بالحق، كالجهل الذم سببو 

.  اإلعراض
 فالجهل الذم سببو اإلعراض مع كجود من ينبو ىذا ال يعذر بو العبد  .
  كأما الجهل الذم يكوف ألجل عدـ كجود من ينبو فإنو يعذر بو حكما في اآلخرة حتى يأتي من يقيم

 . عليو الحجة، كال يعذر بو في أحكاـ الدنيا، فهو على كل حاؿ متوعد ىذا التوعد العظيم

إذا كاف اإلنساف قد يعوم في النار سبعين خريفا يعني يكوف في قعرىا، ىذا يعني أنو فارؽ نار الموحدين بكلمة 
يقولها، ىذا من خاؼ ىذا الشيء يلزمو أف يتعلم أسباب الٌردة كأسباب الكفر كالكلمات التي قد يكفر بها كىو ال 

إذا )يشعر بذلك، كىذا مضبوط بضوابطو الشرعية، فإنو ليس كل من قاؿ كلمة الكفر كفر، كلهذا الشيخ قاؿ ىنا 
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كىو جاىل فيعذر )قد يقوؿ ذلك  (عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة يخرجها من لسانو كقد يقولها كىو جاىل
المشرؾ في أم  (كقد يقولها كىو يظن أنها تقربو إلى اهلل تعالى كما ظن المشركوف)يعني في بعض أحوالو  (بالجهل

زماف كمكاف ما أشرؾ محاٌدة هلل كلرسلو قصدا في المحاٌدة كإنما حصلت المحاٌدة نتيجة لشركو، فهو إف أشرؾ 
محاٌد، كلكن إذا قلت للوثني المشرؾ الجاىل أنت مبغض هلل كاره هلل جل كعبل محاٌد هلل يقوؿ ال؛ ألنو يقوؿ أنا ما 

.  فعلت ىذه األفعاؿ إال بقصد التقرب إلى اهلل حتى يرتفع مقامي عند اهلل
كىاَلًذينى اَتخىذيكا ﴿فإذف ال يتصور في المشرؾ أنو أشرؾ للبعد عن اهلل بل أشرؾ ليتقرب إلى اهلل، كما قاؿ جل كعبل 

 .[3:الزمر]﴾ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى
 خصوصا إف ألهمك اهلل ما قص عن قـو موسى مع صبلحهم كعلمهم أنهم أتوه قائلين)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 

ا لىهيٍم آًلهىةه ﴿ قـو موسى مركا على قـو يعبدكف آلهة كيعبدكف معبودات، فنظركا  ([138:األعراؼ]﴾اٍجعىل لىنىا ًإلىهنا كىمى
ا لىهيٍم آًلهىةه قىاؿى ًإَنكيٍم قػىٍوـه ﴿إلى ذلك فظنوا أنو محمود؛ ألنو مخالف لدين فرعوف فقالوا لموسى  اٍجعىل لىنىا ًإلىهنا كىمى

انيوا يػىٍعمىليوفى (138)تىٍجهىليوفى  ًء ميتىبَػره مىا ىيٍم ًفيًو كىبىاًطله مىا كى ، كفي حديث أبي كاصب [139-138:األعراؼ]﴾ًإَف ىىؤيالى
يا :  ككاف للمشركين سدرة ينوطوف بها أسلحتهم فقلنا(27)مررنا كنحن حدثاء عهد بكفر بسدرة: المعركؼ أنو قاؿ

اهلل أكبر إنها السنن قلتم »فقاؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ . رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
ا لىهيٍم آًلهىةه : كالذم نفسي بيده كما قاؿ أصحاب موسى لموسى . «اٍجعىل لىنىا ًإلىهنا كىمى

قاؿ العلماء أصحاب موسى لم يكفركا كأصحاب محمد عليو الصبلة كالسبلـ الذين كانوا حدثاء عهد بكفر لم 
.  يكفركا بتلك الكلمة، كلكن لو تبعها عمل لكفركا؛ ألنهم طلبوا شيئا عن جهل فلما بػيْين لهم انتهوا

تفيد أٌف الموحد قد يخفى عليو بعض أفراد التوحيد، - يعني قصة قـو موسى كقصة ذات أنواط-كىذا يفيد 
كىذا يفيده الخوؼ؛ ألف قـو موسى كىم خاٌصة أصحاب موسى منهم من قاؿ تلك الكلمة، كأصحاب محمد عليو 
الصبلة كالسبلـ ممن أسلم حديثا منهم من قاؿ تلك الكلمة، مع أنهم يعلموف معنى ال إلو إال اهلل كيعلموف ما يدخل 
تحتها من األفراد، لكن جهلوا بعض األفراد، ىذا يفيد أف من دكنهم ال بد أف يخاؼ الخوؼ الشديد؛ ألف جهلو 

ببعض األفراد أكلى من جهل أكلئك، فإف أنعم اهلل عليو بمنْبو لو بعد الكبلـ يحجزه عن العمل كينبهو، فهذا من نعمة 
. اهلل عليو كإف لم يجد بل قاؿ ذلك الكبلـ كاتخذ إلها مع اهلل فإنو يكوف قد ناقض بفعلو توحيده

. كىذا الشك أف يوجب الخوؼ الشديد (فحينئذ يعظم حرصيكى كخوفك على ما يخلصك من ىذا كأمثالو)قاؿ 
إذف ىذا المقطع من كبلـ اإلماـ رحمو اهلل تعالى فيو تهيئة نفس الموحد لكشف الشبهات التي يأتي بيانها، فهيأ 
نفسو لبياف حاؿ المشركين الذين أشركوا من أقواـ كل رسوؿ، كبٌين ديانة كل رسوؿ، بٌين معنى التوحيد كمعنى ضده، 

كبٌين أف أكثر الناس مخالفوف للتوحيد معرضوف عنو جهاؿ بو، كبٌين أف ىذه المقدمات تفيدؾ أكال الفرح كالثاني 
الخوؼ، كىذا تهيئة لنفسيتك حين تتلقى كشف تلك الشبو، فكشف الشبو إذف الذم سيأتي يكوف مع فرحك 

بالتوحيد كخوفك من الشرؾ، كىذا يقيم حاجزا قويا نفسيا من أف تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحتا، كما عليو علماء 
الكبلـ كأشباىهم دكف كضعو تعبدم نفسي من الوجل كالخوؼ كالفرح كالرضا، ثم أٍف تكوف حين تعرض لك جواب 

. الشبو يكوف في نفس الفرح بفضل اهلل بالتوحيد كالفرح بفضل اهلل جل كعبل كرحمتو أف كيشفت لك الشبو
                                                 

. انتهى الوجو األول من الشريط اخلامس(27)
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فإذف الشبو مىزىلَة أقداـ من جهة عرضها كمن جهة كشفها، فبلبد لها من قاعدة تقـو عليها نفس الموحد، كىذه 
القاعدة ىي التي قدمها الشيخ رحمو اهلل فأكؿ الكبلـ قواعد علمية، كاآلف ىذا الفرح كالخوؼ قواعد نفسية حتى 
تكوف فيما تستقبل من عرض الشبو كنقدىا ككشفها، تكوف ما بين قواعد علمية محكمات ال تزكؿ بعدىا، كما بين 
تحسينات نفسية ال تتأثر بالشبو مهما جاءت، فإذا جاءت الشبهة صار عنك خوؼ من ضد التوحيد كفرح لما أنت 

. عليو من التوحيد، كىذا يجعلك في قوة كتحصن كأماف بفضل اهلل كبرحمتو
الحمد هلل جل جبللو على ما أنعم بو علينا من نعمة التوحيد كدراستو كتعلمو كنبذ الشرؾ كالبراءة منو كبيغض 

الشرؾ كبغض أىلو كمعاداة أكلئك كالتبْرئ منهم قوال كعمبل كاعتقادا، كنسألو جل كعبل بكل اسم لو حسن كبصفاتو 
العبل أف يديم علينا ىذا الفضل كىذه الرحمة، كأف يجعلنا فرحين بذلك خائفين من ضده ما حيينا، نسألو جل كعبل 
أف ال يزيغ قلوبنا إذ ىدانا، كأف ينعم علينا كيتم نعمو ذلك بأف يتوفانا كىو راض عنا  ير مغيرين كال مبدلين، نعوذ 

بك اللهم من كل فتنة، نعوذ بك اللهم من كل فتنة تصدنا عن ىذا األمر الجلل في التوحيد كدعوة األنبياء 
. كالمرسلين

. ىذا كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين
.  نأخذ بعض األسئلة [األسئلة]

بالمناسبة في مواقف السيارات، أىل المسجد يودكف من اإلخوة أف يقفوا في المواقف الشرقية أك في الجنوبية 
في ىذه الجهة؛ ألف الوقوؼ في الجهات الضيقة قد تضيق على من يريد أف يخرج من بيتو كنحو ذلك من بعض 

. اإلخوة
 [...]رقمها مائتين كخمسة، صفر ثبلثة كخمسين ك [...]ىنا فيو سيارتين تضيق على أصحابها تقوؿ سيارة 

 ال تضر إخوانك، «ال ضرر كال ضرار» سبعمائة كعشرين أربعة كخمسين سبعة كتسعين استحضر دائما قوؿ النبي 
قد يكوف أحدىم عنده موعد يريد أف يستفيد بعض الوقت من العمل ثم يذىب إلى موعد مهم لو إما لمستشفى أك 
ضركرم بمصالحو أك ألىلو أك نحو ذلك، فبل تفترض أف الذم يحضر يحضر كل الفترة، كأنهم جميعا سيخرجوف 
خركجا كاحدا، ال تفترض ىذا، بل استحضر أف منهم من سيخرج مبكرا منهم من عنده كذا كال يفترض أف الذم 
سيحضر يتخلص من كل المشا ل، يحضر نصف ساعة يستفيد بعض الشيء ثم أذىب إلى بعض األعماؿ فيعين 

. بعضكم بعضا على أمر دينو كدنياه
ىل صفة العلو ذاتية أـ فعلية ؟  / 1

صفة علو اهلل جل كعبل ذاتية، ىو جل كعبل لم يزؿ عاليا على خلقو سبحانو كتعالى، لو علو الذات كعلو 
. الصفات
نسأؿ اهلل بكل اسم لو حسن، فهل ىناؾ هلل بعض األسماء السيئة؟ / 2

أعوذ باهلل، أعوذ باهلل، فأسماء اهلل جل كعبل حسنى حسنة، كالشر ليس إلى اهلل جل كعبل ال في ذاتو كال في 
أسمائو كال صفاتو كال أفعالو؛ يعني لو قاؿ الداعي أسألك اللهم بأسمائك الحسنى ىل يفهم منو أنو ثم أسماء  ير 

. حسنى؟ ال يفهم ذلك
. ىذا السؤاؿ فيو طوؿ بعض الشيء نقل قوؿ بعضهم/ 3
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الكفر الظاىر كالباطن ىو الذم ذكرت لكم تفصيلو، كأما الجاىل قد يكفر قد يكوف جهلو عن إعراض مع 
كجود من ينبو، مثل مثبل كاحد في ىذه الببلد يجهل التوحيد كيعمل الشرؾ مع قياـ الحجة كقياـ الدعوة كككل يبلغ 

كمن يبلغوف ىم موجودكف في المجبلت كفي الصحف كفي مناىج التعليم كفي كلماتهم كفي اإلذاعة إلى آخره، 
فهذا من أعرض من قياـ تمكنو، مع تمكنو من السؤاؿ كطلب الحق ىذا ال شك أنو ال يعذر بجهلو في ىذه 

.  المسألة؛ ألٌف جهلو ال بسبب عدـ كجود من ينبهو، كلكن بسبب إعراضو أصبل عن ىذا األمر، ألنو ىناؾ من ينبهو
أما إذا جهل ألجل أنو لم يأًت من ينبهو ىو الذم ذكرنا لكم قوؿ الشيخ رحمو اهلل فيو كإف كنا ال نكفر من عند 
قبة الكٌواز ألجل عدـ كجود من ينبههم، كالكفر إنما قلنا كفر ظاىر كباطن تبع لقوؿ بعض أئمة الدعوة كالشيخ ابن 
معمر ك يره، كىو ظاىر كبلـ الشيخ محمد بن عبد الوىاب في بعض المواضع، كتفصيل ىذه المسألة يأتي إف شاء 

. اهلل تعالى في مسألة اإلباء كاإلعراض كأشباه ذلك
ىل ىناؾ فرؽ بين المشرؾ كالكافر؟ / 4

نعم، الكافر قد يكوف كافرا ببل شرؾ؛ يكوف كافرا ببل شرؾ، يكوف كافر ببل شرؾ، مثل من ارتكب شيئا من 
األمور التي يرتد بها  ير الشرؾ فإنو يكوف كافرا كإف لم يحصل منو شرؾ فالشرؾ تشريك في العبادة، كالكفر قد 

.  يكوف ببعض ما يحكم عليو بالكفر كالردة لكن ليس ثم تشريك
. إذف إذا راجعت باب حكم المرتد في كتب أىل العلم لوجدت أٌف من أحواؿ الردة الشرؾ قد يكفر بغير ذلك

ىذا ينبو على أف الشيخ محمد العثيمين حفظو اهلل قد نقل اللقاء اليومي كالدرس اليومي من مسجد علي بن / 5
اعتبارا من  د يـو األحد  .... المديني إلى جامع ذم النورين

 

 [المتن] 
كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا كاعلم أف اهلل سبحانو من حكمتو لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إال جعل لو أعداءن كما قاؿ اهلل تعالى ﴿
نًس كىاٍلًجْن ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ  يريكرنا كىلىٍو شىاءى رىُبكى مىا  ًلكيْل نىًبٍي عىديِكا شىيىاًطينى اإٍلً

فػىلىَما جىاءىتٍػهيٍم ، كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثيرة ككتب كحجج كما قاؿ اهلل تعالى ﴿[112:األنعاـ]﴾فػىعىليوهي 
ا ًعٍندىىيٍم ًمٍن اٍلًعٍلًم   .[83: افر]﴾ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيْػنىاًت فىرًحيوا ًبمى

إذا عرفت ذلك كعرفت أف الطريق إلى اهلل ال بد لو من أعداء قاعدين عليو أىل فصاحة كعلم كحجج، فالواجب 
عليك أف تتعلم من دين اهلل ما يصير لك سبلحا تقاتل بو ىؤالء الشياطين الذين قاؿ إمامهم كمقدمهم لربك عز كجل 

َف لىهيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقيمى ﴿ ىقٍػعيدى ائًًلًهٍم كىالى تىًجدي (16)ألى انًًهٍم كىعىٍن شىمى ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٍيمى تًيػىنَػهيٍم ًمٍن بػىٍيًن أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى ثيَم آلى
كلكن إذا أقبلت على اهلل كأصغيت إلى حججو كبيناتو فبل تخف كال ، [17-16:األعراؼ]﴾أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى 

 كالعامي من الموحدين يغلب األلف من علماء ىؤالء المشركين ،[76:النساء]﴾ًإَف كىٍيدى الَشٍيطىاًف كىافى ضىًعيفناتحزف﴿
نىا لىهيٍم اٍلغىالًبيوفى كما قاؿ اهلل تعالى ﴿ ًإَف جيندى  فجند اهلل ىم الغالبوف بالحجة كاللساف كما ىم [173:الصافات]﴾كى

الغالبوف بالسيف كالسناف، كإنما الخوؼ على الموحد الذم يسلك الطريق كليس معو سبلح، كقد من اهلل علينا 
بكتابو الذم جعلو تبيانا لكل شيء كىدل كرحمة كبشرل للمسلمين، فبل يأتي صاحب باطل بحجة إال كفي القرآف 
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نىاؾى بًاٍلحىْق كىأىٍحسىنى تػىٍفًسيرناما ينقضها كيبين بطبلنها كما قاؿ تعالى ﴿ ، قاؿ [33:الفرقاف]﴾كىالى يىٍأتيونىكى ًبمىثىلو ًإاَل ًجئػٍ
 .بعض المفسرين ىذه اآلية عامة في كل حجة يأتي بها أىل الباطل إلى يـو القيامة

 [الشرح] 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل حق الحمد كأكفاه، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ىو كلي من 

تواله، كأشهد أف محمدا عبد اهلل كرسولو كصفيو كخليلو صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو 
. الدين

اللهم إنا نسألك عما نافعا كعمبل صالحا كقلبا خاشعا كدعاء مسموعا، اللهم أًعنا على الحق، اللهم أعنا على 
الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم ال تجعلنا إلى الباطل سبيبل، نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من 

. الضبلؿ بعد الهداية، نعوذ بك أف نضل أك نضل أك نزؿ أك نزؿ أك نجهل أك يجهل علينا
قاؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى في مقدماتو العظيمة في الفائدة بين يدم كشف شبهات المشركين التي لَبسوا بها 
أىل عقوؿ الجهلة في توحيد اهلل جل جبللو كما يستحقو سبحانو كتعالى من إفراده بالعبادة كحده دكنما سواه كأف 
.  يكوف األمر كلو لو كأف يكوف الحكم كلو هلل جل كعبل فيما يختص بالشرعيات كفيما يختص بما يعملو المكلف
فالحكم جميعا هلل جل كعبل، فالواجب على العبد أف يجعل الفيصل فيما يطلبو كفيما يريد الصواب فيو أف 

ًإف اٍلحيٍكمي ًإاَل لًَلًو أىمىرى أىاَل تػىٍعبيديكا ًإاَل  كما قاؿ سبحانو ﴿يجعل الفيصل كبلـ اهلل جل كعبل ككبلـ رسولو 
 فكما أنو سبحانو الحكم بأمره في ملكوتو، كذلك ىو الحكم فيما يختلف الناس فيو كفيما ،[40:يوسف]﴾ًإيَاهي 

. يطلبوف العلم فيو كالصواب كالحق فيو في الشرعيات كالعمليات
كاعلم أف اهلل سبحانو من حكمتو لم يبعث نبيا بهذا التوحيد )قاؿ رحمو اهلل بعد أف ذكر المقدمات التي سلفت 

نًس كىاٍلًجْن ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو ﴿إال جعل لو أعداءن كما قاؿ تعالى  كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيْل نىًبٍي عىديِكا شىيىاًطينى اإٍلً
قد يأتي الشيطافي للعبد بشبهة أف التوحيد كالدين إذا  ([112:األنعاـ]﴾زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ  يريكرنا كىلىٍو شىاءى رىُبكى مىا فػىعىليوهي 

كاف من عند اهلل حقا كإذا كاف ذلك فيو مرضاة اهلل جل كعبل كاهلل ينصر أكلياءه كيعز أكلياءه كيخذؿ أعداءه 
أف يكوف أىل التوحيد ىم الغالبين، كأف يكوف الرسل - يعني في إيقاع الشيطاف في النفوس–فالمفترض أف يكوف 

ليس لهم أعداء ألنهم من عند اهلل جل كعبل، كىذا الٌظن قد ظنو طائفة من المشركين فر بوا في إنزاؿ ملك حتى 
ييتفق عليو، كر بوا في أف يكوف للنبي كذا ككذا من األشياء التي يكوف معها االتفاؽ كعدـ المعاداة لو كعدـ الجحود 

اآليات في سورة  [90:اإلسراء]﴾كىقىاليوا لىٍن نػيٍؤًمنى لىكى حىَتى تػىٍفجيرى لىنىا ًمٍن اأٍلىٍرًض يػىٍنبيوعناما جاء بو، كما قاؿ جل كعبل ﴿
ـى كىيىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسوىاًؽ لىٍوالى أينًزؿى ًإلىٍيًو اإلسراء، ككذلك اآليات في سورة الفرقاف ﴿ ا الَرسيوًؿ يىٍأكيلي الطَعىا كىقىاليوا مىاًؿ ىىذى

هىا كىقىاؿى الظَاًلميوفى ًإٍف تػىَتًبعيوفى ًإاَل رىجيبلن (7)مىلىكه فػىيىكيوفى مىعىوي نىًذيرنا َنةه يىٍأكيلي ًمنػٍ أىٍك يػيٍلقىى ًإلىٍيًو كىنزه أىٍك تىكيوفي لىوي جى
فمن حكمة اهلل جل جبللو أنو ، [9:الفرقاف]﴾انظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى اأٍلىٍمثىاؿى فىضىُلوا فىبلى يىٍستىًطيعيوفى سىًبيبلن (8)مىٍسحيورنا

بعث الرسل كجعل لكل رسوؿ أعداء، كأعداء الرسل من اإلنس كالجن؛ ألف بىعثة الرسل لئلنس أقوامهم كللجن 
الذين يسمعوف حديثهم، إالٌ محمدا عليو الصبلة كالسبلـ فإف بعثتو للعالمين جميعا لئلنس كافة كللجن كافة، فلكل 

رسوؿ أعداء كىؤالء األعداء جعلهم اهلل جل كعبل أعداء لحكمة؛ ألف أمر التوحيد عظيم، فلهذا قاؿ سبحانو 
نًس كىاٍلًجنْ ) كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيْل نىًبٍي ﴿كقاؿ جل كعبل في اآلية األخرل ، (كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيْل نىًبٍي عىديِكا شىيىاًطينى اإٍلً
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اًدينا كىنىًصيرنا  فحكمة اهلل جل كعبل اقتضت أٍف يجعل لكل نبي ،[31:الفرقاف]﴾عىديِكا ًمٍن اٍلميٍجرًًمينى كىكىفىى ًبرىْبكى ىى
أعداء، كىكذا لكل أتباع الرسل كاألنبياء جعل لهم أعداء؛ ألف حكمة اهلل سبحانو كتعالى اقتضت أف يػيٍفرىؽ بين 

حزب اهلل كحزب الشيطاف، ىذا الفرؽ بين حزب اهلل كحزب الشيطاف قد يكوف فٍرقا بالعلـو كقد يكوف فٍرقا بالسيف 
.  كالسناف، لهذا القرآف فرقاف فػىرىؽى اهلل جل كعبل فيو بين علـو الحق كبين علـو المشركين

المقصود أف حكمة اهلل اقتضت أف يكوف لكل نبي عدكا، فبل ينظر الموحد في زمن ما إلى أٌف أىل التوحيد 
قلة، أك إلى أنهم مزدرىٍكف، أك إلى أنهم ال يؤبو لهم، أك إلى أنهم مكثوا زمنا طويبل لم يينصركا، أك نحو ذلك من 
األشياء، أك أنهم ييعذبوف، أك أنهم ييطردكف، أك ما يفعلو األعداء بأىل التوحيد، ال ينظر إلى ذلك كإنما ينظر إلى 
الحق في نفسو، كحكمة اهلل عرفها أىل السنة بأنها كضع األشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، 
كضع األشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، كاهلل جل كعبل أىًذفى بالشر في ملكو كالشر ليس إليو 
ليظهر طيب الطيب كليظهر طيب أىل الحق على خبث  يرىم، فأًذف بو جل كعبل أًذف بالشر ًفداءن بالخير حتى 
يظهر، فلوال ىذه العداكة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من  يره ما ظهر الذم على قناعة تامة من توحيد اهلل جل 

.  كعبل من المتردد الذين ىم في ريبهم يترددكف، كنحو ذلك من الًحكم العظيمة
فاهلل جل كعبل أنزؿ العداكة في موضعها، كىذه العداكة موافقة لغاية محمودة منها، فىجىٍعلي بعض الجن كاإلنس 
بل األكثر من شياطين اإلنس كالجن أعداء للرسل ىذا فيو  ايات محمودة، كمن ىذه الغايات المحمودة التي ىي 
حكمة اهلل جل كعبل أٍف يظهر أنصار اهلل جل كعبل الذين يستحقوف فضلو كًمَنتىو كدار كرامتو، كمنها أف يظهر الفرقاف 
بين أىل الحق كأىل الباطل بشيء بشرم كليس سماكم، كربما يينعم اهلل جل كعبل بشيء من عنده من السماء كتأييد 
بمبلئكة أك نحو ذلك، كمنها أف يظهر أف ىؤالء الذين نصركا دينو ليس عندىم شك كال شبهة مع كثرة المعادين كمع 

كثرة الشبو كمع كثرة ما يىرًد فإف استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد، فالرسل مع قلة من استجاب لهم 
استمسكوا بالحق كبعضهم مكث مدة طويلة، فظهر أٌف ىؤالء الذين استمسكوا بالحق كثبتوا عليو، حتى إف أحدىم 

ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يػىريُده ذلك عن دينو ىذا شهادة عظيمة بأٌف ىذا الذم حملوه حق ألف اهلل جل 
.  جبللو جعلهم مكرمين بهذا األمر كمكرمين باتباع الرسل يعني باتباع الحق، فيو حكم شتى

كىكىذىًلكى كىذا الحصر مأخوذ من اآلية ﴿ (لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إال جعل لو أعداء)كالشيخ رحمو اهلل ىنا 
.  ظاىر في العمـو كىو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إال جعل لو أعداء (كل) فلفظ (28)﴾جىعىٍلنىا ًلكيْل نىًبٍي عىديِكا

.  أعداء رؤساء، كأعداء تبع: كأعداء التوحيد أعداء األنبياء كالرسل على قسمين
 إما أال الرئا ة والتدبير في أموأل الدنيام وإما أال الرئا ة في أموأل الفكر  : ف الرؤ اء

والدينم اسالء ام اللين تتعموا العدواة و دوا الناا عن الدينم الا الصنف من أ ناا  
 . األعداء

 الذين أعرضوا عن الحق، أك الذين أخذتهم الحمية كالعصبية : كالصنف الثاني منهم األتباع الٌرعاع
 . في أال يقبلوا التوحيد كأف ينصركا رؤساءىم

                                                 
. 31:، الفرقان112:األنعام(28)
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فبل يوصف بالعداكة العلماء فقط أم الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة كالرؤساء جميعا؛ ألف من لم 
يستجب للتوحيد فقد سب اهلل جل جبللو كل مشرؾ باهلل فهو متنقص الرب جل كعبل ساب لو، فمن ادعى أف مع 
اهلل إلو آخر يتوسط بو كيزدلف بو إلى اهلل جل كعبل عن طريقو بوساطتو كشفاعتو سواء كاف ذلك عالما أك لم يكن 

عالما كإنما يكن تبعا لرؤسائو فإنو عدك للتوحيد، كربما كاف ىؤالء من جهة انتشارىم في الناس أبلغ في إحياء عداكة 
.  التوحيد كبثها من الخاصة، كىذا ظاىر بٌين؛ ألف العامة ينشركف من األقواؿ كاألكاذيب أعظم مما يبثو الخاصة

كإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد اهلل عليو الصبلة كالسبلـ، فإف الذم نشر أنو صابئ كالذم نشر أنو ساحر 
.  كالذم نشر أنو مجنوف أتباع الكبار أتباع الرؤساء كالمؤل في العرب

ككذلك إذا نظرت إلى دعوة اإلماـ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل، فإٌف الذم نشر في الناس 
مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانو إنما ىم العامة، فالعامة عداكتهم تأتي من جهة التعصب كمن جهة نصرة الباطل 
لقناعتهم بمن قاؿ لهم ذلك، فعندىم علماء معظموف كرؤساء معظموف فيقتدكف بهم كيحتجبوف لمقالهم دكف نظر 

. كتدبر، فهؤالء أعداء لتوحيد اهلل جل كعبل
ككّل من ىذين الصنفين يجب الحذر منو كيجب على الموحد أف يعاديو، فليست عداكة الموحد لعلماء 

المشركين خاصة، أك الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة ىؤالء لهم نصيب من العداكة أكبر، ككٌل من لم يوحد 
اهلل جل كعبل كانغمس في براثن الشرؾ كأشرؾ باهلل فهو عدك هلل جل كعبل، فكٌل مشرؾ عدك هلل جل كعبل، كما قاؿ 

ا ًإيَاهي فػىلىَما تػىبػىَينى لىوي أىنَوي عىديّك لًَلًو تػىبػىَرأى سبحانو كتعالى ﴿ كىمىا كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ًإاَل عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىى
. [114:التوبة]﴾ًمٍنوي 

نًس كىاٍلًجْن ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ قاؿ جل كعبل﴿ كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيْل نىًبٍي عىديِكا شىيىاًطينى اإٍلً
جمع شيطاف كالشيطاف ىو البعيد عن الخير مأخوذ من شىطىنى إذا بػىعيدى،  (شىيىاًطينى اإٍلًنسً ) ك،[112:األنعاـ]﴾ يريكرنا

كىو البعيد من الخير، كالخير بما يناسبو، كلهذا قيل لبعض - النوف فيو أصلية-فالَشاًطن ىو البعيد، كالشيطاف 
 «شيطاف»الحيوانات شيطاف لما يناسبو من بعده عن الخير كما يبلئمو، كقيل للحمامة في الحديث شيطانة في قولو 

 فالشيطاف ىو البعيد عن «شيطاف يتبع شيطانة»حديث النبي عليو الصبلة كالسبلـ الذم ركاه أبو داككد ك يره 
: الخير، كالخير في كٍل ما يناسبو، كقد قاؿ الشاعر في ذلك

أياـ كنا يدعونني من الشيطاف من  زؿ     ككنا يهوينني إذ كنت شيطاف 
يعني كنت بعيدا عن الخير مع بقاء اسم اإلسبلـ عليو، لكن يكمن البعد عن الخير في الكفر، فالكافر 

. كالمشرؾ شيطاف من شياطين اإلنس، كالبد أف يمَده شيطاف من شياطين الجن ألنو ما من أحد إال كابتلى بو القرين
نًس كىاٍلًجنْ )قاؿ  شياطين اإلنس يركف كشياطين الجن ال يركف، كىم الذين يلقوف أيضا بعض  (عىديِكا شىيىاًطينى اإٍلً

.  الشبو في نفوس شياطين اإلنس من جهة الوسواس كالقرين
ما ينبئ على أٌف علـو المشركين  (زيٍخريؼى اٍلقىٍوؿً )في قولو  (ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ  يريكرنا)قاؿ

(29) ....كشبو المشركين
الشيء الناصع البٌين الجيد كمنو قيل للذىب زخرؼ؛ ألنو ناصع كاضح، فزخرؼ القوؿ  

ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو زيٍخريؼى )الذم لو مشركع كضياء يبصره ببصيرتو المتأمل لو فيخدعو، فقاؿ جل كعبل ىنا 
                                                 

.  الظاىر وجود قطع يف الشريط(29)
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لهذا أٌف ما عند المشركين من العلـو لها زخرؼ فلييحذر منو، ال يتصور في ىذا المقاـ مقاـ كشف الشبهات  (اٍلقىٍوؿً 
أف شبهة المشرؾ ليس لها كجو البتة، ال تتصور ىذا، فإف المشرؾ يوحي بعضهم يوحي بعض المشركين إلى بعض 
بزخرؼ القوؿ حتى تزين الشبهة، فبل يقاؿ ىذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكوف حقا، أك أف يظن أف شبهة 
المشرؾ ليس لها نصيب من النظر البتة، بل يكوف لها زخرؼ كيكوف لها نظر، فإذا تأملها أىل العلم كجدكىا 

كىاَلًذينى ييحىاُجوفى ًفي الَلًو ًمٍن بػىٍعًد مىا اٍستيًجيبى لىوي حيَجتػيهيٍم دىاًحضىةه ًعٍندى رىبًْهٍم كىعىلىٍيًهٍم داحضة، كما قاؿ جل كعبل ﴿
، فالحجج التي يدلي بها أىل الشرؾ فيها زخرؼ كفيها تدليس كفيها [16:الشورل]﴾ ىضىبه كىلىهيٍم عىذىابه شىًديده 

.  تلبيس، كلها بعض الشبو لها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق
كلهذا ال تتصور أف الشبو التي تأتي، التي أدلى بها أعداء التوحيد أف كل كاحدة ال تدخل العقل أصبل، بل منها 

 [...]أشياء خدع بها الشياطين ىؤالء من خدعوا من أمم اإلنس كالجن، كلكن ىذا القوؿ  ركر يعني أنو ييظهر ك
كيتزخرؼ عند سماعو أك عند رؤيتو، كلكنو عند التحصيل ليس بشيء كىذا ألنو إذا تدبر كفحص كجد أف حججهم 

. داحضة
كىذه مقدمة مهمة في سبيل كشف الشبهات التي  (كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثيرة ككتب كحجج)قاؿ 

، العدك للتوحيد ال تتصور خاصة من (قد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثيرة ككتب كحجج)أدلى بها علماء المشركين، 
 من العلماء الذين جاؤكا في ىذه األمة ال يتصور أف عدك التوحيد ال يكوف عنده البتة ال يتصور أف أمة محمد 

عدك التوحيد ال يكوف فقيها ال يكوف محدثا ال يكوف مفسرا ال يكوف مؤرخا بل قد يكوف مبرزا في فن من ىذه أك 
 ، في فنوف كثيرة، كحاؿ الذين ردكا على إماـ ىذه الدعوة فإنهم كاف يشار إليهم بالبناف فيما اختصوا فيو من العلـو
منهم من كاف فقيها، منهم من كاف مؤرخا، كىذا حاؿ أيضا من رد عليهم أئمة الدعوة فبل تتصور أف عدك التوحيد ال 
يكوف عالما، كىذه شبهة ألقاىا الُضبلؿ في نفوس الناس، فجعلوا اعتراض العالم على العالم داؿ على صحة كل من 

كاسع، كلهذا بعضهم يقوؿ في مسائل التوحيد ىذا أصح من القوؿ الثاني أك في  [كالمعنى]المذىبين، ىذا كىذا 
أصح قولي العلماء ىو كذا ككذا، ىذا ال يسوغ أف يقاؿ في مسائل التوحيد؛ ألف من خالف في مسائل التوحيد فإنو 

ليس من علماء التوحيد كال علماء السنة الذين يصح أف تنسب لهم مقالة أك أف يؤخذ بقولهم في الخبلؼ، بل 
التوحيد دلت عليو الدالئل الكبيرة من الكتاب كالسنة كإجماع سلف األمة كبينو األئمة فمن خالف كلو كاف من 

.  العلماء الكبار في الفقو أك في التاريخ أك في الحديث أك  يره فإٌف مخالفتو لنفسو، كال يقاؿ إف في المسألة خبلفا
لهذا ال بد أف تنتبو إلى أف عدٌك التوحيد من علماء المشركين ليس من صفتو أف يكوف  ير عالم، بل قد يكوف 
عالما كإماـ في فن من الفنوف؛ إماـ في التفسير، كإماـ في الفقو، مرجع في القضاء كنحو ذلك مثل أعداء الدعوة 
الذين عارضوا الشيخ رحمو اهلل كعارضوا الدعوة كحاؿ مثبل من المتأخرين داككد بن جرجي ، فإنو كاف على علم 
كاسع كلكن من علماء المشركين، ككحاؿ محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح 

الحنابلة أيضا كاف من أعداء التوحيد فصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيو على منظومة البوصيرم المعركفية 
الميمية كأبطل أف يكوف ذلك شركا كقرر ما قالو البوصيرم إلى آخر ذلك، كللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب 

كتاب فتح المجيد المجٌدد الثاني رحمو اهلل  لو في ذلك رسالة رٌد بها على صاحب ىذا الكتاب، فهو بارز في الفقو 
كأشير إليو في التفسير كبالتراجم إلى آخره كلكنو من علماء أعداء التوحيد من علماء المشركين؛ ألنهم نافحوا عن 
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المسلم مشركا مرتدا فأضلوا الناس  [....]في تعريف التوحيد كالشرؾ  [........]الشرؾ، كردكا على أىل التوحيد 
. في ذلك

أالٌ تظن أف العلماء الذين يشار إليهم بالبناف أٌف ىؤالء ال يكونوف : فإذف المقدمة المهمة بين يدم ىذه الرسالة
مشركين، بل في زمن الشيخ رحمو اهلل كما بعده كاف ىناؾ علماء يشار إليهم كلكنهم كانوا مشركين مثل مفتي 

الشافعية أيضا في مكة أحمد بن زيني دحبلف كأشباه ىؤالء، فالناس يرجعوف إليهم كيستفتونهم فيصدركف عنهم، فبل 
.  يتصور أف الشرؾ ليس لو علماء تحميو

فإذف كمقدمة ال تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفبلني، كقالها اإلماـ 
الفبلني، ككيف يفعلها اإلماـ الفبلني، فهذا إما أف يكوف جاىبل ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين 
بالخير، كإما قد يكوف قد علم فعاند كعارض كصنف في تحسين الشرؾ، مثل ما فعل مثبل الرازم فخر الدين الرازم 

سٌر : صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب، حيث صنف في تحسين دين الصابئة كمخاطبتهم للنجـو كتابا سماه
كبو كفره طائفة من أىل العلم، فيحسن كيف تخاطب النجـو ككيف . المكتـو في أسرار األفبلؾ كمخاطبة النجـو

يستغاث بها ككيف تستنبط إلى آخره، كصنف في ذلك ليدؿ صابئة حراف على ذلك، كىذا ال شك أنو من الضبلؿ 
البعيد، فبل يقاؿ في أم شبهة يأتي ردىا أك رد عليها أئمة السنة كالتوحيد، ال يقاؿ كيف العالم الفبلني قالها؟ كيف 
راجت على ىذا العالم الفبلني؟ كىؤالء إما أف يكونوا جيهاال فبل يصنفوف في أعداء التوحيد، كإما أف يكونوا صٌنفوا 

، إذا (كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثيرة ككتب كحجج)في الشرؾ كتحسينو، ىؤالء ىم الذين عناىم الشيخ بقولو 
صلح : رأيت نقولهم قد تكوف عن شيخ اإلسبلـ كعن ابن القيم كما فعل داككد بن جرجي  مثبل صنف كتابا سماه

نقل فيو عن شيخ اإلسبلـ كابن القيم نقوال، كنقل عن أقواؿ المفسرين كأقواؿ كثير من العلماء، مثل في . اإلخواف
ىذا العصر ما صنف مثبل محمد بن علوم المالكي كتابا حشد فيو أقواؿ نحوا من مائتين أك ثبلثمائة من العلماء 

.  الذين أقركا بعض الشركيات كبعض التوسبلت كنحو ذلك في كتبهم، ىذا ليس ىو العبرة
فإذف القاعدة التي يجب أف يكوف عليها قدما الموٌحد أف علماء المشركين قد يكوف لهم علم كبير كحجج ألنو 

فػىلىَما جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيْػنىاًت فىرًحيوا ًبمىا ليس الشرؾي سببا في انسبلخهم من العلم، كما قاؿ جل كعبل عن أكائلهم ﴿
، ىذا [5:ص]﴾أىجىعىلى اآٍلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدنا﴿، كقد يكوف ىذا العلم باإللهيات كما قالوا [83: افر]﴾ًعٍندىىيٍم ًمٍن اٍلًعٍلًم 

ًإنَمىا  كقد يكوف في الفقهيات كما قالوا ﴿،[3:الزمر]﴾مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿اعتراض شبهة، كقالوا 
 كنحو ذلك، فجنس العلـو جنس العلـو التي كجهت لهذه األمة موجودة عند أعداء [275:البقرة]﴾اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الْربىا

الرسل إما من جهة اإللهيات كإما من جهة الشرعيات، فعارضوا الرسل بما عندىم من العلم بل إف اهلل جل جبللو 
كىاَلًذينى ييحىاُجوفى ًفي الَلًو ًمٍن بػىٍعًد مىا سمى قولهم حجة فقاؿ كذلك تعظيما لو من جهة قوة الشبهة فيو قاؿ ﴿

.  [16:الشورل]﴾اٍستيًجيبى لىوي حيَجتػيهيٍم دىاًحضىةه ًعٍندى رىبًْهمٍ 
ىل ىذه الكتب الكثيرة التي لو كالفقهيات كالتراجم  (كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثيرة ككتب كحجج)

كالتفسير كما أشبو ذلك، يجعلو ليس عدكا للتوحيد إذا صنف في عداكة التوحيد، كصنف في تحسين الشرؾ، كدعا 
الناس إلى ذلك؟ ال، فإنو يكوف عدكا للتوحيد ناصرا للشرؾ كال كرامة، كلو كاف أثر السجود في جبهتو، كلو كاف 
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عنده من المؤلفات أكثر مما عند المكثرين كالسيوطي ك يره، فهذا ليس بعبرة، ككبلمو بالتالي ليس بعبرة؛ ألنو ليس 
. من علماء التوحيد فعلومو ضارة كليست نافعة

يعني ما تقدـ من أٌف أعداء الرسل قد يكوف لهم علـو ككتب  ( إذا عرفت ذلك)قاؿ بعد ذلك رحمو اهلل 
يصنفونها كحجج ييدلوف بها قد يكوف يحتجوف بالكتاب، قد يكوف يحتجوف بالسنة كأشباه ذلك، كبأقواؿ المحققين 
من أىل العلم مثل ما ينقلوف عن أحمد ببعض األشياء، ينقلوف عن شيخ اإلسبلـ، ينقلوف عن ابن القيم، ينقلوف عن 

إذا عرفت ذلك كعرفت أف )ابن حجر، ينقلوف كينقلوف، كىذا كلو من العلـو الضارة ليست من العلـو النافعة، قاؿ 
ال بد  (ال بد لو)انتبو لهذه الكلمة  ( أعداء قاعدين عليو أىل فصاحة كعلم كحجج(30)الطريق إلى اهلل ال بد لو من 

لطريق التوحيد طريقة التوحيد البد لها من أعداء كما ذكرنا، كىؤالء األعداء قد يكونوف علماء، كىؤالء العلماء أىل 
فصاحة كعلم كحجج، ال بد أف تكوف حاجزا من أف يصدكؾ عن الهدل كيدخلوؾ في الضبلؿ، أك أف يلبسوا عليك 
الدين، أليست الفصاحة ىي المعيار، فإبليس كاف فصيحا، كليس العلم في نفسو ىو المعيار، بل البد أف العلم ىو 
العلم النافع كليست الحجج كإيرادات كجواب ىو المعيار، فإذا كاف ىذا موجودا فانتبو إلى كصية الشيخ رحمو اهلل 

.  في مقدمة ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات
إذا علمت أف ثىم أعداء كاألعداء قد يكونوف علماء كعندىم فصاحة كعلم كحجج، معناه  (فالواجب عليك)قاؿ 

العداكة استحكمت كتوجو التصديرات عليو، كتوجو األسلحة عليك أعظم، فما الذم كاجب عليك؟ ىنا يجب 
عليك أف تصوف نفسك كأف تحمي نفسك أعظم حماية في ىذا األمر الجلل الذم من ضل فيو كاف من الخاسرين 

 (من دين اهلل)، كقولو (أف تتعلم من دين اهلل ما يصير لك سبلحا)كجوبا شرعيا  (فالواجب عليك)أبد الدىر، قاؿ 
يعني بو  ( الواجب عليك أف تتعلم من دين اهلل)ىذا للتبعيض؛ ألف العلم منو كاجب عيني كمنو كاجب كفائي، كقولو 

ما كاف من الدين فرضا عينيا على كل أحد، كىو الذم ال ييعذر أحد بالتقليد فيو كذلك في معنى الشهادتين كتحقيق 
مسائل القبر الثبلث من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا العلم كاجب بأدلتو، كىو الذم كصف لك كصٌنف فيو 

.  الشيخ الرسالة العظيمة ثبلثة األصوؿ لنجاتك في ىذا األمر الخطير بين علماء المشركين
تقاتل بو ابتداءن أك  (فالواجب عليك أف تتعلم من دين اهلل ما يصير لك سبلحا تقاتل بو ىؤالء الشياطين)قاؿ 

تقاتل بو دفعا؟ كبلىما؛ ال بد من الدفع في حينو، كالبد من االبتداء في حينو، مقاتلة بالحجة كالبياف، إذا لم تكن ذا 
سبلح فالخوؼ ثم الخوؼ عليك، كلهذا تجد أف بعض أىل الفطرة كأىل ىذه الببلد كأىل التوحيد الذين ييفترض 

توحيد رب العالمين جل جبللو، الذم ىو حق اهلل على -فيهم كيظن فيهم أف يكونوا حماة لهذا األمر العظيم 
أف ال ييٍصغيوا لشبهة في التوحيد؛ كاآلف تجد أف منهم من عنده شبو في السحر، من عنده شبو في الكهانة، - العبيد

كتجد من يردد كبلما في أف ىؤالء الذين يعبدكف القبور كيعبدكف األكثاف كينادكف الموتى كالغائبين بما ال يقدر عليو 
إال اهلل جل جبللو أك فيما ال يقدركف عليو يقوؿ ىؤالء فيهم كذا التكفير صعب، الحكم عليهم بالشرؾ صعب، لهم 
صبلة يعرفوف اهلل، عندىم محبة للدين كنحو ذلك من الكبلـ، كىذا يزلزؿ نفس الموحد؛ ألنو يظن أف المسألة فإف 
ما دامو صاحب صبلة كصاحب زكاة كعنده حب للخير ككذا، فبل يحكم عليو بحكم الشرؾ أك الكفر مع أنو ساب 

                                                 
.  انتهى الشريط اخلامس(30)
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؛ تارة في  هلل جل جبللو كذلك بعبادتو  ير اهلل جل كعبل، فنفس الموحد في ىذا المقاـ تأتيها أنواع كثيرة من الهجـو
.  أشياء نفسية، كتارة بشبو علمية، كتارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذم في نفس بعض أىل التوحيد

فإذف ال بد من االنتباه لهذا كىو أف الواجب أف يتعلم المرء من دين اهلل ما يصير لو سبلحا يقاتل بو ىؤالء 
الشياطين، ما ىو ىذا السبلح؟ ىو تعلم التوحيد كضده كتعلم الشرؾ بأنواعو كما صنف فيو الشيخ رحمو اهلل في 

كتابو؛ كتاب التوحيد، ثم إف كاف بين قـو عندىم مجادلة في التوحيد البد من اإلطبلع على ردكد األئمة على علماء 
المشركين الذين شبهوا في التوحيد، كما قدمت لك في المقدمة، أٌف معرفة ىذا الباب يعني كشف الشبهات مبنية 

.  على أشياء منها مطالعة كتب العلماء في رد شبو المشبهين الذين عارضوا الدعوة كعارضوا التوحيد
َف لىهيٍم ًصرىاطىكى  ﴿تيقاتل بو ىؤالء الشياطين الذين قاؿ إمامهم كمقدمهم لربك عز كجل)قاؿ ىقٍػعيدى ألى
يعني قد تكوف سائرا على الصراط كيكوف إبليس الشيطاف كمن معو من اإلنس كالجن  ([16:األعراؼ]﴾اٍلميٍستىًقيمى 

تًيػىنَػهيمٍ يأتونك في ىذا الصراط المستقيم ليحرفوؾ عنو، ثم قاؿ ﴿ ًمٍن بػىٍيًن أىٍيًديًهٍم ﴾ يعني كىم على الصراط ﴿ثيَم آلى
ائًًلًهٍم كىالى تىًجدي أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًينى  انًًهٍم كىعىٍن شىمى ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٍيمى ، يعني ىجـو من كل جهة ىذا [17:األعراؼ]﴾كىًمٍن خى

.  يعظم المصيبة كيعظم االبتبلء فيكوف إذف التعلم كأخذ السبلح كاجب كجوبا ال محيد لو
أقبلت على اهلل بصدؽ كإخبلص كإنابة كتخٌلص من  ( كلكن إذا أقبلت على اهلل)قاؿ بعد ذلك رحمو اهلل 

الحوؿ كالقوة، كانطراح بين يدم اهلل جل كعبل أف يخلصك من كيد الشيطاف ككيد أعدائو بالشبهات كالشهوات، 
يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك من  (كبيناتو فبل تخف كال تحزف)إلى حجج اهلل  (كأصغيت إلى حججو)قاؿ 

تعُلم الحجج كالبينات التي بينها اهلل جل كعبل في كتابو كأقبلت على اهلل بقلب منيب صادؽ مخلص محب لما عند 
. اهلل را ب في الخير ملتمس لو فبل تخف كال تحزف

الشيخ لما صنف ذلك استحضر زمنو كاستحضر بعض الببلد؛ ببلد ىذا الزمن التي فيها قلة من أىل التوحيد، 
كأكثر من حولهم كأكثر أقاربهم كأكثر العلماء في بلدىم ينافحوف عن الشرؾ كيدعوف إليو، فإنو يجد نفسو في 

خوؼ كفي حذر، في خوؼ من أف يصاب، كقد يكوف إذا كاف ضعيفا قد يكوف يأتيو التردد في ىذا األمر إالٌ إذا 
ًإَف كىٍيدى الَشٍيطىاًف ﴿ كأصغيت إلى حججو كبيناتو فبل تخف كال تحزف)أقبل على ىذا األمر الجلل كلم يحد عنو، قاؿ 

 .[128:النحل]﴾مىعى اَلًذينى اتَػقىٍوا كىاَلًذينى ىيٍم ميٍحًسنيوفى  كاهلل جل كعبل ﴿([76:النساء]﴾كىافى ضىًعيفنا
نىا لىهيٍم  ﴿كالعامي من الموحدين يغلب األلف من علماء ىؤالء المشركين كما قاؿ تعالى) قاؿ  ًإَف جيندى كى
العامي من الموحدين عنده محكمات كىي العلم الواجب الذم ذكرنا أنو ال يصح إسبلـ  ([173:الصافات]﴾اٍلغىالًبيوفى 

. العبد إال بو، عنده من المحكمات ما يرٌد بها شبو المشبهة كشبو علماء المشركين
مثالو ما ذكره أئمة الدعوة أف رجبل من عواـ الموحدين كاف في المدينة في المسجد النبوم فقاؿ لو أحد 

أنتم تقولوف  يطلب من الموتى، ىؤالء الشهداء : العلماء لما عرؼ أنو من ىذه الجهة ىذا في الزمن األكؿ قاؿ لو
كىالى تىٍحسىبىَن اَلًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل الَلًو أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًْهٍم أحياء بنص القرآف، كاهلل جل كعبل يقوؿ ﴿

ىذا من -، ىؤالء أحياء كليسوا بأموات، فلماذا ال نطلب منهم؟ قاؿ لو العامي [169:آؿ عمراف]﴾يػيٍرزىقيوفى 
فهم ييرزقوف مثل ما ( يػيٍرزىقيوفى )لطلبنا منهم كلكن قاؿ  (ٍرزىقيوفى مى  أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًْهمٍ )لو قاؿ اهلل جل جبللو -: الموحدين

.  نيرزؽ نحن، فنطلب من الرزاؽ
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: كىذا رجوع إلى المحكمات، فالموْحد كلو كاف عاميا ال بد أف يستمسك في ىذا الباب العظيم بالمحكمات
.  من المحكمات مثبل تعريف كلمة التوحيد

.  من المحكمات تعريف العبادة التي تىرجع إليها مهما شبو المشبو
من المحكمات إجماع أىل العلم على أف صرؼ العبادة لغير اهلل كفر، كأٌف من صرؼ العبادة لغير اهلل فهو 

.  مشرؾ
.  من المحكمات أٌف المسلم قد يرتد بأشياء، كما نص عليو العلماء في باب حكم المرتد

من المحكمات التي ترجع إليها أٌف مشركي العرب كانوا يعبدكف األصناـ كاألكثاف ال ألنها حجارة كلكن عبدكىا 
قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم  ألف فيها أركاح الصالحين، تحل في األصناـ أركاح الصالحين كاألكلياء ىل اتخذكا من دكنو أكلياء؟ ﴿

. أك أنبياء أك صالحين [.....]كنحو ذلك، اتخذكا األكثاف إما  [16:الرعد]﴾ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى 
فإذف من المحكمات التي ترجع إليها في ىذا المقاـ أف شرؾ مشركي العرب ليس ىو بعبادة الصنم، ىذه مهمة 

.  من المحكمات كاألساسيات
فإذا تقرر ىذه األربع محكمات كمَن اهلل عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض اآليات في ىذا المقاـ 

ًإٍف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم كىلىٍو سىًمعيوا مىا (13)كىاَلًذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو مىا يىٍمًلكيوفى ًمٍن ًقٍطًميرو ﴿كقولو جل كعبل 
ًبيرو  ابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينىْبئيكى ًمٍثلي خى كىىيٍم عىٍن  ، ككقولو جل كعبل ﴿[14-13:فاطر]﴾اٍستىجى

اًفرًينى (5)ديعىائًًهٍم  ىاًفليوفى  انيوا بًًعبىادىتًًهٍم كى اءن كىكى انيوا لىهيٍم أىٍعدى ًإذىا حيًشرى الَناسي كى ؛ ألٌف ىذا فيمن يبعث، [6-5:األحقاؼ]﴾كى
ألف ىذه اآليات فيمن يحشر يـو القيامة فيجيب كىو  افل عن الدعاء في الدنيا، كإذا حشر الناس يـو القيامة كانوا 

.  لهم أعداء، يعني لمن عبدىم
فمن المحكمات أف ترد على كل من قاؿ إٌف عبادة المشركين لغير اهلل ىي عبادة األصناـ، كما يدندف حولو 

أكثر المفسرين المتأخرين، كل ما أتت آية فيها عبادة  ير اهلل يجعلونها في األصناـ، بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير 
رحمو اهلل تجد أٌف كل نص فيو عبادة  ير اهلل جل كعبل يجعلو في األصناـ كاألكثاف كاألنداد جميعا، كىذا ال شك أنو 

.  فقو عظيم لنصوص القرآف
إذف عرفت المحكمات التي ترجع إليها، فبل يحتاج العامي من الموحدين إلى أف يعلم التفاصيل كلها، فإذا علم 
ثبلثة األصوؿ بأدلتها، كعلم الذم ذكرنا المقدمات األربع ىذه فإنو يغلب األلف من علماء المشركين، لم؟ ألٌف معو 

المحكم كأكلئك معهم المتشابو كالذم معو المحكم يغلب من معو المتشابو ألنو كاضح كالمتشابو  ير كاضح، 
.  المتشابو مشتبو كأما المحكم فواضح بٌين

فكل شيء شبو عليك بو ارجع بو إلى أصلو إلى المحكم منو فتجد أف المسألة اتضحت، فتدع المتشابو في 
.  النظر كفي الجداؿ كتردع إلى المحكمات فتعلوا الحجة

نىا لىهيٍم اٍلغىالًبيوفى  ﴿كما قاؿ تعالى)قاؿ  ًإَف جيندى فجند اهلل ىم الغالبوف بالحجة كاللساف )قاؿ ، ([173:الصافات]﴾كى
نىا لىهيٍم اٍلغىالًبيوفى )، ىذه اآلية (كما ىم الغالبوف بالسيف كالسناف ًإَف جيندى قاؿ فيها شيخ اإلسبلـ بن تيمية رحمو اهلل ( كى

ظاىرة ك البة في كل زمن، كأنو ال - ال تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرة على الحق-إٌف األمة ظاىرة : كجماعة ممن بعده
نىا لىهيٍم )يتصور مجود زمن ال يكوف في ىذه األمة طائفة ظاىرة على الحق  البة ألف اهلل جل كعبل قاؿ  ًإَف جيندى كى
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كأكده بالبلـ، كىذاف نوعاف من المؤكدات، كىذه لغلبة كىذا الظهور قد يكوف بالحجة ( ًإفَ )فأكد ذلك بػ (اٍلغىالًبيوفى 
كالبياف، كقد يكوف بالسيف كالسناف، فإف عىًدـ أىل الحق الظهور بالسيف كالسناف فهم  البوف في كل زمن بالحجة 

.   مكث ميَدة في مكة كىو يجاىدىم بالقرآفكالبياف، كمعلـو أٌف النبي 
فإذف الجهاد كالقتاؿ قائم في كل حين حتى في لحظتنا ىذه بيننا كبين المشركين كبين أعداء الملة كالدين إما 
بحجة كبياف نجاىدىم بها، كإما بسيف كسناف كالسيف كالسناف لو شركطو المعتبرة شرعا، كالحجة كالبياف قائمة في 
كل زماف، فإذف ىذه األمة منها طائفة ظاىرة على الحق ال يضرىا من خالفها كال من خذلها إلى قياـ الساعة كىم 
ظاىركف بالحجة كالبياف، كأىل التوحيد ظاىركف على أعدائهم بالحجة كاللساف كالحجة كاليياف؛ ألف حججهم 

.  محكمات كاضحات، كألف حجج  يرىم داحضة ألنها شبهات
. (كإنما الخوؼ على الموحد الذم يسلك الطريق كليس معو سبلح)قاؿ 

اآلف كل ىذه المقدمات فيها كصف، يأتي بعد إف شاء اهلل الدرس القادـ ابتداء الدخوؿ في لب الكتاب 
. كتفاصيل الشبو كتقعيد الردكد عليها في تبياف كبلـ الشيخ رحمو اهلل

كىذا كاهلل حق، فالخوؼ على الموحد  (كإنما الخوؼ على الموحد الذم يسلك الطريق كليس معو سبلح)قاؿ
أف يأتي كيسلك طريقا ليس معو سبلح، فقد سيمع من بعض أىل التوحيد كالمنتسبين إليو من يسٌهل بين خبلؼ 

األدياف كربما بعضهم سماىا األدياف السماكية الثبلثة، كسيمع منهم من يسٌهل في أمر تبياف السحرة كسيمع منهم من 
يشكك في كيفر أىل الشرؾ ككيفر عٌباد القبور كاألكثاف كىكذا، بل حرؾ ترل في الناس، فقد يكوف في ىذا الزماف 
عندنا ىذا البلد بخاصة فكيف بغيره من إذا حركتو في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أك أشياء كجادلك في 

أشياء كانت من الواضحات، كىذا ألجل أنهم خاضوا الطريق كاختلطوا بالناس كذىبوا جاؤكا كسافركا كانفتحوا على 
كإنما الخوؼ على )األقواؿ المختلفة ككسائل اإلعبلـ المختلفة دكف سبلح، مثل ما قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 

فكل يصيبو ما معو سبلح ىذا يصيبو بطعنة كىذا يصيبو بطعنة من  (الموحد الذم يسلك الطريق كليس معو سبلح
. الشبهات، حتى يكوف ذىنو قائما على  ير الحق نسأؿ اهلل جل كعبل العافية

ىذه الكلمة  (كقد من اهلل علينا بكتابو الذم جعلو تبيانا لكل شيء كىدل كرحمة كبشرل للمسلمين)قاؿ 
أٌف الردكد على المشركين ككشف الشبو األصل فيها كتاب اهلل جل كعبل كل حجة عندنا كإنما ىي في : تأصيل لػ

القرآف في ىذا األمر العظيم أمر التوحيد كمضادة الشرؾ كأىلو، كىي في القرآف، لم؟ ألف القرآف كما قاؿ جل كعبل 
يىاننا ًلكيْل شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍحمىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمينى ﴿ يىاننا ًلكيْل شىٍيءو )، فقولو [89:النحل]﴾تًبػٍ بما فيو بياف كل األشياء،  (تًبػٍ

كأعظم األشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد كالشرؾ كبياف التوحيد كبياف الشرؾ، كىذا أعظم ما يحتاج  ليو 
يىاننا ًلكيْل شىٍيءو )العباد فكاف ىذا داخبل دخوال أكليا في قولو  ، فإذف الرجوع في التبياف كالبياف كالحجة إلى القرآف، (تًبػٍ

. كىذا كما سيأتي بأٌف كل الحجج إنما ىي من القرآف كالسنة مبْينة للقرآف
ىذا حاؿ قاعدة عامة في كل  (فبل يأتي صاحب باطل بحجة إال كفي القرآف ما ينقضها كيبْين بطبلنها)قاؿ 

شيء في مسائل العقيدة كالتوحيد، ككل مسألة ييحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآف، كما قاؿ جل كعبل 
إالٌ كفي القرآف ما ينقضها كيبين ) على أحد كجهي التفسير، قاؿ [38:األنعاـ]﴾مىا فػىَرٍطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ﴿

نىاؾى بًاٍلحىْق كىأىٍحسىنى تػىٍفًسيرنا ﴿بطبلنها كما قاؿ تعالى المثل ليس المراد بو ما  ([33:الفرقاف]﴾كىالى يىٍأتيونىكى ًبمىثىلو ًإاَل ًجئػٍ
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يسير مسير؛ كما يقاؿ في األمثاؿ كذا ككذا، كإنما المثل ىو القوؿ الذم يسر في الناس، القوؿ إذا كاف لو حجة كلو 
يعني بحجة  (كىالى يىٍأتيونىكى ًبمىثىلو )مسير في الناس من جهة القناعة بو لشبهة فيو، قيل لو مثل لهذا قاؿ جل كعبل ىنا 

باطلة في التوحيد في إبطالهم أك في تحسين الشرؾ أك في إيراد الشبو كأنهم ليسوا بكفار كال مشركين إال جئناؾ 
بالحق يعني في رده كبياف بطبلنو كبياف الحق في ذلك كأحسن تفسيرا كأكضح تبيانا كأحسن تأكيبل كشرحا لذلك 

قاؿ بعض المفسرين ىذه اآلية عامة في كل حجة يأتي بها أىل الباطل )المثل كللحق الذم فيو ألف القرآف  امض 
. (إلى يـو القيامة

نقف عند ىذا، كما بعده يبدأ الكبلـ الذم يدخل في العلم الغزير، كما سبق مقدمات، كىذه المقدمات مهمة 
: للغاية، نجيب على بعض األسئلة

نرجوا عندما تذكر شيخ اإلسبلـ أك قوؿ  يره أف تذكر الكتاب الذم يوجد فيو ىذا : ىذا سؤاؿ جيد يقوؿ/ 1
. القوؿ حتى يسهل الرجوع إليو لبلستفادة كتدكينو

بالنسبة ألقواؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أحيانا أتذٌكر مثبل أك يتذكر الذم ينسب القوؿ لشيخ اإلسبلـ كيعزكه 
عليو، يتذكر المرجع يعني المظنة يقوؿ مثبل في الفتاكل في كذا أك في اقتضاء الصراط المستقيم أك في كتاب كذا 
من كتب شيخ اإلسبلـ، كتارة يحفظ القوؿ كينسى مكانو بالنسبة للشباب المطالعين القريبين من كتب شيخ اإلسبلـ 
دائما لقرب عهدىم بالمطالعة، تجد عنده تذكر للقوؿ مستمر للقوؿ كمكانو إلى آخره، لكن إذا تطاكؿ العهد بكبلـ 

عن الذىن المرجع، فبل بأس إذا حصل مني تذكر للمرجع  [...]شيخ اإلسبلـ أك كبلـ  يره فإنو يؤثر القوؿ، كقد 
. نذكره إف شاء اهلل تعالى، كإذا صار بو تردد فيو أك نسياف فنرجئو أك نمر عنو

من ذبح عند قبر مثبل متى يحكم عليو أنو مشرؾ ؟ / 2
إذا ذبح عند القبر متقربا لصاحب القبر فهو مشرؾ، تحكم عليو بالشرؾ بذبحو؛ ألنو صرؼ العبادة لغير اهلل، 

. ثم تقيم عليو الحجة، فإف مات بعد قياـ الحجة عليو فهو خالد مخلد في النار
يقوؿ كمتى يعذر بالجهل؟ 

. سبق لنا بعض كبلـ في ىذه المسألة
ما رأيكم فيمن يقوؿ اللهم ال تشغلنا إال في طاعتك؟  / 3

فىًإذىا فػىرىٍ تى ال تشغلنا عن طاعتك أك ال تشغلنا إال في طاعتك، دعاء طيب لقوؿ اهلل جل كعبل ﴿
ًإلىى رىْبكى فىاٍر ىبٍ ، يعني في طاعة اهلل ﴿[7:الشرح]﴾فىانصىبٍ  ، فشغل اإلنساف بالنية يكوف طاعة فإذا [8:الشرح]﴾كى

. دعا بهذه الدعوة يعني يدعو بتحسين نية كل عمل حتى يكوف طاعة
يقوؿ في ىذا العصر نجد من الدعاة إلى اهلل من مكث سنين طويلة يكتب لئلسبلـ بنية صحيحة حتى الوفاة / 4

كعليو بعض األخطاء في العقيدة كالمنهج ىل يمكن أف نقوؿ بعد كل ما فعل أف منهجو  ير إسبلمي؟ 
ننظر ىل ىو معاد للتوحيد ىل - يعني فيما يخص بحثنا اليـو-بالنسبة للذين يكتبوف كعليهم أخطاء ننظر فيو 

ىو يحسن الشرؾ أك يهوف من شأنو فإٌف كاف كذلك فبل كرامة، أك على األقل نقوؿ مثل ما يقوؿ علماؤنا األكائل إذا 
كاحد مثبل ما يعرفونو في تحقيق التوحيد كال بنصرة التوحيد يقولوف ما نعرفو بشيء، يسكتوف عنو ال يمدحوف كال 

. يذموف، إذا ما حقق التوحيد كال دعا إليو في بلد فيها الشرؾ باهلل جل كعبل
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إسبلمي ىذه دخل فيها فئات كثيرة دخل فيها أصناؼ من الناس، منهم من ىو  (منهجو  ير إسبلمي )ككلمة 
. كلمة فيها سعة (منهجو  ير إسبلمي)قريب كمنهم من ىو متوسط كمنهم من ىو بعيد، فهي كلمة ال تقاؿ 

لقد قلت أٌف أحمد زيني دحبلف من الذين يدافعوف عن الشرؾ لهذا نذكر كتب مثل علـو اآللة في علـو / 5
النحو فهل ننتفع بها؟ 

ال علماء المشركين ال تنتفع منهم بشيء؛ ألف االنتفاع منهم بشيء يجعل في القلب شيء من التعاطف معهم، 
كىذا مخالف لما يجب من البراءة منهم، فمثل كتاب زيني دحبلف ىذا في النحو ليس بشيء، كثىم كتب كثيرة جدا 

.  بل مئات تغني عنو
أحمد زيني دحبلف لو كتاب سماه الدرر السنية في الرد على الوىابية، ككاف مفتي الشافعية في مكة كبسببو 

 الدعايات السيئة على ىذه الدعوة كعلى إمامها رحمو اهلل تعالى، كاف إذا تبسبب ىذا الكتاب كبسبب مؤلفو انتشر
مثبل كيجمع أىل مصر كيجمع أىل الشاـ كيجمع أىل  [...]أتى الناس إلى الحج جمعهم مفتي الشافعية فيجمع 

ظهر في جهتنا رجل يقاؿ لو كذا كأصحابو يقاؿ لهم : أفريقيا كيجمع كيجمع كيعطيهم نسخ من ىذا الكتاب، كيقوؿ
كلهذا يردد الناس جميعا ما كتبو أحمد زيني دحبلف في كتابو . الوىابية ىؤالء خوارج ىؤالء يدعوف إلى كذا إلى آخره

ككاف ىذا الرجل يأمر بحلق، يأمر : ىذا الدرر السنية قد قاؿ عن شيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل
النساء البلتي يتبعهن بحلق رؤكسهن ككاف يختار منهن الزكجة التي يريد، كالظاىر من حالو بالقرائن أنو يدعي النبوة 

 قاؿ فيو يخرج في ثاني عشرة من الزماف رجل يلعق كقد ركل بعضهم حديثا عن النبي - ىذا في الكتاب-
كىي فتنة - أك شيء من ىذا-براطنو، يحدث فتنة يعتز فيها األراذؿ كالسفل، كيذؿ فيها أىل الفضل كالكمل 

كىذا الحديث كإف لم يعرؼ من خرجو لكن شواىد الصحة تدؿ - كما شابو ذلك قاؿ بعدىا- تتجارل بها األىواء 
كىو موجود إال في كتابو كمن نقل عنو، فهؤالء علماء مشركوف حقيقة يعني حسنوا الشرؾ دافعوا عنو ردكا على . عليو

أىل التوحيد طعنوا في الدعوة في أئمة الدعوة رحمهم اهلل تعالى، فماذا يبقى في حالهم ال شك أنو أقل ما يجب 
﴾ إلى ًإنَا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كىًمَما تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف الَلوً  ﴿العداكة القوية كالمفاصلة كالبراءة منهم، إٍذ ىذا ىو معنى قولو 

ا حىَتى تػيٍؤًمنيوا بًالَلًو كىٍحدىهي قولو ﴿ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن نىكيٍم اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ .  كاهلل المستعاف[4:الممتحنة]﴾كىبىدى
إذا مات عالم يركج شبهة فما موقف أىل السنة منو ؟ / 6

ىذه الشبهة التي يركجها إف كانت في الشرؾ يحٌسن الشرؾ فهو مشرؾ، فهذا ييتبرأ منو، كليس بموْحد؛ ألف كل 
عالم حسن الشرؾ كدعا إليو فهو مشرؾ ألف الحجة قامت عليو بكونو عالما بالقرآف أك بالسنة كالقوة عنده قريبة فبل 

يعذر لعدـ بحثو أك يعذر إذا كاف حسن الشرؾ أك دعا إليو، مثل تحسين االستغاثة بغير اهلل، كمثل الدعاء إلى 
.  اإلشراؾ بالموتى كأشباه ذلك

 بخبلؼ من عنده شبهة راجت عليو في مسائل يحـر االشتباه فيها مثل مسألة الشفاعة في سؤاؿ النبي 
ذلك، كىذا ال يتبع فيما كقع فيو كما أركده كإف دعا إلى ذلك فيرد عليو إال إذا كانت الشبهة كما ذكرنا في التوحيد 

. فإنو يخرج من الدين إذا كاف حٌسن الشرؾ رد على التوحيد
ىناؾ من العلماء من أخطأ في األسماء كالصفات، كقد أكلوا بعض الصفات كىؤالء العلماء لهم جهود كبيرة / 7

في خدمة ىذا الدين كالعلم كالعلماء، فهل نحكم عليهم حكما على أىل الشرؾ من العلماء؟ 
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ال حاشا ككبل، الذم يخطئ في توحيد األسماء كالصفات يؤكؿ بعض الصفات ال نحكم عليو بالكفر بل ىو 
مبتدع مخالف عاصي، فهو ممن خلط عمبل صالحا كآخر سيئا، كيجب النهي عما أخطأ فيو إذا كاف مما أخطا فيو 

متعديا على الناس يعني منتشر في الناس، يجب التحذير من ذلك، إنكارا للمنكر حتى ال يقتدم الناس بو فيما أخطأ 
.  فيو

كبعض األئمة منهم أحمد ك يره، قيل لو ترد على فبلف كفبلف كلهم من المقامات كذا ككذا، يعني من الصبلح 
كيلك أنا خير لهؤالء من آبائهم كأمهاتهم، أال ترل كيف أدفع عنو من يقتدم بو في سوئو حتى ال : كالطاعة، فقاؿ

أنا خير لهؤالء من آبائهم كأمهاتهم، أال ترل كيف أدفع عنهم اإلقتداء بهم في : يقوؿ. تعظم عليو ذنوبو يـو القيامة
ىذا فقو عظيم ألف النصيحة ألئمة المسلمين كعامتهم توجب أف يبين خطأ . السوء حتى ال تعظم ذنوبهم يـو القيامة

المخطئ، حتى ال يتبعو الناس في خطئو، الذم صنف أك الذم دعا إذا أخطأ كأخطأ بخطئو اقتدل بو أمم مع قرب 
كمن دعا »الحق منهم كإف كاف الوصوؿ إليو، فلم يقانعوا بالحق كلم يأخذكا بو فكما قاؿ النبي عليو الصبلة كالسبلـ 

، كقاؿ أيضا في الحديث «إلى ضبللة فلو كزرىا ككزر من عمل بها إلى يـو القيامة، ال ينقص ذلك من أكزارىم شيء
. «من سن في اإلسبلـ سنة سيئة كاف عليو كزرىا ككزر من عمل بها»اآلخر 

فإذف التحذير من خطأ المخطئ في توحيد األسماء كالصفات أك بدعة المبتدع أك ضبلؿ من ضل في بعض 
المسائل ىذا في مصلحتو كاإلسبلـ أ لى من فبلف أك فبلف، حتى كلو كاف ممن يشار إليهم من المصنفين القدماء 

.  أك المحدثين؛ ألف المقصود حذر التأثير فيما أخطأ فيو عن أف يتبع في ذلك، فالتنبيو ليجتنبهم
ككل رد لو مقاـ، فأحيانا يكوف المقاـ بذكر حسنات كسيئات، كتارة يكوف المقاـ ال يجوز فيو أف تيذكر حسناتو 
في مقاـ الرد، كالسلف رحمهم اهلل تعالى في ردكدىم على المخالفين تارة يذكركف ما لهم، كتارة ال يذكركف ما لهم 
بل يذكركف ما عليهم، كىذا ألجل تنوع المقاـ، فإف كاف ذكر ما لو في مقاـ الرد يػيٍغرم بو كيوقع الشبهة في تحسين 

.  كبلمو فإنو يكوف ذلك شبهة توقعها في الناس
مثبل ترد على الرازم مثبل في األسماء كالصفات أك في التوحيد بعامة، أك ترد على فبلف، فتقوؿ كاف إماـ مبرزا 
، ككاف العلماء ال يصلوف إلى شيء من علومو، كحفظ كذا ككذا، الذم يقرؤه ينبهر يقوؿ كل ىذا ثم  ككاف ذا علـو

تريد أف أصدقك أنو أخطأ أنت من أنت؟ ىل أنت في مقامو؟ كىذا كقع في بعض من كتب في ردكده مدحا لمن رد 
عليو، يأتي القارئ لو ال تتصور القارئ طالب علم، الشيء إذا نشر يقرؤه العامي، كيقرؤه كاحد في بيتو، كيقرؤه 

مثقف عادم، يقرؤه يقوؿ طيب العلماء إذف كاف ىذا عالم كأنت اآلف مجدتو ىذا التمجيد كأخطأ، فلي  أنا آخذ 
.  كبلمك كال آخذ كبلمو، فتقع الشبهة

لهذا ىدم السلف في الردكد أنو بحسب المقاـ تارة يذكركف ما لو كما عليو، مثل ما ذكر شيخ اإلسبلـ في 
مقامات ما للمخالفين كما عليهم كتارة ال يحسن أف يذكر ما لو؛ ألنو قد ييغرم ذلك الجاىل باإلقتداء بو أك تكوف 

. المسألة فيها قوالف كاختبلؼ العلماء ككل يأخذ ما يشتهي
ىذا تحقيق في مسألة ما أشيع أك ما كثر الكبلـ عليو في مسألة الحسنات كالسيئات كفي ذكر الحسنات 

أف ىذا يختلف فإذا كاف المقاـ مقاـ تقييم لو فيذكر ما لو كما عليو كإذا كاف : كالسيئات، فيكوف تحقيق المقاـ
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المقاـ مقاـ رد عليو فبل تذكر حسناتو إذا كاف في ذكرىا إ راء لقىبوؿ ما قاؿ عند بعض الجهلة؛ ألف ىذا يحجب عن 
. قبوؿ الحق الذم يأتي بو الرأم

. ىذا يتكلم على المنهجية في طلب العلم يحتاج إلى تفصيل بعض الشيء/ 8
ما رأيكم في قراءة كتب شبهات المشركين، أك الشبهات التي يلقيها بعض المسلمين على العلماء كالدعاة / 9

بقصد التحذير منها كالرد عليها؟ 
ال ىذه ال تؤخذ كال تقرأ إال لمحًكم أمره عالم يمكن أف يرد عليها، أما الذم يخوض في ىذا الميداف ببل 

. سبلح كيعرؼ أف سبلحو ضعيف ال بد أف يحذر كال يعرض دينو كعقيدتو كيقينو للتردد كالتذبذب
من المعلـو أف العقيدة من األمور التي ال يجوز فيها التقليد البتة، كىناؾ من العلماء من أراد الوصوؿ إلى / 10

الحق كلم يعرؼ بعدائو للتوحيد، كلكن لمعرفتو أف العقيدة البد فيها التحرير حٌصل ما كاف مخالفا للصواب، فهل 
نحمل ذلك على التأكيل كأنو كاف من تأكيلو، أرجو البياف، علما أف من أعداء الدعوة من قصد كصوؿ الحق كلعل 

منهم من رجع كتاب إلى آخره؟ 
ىذا راجع إلى تفصيل الكبلـ في مسألة الظاىر كالباطن، بالنسبة إلى اجتهاده في الوصوؿ إلى الحق ىذا بينو 
كبين اهلل جل كعبل، لكن إذا كاف مشركا دعا إلى الشرؾ كحٌسنو كأبطل حجج أىل التوحيد كعادل التوحيد كأىلو، 
فبل شك أنو مشرؾ كافر كال كرامة، إذا كاف من العلماء ألف الحجة عليو قامت، كالقوة عنده قريبة يمكن أف يبحث 

كيبحث كالحق موجود في الكتب، بل ىناؾ من قاؿ أىل العلم في ىؤالء إٌف اهلل جل جبللو قاؿ في القرآف 
 كىؤالء العلماء بلغهم القرآف كفهموا معناه، فإف كانوا أعرضوا على القرآف مع [19:األنعاـ]﴾أًلينًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى ﴿

.  علمهم فهؤالء قد قامت عليهم الحجة
فالمقصود أف الرؤساء رؤساء الضبلؿ كالكفر كالشرؾ من الذين حسنوا الشرؾ كدعوا إليو كأبطلوا التوحيد أك 

. أبطلوا حجج أىل التوحيد كدعوا الناس لمعاداة أىل التوحيد، ىؤالء طوا يت مشركوف
منهم علماء كصلهم اجتهادىم إلى ذلك كمنهم من ىو : الذين خٌلطوا في باب األسماء كالصفات قسماف/ 11

على جهل كاتباع ىول فعل يساكل بينهم؟ 
. ال، الشك المخطئوف كالضبٌلؿ ليسوا على درجة كاحدة في أبواب االعتقاد

 (31) .نفعني اهلل جل كعبل كإياكم كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [اجلواب اجململ] 

 [المتن] 
 .كأنا أذكر لك أشياء مما ذكر اهللي في كتابو جوابنا لكبلـ احتج بو المشركوف في زماننا علينا

. جواب أىل الباطل من طريقين مجملو كمفٌصل: فنقوؿ 

                                                 
 .انتهى الوجو األول من الشريط السادس(31)
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ىيوى اَلًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ﴿:  كذلك قولو تعالى،فهو األمر العظيم كالفائدة الكبيرة لمن عقلها أما المجمل
نىًة  ـُ اٍلًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىاًبهىاته فىأىَما اَلًذينى في قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاء اٍلًفتػٍ ًمٍنوي آيىاته ُمٍحكىمىاته ىيَن أي

إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو، فأكلئك »: ، أنو قاؿكقد صح عن رسوؿ اهلل  [7:آؿ عمراف]﴾كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً 
 .«الذين سَمى اهللي، فاحذركىم

 ،[62:يونس]﴾أىال ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى ﴿: إذا قاؿ لك بعض المشركين: مثاؿ ذلك
 يستدؿ بو على شيء من باطلو كأنت ال أك إف الشفاعة حق، كأف األنبياء لهم جاه عند اهلل، أك ذكر كبلمنا للنبي 

إف اهلل ذكر في كتابو أف الذين في قلوبهم زيغ يتركوف المحكم كيٌتبعوف : ذكره فجاكبو بقولك تفهم معنى الكبلـ الذم
المتشابو، كما ذكرتو لك من أف اهلل تعالى ذكر أف المشركين يقٌركف بالربوبية كأف كفرىم بتعلقهم على المبلئكة 

 ىذا أمر محكم بٌين، ال يقدر أحد أف يغٌير معناه، [18:يونس]﴾ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى الَلوً ﴿: كاألنبياء كاألكلياء مع قولهم
 ال أعرؼ معناه كلكن أقطع أف كبلـ اهلل ال يتناقض، كأف القرآف أك كبلـ النبي من كما ذكرت لي أيها المشرؾ 

.  ال يخالف كبلـ اهلل عز كجلكبلـ النبي 
كىمىا يػيلىَقاىىا ًإالٌ ﴿: فبل تستهن بو فإنو كما قاؿ تعالىتعالى سديد كلكن ال يفهمو إال من كفقو اهلل جيد  كىذا جواب 

  (32).[35:فصلت]﴾اَلًذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىَقاىىا ًإالٌ ذيك حىٍظ عىًظيمو 
 [الشرح]

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف 
. محمدا عبده كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
. حمينااللهم علمنا ما ينفعنا، كانفعنا بما علمتنا، كزدنا علما كعمبل كتػيقنى كخشية يا أرحم الر

فًمن ىذه الجملة من ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات يبتدئ الكبلـ على الشبهات كعلى : أما بعد
إبطالها، كما ذكره المصنف رحمو اهلل تعالى قبل ذلك مقدمات  اية في األىمية كىي المحكىمات التي يحتاج 

. الموحد إلى أف يرجع إليها في حجاجو مع أىل الباطل كأىل الظلم كالطغياف
كأنا أذكر لك أشياء مما ذكره اهلل في كتابو جوابا لكبلـو احتج بو المشركوف في زماننا )قاؿ اإلماـ رحمو اهلل ىنا 

كل شبهة في كبلـ المشركين أدلىٍوا بها فإف  (مجمل كمفصل: جواب أىل الباطل علينا من طريقين: علينا، فنقوؿ
كىالى يىٍأتيونىكى ًبمىثىلو جوابها في القرآف، إما عن طريق الجواب المجمل كإما عن طريق التفصيل، لقوؿ اهلل جل كعبل ﴿

نىاؾى بًاٍلحىْق كىأىٍحسىنى تػىٍفًسيرنا  فاهلل جل كعبل أبطل حجج المشركين باإلجماؿ كبالتفصيل، كقوؿ ،[33:الفرقاف]﴾ًإاَل ًجئػٍ
. (مجمل كمفصل: جواب أىل الباطل علينا من طريقين )الشيخ رحمو اهلل ىنا 

تارة يقابل بها المبَين، كتارة يقابل بها المفَصل، كمعناىا إذا قوبل بها المبَين يختلف عن معناىا  (مجمل)كلمة 
: إذا قوبل بها المفصل

 كىو -كاألكؿ ىو الذم يبحثو األصوليوف حين يجعلوف في مباحثهم في الركن الثالث من أركاف أصوؿ الفقو
المجمل كيقابلوف بو المبَين، كالمجمل الذم يقابل بو المبَين اختلفت عباراتهم في تعريفو؛ - البحث في االستدالؿ

:  كلكن حاصلها يرجع إلى
                                                 

. انتهى الوجو األول من الشريط السادس (32)
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 أف المجمل ما لم تتضح داللتو . 

 ما احتمل شيئين كال مرْجح: أك كما قاؿ بعضهم . 

 ما لم يكن متحد المعنى، كلم يكن ثىم ما يبين ذلك المعنى فيو: أك كما قاؿ بعضهم. 

فإذف المجمل الذم يقابىل بالمبَين ىذا يبحث فيو من جهة ًداللة األلفاظ كمن جهة االستدالؿ، فيقاؿ ىذا مجمل 
. كىذا مبَين

كمعلـو أف النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فبل بد من البحث عما يبْينو حتى يتم االستدالؿ؛ ألف االستدالؿ 
بالمجمل ال يصح؛ ألنو محتمل ألشياء كال مرجح ألحد االحتماالت من اللفظ أك من التركيب، كإنما البد من 

. البحث؛ البحث عن البياف في أدلة أخرل
 ،كأما في مقاـ البرىاف كعند أىل الحجاج كاالستدالؿ فإنهم يستخدموف لفظة المجمل المقابل لها المفَصل

، كالمجمل ىنا ىو المجمل (مجمل كمفصل: من طريقين)كىو الذم عناه الشيخ رحمو اهلل في ىذا المقاـ حيث قاؿ 
في باب الحجاج كباب االستدالؿ كإقامة البرىاف، كذلك أٌف البراىين في إقامتها تنقسم إلى براىين مجملة كبراىين 

. مفَصلة
كييقصد باإلجماؿ البرىاف العاـ الذم يمكن أف تيرجع أفرادا كثيرة إليو من جهة االحتجاج، فيصلح حجة ألشياء 

. كثيرة دكف تحديد
كأما المفصل المقابل بالمجمل ىذا فإنو الرد الذم يقابل بو كل شبهة على حدا، كتكوف الشبهة لها رد بالتفصيل 

. كقد يكوف ىناؾ في الرد المفصل ما يشترؾ فيو بين رد كرد، كىذا يأتينا إف شاء اهلل تعالى. عليها
: أف (مجمل كمفصل: جواب أىل الباطل من طريقين) فتحٌصل لك أف قوؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى 

ىو الجواب العاـ، كاالستدالؿ العاـ، كالبرىاف العاـ، الذم يصلح لكل حجة يوردىا المورد؛ يوردىا : المجمل
. المجاًدؿ

. ىو البرىاف كالدليل إلبطاؿ كل شبهة على ًحدىل ذلك على كجو التفصيل: كالمفصل
فإذف عندنا ىنا اإلجماؿ  ير اإلجماؿ المعركؼ في أصوؿ الفقو، اإلجماؿ ىنا كاضح بخبلؼ المجمل في 

. أصوؿ الفقو فإنو ما لم تتضح داللتو
يعني أما الجواب الذم فيو البرىاف  (أما المجمل فهو األمر العظيم كالفائدة الكبيرة)فإذف قوؿ الشيخ رحمو اهلل 

فهو األمر )قاؿ - بل لرد كل شبهة يوردىا المبطلوف-كالدليل العاـ كالشامل لرٌد أفراد كثيرة من شبو أىل الباطل 
 أحاؿ على ىذا الجواب المجمل كأحاؿ على ىذا كىذا كاضح فإف النبي  (العظيم كالفائدة الكبيرة لمن عقىلىها

فإذا رأيتهم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأكلئك »األمر العاـ في قولو عليو الصبلة كالسبلـ في بياف آية آؿ عمراف 
 كىذا إحالة إلى تحذير عاـ من كل صاحب شبهة، كىذه يحتاجها كل مسلم كل موحد؛ «الذين سمى اهلل فاحذركىم

ألف درجات العلم تختلف حتى بعض أىل العلم قد يخفى عليو جواب بعض اإلشكاالت؛ لكن إف كاف من 
الراسخين في العلم كمن الموفَقين آمن بما اشتبو كأحاؿ الجواب على المحكمات، كال يلـز من ذلك أف تكوف كل 

ىذا - األمر المجمل العاـ-؛ لكن المحكىمات -كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل تعالى-شبهة مردكدة عند كل عالم 
تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أىل التوحيد طريقة أىل السنة كالجماعة طريقة 
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السلف الصالح، فاالستمساؾ بهذا الجواب المجمل ىذا  اية في األىمية؛ ألنو قد ال يستحضر طالب العلم أك 
يستحضر الموْحد جواب كل شبهة على تفصيلها، فإذا تمَكن من ىذا الجواب المجمل فإنو يتمكن من رد كل شبهة 

. أكردىا المبطلوف
كذلك )كتفصيل ىذا االستدالؿ المجمل برْد كبلـ أىل الباطل في التوحيد كبو تنكشف شبههم جميعا قاؿ فيو 

ـُ اٍلًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىاًبهىاته فىأىَما اَلًذينى ًفي  ﴿قولو تعالى ىيوى اَلًذم أىنٍػزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي آيىاته ميٍحكىمىاته ىيَن أي
نىًة كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلًو كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإاَل الَلوي كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آمىَنا  قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

ىذه اآلية في بياف من الحق جل كعبل أٌف ىذا القرآف  ([7:آؿ عمراف]﴾بًًو كيّل ًمٍن ًعٍنًد رىبْػنىا كىمىا يىذََكري ًإاَل أيٍكليوا اأٍلىٍلبىابً 
.  منو محكم، كمنو متشابو:  كىو قسمافأينزؿ على النبي 

. كالمتشابو كالمحكم راجعاف إلى داللة األلفاظ كراجعاف إلى المعنى، ال إلى المراد بو
فالمحكم اختلفت أقواؿ العلماء في تعريفو، ما ىو المحكم كما ىو المتشابو؟  

إف المحكم ىو ما استباف معناه كاتضحت داللتو، فبل لىٍبسى فيو متضح لكل أحد، ال لىٍبسى فيو كال : فقاؿ بعضهم
. إشكاؿ، كالمتشابو ما يشتبو معناه المراد بو فبل يَتضح

فإذف رجع على ىذا التعريف المحكم إلى المتضح البْين، كالمتشابو إلى ما يحتاج إلى اجتهاد كنظر ال يتضح 
. معناه

كمن األقواؿ في ذلك ما ركاه علي بن أبي طلحة في صحيفتو المعركفة في التفسير عن ابن عباس رضي اهلل 
فأرجع ابن عباس المحكم إلى ما يكوف من جهة . المحكم ىو ناسخو كأمره كنهيو كحبللو كحرامو: عنهما أنو قاؿ

كما - يعني في األمور الغيبية-العمل، كأما األخبار فإنها ال يعلم تأكيلها إال اهلل جل جبللو؛ ألٌف حقيقتها  ير معلومة 
. سيأتي

. المحكم راجع إلى ما ال تعدد في داللتو، كالمتشابو إلى ما تتعدد الداللة فيو: كقاؿ آخركف من أىل العلم
. كاألقواؿ في ىذا كثيرة معركفة في كتب األصوليين

كالمتشابو ما يرجع إلى أمور العقيدة؛ - األحكاـ-كمن الباطل فيها ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقو 
.  ألف ىذا معناه أف اهلل جل جبللو لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، كىذا باطل

كمن الباطل فيو ما يقاؿ إف من المتشابو أك المتشابو منو آيات الصفات كمنو الحركؼ المقطٌعة في أكؿ السور، 
. كىذا أيضا من األقواؿ الباطلة فيو، كليس ىذا محل ضبط الكبلـ في المحكم كالمتشابو

: لكن المقصود من ذلك أف الراجح عند أىل العلم أف
. ىو ما تبينت داللتو كاتضحت: المحكم
. ىو ما يحتاج في بياف داللتو إلى اجتهاد كنظر: كالمتشابو

. كالقرآف جعلو اهلل جل كعبل محكما كَلو، كجعلو جل كعبل متشابها كلو في آيات أخر
ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَم فيْصلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو قاؿ جل كعبل في بياف أف القرآف جميعىو محكم ﴿

ًبيرو  ،  فالقرآف على ىذا كلو محكم، بمعنى أنو ال تفاكت فيو كال اختبلؼ، ميتقن ال تفاكت فيو كال [1:ىود]﴾خى
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اختبلؼ ال من جهة األخبار كال من جهة اإلنشاءات، فهو جل كعبل أحكمو ال اختبلؼ فيو كما قاؿ جل كعبل 
ًثيرنا﴿ فنا كى بَػريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد  ىٍيًر الَلًو لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى . [82:النساء]﴾أىفىبلى يػىتىدى

، فالقرآف [23:الزمر]﴾الَلوي نػىَزؿى أىٍحسىنى اٍلحىًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبهناكالقرآف أيضا متشابو كلو كما قاؿ جل كعبل ﴿
متشابو ألنو بعضو يشبو بعضا آيات في التوحيد كآيات في التوحيد، كآيات في كصف أحد الرسل كبياف حالو مع 

قومو كآيات كذلك، آيات في الجنة كالجنة كالنار كالنار كاآلخرة كاآلخرة، كذلك في صفات اهلل كصفات اهلل كىكذا 
. فبعضو يشبو بعضا، في األمر كالنهي كفي األمر كالنهي، في الحبلؿ كالحراـ في الحبلؿ كالحراـ كىكذا

كىذاف القسماف  ير القسم الذم في ىذه اآلية، ىذه اآلية فيها تقسيم ثالث للقرآف، كىو أف القرآف منو 
محكم كمنو متشابو، كالمحكم ما اتضحت داللتو كباف، كالمتشابو ما يحتاج في بياف داللتو إلى اجتهاد أىل العلم 
فيو أك إلى رده للمحكم، كمن االجتهاد أف يرد إلى المحكم، فالمتشابو من القرآف ما لم تتضح داللتو في نفسو، 

نىايشتبو على الناظر فيو، كذلك من قولو تعالى ﴿ يعني ال ندرم المراد أم كاحدة  ؛[70:البقرة]﴾ًإَف اٍلبػىقىرى تىشىابىوى عىلىيػٍ
نىا)من ىذه البقر  فبل ندرم أم كاحدة من البقر أردت باألمر، كىذا ىو المراد ىنا في قولو  (ًإَف اٍلبػىقىرى تىشىابىوى عىلىيػٍ

. يعني يشتبو بعضها من حيث الْداللة كاألمر فبل بد من إرجاعها إلى المحكم (كىأيخىري ميتىشىاًبهىاته )
إذا كاف كذلك فالمحكمات التمسك بها ىو األصل األصيل في رد الشبو، كىذه اآليات المحكىمات أنواع؛ 

.  اآليات المحكمات في رد شبو أىل الباطل في التوحيد جميعا
. اآليات التي فيها بياف أف الكفار ميًقُركفى بتوحيد الربوبية، كأنو ال إشكاؿ عندىم في ذلك، ىذا نوع: النوع األكؿ
من اآليات أف الكفار ما أردكا عبادة ما عبدكا إال ألجل التقرب إلى اهلل جل جبللو، بالزلفى : كالنوع الثاني

. كالشفاعة، إلى آخر اآليات في ذلك
من اآليات المحكمات في ىذا الباب الواضحة أف األموات التي عيبدت ال تملك شيئا كأنها يـو : كالنوع الثالث

. القيامة تتبرأ ممن عبدىا
من األدلة المحكمة في ىذا الباب في رد حجج المشركين، اآليات التي فيها بياف أٌف اهلل جل : كالنوع الرابع

جبللو لم يَتخذ كلدا كلم يَتخذ شريكا كلم يَتخذ كليا كلم يتخذ شفيعا، كآية سورة سبإ، كآية سورة اإلسراء، كآية 
. الفرقاف، كأشباه ذلك
: من ىذه األنواع المحكمة أف معبودات المشركين في القرآف مختلفة: كالنوع الخامس

. فمنهم من عبد األصناـ
كمنهم من عبد األكثاف، كالصنم ما كاف على ىيئة صورة مصورة منحوتة، كالوثن ما لم يكن على ىيئة صورة؛ 

. شجر قبر كوكب إلى آخره
. كمنهم عبد المبلئكة

. كمنهم من عبد األكلياء
. كمنهم من عبد الجن

. كمنهم من عبد الشجر كالحجر إلى آخره
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فهذه التصانيف في اآليات لمعبودات المشركين، ىذه تينزؿ عليها كل حالة من حاالت أىل الشرؾ في ىذا 
. الزمن كفي ما قبلو كما بعده

. فهذه آيات محكمات أصوؿ في باب توحيد العبادة؛ ىذه األنواع
لهذا ترل أف شيخ اإلسبلـ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل يكثر من تنويع ىذه األدلة؛ ألنها حجة في 

قيضها كال أف يرَدىا . ىذا الباب محكمة، ال يستطيع أحد أف يػىنػٍ
ـُ اٍلًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىاًبهىاته )قاؿ جل كعبل  ـُ اٍلًكتىابً )، معنى (ًمٍنوي آيىاته ميٍحكىمىاته ىيَن أي أم ىيَن األصل  (ىيَن أي

الذم ييرجع إليو في الكتاب فالمحكمات البينات الواضحات، كما من آية مشتبهة في القرآف إال كيمكن إرجاعها 
ـُ اٍلًكتىابً )إلى محكم فيو، فمعنى  يعني ىيَن أصل الكتاب الذم يرجع إليو؛ ألف األـ ىي أصل الولد، كأـ الكتاب  (أي

األصل الذم يرجع إليو الكتاب في آيًًو كذلك أنها مشتملة على معاني الكتاب، كمن ىذا كانت الفاتحة أـ القرآف؛ 
. ألف جميع آيات القرآف راجعة على آيات الفاتحة إما بظهور أك بشيء من البياف

متشابو لم تتضح -فهنا بين أف القرآف منو كذا كمنو كذا، منو محكم كمنو متشابو  (كىأيخىري ميتىشىاًبهىاته )قاؿ 
كىذا المتشابو قد يكوف في األخبار، كقد يكوف في األمر كالنهي، قد يكوف في األخبار كقد يكوف في - داللتو

اإلنشاءات، فبل ييحىد المتشابو لقسم اإلنشاء دكف اإلخبار أك بقسم األخبار دكف اإلنشاء؛ بل التشابو كقع في 
قسمي الكبلـ، األخبار كاإلنشاءات، كمعنى األخبار يعني التي يكوف امتثالها بالتطبيق، كاإلنشاءات معناه التي يكوف 

. امتثالها بالعمل
نىًة كىابًٍتغىاءى )قاؿ ىنا في بياف موقف الذين زا وا قاؿ  فىأىَما اَلًذينى ًفي قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

فيو إثبات أَف القلوب زا ت قبل النظر في القرآف، فػىهيم ( فىأىَما اَلًذينى ًفي قػيليوًبًهٍم زىٍيغه )، كىنا تلحظ أٌف قولو (تىٍأًكيًلوً 
فزا ت قلوبهم ثم  (فىأىَما اَلًذينى ًفي قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى )زا وا قبل، ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم، قاؿ 

يستدلوف بما تشابو بما لم يٌتضح معناه أك بما يحتمل أك بما لو ريٌد إلى  (فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي )اتبعوا ما تشابو منو، 
. يعني يتبعونو كيجمعونو ألجل االستدالؿ بو، كيتركوف المحكم (يػىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي )المحكم لباف، 

 خاٌصة بالعرب لقوؿ اهلل جل كىذا مثل ما حصل من النصارل أنَهم نظركا في القرآف فزعموا أف رسالة محمد 
ًإنَوي لىذًٍكره لىكى كىًلقىٍوًمكى كعبل ﴿ كىأىنًذٍر عىًشيرىتىكى كأيضا في قوؿ اهلل جل كعبل ﴿، [44:الزخرؼ]﴾كى
.  للعربفاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد ، [214:الشعراء]﴾اأٍلىقٍػرىبًينى 

كىذا احتجاج بالمتشابو كاتباع لو؛ ألف في قلوبهم زيغا، فوجود الزيغ في القلوب، كىو عدـ رد الكتاب، كعدـ 
. اتباع محمد عليو الصبلة كالسبلـ، فتلمسوا كتتبعوا الدليل

كذلك كما ىو ظاىر في ىذه األمة الفرؽ الضالة من الخوارج كالمرجئة كالقدرية كالمعتزلة كأشباه ىذه الفرؽ، 
. فإف كل فرقة احتجت بالمتشابو كتركت المحكم

كىمىٍن يػىٍقتيٍل فأخذت بعض اآليات الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة استدلوا بقوؿ اهلل جل كعبل ﴿
ا ًفيهىا اًلدن ا فىجىزىاؤيهي جىهىَنمي خى ، فقالوا ىذا يدؿ على أف فاعل الكبيرة كافر ألنو حكم عليو [93:النساء]﴾ميٍؤًمننا ميتػىعىْمدن

. بأنو خالد في النار
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كاحتجت المرجئة مثبل على بدعتهم بآيات، كاحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، كالجبرية على بدعتهم 
. بآيات

إذف القرآف فيو احتجاج لكل صاحب زىٍيغ، حتى في ىذا العصر أتت طائفة كقالوا الصلوات في القرآف ثبلث؛ 
.  ألف جل كعبل لم يذكر في القرآف خمس صلوات فبل نصلي إال ثبلثا

كىنا قاؿ عدد من أىل العلم المفسرين ك يرىم إف الحكمة من كجود المتشابو في القرآف االبتبلء؛ ألنو لو كاف 
القرآف كاضحا صار الزائغ عنو معاند فقط؛ ألنو كاضح فلم يزيغ إال المعاند، كاهلل جل كعبل بحكمتو جعل القرآف منو 

محكم كمنو متشابو لم تتضح داللتو؛ ليبتلي الناس كيف يعملوف، ىل يسلطوف أىواءىم مستدلين بالمتشابو أـ 
يتخلصوف من الهول، فييرجعوف المتشابو إلى المحكم، كيرجعوف ذلك إلى الراسخين في العلم كإلى أىل العلم الذين 

. يفهموف المتشابو فيفهموف المحكمات
ليوىكيٍم أىُيكيٍم أىٍحسىني ﴿فإذف الحكمة من كجود المتشابو في القرآف االبتبلء، كاهلل جل كعبل ابتلى الناس بالحياة  لًيىبػٍ

 كما «إنما بعثتك ألبتليك كأبتلي بك» كابتبلىم بالرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ىل يؤمنوف بو أـ ال يؤمنوف (33)﴾عىمىبلن 
في صحيح مسلم، ككذلك ابتلى اهلل جل كعبل الناس بالقرآف بجعل بعض القرآف متشابها؛ ىل ييرجعونو للمحكم 

. كيسلموف ألىل العلم أـ أنهم يخوضوف في المتشابو فيقعوف في الفتنة
نىةً )لهذا قاؿ أىل العلم بالتفسير معنى قولو  يعني ابتغاء فتنة أتباعهم كما نص  (فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

. عليو ابن كثير في تفسيره، فهم اتبعوا ما تشابو منو ألجل أف ييًضلوا كيفتنوا األتباع معهم
فهم إذف تقررت عندىم أشياء ثم نظركا كلم ييسْلموا ألىل العلم االنقياد الراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج 
للصحابة كلم يرجع القدرية للصحابة، كىكذا في أشياء كثيرة، كلم يرجع المعتزلة ألئمة السنة، كلم يرجع األشاعرة 
إلى أئمة أىل الحديث كالسلف قبلهم فيما ايختلف فيو، فاتبعوا ما تشابو منو كتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة؛ يعني 

. ألجل أٍف يحصل لهم اتْباع األتباع
نىةً )كقولو  نفهم منو أٌف من أضَل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواءن قاؿ أنا لم أرد اإلضبلؿ أك قاؿ أنا  (ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

نىةً )أردتو؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ  كإذا نظرت إلى قوؿ النبي  (َما اَلًذينى في قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاء اٍلًفتػٍ
 «ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس «فإذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأكلئك الذين سمى اهلل فاحذركىم 

قٍصدا في اإلضبلؿ فيعلموف أنهم على باطل فيضلوف الناس، ىذا  ير مراد، كإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم فهم حين 
اتبعوا ما تشابو منو فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابو كتركوا المحكم أنهم يبتغوف الفتنة، فنػيْز 
لوا منزلة القاصد لذلك؛ ألنهم تركوا المحكم كاتبعوا المتشابو، فلما أنهم لم يتخَلصوا من الزيغ مع كضوح الهدل 
ككضوح طريقو كلم يتبعوا المحكم كإنما اتبعوا المتشابو فالحاؿ أنهم بطريقتهم ىذه ابتغوا الفتنة لهم كألتباعهم، 

فكأنهم قصدكا ذلك قصدا كإف كانوا يقولوف إنما أردنا الخير، فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة؛ أشد من الصحابة 
عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادتو مع عبادتهم كصبلتو مع صبلتهم كصيامو مع صيامهم، فبل ييظن بهم أنهم اتبعوا 

: المتشابو من القرآف قصدا في مخالفة القرآف كقصدا في اإلضبلؿ، كإنما حصل منهم الضبلؿ لشيئين
. أنهم تركوا المحكم كاتبعوا المتشابو: أكال

                                                 
 .2:ادللك. 7: سورة ىود(33)
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. أنهم لم يرجعوا في بياف المتشابو على الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي اهلل عنهم: ثانيا
كالتأكيل ىنا الذم ابتغوه أف ينزلوا المتشابو على ما أرادكا؛ يعني كابتغاء تفسيره،  (كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً )قاؿ جل كعبل 

كالذم يجب أنو إذا عرض المتشابو فإنو ييرجىعي في تفسيره إلى المحكم كيرجع إلى تفسيره إلى أىل العلم، أما من 
عرض لو المتشابو فدخل في تأكيلو بجهلو كبهواه كبما عنده فبل شك أنو سيقع في الزيغ كالضبلؿ؛ ألنو ليس متأىبل 

. لرد المتشابو إلى المحكم في كل مسألة أك إلى بياف معنى المتشابو
: كالتأكيل في القرآف أتى على معنيين

منها : ما تؤكؿ إليو حقيقة الشيء، ما تؤكؿ إليو حقيقة اآليات، كاآليات على قسمين: المعنى األكؿ للتأكيل
 صدقا في األخبار، كعدال في ،[115:األنعاـ]﴾كىتىَمٍت كىًلمىةي رىْبكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن ﴿آيات أخبار كمنها آيات إنشاء، 
فاألخبار تأكيلها ما تؤكؿ إليها حقيقتها، فإذا كانت األخبار  يبيات عن اهلل جل . اإلنشاء يعني في األمر كالنهي

كعبل، فتأكيل الخبر حقيقتو ككنهو الذم عليو اهلل جل كعبل، كتأكيل الخبر الذم ىو كصف مثبل للجنة تأكيلو ببياف 
ىىٍل يىنظيريكفى ًإاَل تىٍأًكيلىوي يػىٍوـى يىٍأًتي ﴿حقيقة الجنة ما ىي، ىذا معننى للتأكيل، كمنو قولو جل كعبل في سورة األعراؼ 

اآلية؛ يعني ىل ينظركف إال ما تؤكؿ [53:األعراؼ]﴾تىٍأًكيليوي يػىقيوؿي اَلًذينى نىسيوهي ًمٍن قػىٍبلي قىٍد جىاءىٍت ريسيلي رىبْػنىا بًاٍلحىقْ 
يعني ما تؤكؿ إليو حقيقة األخبار، رأكا الجنة كرأكا  (يػىٍوـى يىٍأًتي تىٍأًكيليوي )إليو حقيقة األخبار التي أخبر اهلل جل كعبل بها، 

.  إلى آخر اآليات، ىذا ىو النوع األكؿ من التأكيل في القرآف (يػىقيوؿي اَلًذينى نىسيوهي )النار كحصل يـو البعث 
ـً بًعىاًلًمينى كىذا في قوؿ اهلل جل كعبل ﴿: التأكيل بمعنى التفسير: الثاني  [44:يوسف]﴾كىمىا نىٍحني بًتىٍأًكيًل اأٍلىٍحبلى

، كأشباه ذلك، فالتأكيل ىنا بمعنى التفسير، [45:يوسف]﴾أىناى أينػىْبئيكيٍم بًتىأىًكيًلوً كمنو أيضا في ىذا قولو جل كعبل ﴿
تأكيل األحبلـ بمعنى تفسير األحبلـ، فالتأكيل بمعنى التفسير ىذا في القرآف، كىذا ىو الذم اعتمده ابن جرير 

قاؿ أىل التأكيل، كبنحو الذم قلنا في ىذه اآلية قاؿ أىل التأكيل ذكر : الطبرم في ما اعترل في تفسيره حيث يقوؿ
. من قاؿ ذلك، قاؿ أىل التأكيل يعني قاؿ أىل التفسير

كىناؾ معنى ثالث للتأكيل ليس في القرآف كال في السنة كإنما ىو اصطبلح حادث لؤلصوليين، كىذا ليس ىو 
المراد ىنا؛ ألف التأكيل عندىم في مقابلة الظاىر، كىو صرؼ اللفظ عن ظاىره المتبادر منو إلى معننى آخر قريب، 
. ىذا معنى جديد اصطبلحي، كىو منقسم إلى ثبلثة أقساـ كما ىو معركؼ عند األصوليين صحيح كضعيف كباطل

يعني (كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً )في ىذه اآلية يحتمل المعنى األكؿ كيحتمل المعنى الثاني،  (كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً )ىنا كالمراد بػ
. بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح األكؿ كيصح الثاني (كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً )ابتغاء معرفة ما تؤكؿ إليو أخباره كأكامره كنواىيو، أك 

اختلف السلف  ( كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلمً كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَ الَلوي )، (كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَ الَلوي )كىنا نقف عند قولو 
؟ فيكوف معطوؼ على ما (اٍلًعٍلمً )؟ أك الوقف على (كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَ الَلوي )على الوقف ىنا، ىل الوقف على قولو 

على قولين للسلف، كسبب الخبلؼ أنو ىناؾ قولين، ىنا ما  (كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلمً  كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَ الَلوي )قبلو، 
المراد بالتأكيل؟  

فمن نظر إلى أف التأكيل ىو العلم بما تؤكؿ إليو حقيقة أخباره؛ حقيقة صفات اهلل جل كعبل، حقيقة الجنة، 
: حقيقة اإلخبار عن النار، حقيقة اإلخبار عن المبلئكة، فهذا الشك أمر  يبي ال يعلمو أحد، فمن نظر إلى ىذا قاؿ
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يعني كما يعلم تأكيل ما تؤكؿ إليو حقائق أخباره إال اهلل جل  (كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَ الَلوي )فقاؿ . الوقف على لفظ الجبللة
. كعبل، كىذا المعنى صحيح فإف حقيقة األخبار كما تؤكؿ إليو ليس ثم أحد يعلمها إال اهلل جل كعبل

األكامر تأكيلها بامتثالها بفعلها : كمن نظر إلى أَف التأكيل المراد بو ما تؤكؿ إليو حقيقة األمر حقيقة النهي، قاؿ
بعملها على كجو أحكاـ الشريعة، كالنواىي تأكيلها باالجتناب لها كالبعد عنها على أحكاـ الشريعة، كىذا من التأكيل 

يقف على : في اإلنشاءات يعلمو الراسخوف في العلم من جهة العلم كالعمل جميعا، في ىذا قاؿ بعضهم ىنا
؛ ألف الراسخين في العلم يعلموف التأكيل على ما ذكرنا يعني ما تؤكؿ إليو حقائق اإلنشاءات، ما تؤكؿ إليو (اٍلًعٍلمً )

امتثاؿ النهي على األمر الشرعي يعني : امتثاؿ األمر على الوصف الشرعي، ما تؤكؿ إليو حقيقة النهي: حقيقة األمر
.  األمر بالكف

فيكوف المعنى . أنا ممن يعلموف تأكيلو: ، فالعلماء يعلموف كما قاؿ ابن عباس(اٍلًعٍلمً )كقاؿ آخركف الوقف على 
. أنا ممن يعلموف تأكيلو: ، قاؿ«اللهم علمو التأكيل» دعا البن عباس فقاؿ ىنا في التأكيل التفسير؛ ألف النبي 

يعني كابتغاء تفسيره فبل يعلم تفسيره الحق إال اهلل جل جبللو كإال الراسخوف في  (كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً )فيكوف ىنا معنى 
.  ىو الصحيح(34).......العلم

فإذف نقوؿ يحتمل أف يكوف الوقف على لفظ الجبللة كيحتمل أف يكوف على العلم، فمن كقف على لفظ 
الجبللة كرأل أف الراسخين في العلم ال يعلموف التأكيل فهو إنما يعني من أىل السنة كمن الصحابة؛ ألنو مركم عن 

: السلف نوعاف من الوقف ىنا
. فمن رأل أف الوقف على لفظ الجبللة رأل أف التأكيل ىو ما تؤكؿ إليو حقائق األخبار فقط

ناسخو : كمن رأل أف الوقف على العلم قاؿ التأكيل ىو ما تؤكؿ إليو حقائق اإلنشاءات مثل ما قاؿ ابن عباس
.  كحبللو كحرامو كأمره كنهيو، أك التأكيل ىنا بمعنى التفسير

كمن قاؿ إف المتشابو ال أحد يعلمو البتة إال اهلل جل جبللو، فليس علم المتشابو إلى علم أحد من الخلق، فهذا 
 لط كال يصح نسبتو إلى أحد من أىل السنة، كىذا يعني أف المتشابو المطلق الذم ال يعلمو أحد ىذا  ير موجود 
في القرآف عند المحققين من أىل السنة كالجماعة، فإف المتشابو الموجود في القرآف متشابو نسبي إضافي، فعندنا 

. متشابو مطلق، كمتشابو نسبي: المتشابو ىنا في ىذه اآلية قسماف
. فالمتشابو المطلق  ير موجود البتة؛ بمعنى يشتبو معناه فبل يعلم لو معنى أصبل

كالثاني المتشابو النسبي اإلضافي نقوؿ اشتبو علٌي، اشتبو على العالم الفبلني المعنى، اشتبو على اإلماـ الكبلـ 
. في ىذه المسألة، اشتبو عليو تأكيل اآلية كأشباه ذلك، فهذا ممكن، فيكوف متشابها إضافيا

إنما معناىا، ىذا - ما نقوؿ تأكيلها يعني ما تؤكؿ حقائق األخبار فيها؟ ال- لكن ال يوجد آية في القرآف معناىا 
ال يوجد آية في القرآف يشتبو معناىا على جميع الراسخين في العلم من ىذه األمة، ىذا القوؿ ليس من أقواؿ أىل 

. السنة كالجماعة كإنما ىو من أقواؿ أىل البدع الذين ذىبوا مذىب التجهيل
فإذف نقوؿ الصحيح أف الراسخين في العلم يعلموف؛ لكن يعلموف المتشابو الذم يمكنهم علمو كىو ما كاف في 

كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلًم باب اإلنشاءات أك كاف باب التفسير تفسير المعنى، كىذا متعْين ألف اهلل جل كعبل قاؿ ﴿
                                                 

. يف الشريط مسح (34)
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 لو كاف الراسخوف في العلم ال يعلموف البتة كإنما يقولوف آمنا بو كل [7:آؿ عمراف]﴾يػىقيوليوفى آمىَنا بًًو كيّل ًمٍن ًعٍنًد رىبْػنىا
. من عند ربنا، فليس لهم فضيلة على ما سواىم في المتشابو

فما فضيلة أىل العلم الراسخين فيو في المتشابو إذا كانوا كعواـ المسلمين إنما يعلموف المحكم كالمتشابو 
جميعو يقولوف فيو آمنا بو كل من عند ربنا؟ ىذا فيو إبطاؿ لمزية أىل العلم في العلم، كالمحكمات قلنا إف معناىا 

. ىي ما تضح معناه كبانت داللتو، كالمتشابو ما خفي معناه كلم تتضح داللتو
فهذا فيو إبطاؿ لمزية أىل العلم كما حرره ابن . إف الراسخين في العلم ال يعلموف: فإذف على قوؿ من قاؿ

. عطية رحمو اهلل تعالى كالخطَابي كأجادا في ذلك؛ في ىذا البياف، كىذا يعني أف الراسخ في العلم يعلم
كيف يكوف (كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آمىَنا ًبوً )كإذا كاف كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب اآلية 

كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإاَل الَلوي التركيب على ىذا الوجو؟ فنقوؿ قاؿ أئمة التفسير على ىذا الوجو يكوف التركيب ﴿
 يعني حالتهم أنهم يقولن آمنا بو، فيعلموف مع اإليماف بو كيقولوف كل [7:آؿ عمراف]﴾كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى 

من عند ربنا؛ ألجل أنو ليس في قلوبهم شك من كركد المتشابو، كأما ضعاؼ اإليماف كأما ضعاؼ العلم فقد يكوف 
في قلوبهم شك من كجود المتشابو في القرآف، كما فعل صبيغ بن عسل المعركؼ في زمن عمر حيث كاف ما 

، كيشكك الناس بها، فإذا ضعف العلم ربما كقعت الشبهة في القلب من صحة [1:الذاريات]﴾كىالَذارًيىاًت ذىٍركنا﴿
القرآف، أما الراسخوف في العلم فيعلموف كيقولوف آمنا بو كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك كال شبهة من كركد 

. المتشابو في القرآف ألنهم يعلموف أف المتشابو في القرآف ألجل ابتبلء الناس
. ىذا خبلصة معنى اآلية كمعناىا مهم في ىذا الموضع

إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأكلئك الذين سمى اهلل »  أنو قاؿكقد صح ىم رسوؿ اهلل )قاؿ 
فإذف الواجب على الموحد، الواجب على المسلم، أنو إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعو كفي  («فاحذركىم

: الشريعة فإنو إذا أتى من يَتًبع ما تشابو منو فإنو يجب عليو أف يعمل شيئين
كالحذر ىذا يوجب المفاصلة في  (فأكلئك الذين سمى اهلل فاحذركىم) بقولو  الحذر كما أكصى النبي :األكؿ

. القلب بأف ال يصغي إلى حديثو كال يجعل أحدا يلْبس عليو دينو، ىذا األكؿ
يجب عليو أف يقوؿ آمنا بو كل من عند ربنا، فييرجع سبب اإلشكاؿ إلى جهلو، كأما اآلية في نفسها : كالثاني

. فواضحة يعلمها الراسخوف في العلم
كلهذا مثبل في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهات، مثبل كربما مجالها سيأتي؛ كلكن إليضاح المقاـ 

، فهذا فيو دليل على تأثير الصبلح فيما بعد، أك [82:الكهف]﴾كىكىافى أىبيوىيمىا صىاًلحنايقوؿ في قوؿ اهلل جل كعبل ﴿
كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن يػيٍقتىٍل ًفي سىًبيًل يقوؿ الشهداء أحياء كأنت ال تسأؿ ميتا إنما تسأؿ حيا بنص القرآف ىم أحياء لقولو ﴿

. ، كنحو ذلك[169:آؿ عمراف]﴾كىالى تىٍحسىبىَن اَلًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل الَلًو أىٍموىاتنا﴿ ،[154:البقرة]﴾اهلًل أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه 
فإذف ىناؾ احتجاجات في توحيد العبادة بآم من القرآف، كفي توحيد األسماء كالصفات بآم من القرآف 

كىكذا، حتى إف أىل شرب الخمر كالعياذ باهلل كأىل الربا كنحو ذلك من الموبقات كجدكا لهم بعض المشتبهات 
. فاحتجوا بها
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فىأىَما )فالموحد المسلم يحرص تماـ الحرص على أف يحذر ممن يوقع في قلبو الشبهة، كلهذا انتبو لقولو تعالى 
 فاحذر أشد الحذر من أف يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى كال تستطيع الرد عليها، ،(اَلًذينى في قػيليوًبًهٍم زىٍيغه فػىيىَتًبعيوفى 

. ثم ينميها الشيطاف حتى يوقع في القلب الزيغ
.  ال تُصغي إىل ذي هوًى بأذنيك فإنك ال تدري ما يوحي إليك:  كلهذا قاؿ بعض السلف

 أعظم ما (35)إذا كاف الرجل  ير محكم العلم قوم ال يجلس مع أىل الشبو، يحذر؛ ألف السبلمة في الدين
 .ينبغي الحرص عليو

الجواب المجمل اتضح كأنو في كل مسالة تيرجعو إلى المحكم إذا  اآلف (مثاؿ ذلك)قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 
أتى بشبهة فترجعو إلى المحكمات، كذكرت لك أنواع المحكمات في القرآف من اآليات، فإذا أتى أحد بشيء من 

ما عندم من : المشتبهات فأنت ترجعو إلى نوع من اآليات المحكمات فتبطل شبهتو، كلو شبو كشبو فتقوؿ لو
االستدالؿ محكم بين ال يستطيع أحد أف يدفعو كما أتيت بو شبهة، فأنا أكمن أف الجميع من عند اهلل؛ كلكن ال أترؾ 

. فتمَسك بها فإف ىذه من أعظم الفوائد كالعوائد. المحكم للمتشابو؛ ألف ىذا طريقة أىل الزيغ
مثاؿ تطبيقي لما ذكرنا، الجواب المجمل عرفناه باالستمساؾ بالمحكم  (مثاؿ)قاؿ الشيخ رحمو اهلل بعد ذلك 

في كركد المتشابو، إذا أتى استدالؿ متشابو ما عرفت الجواب عليو، أك جاكبت فأكرد عليك شبهة ثانية تتمسك 
. بالمحكم كاترؾ اإلصغاء للمتشابو

 ([62:يونس]﴾أىالى ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى ﴿ مثاؿ ذلك إذا قاؿ لك بعض المشركين)قاؿ 
انيوا (62)أىالى ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى استدؿ ىنا المشرؾ بهذه اآلية ﴿ اَلًذينى آمىنيوا كىكى

 اآلية دلت على أف األكلياء لهم منزلة عند [64-62:يونس]﴾لىهيٍم اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحىيىاًة الُدنٍػيىا كىًفي اآٍلًخرىةً (63)يػىتَػقيوفى 
اهلل جل كعبل ألنهم ال خوؼ عليهم كال ىم يحزنوف كأنهم الذين آمنوا ككانوا يتقوف كأف لهم البشرل في الحياة الدنيا 

. كفي اآلخرة، معنى ذلك أف الولي لو المنزلة العظيمة عند اهلل جل كعبل
الولي لو جاه كلو حرمة كلو منزلة عند اهلل جل كعبل، : ثم يستدؿ بأف الشفاعة حق، الشفاعة حق فيقوؿ ىنا

كالشفاعة حق، كاألنبياء لهم جاه أيضا كالمنزلة العظمى عند اهلل جل جبللو، فكيف تجعل من سأؿ األكلياء من 
األموات أك سأؿ بعض األنبياء من األموات كدعاىم يكوف مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند اهلل، كالشفاعة حق كالمنزلة 

لهم ثابتة؟ فهنا ىذه شبهة يأتي جوابها تفصيليا؛ لكن إذا كقعت ىذه الشبهة في القلب، أك كقعت على األذف 
فماذا تقوؿ؟ - ىذه شبهة عظيمة-كعرضت على القلب، فكيف يكوف الجواب؟ إذا لم تعرؼ الجواب التفصيلي 

ما عندم من العلم محكم، كىذه محتملة ألنو ىو دخل فيها باستدالؿ؛ ألف األكلياء اهلل جل كعبل بٌين : تقوؿ
، أف اهلل أكرمهم كاستدؿ بهذا اإلكراـ على أف لهم جاىا عند اهلل (الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى )أف لهم فضل 

جل كعبل، كىذا النوع صار متشابها؛ ألنو جعل الفضل الذم آتاه اهلل جل كعبل األكلياء أك الشهداء أك األنبياء بعد 
مماتهم داال على الجاه، كعلى أف ىذا الجاه ال يػيرىٌد إذا توسطوا بو، فتلحظ أنو أدخل أشياء زائدة عن معنى اآلية، 

. أكضحوا معنى ذلكفاآلية فيها اشتباه في المعنى؛ لكن إذا فٌسرىا أىل العلم 

                                                 
. انتهى الشريط السادس(35)
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 لكن ىنا كيف ترد عليو فتقوؿ ما عندم محكم كىو أٌف اهلل جل جبللو بين أف ؛تينا رد ذلك تفصيلياأ فإذف ىنا م
كىاَلًذينى ﴿ كىم ما توجهوا إال لؤلكلياء ، كقاتلهم إنما أرادكا الزلفى إنما أرادكا القربى النبيالمشركين الذين كفرىم 

فأكلئك تقربوا لؤلكلياء لماذا؟ ألجل الزلفى ، [3:الزمر]﴾اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى
مع -كسبب شركهم كأنهم مشركوف،  كذلك بياف أف المشركين كانوا يقركف بالربوبية ،فهذه محكمة كاضحة المعنى

ـٍ اَتخىذيكا ًمٍن ديكًف اهلًل سبب الشرؾ ىو طلب الشفاعة، كما قاؿ جل كعبل ﴿- عبادتهم كطاعتهم بأشياء كما ذكرنا أى
انيوا الى يىٍمًلكيوفى شىٍيئنا كىالى يػىٍعًقليوفى  . ىذا أصلؼفنفاىا عنهم  ،[44:الزمر]﴾ الَشفىاعىةي جىًميعناقيٍل لًَلوً (43)شيفىعىاءى قيٍل كىلىٍو كى

 المحكمات التي فيها بياف أف اهلل جل جبللو حكم على من ألَوى عيسى بالكفر اآلياتكذلك النوع الثالث من 
َرـى  لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليوا ًإَف الَلوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ﴿ كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى

َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا ًللظَاًلًمينى ًمٍن أىنصىارو  . [72:المائدة]﴾الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى
 لكن ىذه الشبهة التي أكردىا ؛ المحكمات كاضحة المعنى،إذف فهو يورد الشبهة كأنت تورد عليو المحكمات

أىال ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ) فقاؿ جل كعبل ،في ىذه اآلية تلحظ أف االستدالؿ بها فيو مقدمات
 اآلية ألف ؛تباع للمتشابوا تلحظ أف ىذا االستنتاج ىذا ، فهو يأتي كيقوؿ ىذا معناه أَف لهم جاه عند اهلل(يىٍحزىنيوفى 

 لكن أٌف لهم ؛ ألف اآلية فيها ما أعطاىم اهلل جل كعبل من الفضل؛تدؿ على أنهم ميكرىموف كليسوا أصحاب جهل
 ما ، فجعل من تبع المتشابو ىناؾ تبلزما بين المكانة كالرفعة كبٌين أف يكوف لهم جاىا، ىذه لم تأت في اآليةاجاه

ألنو ليست ؛  فجعل ىذه مبلزمة لهذه كىذا الشك أنو اتباع للمتشابو، الجاه معناه إذا توسط فبل يرد؟معنى الجاه
. داللة اآلية على ذلك

. فإذف ىذا مثاؿ لحجة ييدلي بها المشرؾ فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغو بالمحكمات الكثيرة
يعني ال  ( يستدؿ بو على شيء من باطلو كأنت ال تفهم معنى الكبلـ الذم ذكرهأك ذكر كبلما للنبي ) قاؿ ىنا

 ، ال تستطيع أف توضح لو كبلـ المفسرين فيو كبلـ أىل العلم فيو إبطاؿ ما أرد من االستدالؿ،تفهم معناه الصحيح
بقولك إف اهلل ذكر أف الذين في قلوبهم زيغ يتركوف المحكم كيتبعوف المتشابو، كما ذكرتو )يعني أجبو  (فجاكبو) قاؿ

لك من أف اهلل ذكر أف المشركين يقركف بالربوبية كأف كفرىم بتعلقهم على المبلئكة كاألنبياء كاألكلياء مع قولهم 
 يعني ليس لو معنياف ألف (، ىذا أمر محكم بين ال يقدر أحد أف يغير معناه[18:يونس]﴾ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى الَلوً ﴿

ىذا بين كاضح ال يحتاج إلى  [3:الزمر]﴾مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿المشركين عبدكا  ير اهلل للزلفى قاؿ 
.  فهم طلبوا الشفاعة أيضا ىذا أمر بين كاضح(ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى الَلوً )مقدمات في االستدالؿ، كذلك قولهم 

ىذا أمر محكم بين ال يقدر أحد أف يغير معناه، كما ذكرتو لي أيها المشرؾ من القرآف أك )قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
 .أنا ال أعرؼ المعنى: ىذا ىو الذم يجب بو الموحد إذا أدلى أحد بشبهة تقوؿ ( ال أعرؼ معناهمن كبلـ النبي 
 ؛ أنا ال أعرؼ معنى ىذه اآلية الصحيح: كأف تكوف ال تعلم بعض اآليات؛ ألف العلم كاسع فتقوؿ،كىذا ليس بعيب

 لم؟ ألف القرآف كلو من عند اهلل جل كعبل كىو ، لكن أقطع أف كبلـ اهلل ال يتناقض؛علم أف المحكم ىو كذاألكن 
. محكم ككلو حق كالحق ال يناقض حقا بل يؤيده كيدٌؿ عليو

ـي إذا ثبتت سنتو كصارت ( ال يخالف كبلـ اهلل عز كجلكأف كبلـ النبي ) قاؿ  ألف الرسوؿ عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذٍْكرى لًتيبػىْينى لًلَناًس مىا نػيْزؿى ﴿ كما قاؿ جل كعبل ،مقبولة محتجا بها فإنها مبينة للقرآف كدالة عليو
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 تارة يكوف ، بالسنة كما يأتيو بالقرآف لبياف معنى الذكر، فأنزلت السنة ككاف جبريل يأتي النبي [44:النحل]﴾ًإلىٍيًهمٍ 
 أنا : لكن التوفيق بين ىذا كىذا تقوؿ؛ ال يخالف ما جاء في القرآفبيانا لفظيا كتارة بيانا عمليا، فكبلـ النبي 

 ؛ ككبلـ اهلل جل كعبل ال يناقض كبلمو جل كعبل، ىو بٌين ال يخالف كبلـ اهلل جل كعبل كبلـ النبي : تقوؿ.أجهلو
 كإنما ،كلكن التوفيق بين ىذه اآلية كىذه اآلية رد ىذا المتشابو إلى المحكم حتى يتضح المعنى ىذا ال أعلمو أنا

 لكن ما عندم من العلم بالتوحيد ىذا بين محكم ال يستطيع أحده أف يرده أك يشكك في ؛يعلمو الراسخوف في العلم
. داللتو

كىذا جواب جيد سديد كلكن ال يفهمو إال من كفقو اهلل )قاؿ رحمو بعد ذلك في نهاية ىذا الجواب المجمل 
.  ىنا التوفيق يأتي بتخلص العبد من ىواه كتخٌلص العبد من رؤيتو لعقلو كنفسو؛تحتاج إلى توفيق بالتخٌلص (تعالى

 ؟فهمأ ما ش؟ لي؟أحاكؿ أفهمهالي  ما  ألف عقلو جيد، يقوؿ أنا عقلي ؛بعض الناس يأتي للمتشابو كيخوض فيو
فػىيىَتًبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي  فيدخل في المتشابو يغوص كيغوص فييخرج منو أشياء يضل بها، كما قاؿ جل كعبل ﴿،فهمأأنا 

نىًة كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلوً   فيخوض في المتشابو المشكل المعنى ر بة كطلبا ، يعني ابتغاء تفسيره؛[7:آؿ عمراف]﴾ابًٍتغىاء اٍلًفتػٍ
 فيكوف ممن اتبع ،للتفسير فيضل في التفسير فيعتقد أف تفسيره صواب كأف فهمو لآلم صواب كفهمو للسنة صواب

.  كالواجب عليو أال يخوض في ذلك كأف يرد معناه إلى أىل العلم الراسخين فيو،المتشابو كترؾ المحكم
كإذا أردت الخير في ىذا الباب فإياؾ ثم  (كىذا جواب جيد سديد كلكن ال يفهمو إال من كفقو اهلل تعالى)قاؿ 

ـ كذا ككذا، فتخوض في أشياء كتطعن بفهمك على فهم أىل ؿإياؾ من تعظيم عقلك كأف تقوؿ قد حصلت من الع
. العلم

ؾ فهم الراسخين في العلم فاعلم أنك لو استرسلت في فهمك فإف ىذا من اتباع ـفإذا خالفت في فو
 ألننا نقطع بأف الراسخين في العلم يعلموف المعنى، كال يمكن أف يكوف المعنى مفقودا من الراسخين في ؛المتشابو

كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإاَل الَلوي كىالَراًسخيوفى ًفي اٍلًعٍلًم العلم كأٍف يؤتاه من ليس براسخ في العلم؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ ﴿
  .[7:آؿ عمراف]﴾

ا ًإالٌ اَلًذينى ﴿ كلكن ال يفهمو إال من كفقو اهلل تعالى فبل تستهن بو فإنو كما قاؿ جل كعبل)قاؿ كىمىا يػيلىَقاىى
أك الذم قرأ عنده قراءات كثقافات خاصة طالب العلم - ألف النفس تينازع ؛يحتاج إلى صبر ،([35:فصلت]﴾صىبػىريكا

 كلهذا تجد ، تنازعو نفسو في الدخوؿ في االستدالؿ كل متشابو، تنازعو نفسو في حل كل إشكاؿ-كأشباه ذلك
 فالعالم يرٌد عليهم ،بعض طلبة العلم اآلف أك بعض المنتسبين للعلم كالقراء تجد أنهم يوردكف إشكاالت كثيرة

لم؟ ، لكن من ليس براسخ في العلم إذا كرد المتشابو عنده فإنو يضطرب؛بالمحكمات كال يضطرب لوركد المتشابو
 فإف المحكمات في األدلة كالمحكمات في ،يضطرب ألنو ال يعرؼ عظمة المحكمات ككثرتها ككضوح معناىا

 فقد يرد إشكاؿ ،العقيدة كالمحكمات في األحكاـ ىذه كاضحة عند أىل العلم بينة ما يمكن أننا نضطرب معها
 لكن من لم يكوف صابرا على االكتفاء ؛فنقوؿ كاهلل ىذا مشكل نبحث عن جوابو ماذا قاؿ أىل العلم في جوابو

 كلهذا ، اإلشكاؿؿال كسيضل من حيث ظن أنو سيبحث أك سيحجبالمحكمات فإنو سيدخل في المتشابهات متع
ا ًإالٌ اَلًذينى صىبػىريكا)ىنا البد في المتشابو من الصبر  ج ا تحت، مثل ما قاؿ الشيخ رحمو اهلل كأجزؿ لو المثوبة(كىمىا يػيلىَقاىى
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 كلو صبر زمنا ، دخلوا فيها بأىوائهم كآرائهم كما صبركا، كثيرين ما صبركا جاءتهم الشبو فاتبعوىا ما صبركا،إلى صبر
. طويبل كتمسك بالمحكمات كاف قد أدل الذم عليو

ا ًإالٌ اَلًذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىَقاىىا ًإالٌ ذيك حىٍظ عىًظيمو ﴿)قاؿ  كال شك أٌف الذم يستمسك  ([35:فصلت]﴾كىمىا يػيلىَقاىى
 ،بالمحكم في رد المتشابو فإنو قد أٌدل الذم عليو كامتثل قوؿ اهلل جل كعبل كخىلىصى من االبتبلء كالفتنة بالمتشابو

 ألنو سًلم من االبتبلء بذلك كسًلم من الفتنة فنجح حيث لم يتبع المتشابو ؛ أنو ذك حظ عظيم-إذف-كيكوف حالو 
. كرد المتشابو إال المحكم

 كخاصة المسائل التي يكوف ىناؾ فيها ،كال شك أف ىذه كلمة ينبغي لك أف ترددىا في مسائل العلم جميعا
: إلقاء للشبو في أمر توحيد العبادة ككذلك في أمور العقيدة بشكل عاـ

 
 

 كأف يجعلنا ممن يحذر من المتشابهات ،كنختم بهذا كنسأؿ اهلل جل كعبل أف ينور قلوبنا بالعلم الصالح النافع
.  كيستعين باهلل جل كعبل كبأمره كلو،كيفقو المحكمات

 نعوذ بك أف نىضل أك نيضل أك ، كاجعلنا من الصابرين،اللهم ال حوؿ لنا كال قوة إال بك فأنر قلوبنا باإليماف
 كآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا ،نجهل أك يجهل علينا أك نزؿ أك نزؿ

 .محمد
 

 [اجلواب املفّصل]
 [المتن]

: منها قولهم: فإف أعداء اهلل لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصٌدكف بها الناس عنو: كأما الجواب المفٌصل
ا   ال نحن ال نشرؾ باهلل، بل نشهد أنو ال يخلق كال يرزؽ كال ينفع كال يضر إال اهلل كحده ال شريك لو، كأٌف محمدن

يملك لنفسو نفعنا كال ضرنا، فضبلن عن عبد القادر أك  يره، كلكن أنا مذنب، كالصالحوف لهم جاه عند اهلل كأطلب 
 . من اهلل بهم

، كمقٌركف أَف أكثانهم ال تدبٌر شيئنا كإنما  كىو أٌف الذين قاتلهم رسوؿ اهلل ؛فجاكبو بما تقدـ  مقٌركف بما ذكرتى
 . أرادكا الجاه كالٌشفاعة، كاقرأ عليهم ما ذكر اهلل في كتابو ككَضحو

 [الشرح]
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف 

. محمدا عبد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
أسأؿ اهلل لي كلكم العلم النافع كالعمل الصالح كالقلب الخاشع، ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا، نعوذ بك أف 

. نضل أك نيضل أك نزؿ أك نيزؿ أف نجهل أك ييجهل علينا
ذكر : لما ذكر إماـ الدعوة رحمو اهلل تعالى كرفع درجتو أٌف جواب أىل الباطل من طريقين مجمل كمفصل

. المجمل، ثم ذكر المفصل

اما     فيي األػذم يحػكورنا للػشذىا ػٍدرا كخػؿ لها ؽػال تجوػؼ
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كمن المعلـو في فن التأليف أف التقاسيم إذا كردت فإنو يناسب أف يقَدـ ما كاف الكبلـ عليو مختصرا، كما كاف 
: الكبلـ عليو مطوال فإنو يؤخر، كلهذا الشيخ رحمو اهلل قَدـ المجمل على المفصل العتبارات

منها أف الكبلـ على المجمل قليل كالكبلـ على المفصل كثير، كلو أخر الكبلـ القليل لذىب الذىن في 
. المفصل كنسي أنو سيأتي المجمل

كمن فوائد تقديم المجمل على المفصل أف المجمل يفهمو كل أحد، يحتاجو كل موْحد، كسهل الفهم إذا علم 
عقيدة التوحيد كفهم بعض أدلتها فإنو يمكنو أف يجعل ذلك محكىما، فإذا أتى من يشْبو عليو دينو كمن يجعلو يتردد 
في بعض ىذه أك يشككو أك يورد عليو الشبو فإنو يحتٌج عليو بالمحكىم فبل يجد ذلك صعبا، كأما المفَصل فيحتاج 

. إلى علم، يحتاج إلى مقدمات تارة لغوية كتارة أصولية كتارة من كاقع حاؿ العرب
كقاؿ رحمو اهلل تعالى ابتداء بالمفصل بعد المجمل؛ ابتداء برد شبهة كىي شبهة تحتاج إلى تأمل؛ ألَف أكثر 

. الذين يكوف عندىم نوع قرب أك قبوؿ للتوحيد ربما تركج عليهم ىذه أكثر من  يرىا
، ىذه (كأما الجواب المفَصل فإف أعداء اهلل لهم اعتراضات كبيرة على دين الرسل يصُدكف بها الناس عنو)فقاؿ 
ليست موجودة في كثير من النسخ المطبوعة، كلم أرى النسخ الخطية حتى نتثبت ىل  (كأما الجواب المفصل)الكلمة 

ىي موجودة أـ ال؟ 
نحن ال )كعلى العمـو فإف الشبهة على الجواب المفصل الشبهة التي سيجيب عليها في المفصل ىي قولو 

كأما الجواب المفصل فإف أعداء اهلل لهم اعتراضات كبيرة على دين الرسل )إلى آخره، فقولو إذف  (نشرؾ باهلل
ىو إيراد لهذه االعتراضات الكبيرة على التفصيل، كيلـز من إيراد االعتراضات إيراد األجوبة  (يصدكف بها الناس عنو

ىذا ألجل أنو سيورد بعد االعتراضات األجوبة، ىذا من ناحية األسلوب كمن  (فإف أعداء اهلل لهم اعتراضات)فقولو 
. ناحية التأليف؛ لكن المعنى ظاىر

منها قولهم تحت ال نشرؾ باهلل بل نشهد أنو ال يخلق كال يرزؽ كال ينفع كال يضر إال اهلل كحده ال شريك )قاؿ 
 ال يملك لنفسو نفعا كال ضرا، فضبل عن عبد القدر أك  يره؛ كلكن أنا مذنب كالصالحوف لهم لو، كأف محمدا 

 مًقُركف بما ذكرت فجاكبو بما تقدـ كىو أف الذين قاتلهم رسوؿ اهلل )، قاؿ (جاه عند اهلل كأطلب من اهلل بهم
ىذه الشبهة  (كمقركف بأف أكثانهم ال تدبر شيئا، كإنما أرادكا الجاه كالشفاعة كاقرأ عليو ما قاؿ اهلل في كتابو ككضحو

: يمكن تقسيمها إلى أقساـ
يريدكف بو اإلشراؾ باهلل في  (نحن ال نشرؾ باهلل)، كىذا القوؿ منهم (نحن ال نشرؾ باهلل)قولهم : الجملة األكلى

راجع إلى أف  (نحن ال نشرؾ باهلل)إلى آخره، كقولهم  (بل نشهد أنو ال يخلق كال يرزؽ)الربوبية، كلهذا قالوا بعده 
. الشرؾ لو حقيقة شرعية جاءت في النصوص؛ كلكن حيْرفت ىذه الحقيقة كصيرفت عن كجهها

ففي النصوص اإلشراؾ كالشرؾ ىو اتخاذ الند مع اهلل جل كعبل في المحبة كالعبادة اإلشراؾ أك الشرؾ ىو أف 
يجعل هلل شريك إما في ربوبيتو أك في ألوىيتو أك في أسمائو كصفاتو يعني أف يعتقد أف لو مماثبل في اتصافو كفي 

. أسمائو، ىذا معنى الشرؾ
. كلهذا الشرؾ في النصوص تارة يتوجو إلى الشرؾ في اإللهية، كتارة يتوجو إلى الشرؾ في الربوبية
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هيٍم ًمٍن أما الشرؾ في الربوبية فكقولو جل كعبل في سورة سبإ مثبل ﴿ ا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍ كىمىا لىهيٍم ًفيًهمى
. يعني من شرؾو في التدبير كالتصريف ،[22:سبإ]﴾ظىًهيرو 

فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ﴿كتارة يكوف نفي الشرؾ أك النهي عنو ألجل األلوىية كقولو جل كعبل في آخر سورة الكهف 
ا ىذا شرؾ في األلوىية في العبادة كاآليات ، [110:الكهف]﴾ًلقىاءى رىبًْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحنا كىالى ييٍشًرٍؾ بًًعبىادىًة رىبًْو أىحىدن

. أيضا في ىذا كثيرة
اكالشرؾ الثالث في األسماء كالصفات كقولو جل كعبل ﴿ ، ككقولو [26:الكهف]﴾كىالى ييٍشًرؾي ًفي حيٍكًمًو أىحىدن

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى الَسًميعي البىًصيري ﴿، ككقولو [74:النحل]﴾فىبلى تىٍضرًبيوا لًَلًو اأٍلىٍمثىاؿى ﴿  ككقولو ،[11:الشورل]﴾لىٍيسى كى
. [4:اإلخبلص]﴾كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده ﴿

. ىذا ىو الذم يعلمو أىل العلم بما دٌلت عليو بالتنصيص اآليات فكاف ذلك معلوما عند العرب تفهمو بلغتها
لما أتى اليوناف إلى ببلد المسلمين بكتبهم؛ يعني استقدـ بعض المسلمين كتب اليوناف في قصة معلومة، كال 
، كطلب منو أٍف ييرسل إليو بكيتب األكائل  بأس أف نذكرىا، كىي أف أحد كالة العباسيين أرسل كفدا إلى ملك الرـك
التي عنده، كتب األكائل المقصود بها كتب الرـك كاليوناف ككتب من يسمونهم الحكماء كالفبلسفة، فعرضوا ىذا 

أمهلوني، فاستشار علماء النصرانية كعلماء : على الملك الوافدكف من عند الوالي المسلم من كالة العباسيين، فقاؿ
ىذه ىي زينة مملكتنا فكيف تعطيهم إياىا، فأجبو بالنفي، فإف : بلده، فقالوا لو ككانت موجودة في بيت للكتب قالوا

مالك سكت؟ ككاف من حكمائهم كحذاؽ علماء : كسكت كاحد منهم فقاؿ لو. ىذه ال يجوز أف تيخرج من بلدنا
فقاؿ لو كلم؟ قاؿ ألف ىذه . يا عظيم قومنا أرل أف ترسل بالكتب إليهم كال تمنعهم منها: نحلتهم كملتهم، فقاؿ

- كتب اليوناف-ككافقو عليو البقية، فحصل أنها أرسلت الكتب . الكتب ما دخلت إلى أمة إال أفسدت عليها دينها
كتيرجمت إلى آخر ذلك، اليوناف فبلسفة، أرسلت كتب أرسطو كأفبلطوف، ىذه الفلسفة  ايتها توحيد الربوبية،  ايتها 
أف ينظر في الملكوت ينظر في الوجود فييثبت أف ىذا الكوف لو صانع؛ ألف ىذا  اية الحكمة؛ ييثبت أف ىذا الكوف 

. معلوؿ عن علة، كىذه العلة عاقبة فيسمونها علة العلل أك العقل األكؿ في كبلـ فلسفي؛ يعني لو تفاصيل
فدخل ىذا على المسلمين، فلما دخل رأل من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها أف ىذه ىي كتب الحكمة ككتب 

إف ىذه ىي الغاية، فكيف نوجد كسيلة للجمع ما بين الشريعة : الحكماء ككتب الفلسفة؛ يعني طلب الحكمة، قالوا
كما بين ىذه الكتب كفلسفة اليوناف؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم الكبلـ؛ كىو خليط من - القرآف-ما بين اإلسبلـ 

كما بين عقل الفبلسفة، كىذا الخليط جيعلت فيو الشريعة كالعقل ىذا يقاًرف ىذا، كىذه - من النصوص-الشريعة 
تقارف ذاؾ، يعني ما قدموا الشريعة على العقل كال العقل على الشريعة، فنظركا في ىذا كنظركا في ىذا؛ لكن ينظركف 
في الشريعة بالعقل كينظركف في العقبلنيات بالشريعة، ىنا نظركا إلى أف  اية الغايات ىو النظر في الملكوت، فلهذا 
أجمع المتكلموف على أَف أكؿ مهمة، على أف أكؿ كاجب على العبد أف ينظر في الملكوت كييثبت كجود اهلل جل 

. كعبل
ىذا األصل صار مستغرقا عندىم ال مىحيد عنو، كخاصة بعد مركر عقيدة جهم أف الغاية عنده إثبات كجود اهلل 

. أيضا في مناظرتو مع طائفة الُسمنية كما ذكرت لكم فيما سبق
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ىذا الخليط الذم نتج صار ىو الغاية عند كثير من الناس، فبالتالي نظركا في تفسير كلمة التوحيد، الشريعة فيها 
فيو أف الغاية ىو إثبات كجود اهلل كالنظر في علة - كما يقولوف-ال إلو إال اهلل ىذه أصل التوحيد، ككبلـ الحكماء 

إذف معنى ىذا ألف ذاؾ عقل صحيح : قالوا. العلل، كالنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما كراء الطبيعة
كىذه الشريعة صحيحة معناه أف يفَسر بالعلة؛ علة العلل؛ ألف أكؿ كاجب في الشريعة ال إلو إال اهلل، أكؿ كاجب في 

. الفلسفة أف ينظر في الملكوت فييثبت أف لهذا الملكوت أك لهذا الكوف علة نتج عنها
، -عندىم نتاج الفبلسفة عقل قطعي-إذف كال يمكن للعقل أف يكوف مخطئا : فخلطوا ما بين ىذا كىذا، فقالوا

إذف نفسر اإللو بأنو الخالق؛ بأنو : كال يمكن أف تكوف الشريعة أيضا فاسدة، فهذا صحيح كىذا صحيح، فقالوا
فتأملوا في ما جاء في كتب . لكن إلو في اللغة ليس معناىا الخالق: إلو ىنا، نظركا قالوا: قالوا. القادر على االختراع

إلو ىذا بمعنى آًلٍو إذا جعلو  يره متحْيرا، فىأىلىو الرجل تحَير كتردد، كىذه مادة ربما : اللغة فوجدكا أف ىناؾ من قاؿ
إذا كاف معنى  (ال إلو إال اهلل)إذف : تكوف موجودة في بعض استعماالت العرب، أىلىوى الرجل يعني تحير كتردد، فقالوا

اإللو ىو الخالق القادر على االختراع فهو الذم فيو تتحير األفهاـ؛ ألف قصدىم ىنا أف ينظر، كىم إذا نظركا كتأملوا 
كىذا قرركه في كتبهم، فحصل . ىنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل: تحيرت األفهاـ حتى يثبت الوجود، فقالوا

. منو أٌف معنى ال إلو إال اهلل عندىم يعني ال قادر على االختراع إال اهلل، ال خالق إال اهلل
ثىم قادر على االختراع، ثىم رازؽ، ثىم : كإذا كاف كذلك فيكوف الشرؾ الذم يخرج من كلمة التوحيد ىو أف يقوؿ

من تحيرت األفهاـ في حقيقتو  ير اهلل جل كعبل، فمتى يكوف مشركا عندىم؟ إذا لم يثبت ال إلو إال اهلل، كمتى ال 
. يثبت ال إلو إال اهلل؟ إذا قاؿ إنو ثم خالق  ير اهلل جل كعبل

يعني في بعض -ىذا الخليط من العقل كاللغة الضعيفة التي نقلوىا أك القليلة كالشرع فيما نظركا فيو 
أف الشرؾ ىو الشرؾ في الربوبية؛ يعني اعتقاد أف ثم خالقا مع اهلل جل جبللو، كديْكفى ىذا في : أنتج لهم- النصوص

أكؿ : كتب المتكلمين األكائل كنقلو عنهم األشاعرة، كأثبتوا ذلك في كتبهم، كلهذا األشاعرة يقولوف كالماتريدية
. القصد إلى النظر فهذا أكؿ كاجب: الشك، كبعضهم يقوؿ: كاجب عند العبد النظر، كبعضهم يقوؿ

: كاإللو من ىو؟ اإللو
. اإللو ىو القادر على االختراع: منهم من يقوؿ
. اإللو ىو المستغني عما سواه المفتقر إليو كل ما عداه: كمنهم من يقوؿ
. اإللو بمعنى آًلو كىو المحْير، فبل يوصل إلى حقيقتو كىو اهلل جل كعبل: كمنهم من يقوؿ
نتج من ىذا - كىو موجود في كتب المتكلمين ككتب األشاعرة كالماتريدية إلى يومنا ىذا-فنتج من ىذا 

انحراؼ خطير في األمة، كىو أف اإللو ليس ىو المعبود، كأف ال إلو إال اهلل معناىا ال قادر على االختراع إال اهلل، ال 
مستغنيا عمل سواه كال مفتقرا إليو كل ما عداه إال اهلل، ال متحْيرا في حقيقتو إال اهلل، فنتج من ذلك إخراج العبودية 

عن أف تكوف في كلمة التوحيد، كنتج من ذلك االنحراؼ الخطير أف ال إلو إال اهلل ليست نفيا الستحقاؽ أحدا 
. العبادة مع اهلل جل جبللو
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فنتج كىي النتيجة قدـ لها الشيخ ىنا أف طوائف كثيرة من المؤمنين يعني من المسلمين فىشىا فيهم كبلـ 
األشاعرة ىذا ككبلـ المتكلمين ككبلـ المبتدعة ىذا في معنى كلمة التوحيد، فيكوف معنى الشرؾ عندىم راجع إلى 

. كاحد مما دلت عليو النصوص كىو اإلشراؾ بالربوبية الذم جاء مثبل في سورة سبإ كفي  يرىا
فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحنا كىالى ييٍشًرٍؾ بًًعبىادىًة رىبًْو ﴿أما اإلشراؾ في العبادة 

ا ستأتي في -، فهذا عندىم ال يػىنػٍقيضي كلمة التوحيد طيب نظركا بعد ذلك فيما فعلتو العرب [110:الكهف]﴾أىحىدن
فيما فعلتو العرب بما أشركت العرب؟ قالوا أشركت بعبادتها األصناـ كفي أنها ما كَحدت اهلل في - الشبهة التي تليها

ربوبيتو كلم تقل ال إلو إال اهلل؛ بل قالت إف األصناـ لها نصيب من اإللهية؛ يعني لها نصيب من الربوبية؛ كلهذا من 
أعظم ما راج على كثير من المفْسرين من المتقدمين كالمتأخرين، كراج على كثير من علماء األمصار أف األلوىية 

تفسر بالربوبية، كأف ال إلو إال اهلل تفسر بمقتضيات الربوبية ىذا نتيجة إلى ىذا االنحراؼ، لهذا ىذا المشرؾ الذم 
ىو قاؿ ىذه بحسب اعتقاده، ىو  (نحن ال نشرؾ باهلل)يقوؿ - قد يكوف عالما كقد يكوف  ير عالم-قاؿ في شبهتو 

. ال يشرؾ باهلل بحسب اعتقاده أف الشرؾ إنما ىو الشرؾ في الربوبية كليس في اإللهية، كىذا نتيجة لما ذكرت لكم
رُدؾ عليها كشف ىذه الشبهة كما ذكر الشيخ رحمو اهلل في آخر الكبلـ كبما  (ال نشرؾ باهلل)فإذف ىذه الكلمة 
: أكضحت لك في أنو

تيوًضحي موارد الشرؾ في القرآف، ما الذم نيفي من اإلشراؾ باهلل، نفيت الثبلثة التي ذكرت لك ككل كاحدة : أكال
. عليها أدلة، حبذا تجمع ىذه األدلة في كل موضع يعني في كل نوع كتحفظ ذلك، ىذا نوع

. معنى اإلشراؾ في النصوص: الثاني
أف تبين أف االنحراؼ كقع، فصيًرؼ معنى اإلشراؾ عن معناه في النصوص إلى المعنى الباطل كنتج عنو : الثالث

. أف كلمة التوحيد فهمت أيضا  لطا، كفهم منها أنها نفي لربوبية  ير اهلل جل كعبل، كىذا باطل
ىذه جملة يمكن أف ترَدىا تفصيبل، كىذه الشبهة التي أكردكىا لها رد بما  (نحن ال نشرؾ باهلل)فإذف قولهم 

. أكرده الشيخ رحمو اهلل
الشيخ ما أجاب عن كل جيملة جملة؛ لكن أجاب عن النتيجة التي كصلوا إليها بهذه المقدمات الباطلة، قالوا 

ألننا نشهد أنو ال يخلق كال يرزؽ كال ينفع كال يضر إال اهلل كحده ال )ًلمى ال تشركوف باهلل؟ قالوا  (نحن ال نشرؾ باهلل)
 كأف محمدا )يعني ال يخلق كال يرزؽ استقبلال كال ينفع كال يضر استقبلال إال اهلل كحده ال شريك لو،  (شريك لو

كما جاء في النصوص يقولوف نحن نقوؿ ذلك؛ فهو عليو الصبلة كالسبلـ ال يملك  (ال يملك لنفسو نفعا كال ضرا
نفعا كال ضرا، استقبلال ال يمكن أف يعطينا شيء؛ كلكن ىو عليو الصبلة كالسبلـ يمكن أف يعطينا عن طريق 

. الوساطة، عن طريق التقريب، عن طريق التزلف؛ يعني أف يقربنا زلفا
كىذه الشبهة أٌكؿ من أكردىا فيما أعلم في كتابو إخواف الصفا في كتابهم كرسائلهم المشهورة رسائل إخواف 
الصفا الرسائل الخمسين المعركفة، فإنهم قرركا أف التوحيد ىو الربوبية كأف ىؤالء األموات من األنبياء كالصالحين 
أنهم ال يملكوف نفعا كال ضرا كما قاؿ ىنا ىذا الذم أكرد الشبهة كلكن تتوسط بهم، ًلمى تتوسط بهم؟ عللوا بأف 

 كالعندية معناىا أنهم لهم ،[169:آؿ عمراف]﴾أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًْهمٍ أركاحهم عند اهلل؛ ألف اهلل قاؿ عن أركاح الشهداء ﴿
القربى عند اهلل، فلهم الجاه كلهم الزلفى عند اهلل جل كعبل، فإذا سألتهم إذا دعوتهم فإنما تتوسط بهم ال تسألهم 
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استقبلال، فيقوؿ ىؤالء نحن ال نعتقد أف ىذا ينفع كيضر بنفسو ينفع كيضر استقبلال كيخلق استقبلال يرزؽ استقبلال، 
حاشا ككبل، كلكن يمكن أف يخلق اهلل بواسطتو، الولد في رحم األـ إذا سألناه أف يرزؽ اهلل بواسطة شفاعتو؛ ألنو 

كلكن أنا مذنب كالصالحوف )ىذا التقريب عند اهلل جل جبللو كىصىفوه بقولهم  ..... (36)مقرب عند اهلل جل جبللو
كالمذنب ال يمكن أف يكوف كليا هلل أك مقربا عند اهلل،  (أنا مذنب)فقدموا ىاتين المقدمتين، يقوؿ  (لهم جاه عند اهلل

ىذا الجاه ماذا  (كالصالحوف لهم جاه عند اهلل)فعلى اعتقاده أنو ال يمكن أف يصل إلى اهلل مباشرة، كأكلئك قالوا 
يفعل قالوا ىذا الجاه بمعنى أنو لو سأؿ لم يػىريد، كإف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبَره، فأتى من ىذه الشبهة 
كرد التوحيد باعتبار أف ىذا الصالح الذم عند اهلل جل كعبل مقرب كىذا الصالح الذم عند اهلل لو الزلفى كالمقاـ 

أطلب من اهلل ال منهم؛ يعني أني ال  ( كأطلب من اهلل بهم)األعظم بحيث إنو لو سأؿ لم ييرد، تكملة الشبهة قالوا 
ىما ليس معناه التوسل بهم يعني بجاىهم؛ يقوؿ أسأؿ اهلل بالنبي  (بهم)أسألهم؛ كلكن أطلب من اهلل بهم، كلمة 

أسأؿ اهلل بالولي أسأؿ اهلل بأبي بكر كعمر؛ ألف سؤاؿ اهلل بالصالحين ىذا بدعة ككسيلة إلى الشرؾ كليس شركا أكبر؛ 
يعني أطلب من اهلل بوساطتهم كبشفاعتهم كبتقريبهم إيام عند اهلل  (كأطلب من اهلل بهم)كلكن القصد من قولهم 

. زلفى
ال يقصد بها التوسل بالجاه؛ ألف ىذه بدعة كليس شركا كإنما يقصدكف بها الشفاعة كالتقريب  (بهم)فإذف كلمة 

. زلفى
ىذه الشبهة تلحظ شكلها مركبة، الشك أنها شبهة كىي التي تركج عند الجميع، كيف  (فجابو بما تقدـ)قاؿ 

كاحد يؤمن باهلل كيقوؿ إف اهلل كاحد في ربوبيتو ال ينفع إال ىو، ال يخلق إال ىو، كال يرزؽ إال ىو، إلى آخر ذلك، 
كيقوؿ أنا مذنب؛ كلكن أتوسل يعني أتقرب إلى اهلل بالصالحين بشفاعتهم، أسألهم أف يدعو اهلل لي، أتقٌرب إليهم 

ىو ال يشرؾ باهلل كىذا - على حد قولهم-بالدعاء حتى يشفع لي عند اهلل جل كعبل، ىذا ال يجعلني مشركا، معناه 
ليس شركا باهلل، فما الجواب؟ 

. ( ميًقُركف بما ذكرتكىو أف الذين قاتلهم رسوؿ اهلل  فجاكبو بما تقدـ)قاؿ 
نحن معك فيما ذكرت؛ لكن ننظر إلى حاؿ المشركين : ، تقوؿ اآلف لوالدرجة األكلى من الجوابىذا اآلف 

 كحكم عليهم بالكفر كالشرؾ، ما حالهم؟ ننظر إلى القرآف ماذا فيو؟  الذين قاتلهم النبي 
القرآف فيو أنهم مقركف بأف اهلل ىو الخالق كحده كىو الرازؽ كحده كىو الذم ينفع كحده كىو الذم يضر 

نعم مشركوا العرب كانوا يعتقدكف ذلك كما : ما الدليل على ىذا؟ ىل المشرؾ كاف يعتقد ىذا؟ نقوؿ: كحده، إذا قاؿ
ً ـ  كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى قاؿ اهلل جل كعبل ﴿ كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت  ﴿،[87:الزخرؼ]﴾لىيػىقيوليَن الَلوي قي
 كقاؿ جل كعبل ﴿ [9:الزخرؼ]﴾لىيػىقيوليَن خىلىقىهيَن اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي ، كفي اآلية األخرل ﴿[38:الزمر]﴾كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن الَلوي 

ا ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى  قيٍل مىٍن ﴿كفي آية سورة يونس  ،[85-84:المؤمنوف]﴾سىيػىقيوليوفى لًَلوً (84)قيٍل ًلمىٍن اأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيهى
اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن اٍلمىْيًت كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن  يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى

بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي   إذف في آيات كثيرة ىذا االعتقاد الذم كصفت أنك لست مشركا باعتقاده، ،[31:يونس]﴾ييدى
. نقوؿ ىذا كصف اهلل جل كعبل بو مشركي العرب مشركي أىل الجاىلية، ىذه الدرجة األكلى من جواب ىذه الشبهة

                                                 
انتهى الوجو األول من الشريط السابع  (36)
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، األكثاف جمع كثن كىو المتجىو إليو بالعبادة، كفي  البو ال (كمقركف بأف أكثانهم ال تدبر شيئا) الدرجة الثانية
يكوف على ىيئة صورة، كاألصناـ ما كاف على ىيئة صورة، كقد يقاؿ لؤلصناـ أكثانا باعتبار أنها معبودة من دكف اهلل 

ا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف الَلًو أىٍكثىاننا كىتىٍخليقيوفى ﴿جل كعبل كما قاؿ جل كعبل في صورة العنكبوت في قصة إبراىيم  ًإنَمى
ا اثًيلي الًتي أىنٍػتيٍم لىهىا ، كفي اآليات األخرل في قصة إبراىيم قاؿ ﴿[17:العنكبوت]﴾ًإٍفكن ًذًه الَتمى مىا ىى

فإذف ىي أصناـ كأكثاف، فاألكثاف ما لم يكن على ىيئة صورة، فإذف نذىب إلى شرؾ المشركين ، [52:األنبياء]﴾عىاًكفيوفى 
إذف المشرؾ مقر بأف الوثن ليس لو نصيب في التدبير، فإذف . المشركوف مقركف بأف أكثانهم ال تدبر شيئا: كنقوؿ لو

ما رفضو من كلمة ال إلو إال اهلل كصار بو مشركا ليس من جهة اعتقاده أف ثىم مدبرا  ير اهلل جل جبللو؛ ألف اهلل جل 
بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي كعبل قاؿ ﴿ .  ىذه المقدمة الثانية[31:يونس]﴾كىمىٍن ييدى

اعتقاد المشركين في الربوبية في اهلل جل كعبل أنو ىو المتفرد باألمر، كما قاؿ ذلك عن نفسو؛ : المقدمة األكلى
. يعني كما قاؿ المشرؾ عن نفسو أنو يشهد ىذه الشهادة

. اعتقاد أكلئك في األكثاف بم؟ قاؿ اعتقد في األكثاف العربي أنها ال تدبر شيئا: الخطوة الثانية
إذا استدللت على ىذه باآليات كبحاؿ العرب يأتي النتيجة كىي كإنما أرادكا الجاه كالشفاعة، لماذا أرادكا الجاه 

 كمن [3:الزمر]﴾كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿كالشفاعة فقط؟ ألف اهلل جل كعبل قاؿ 
ىذه تفيد الحصر فكأنو قاؿ عن  (إال)النافية التي تأتي بعدىا  (ما)، (إال)كبعدىا  (مىا)المتقرر في اللغة أف كلمة 

ال نعبدىم لشيء كال لعلة من العلل، ال ألنهم يملكوف الرزؽ كال يملكوف الموت كالحياة، كال ألنهم يدبركف : قولهم
. كىو أف يقربونا إلى اهلل زلفى: األمر، كال نعبدىم إال لشيء كاحد

فإذف ينتج من ذلك أٌف المشركين كاف شركهم باعتقاد أف ىذه األكثاف تقْرب إلى اهلل زلفى، باعتقاد أف ىذه 
األكثاف ألجل أف لها منزلة عند اهلل كأف لها جاه عند اهلل فهي تقٌرب، ما ىذه األكثاف التي عيًبدت؟ المبلئكة، أليس 

انيوا يػىٍعبيديكفى ﴿كذلك؟  ًء ًإيَاكيٍم كى ًئكىًة أىىىؤيالى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن (40)كىيػىٍوـى نىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم نػىقيوؿي لًٍلمىبلى
ـٍ اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى ، كقاؿ جل كعبل في األكلياء ﴿[41-40:سبإ]﴾ديكنًًهمٍ  كقاؿ جل كعبل في قصة ، [9:الشورل]﴾أى

ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا﴿عيسى عليو السبلـ  ٍيًن ًمٍن ديكًف ءى ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى  كى أىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني كىأيْميى ًإلىهى
 .[ 18: الجن ]﴾كىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًو فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا﴿، كقاؿ للنبي عليو الصبلة كالسبلـ [116:المائدة]﴾الَلوً 

ًإَنكيٍم كىمىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف الَلًو حىصىبي جىهىَنمى أىنٍػتيٍم ﴿فإذف نػيْوعت المعبودات المنفية كلما نزؿ قوؿ اهلل جل كعبل 
ًء آًلهىةن مىا كىرىديكىىا()لىهىا كىارًديكفى  إذف سنكوف مع :  فرح المشركوف قالوا[-:األنبياء]﴾لىٍو كىافى ىىؤيالى

فأنزؿ . الصالحين، سنكوف مع البلت، كسنكوف مع عيسى، كسنكوف مع عزير، كسنكوف مع كذا ككذا، مع من عبدنا
عىديكفى ﴿اهلل جل كعبل قولو  هىا ميبػٍ الى يىٍسمىعيوفى حىًسيسىهىا ()ًإَف اَلًذينى سىبػىقىٍت لىهيٍم ًمَنا اٍلحيٍسنىى أيٍكلىًئكى عىنػٍ

اًلديكفى  . اآليات[-:األنبياء]﴾كىىيٍم ًفي مىا اٍشتػىهىٍت أىنفيسيهيٍم خى
إذف ترَتب على ما ذكرنا أف ما قالو صاحب الشبهة ىي دعول، ال تجابهو بأف تقوؿ ىذه دعول بل أنت مشرؾ، 

نأخذىا كاحدة كاحدة، أنت اآلف تقوؿ أنا ال أشرؾ باهلل كأنك تشهد كذا ككذا، فنقوؿ ننظر إلى حاؿ : ال، تقوؿ لو
. المشركين في اآليات
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فإذا تأملت حاؿ المشركين كقصصت عليو كتلوت عليو اآليات كأفهمتو إياىا كيف كانت حالة المشركين كأنهم 
. ميًقُركف بما أقر ىذا بو

كىي أف المشركين كانوا ال يعتقدكف في أكثانهم أنها تدبر شيئا : فإذف تنقلو إلى الخطوة الثانية
ننقلو بعد ذلك الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالفا في معنى الشرؾ، ما معنى الشرؾ، كمعنى كلمة ال إلو إال 
اهلل، ثم تنقلو إلى أف أكلئك لم يرضوا ببل إلو إال اهلل ألنهم إنما أرادكا الزلفى بنص اآلية، كأرادكا الشفاعة بنص آية 

انيوا الى يىٍمًلكيوفى شىٍيئنا كىالى يػىٍعًقليوفى ﴿الزمر أيضا  ـٍ اَتخىذيكا ًمٍن ديكًف اهلًل شيفىعىاءى قيٍل كىلىٍو كى  الَشفىاعىةي قيٍل لًَلوً (43)أى
، فهي لو كحده دكف ما سواه؛ يعني ًملكا، ىو الذم يخبرؾ عن حكمها جل كعبل ال تبتدئ أنت [44:الزمر]﴾جىًميعنا

. بتصريف أمرؾ في الشفاعة كما تريد؟ ال، ىي هلل جل كعبل سبحانو استحقاقا، كلو جل كعبل ميلكا كأمرا كنهيا
. (كاقرأ عليو ما ذكر اهلل في كتابو ككضحو)قاؿ

بهذا يتبين لك أف ىذه الشبهة كىي من الشبو التي قد تواجهها، كثير من الناس تركج عليو؛ يقوؿ كيف أنا مؤمن 
اشفع لي فأف لك جاه عند : أنا كذا ككذا، يعني على شاف ذىبت إلى رجل من الصالحين كاألكلياء عند قبره كقلت لو

اهلل كمقاما عند اهلل، فاسأؿ اهلل لي أف يرزقني كلدا، كاسأؿ اهلل لي أف يعطيني كظيفة، كاسأؿ اهلل لي أف ييسر أمرم، 
ىذه تركج على كثير من جهة العاطفة كمن جهة التقريب، إنما أنا أصلي كأنا أزكي كأنا . أكوف مشركا كأبي جهل ككذا

كذا، كأعتقد أف اهلل ىو الخالق الرازؽ، أنا ال أشرؾ باهلل جل كعبل، فينفي شيئا ىو في حقيقتو كاقع فيو، كلهذا قاؿ 
، ىذا الصنعاني ككذا الشوكاني في رسالتو توحيد العبادة المعركفة قالوا فيما (37)الصنعاني في رسالتو تطهير االعتقاد

إف األسماء ال تغير الحقائق؛ يعني إف  ير المشركوف كعلماء المشركين األسماء فإف : جابهوه في اليمن قالوا
الحقائق ال تتغير، إذا سَمٍوا طلب الشفاعة كطلب الزلفى توسبل فإف ىذا ال يغير الحقيقة، إذا سموه سؤاال بهم كما 

فهذا ال يغير حقيقة األمر كىو أنهم يطلبوف من اهلل صحيح؛ كلكن  (كأطلب من اهلل بهم: قالوا)قاؿ الشيخ ىنا عنهم 
اشفع لي، كاسأؿ اهلل لي، كأطلب من اهلل لي، كاساؿ اهلل : متوسلين بشفاعة أكلئك ال بذكاتهم، فالتوسل بشفاعتهم

أنا : لي كأشباه ذلك، ىذا كلو ىو طلب الزلفى، أك يتقرب إليهم ليشفعوا من دكف التنصيص على الشفاعة، يقوؿ
أتقرب إليو أذبح صحيح الولي؛ كلكن أنا أقصد الذبح هلل؛ لكن للولي حتى ينعطف قلب ىذا العبد الصالح علي 

. ألني ذبحت فيسأؿ اهلل لي
فإذف مقصود من عبد  ير اهلل، من عبد األكثاف، من عبد األصناـ، من عبد القبور، من عبد األكلياء، من عبد 

الموتى، مقصودىم أف يشفع أكلئك لهم، ليس مقصود أكلئك أف يتخذكا ىذه أربابا أك آلهة استقبلال، ما ىذا 
. المقصود أحد ممن أشرؾ؛ كلكن ىذا مقصود أكلئك من أنهم يريدكف القربى كالزلفى

: فإذف تحتاج في رد الشبو إلى
 أف تتدرج في المقدمات أكال .
 الثاني أف تفهم كيف ترد الشبهة بعمومها ككيف تفصل جمل الشبهة فترد عليها بخصوصها. 

  الثالث أف تقدـ الرد المجمل أك الرد اإلجمالي على ما أكرد من الشبهة برد مفصل على تفصيل كل
 .جملة جملة، مثل ما ذكر الشيخ رحمو اهلل

                                                 
. تطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد تأليف األستاذ ادث الشهري حممد بن إمساعيّل األمري الصنعاين (37)
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أذكر لهم حالة المشركين ال تجادلهم بأنو لست أنت مشرؾ أك أنو كذا ككذا ال؛ كلكن صف  (حالتهم) ىنا قاؿ 
لو حاؿ المشركين كتفصيل الكبلـ الذم ذكرنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى كونو مشركا إلى معنى كونو نافى كلمة 

. التوحيد إلى آخر ما ذكرنا
ىذه من المهمات في أف تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة، كاحذر من أف تنساؽ كراء الشبهة مع العاطفة 
فتجبهو بكبلـ قد يقوم الشبهة عنده، فبل بد أف يكوف االنتقاؿ كما عليو قواعد إقامة البرىاف كإقامة الًحجاج مع 

. المخالف؛ أف تنتقل في شأنو من المتفق عليو إلى ما ىو أقل اختبلفا، ثم إلى ما ىو أكثر، كىكذا
المسألة التي يقول االختبلؼ فيها ال تبتدئ بها، ابتدئ بالواضح كاضح جدا، ثم انتقل بعده درجة إلى األقل 
كضوحا، ثم إلى األقل كضوحا كىكذا، أما إذا ابتدأت بما ىو أكثر إشكاال فإنو لن يقتنع؛ ألف ما ىو أكثر إشكاال 

. يحتاج إلى مقدمات كثيرة
: فإذف تبتدئ معو بما ىو أكثر كضوحا، كاألكثر كضوحا

 كصف حاؿ المشركين من مشركي العرب من جهة إقرارىم بالربوبية، كاحد .
 الثاني إقرارىم بأف أكثانهم ال تدبر شيئا .
 الثالث بأنهم إنما أرادكا الزلفى كالشفاعة بنصوص القرآف في ذلك .

ال العبادة ىي كذا، إذا أتيت معو في : لكن لو ابتدأت معو بمعنى العبادة ربما يأتيك بمخالفات، يقوؿ لك
ال، ىو كذا ككذا ككذا، فتبتدئ معو بتقرير شرؾ المشركين كترد عليو شبهتو ىذه بأف : التكفير، ىنا يخالفك يقوؿ لك

. أكلئك ما أرادكا إال الزلفى، كالتدرج إذف مهم
كبعض الذين دعوا إلى التوحيد مع األسف أكقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عنده، ألنو جاء للمستغرؽ 

من المسائل فأراد أف يجيب عليها بما عنده كاضح؛ لكن ىي ليست بواضحة، فأراد أف يجيب فزاد اإلشكاؿى 
 (38) ....إشكاال

فإف قاؿ ىؤالء اآليات نزلت فيمن يعبد األصناـ، كيف تجعلوف )الشبهة الثانية تحتاج إلى كقت أيضا كىي قولو 
. ىذه تحتاج إلى رد أيضا مفَصل (الصالحين مثل األصناـ؟

 ، ننبو إلى أنو بقرب الحج كالمدة القادمة أكثر الوقت ربما أكوف في مكة إف شاء اهلل، فالدركس تقف بعد اليـو
.  إف شاء اهلل20/12كنبدأ إف شاء اهلل في 

 [األسئلة]
ىل توزيع رسالة كشف الشبهات مناسب ؟ / 1س
. نعم مناسب ما فيو شك؛ ألنو ىو كضع سهل العبارة كاضح البياف/ ج
ىل يمكن ألىل السنة كالجماعة أف يستخدموا كلمة إلو بمعنى محْير؟ / 2س
ال، ال يمكن؛ ألنها صارت لها معنى شرعي جاءت في النصوص بمعنى معبود، خبلص ال تستخدـ تلك / ج

. ىذا المعنى ىم قالوا إنو كرد في اللغة ىذا على شكل شاذ: الكلمة في  ير ما جاءت في النصوص؛ لكن نقوؿ

                                                 
. يوجد مسح يف الشريط (38)
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بمعنى إذا كرد في نص يعني في شعر أك في خطبة من خطب العرب أك نحو ذلك فنفهم المعنى بمراجعة كتب اللغة، 
. أما كلمة إلو فهي ال نستخدمها إال بمعنى المعبود، إلو بمعنى مألوه معبود

ما الفرؽ بين أف يدعو أحد اهلل بأبي بكر أك بعمر، أك أف يدعو بواسطة أبي بكر أك عمر؟ / 3س
. أنا نبهتكم على ىذا/ ج

: التوسل، التوسل بغير اهلل في الدعاء لو قسماف
في دعاء في المسجد -اللهم إني أسألك : أف يسأؿ اهلل بذات فبلف، أف يسأؿ اهلل بجاىو؛ يعني يقوؿ: األكؿ

اللهم إني أسألك بمحمد عليو الصبلة كالسبلـ، أسألك برسولك محمد، أسألك بأبي - أك في بيت أك في أم مكاف
بكر، أسألك بعمر، أسألك اللهم بعثماف أف تعطيني كذا ككذا، فيكوف ىو قد سأؿ اهلل؛ كلكن جعل كسيلتو فبلف 

يعني عمل فبلف كعمل فبلف لو، كعمل النبي عليو الصبلة كالسبلـ لو، عمل أبي بكر لو، عمل عمر لو، فبل مناسبة 
ىذا النوع بدعة، كال يجوز ألنو ال : بين سؤالك كسؤالو، كالنبي عليو الصبلة كالسبلـ ما أرشد إلى ىذا، لهذا نقوؿ

. مناسبة بين عمل فبلف كعملو، كما بين ما عملو كقدمو كما بين ما عملت
أسألك اللهم بجاه نبيك، بحرمة نبيك، بجاه أبي بكر، بجاه فبلف من الصالحين أف :  أك يسألو بجاىو فيقوؿ

. تعطيني كذا ككذا، ىذا أيضا بدعة كاعتداء في الدعاء، ككسيلة إلى الشرؾ كىو القسم الثاني
الذم ىو شرؾ أكبر أف يكوف معنى التوسل أف يسأؿ اهلل متوسطا بأكلئك، ما يقوؿ اهلل أعطني : القسم الثاني
يا فبلف اشفع لي عند اهلل اللهم اعطني كذا ككذا بشفاعة فبلف لي؛ ىذا التركيب جميعا، أك يقوؿ : بفبلف، ال، يقوؿ

يا نبي اهلل اسأؿ اهلل لي كذا ككذا، يا حسين اشفع لي عند اهلل بكذا ككذا، يا عبد القادر أسألك أف تسأؿ لي اهلل كذا 
اشفع لي بكذا، يكوف قد صلى مثبل عند قبتو عند قبره ركعتين تقربا أك طاؼ أك ذبح أك نذر أك من دكف ذلك، فهذا 
معنى الوساطة، الوساطة يعني أنو طلب منهم الوساطة، طلب منهم الُزلفى، طلب منهم الشفاعة، ففرؽ بين أف يسأؿ 

اللهم إني أسألك بنبيك أسألك بأبي بكر ىذا : اهلل بهم كما بين أف يتوَسط عند اهلل بهؤالء، فالسؤاؿ بهم أف يقوؿ
بدعة ككسيلة للشرؾ كاعتداء في الدعاء، أما لو سأؿ ىذا أف يشفع لو عند اهلل أك تقرب إليو بشيء من العبادات 

. ليشفع لو عند اهلل فهذا ىو الشرؾ األكبر الذم عناه الشيخ بما ذكرت
ىل المعبودات من األحجار كاألشجار تكوف في النار مع من عبدىا؟ / 4س
. نعم، كلها كاألصناـ كالجن الذين عيبدكا كرضوا بالعبادة/ ج
. األخ يقوؿ أنا ما اتضحت لي الشبهة كال رَدىا/ 5س
ىذه مشكلة يعني  [...] أف يكوف األسلوب بأكثر سهولة كأكثر كضوح، ما ألدرم إذا كاف تمع أني اجتهد/ ج

صعب أني أسٌهل أكثر من كذا، كدم اتضح لو الشبهة كيتضح لو الرد يشير بأصبعو يعني يرفع أصبعو، طيب جزاكم 
اهلل خيرا، الذم ىي كاضحة عنده جدا، كاضحة جدا، إيراد الشبهة كالرد أيضا يرفع أصبعو، طيب، كضوح متوسط 

كاضحة؛ لكن بوضوح متوسط، التوسط معناه أنو يحتاج إلى مراجعة يعني فيما أكردت يحتاج إلى مراجعة حتى يفهمو 
من؟ طيب األخير الذم ما اتضحت لو يعني كاف فيو قصور عنده في إيراد الشبهة أك إيراد الرد عليها يرفع، ما فيو 

. عيب ىذا عشاف أجتهد لكم أكثر أك أشوؼ لنا طريقة
يقوؿ لماذا ال تصاغ الشبهة بأسلوب أكثر كضوحا مما عليو ثم يكوف الجواب بأسلوب أكضح كذلك؟ 
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أنا عندم أكضحتها كربما ييعتب علي لي  أكضحت الشبهة بمثل ىذا التوضيح، ىذا الذم جعلني في ما مضى 
أتردد في شرح الكتاب كثيرا؛ ألف تعليم الشبهات مشكلة، يعني إيضاح الشبهة ثم الرد عليها صعب ليس منهجا؛ 
لكن بما أنكم من دعاة التوحيد كممن سينافحوف عنو فبلبد من إيضاحها؛ لعل اهلل جل كعبل يجعل منكم مجاىدين 

. في سبيل اهلل
ىل تدخلوف بعض المناظرات التي تقـو اليـو بين بعض الدعاة مع النصارل ك يرىم من إيراد الشبهة على / 6س

المدعو كإضعافها؟ 
طبعا كالمحاجة كالمجادلة فن، كلها علم خاص بها؛ علم البرىاف كعلم الحجاج، كىي من علـو المنطق أك / ج

من علـو الفلسفة بالعمـو كعلـو المنطق بالخصوص، تحتاج إلى فهم؛ ألنو البد من ترتيب المقدمات؛ يعني تهتم في 
: الجواب سواء في الفقو في أم حجة تريد إبطالها أك تريد مناقشتها

أكال تأتي بالمقدمات جميعا، كتنظر ىل النتيجة بنيت على ىذه المقدمات مجتمعة أك على كاحدو منها، فإف 
كانت عليها مجتمعة نظرت في صلة المقدمات بعضها ببعض، فإف كجدت سبيبل إلى الطعن فيها كاف ىذا أقول 
حجة؛ يعني شيخ اإلسبلـ مع المتكلمين كالفبلسفة يأتي للمقدمة كيطعن فيها، لما بنيت عليو النتيجة، يطعن فيها 
بالعقل كيطعن فيها أيضا بالنقل، إذا كانت المقدمات كل كاحدة أنتجت نتيجة، فتناق  كل مقدمة على ًحدا، إذا 

كانت ىذه المقدمات ظنية ناقشتها مناقشة الظنيات، إذا كانت قطعية أيضا نظرت إلى النتيجة التي أنتجتها 
كتناقشها، ىنا ترتب الحجاج باألسهل فاألسهل، ال تأتي باألصعب ثم األسهل ثم آخر شيء األسهل، ال، تبتدأ 

. بالمتفق عليو باألسهل قبوال، ثم بما بعده
فإذا تناق  كاحد حتى عند في البيت أك المجلس يأتيك مثبل في كبلمك يأتي إلى جزئية كيمسكها، تأتي أنت 
تنشغل عن الكبلـ كلو كىو مهم كييشغلك بجزئية في كبلمك، تركح تناقشو في جزئية كيضيق لب الموضوع، ىذا 
يكوف إذف أنت ضعيفا في الحجاج كالنقاش؛ ألنو أضاع عليك األصل بجعلك تلتفت إلى جزئية، كىذا اآلف مع 

األسف أىل الصحف كأىل المجبلت أ رقوا كثير من الذين يكتبوف كتابات إسبلمية بشبهات صغيرة كالتأصيل العاـ 
ال يناق ، يأتي في كبلـ يعني شبهة فرعية من فركع اإلسبلـ، فرع من الفركع كيستغرقوف كيسلطوف عليو الضوء 
كيناقشونو كأخذ كرد كأخذ كعطاء ليشغلوا الناس بذلك؛ لكن أين أصوؿ اإلسبلـ؟ ىنا تيحجب؛ ألنو لو نوقشت 
األصوؿ صار الكبلـ فيها أقرب كأكضح كصارت الحجة فيها من جهة العمل أقول كإقامة الحجة على المخالف 
أكضح، خبلؼ الفرعيات، الفركع يكوف كثير الخبلؼ فيها أك الجزئيات قد ما تصل مع المخالف فيها إلى نتيجة 

. كاضحة
فينتبو الذم يجيب على الشبهات كيحاج أم مخالف أك أم صاحب شبهة سواء في األصوؿ يعني في التوحيد 
أك في الفركع في الفقو فإنو ينبغي لو أف ينتبو كيف يورد الجواب، ككيف يرتب األجوبة حتى يكوف ذلك أبلغ في 

. التأثير
ال تأتي في رد الشبو في المحاجة بتقديم العذر لمن تحاُجو، ال تقل لو أنت معذكر؛ ألف ىذا : ىنا االعتبار بػ

يقويو ىو، خل سماعو لك ضعيفا، األخ يقوؿ فبل أقوؿ لو إف ىؤالء معذكركف ألنهم جهاؿ، ال تقل لو معذكر؛ بل 
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تقوؿ لو المسألة عظيمة كىذا كفر كإيماف كشرؾ كإيماف، البد تفهمها، البد أف تكلم عنها بوضوح، إذا سهلت لو 
. األمر تساىل صار ما عنده قلق من كضعو

. نكتفي بهذا القدر، أسأؿ اهلل جل كعبل أف يجمعنا كإياكم بعد الحج في ثبات على الطاعة كقبوؿ للعمل
. كصلى اهلل كسلم على محمد

 
 [املنت]

فإف قاؿ ىؤالء اآليات نزلت فيمن يعبد األصناـ كيف تجعلوف الصالحين مثل األصناـ، أـ كيف تجعلوف األنبياء 
أصناما؟ فجاكبو بما تقدـ، فإنو إذا أقٌر أف الكفار يشهدكف بالربوبية كلها هلل كأنهم ما أرادكا ممن قصدكا إال الشفاعة، 

كلكن إذا أراد أف يفْرؽ بين فعلهم كفعلو بما ذكر فاذكر لو أَف الكفار منهم من يدعو األصناـ كمنهم من يدعو 
كيدعوف عيسى  [57:اإلسراء]﴾أيكلىػًئكى اَلًذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإلىى رىبًْهمي اٍلوىًسيلىةى أىيُػهيٍم أىقٍػرىبي األكلياء الذين قاؿ اهلل فيهم ﴿

انىا ابن مريم كأمو، كقد قاؿ اهلل تعالى ﴿ َما اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ًإالَ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلًو الُرسيلي كىأيُموي ًصْديقىةه كى
ـى انظيٍر كىٍيفى نػيبػىْيني لىهيمي اآليىاًت ثيَم انظيٍر أىَنى يػيٍؤفىكيوفى  قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًو مىا الى يىٍمًلكي لىكيٍم ضىِرا (75)يىٍأكيبلىًف الطَعىا

ًئكىًة ﴿كاذكر قولو تعالى  ،[76-75:المائدة]﴾كىالى نػىٍفعنا كىالَلوي ىيوى الَسًميعي اٍلعىًليمي  كىيػىٍوـى يىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم يقيوؿي لًٍلمىبلى
انيوا يػىٍعبيديكفى  ًء ًإيَاكيٍم كى انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم (40)أىىىؤيالى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى

ٍيًن ًمٍن  كقولو تعالى ﴿،[41-40:سبإ]﴾ميٍؤًمنيوفى  ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى أىأىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني كىأيْمي ًإلىهى كى
ديكًف الَلًو قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ًلي أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ًلي ًبحىٍق ًإٍف كينتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ًفي نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي 

ـي اٍلغيييوبً  عرفتى أٌف اهلل كَفر من قصد األصناـ ككَفر أيضا من : ، فقل لو[116:المائدة]﴾مىا ًفي نػىٍفًسكى ًإَنكى أىٍنتى عىبَل
. قصد الصالحين كقاتلهم رسوؿ اهلل 

 [الشرح] 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو الملك الحق 

المبين، كأشهد أٌف محمدا عبد اهلل كرسولو ىو النبي األمين، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى 
: أما بعد. يـو الدين

فأسأؿ اهللى جل كعبل لي كلكى العلم النافع كالعمل الصالح كالقلب الخاشع كالدعاء المسموع، كأف يثْبت العلم 
. في قلوبنا، كأف يرزقنا البصيرة فيما نقوؿ كفيما نعمل كفيما نترؾ

ساؽ فيها اإلماـ المجدد رحمو اهلل تعالى مقْدمات قد مَر بيانها - كشف الُشبهات-ثم إَف ىذه الرسالة العظيمة 
مفصبل، ثم ساؽ أصوؿ شبو المشركين كأجاب جملة يعني بجواب مجمل ثم بدأ في ذكر شبههم كالجواب المفصل 

ىؤالء اآليات نزلت فيمن يعبد : فإف قاؿ)على ذلك، فذكرنا من ذلك ما ذكرنا، ككقفنا عند قولو رحمو اهلل تعالى 
األصناـ، كيف تجعلوف الصالحين مثل األصناـ؟ أـ كيف تجعلوف األنبياء أصناما؟ فجاكبو بما تقدـ؛ فإنو إذا أقَر أف 
الكفار يشهدكف بالربوبية كلها هلل كأنهم ما أرادكا ممن قصدكا إال الشفاعة، إذا أراد ذلك فاذكر لو أف الكفار منهم 

. إلى آخر ذلك مما سمعت (من يدعو األصناـ كمنهم من يدعو األكلياء



شرح كشف الشبهات في التوحيد                                                                                   

 111 

ىذه الشبهة راجت على كثيرين، حتى إٌف المفسرين المتأخرين إذا ذكرت عبادة  ير اهلل جل كعبل في القرآف 
من جهة النهي عنها أك كصف المشركين أنهم يعبدكف  ير اهلل فسركا ذلك بعبادة األصناـ، كقد تقرر في اللغة أَف ن 

الصنم صورة منحوتة؛ يعني ما نيًحت على شكل صورة، كإذا كاف كذلك فإف الصنم إما أف يكوف حجرا كإما أف يكوف 
. خشبا كإما أف يكوف عجينا كإما أف يكوف تمرا إلى آخر ذلك

فعليو جعلوا العبادة التي توجو بها المشركوف من العرب ك يرىم إلى  ير اهلل جعلوىا متوَجهة إلى األصناـ، 
كلهذا جعلوا كٌفار قري  ما كفركا إال بعبادتهم األصناـ، ككذلك الكفار فيمن قبلهم كفركا بعبادتهم األصناـ، كىذا 

أصل أٌصلو كثيركف في جملة من المنتسبين إلى العلم في كتب التفسير كفي كتب العقائد المخالفة لعقائد أىل السنة 
من جهة الباطنية كمن جهة - كما كصفتي لكم فيما قبل-ك يرىا، كأصل ىذا الباب كأصل ىذا الضبلؿ جاء 

. المتكلمين
فإٌف الباطنية لٌما قرركا أف التوسل باألركاح؛ بل لما قرركا أَف األركاح لها تصرؼ بعد مفارقتها للجسد أعظم مما 

ألنها لما كانت في الجسد كانت محجوزة بهذا الجيثماف، ال تنطلق، ال : كانت تفعل لما كانت في الجسد، قالوا
تتصرؼ إال بما يطيقو ىذا الجثماف؛ فبل تعطي، كال تمنع، كال تأخذ، كال ترفع، إال بمقدرة الجثماف، فأما إذا 

انفصلت عن ىذا الجثماف فإنها تعود إلى انطبلقها، كتكوف مهيأة لقوة أعظم مما كانت عليو لٌما كانت في الجسد، 
 مقيدة مسجونة فيو، فإذا فارقت الركح البدف حفالجسد محل الشهوات كمحل العاىات كمحل األمراض كالرك

. انطلقت كصار لها من القوة ما ليس لها لما كانت مرتهنة بالجسد
إف التوسل بهذه القول كبهذه األركاح كالَر ب إليها حتى تتوسط عند اهلل جل كعبل، ليس : لما كاف كذلك قالوا

ىو مثل توسط المشركين؛ ألف المشركين توَسطوا بأصناـ كاألصناـ ال مكانة لها عند اهلل جل كعبل، كأما التوسط 
ىذه لها مكانها كلها مقاميها كلها جاىها كحرمتها - أركاح األنبياء كاألكلياء-باألركاح فإٌف األركاح الطيبة الصالحة 

. عند اهلل جل كعبل، فجعلوا ىذا الفرؽ الزما
كلهذا جعلوا الوساطة ىذه ليست داخلة في التوحيد، كالتوحيد عندىم ىو توحيد الربوبية دكف توحيد اإللهية؛ 

. يعني ىو التوحيد بأف الو  ىو المتصرؼ القادر على االختراع المستغني عما سواه المفتقر إليو كل ما عداه
كراج ىذا على المتكلمين، فكاف المتكْلموف يجعلوف الغاية من تحقيق اإليماف ىو اإليماف بالُربوبية؛ اإليماف ببل 
إلو إال اهلل التي معناىا أف ال رٌب إال اهلل؛ يعني أف ال قادر على االختراع كاإلبداع إال اهلل جل كعبل كحده، فمتى أقر 

. بذلك كاف مؤمنا ككاف مسلما
فعندىم أف مشركي العرب لم يكونوا على ىذا االعتقاد، كأنهم يعتقدكف أف األنواء تخلق، كأف األصناـ ىذه 

ال إلو إال اهلل معناىا ال قادر : تخلق كأنها تضر كأنها تنفع، كأٌما من كٌحد اهلل في الربوبية فإنو يكوف مؤمنا، لهذا قالوا
. ال مستغنيا عما سواه كال مفتقرا إليو كل ما عداه إال اهلل: على االختراع كاإلبداع إال اهلل، أك كما قاؿ اآلخر

ىذه الفكرة كىذا االنحراؼ راج في المسلمين كلما كاف مذىب المتكلمين مذىب األشاعرة كالمعتزلة في 
التوحيد ىو السائد، تأثر أكثر المفسرين كأكثر الفقهاء بهذا القوؿ الخبيث، لهذا يفْسركف اآليات التي فيها ذكر 

. عبادة  ير اهلل بأنها عبادة لؤلصناـ
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كلهذا استنكر كأنكر طوائف على الشيخ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل دعوتو، كيف تجعل الصالحين 
. كاألكلياء مثل األصناـ؛ ألف األصناـ ال ركح لها، كالصالحوف كاألكلياء أركاحهم مطهرة مقدسة عند اهلل جل كعبل

ىؤالء اآليات نزلت فيمن يعبد : فإف قاؿ)لهذا أكرد الشيخ رحمو اهلل ىذه الشبهة، كأكرد الجواب عليها، فقاؿ
فجاكبو بما تقدـ فإنو إذا أقر )قاؿ  (األصناـ كيف تجعلوف الصالحين مثل األصناـ؟ أـ كيف تجعلوف األنبياء أصناما؟

. إلى آخر كبلمو (أٌف الكفار يشهدكف بالربوبية كلها
ىذا تفصيل لذلك الجواب، قاؿ  (فإنو)ما قدمو في المقدمات فيما سبق، كقولو  (فجاكبو بما تقدـ)يعني بقولو 

 كاهلل جل (39)فأَكؿ إبطاؿ لقولهم أف يقاـ عليو حاؿ الكفار مع الربوبية  (إذا أقَر أف الكفار يشهدكف بالربوبية كلها هلل)
كعبل بَين لنا أَف أفراد توحيد الربوبية كاف الكفار يقركف بها، فلما كاف الكفار مقرين بتوحيد الربوبية كاف شركهم جائينا 

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت من جهة توحيد اإللهية، فقد بَين ذلك جل كعبل في آيات كثيرة كقولو جل كعبل ﴿
كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن ﴿، ككقولو [9:الزخرؼ]﴾كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيوليَن خىلىقىهيَن اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي 

اًء مىاءن (40)[كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيمٍ ]، ككقولو ﴿[25:لقماف]﴾الَلوي  قيٍل مىٍن  اآلية، ككقولو ﴿[63:العنكبوت]﴾ مىٍن نػىَزؿى ًمنى الَسمى
اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى   ككقولو اآليات التي في أكؿ النمل، ، اآليات[31:يونس]﴾يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى

. كاآليات ذكرناىا كىي كثيرة في بياف إقرار المشركين بالربوبية
إذا كاف كذلك كأقر بهذا فإف جزءا من شبهتو قد زاؿ، حتى يعلم أَف شرؾ مشركي العرب لم يكن من جهة 

. اعتقادىم أٌف ىذه األصناـ تخلق أك قادرة على االختراع أك لها نصيب في الملك
كىاَلًذينى اَتخىذيكا ﴿ىم من ىذه الجهة أرادكا من األصناـ ىذه الشفاعة، كما قاؿ جل كعبل : فإذا كاف كذلك نقوؿ

ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى ﴿، ككقولو جل كعبل [3:الزمر]﴾ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى
ا لىشىٍيءه عيجىابه ﴿ ككقولو جل كعبل ،[18:يونس]﴾الَلوً  ا ًإَف ىىذى . [5:ص]﴾أىجىعىلى اآلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن

فإذف المشركوف لهم اعتقاد في إلهية ىذه األصناـ، كيركف أنهم إنما يتقربوف إليها ألجل التوسط ألجل الشفاعة، 
. فهذا برىاف ثاني

. حاؿ المشركين مع إقرار الربوبية: فالبرىاف األكؿ على ىذه الشبهة
بياف أنهم مع األصناـ ما قصدكا إال التوسط كالشفاعة؛ ألف اهلل جل : كالبرىاف الثاني في الرد على ىذه الشبهة

كعبل بَين لنا أنهم ال يعتقدكف في األصناـ أنها تخلق كترزؽ كتأتي بالمطر كتسْير الرياح إلى آخر ذلك؛ بل إنما 
. قصدكا منها الشفاعة كاتخاذ األصناـ كسائل

كلكن إذا أراد أف يفرؽ بين فعلهم كفعلو بما ذكر، فاذكر لو أف ): البرىاف الثالث ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقولو
. (الكفار منهم من يدعو األصناـ كمنهم من يدعو األكلياء

:  كما أسلفنا أَف عبادة المشركين بغير اهلل كانت متجهة إلى أربعة أنواع ذكرناىا لكم فيما سلف، كتلخيصها
 أنهم عبدكا األصناـ المصَورة. 

 كعبدكا المبلئكة .
                                                 

. انتهى الشريط السابع (39)
. قّل: الشيخ حفظو ا قال(40)
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 كعبدكا األنبياء كاألكلياء .
 كعبدكا األشجار كاألحجار يعني اعتقدكا فيها كعبدكىا. 

. فهذه جملة األنواع
.  كيدخل في األشجار كاألحجار عبادة الشمس كالقمر كالكواكب؛ ألف لها نصيبا من كونها أحجارا

. كيدخل في عبادة النوع الثاني أصناؼ
. كيدخل في النوع األكؿ أصناؼ، إلى آخره

. فإذف لم تكن عبادة العرب منصٌبة على نوع كاحد
من جهة أف العرب ك ير العرب من المشركين كالكفار عبدكا أنبياء كعبدكا صالحين : إذا أراد الدليل فنقوؿ لو

انىا فاآليات في ىذا كثيرة كقولو جل كعبل ﴿ َما اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ًإالَ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلًو الُرسيلي كىأيُموي ًصْديقىةه كى
ـى  انيوا ﴿ككقولو جل كعبل  [75:المائدة]﴾يىٍأكيبلىًف الطَعىا ًء ًإيَاكيٍم كى ًئكىًة أىىىؤيالى كىيػىٍوـى يىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم يقيوؿي لًٍلمىبلى

أيكلىػًئكى اَلًذينى يىٍدعيوفى يػىٍبتػىغيوفى ًإلىى ، ككقولو جل كعبل ﴿[41-40:سبإ]﴾قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهمٍ (40)يػىٍعبيديكفى 
ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا﴿ككقولو جل كعبل  [57:اإلسراء] ﴾رىبًْهمي اٍلوىًسيلىةى أىيُػهيٍم أىقٍػرىبي  أىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني ءى ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى  كى
ٍيًن ًمٍن ديكًف الَلوً  كىمىنىاةى الثَالًثىةى (19)أىفػىرىأىيٍػتيٍم البَلتى كىاٍلعيَزل﴿، ككقولو جل كعبل [116:المائدة]﴾كىأيْميى ًإلىهى

كىو رجل صالح كاف يلُت السويق فمات فعكفوا على قبره  (البٌلَت كالعيَزل)على القراءة ، [20-19:النجم]﴾اأٍليٍخرىل
. إلى آخر ذلك

. إذف فنجمع لهم اآليات التي ىي صريحة في أف الصالحين عيبدكا
ثم الدرجة الثانية من ىذا البرىاف الثالث أف نقوؿ في القرآف أيضا بٌين جل كعبل أف الذين عبدىم المشركوف 
الى كانوا أمواتا  ير أحياء كما قاؿ جل كعبل في سورة النحل في ذكر الًحجاج مع المشركين قاؿ في كصف اآللهة ﴿

عىثيوفى (20)يىٍخليقيوفى شىٍيئنا كىىيٍم ييٍخلىقيوفى  ري أىٍحيىاءو كىمىا يىٍشعيريكفى أىيَافى يػيبػٍ ، فهذه اآلية فيها بياف أَف [21-20:النحل]﴾أىٍموىاته  ىيػٍ
الذين عىبىدىىم المشركوف كالكفار من العرب كانوا ال يىخلقوف شيئا كىم ييخلقوف، كأنهم أموات  ير أحياء كمعنى قولو 

ري أىٍحيىاءو ) أنهم اآلف ليسوا على كصف الحياة بل ىم على كصف الموت كىذا يعني أنهم كانوا قبل ىذا  (أىٍموىاته  ىيػٍ
ري أىٍحيىاءو )الوصف أحياء ألف الذم يوصف بأنو ميت ىو من كاف حيا، قاؿ جل كعبل ىنا  ، ثم أكد ذلك (أىٍموىاته  ىيػٍ

عىثيوفى )بقولو  يعني ما يشعركف متى يبعث، كالذم ييبعث ىو الميت الذم يوصف بأنو كاف حيا  (كىمىا يىٍشعيريكفى أىيَافى يػيبػٍ
فمات، كىذا كاضح في خركج الجمادات كاألصناـ عنها، الذم يبعث ذككا النفوس الجن كاإلنس كالحيواف، كىنا 

. معلـو أف المقصود من عيًبدى من اإلنس
. فإذا كاف كذلك بطل اْدعاء أف العرب إنما عبدت أصناما لها كصف الحجارة فقط

كقد ذكرنا لكم ًلم تعلق العرب كمن قبلهم باألصناـ؟ ألنهم يعتقدكف أف ىذا الصنم الذم ىو مصَور على ىيئة 
صورة ما تحُلو ركح أك كما يقولوف ركحانية تلك الصورة، فإذا كانت الصورة صورةى بشر حَلت فيو حين الخطاب، كإذا 
كانت الصورة صورة كوكب حلت فيو ركحانية الكوكب حين الخطاب، كإذا كانت الصورة ملك حضر الملك حين 

خاطبنا الصنم : الخطاب، كىكذا، فيما يزعموف، ككل الذين يحضركف كيخاطبونهم، كىم صادقوف حين يقولوف
كلكن لم تجبهم األركاح الطيبة كإنما أجابتهم األركاح الخبيثة؛ أركاح . فخاطبنا ككلمناه فكلمنا كسألناه فأجابنا



                                                             شرح كشف الشبهات                       

 114 

انيوا ﴿الشياطين كالجن، كلهذا قاؿ جل كىبل في آية سبإ  ًء ًإيَاكيٍم كى ًئكىًة أىىىؤيالى كىيػىٍوـى يٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم يػىقيوؿي لًٍلمىبلى
انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى (40)يػىٍعبيديكفى   يعني أف ،[41-40:سبإ]﴾قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى

ـى الحقيقة أف الذم خاطبهم كأكقعهم في ىذا إنما ىم شياطين الجن، كقد قاؿ جل كعبل ﴿ أىلىٍم أىٍعهىٍد ًإلىٍيكيٍم يىا بىًني آدى
ا ًصرىاطه ميٍستىًقيمه  (60)أىالَ تػىٍعبيديكا الَشٍيطىافى ًإنَوي لىكيٍم عىديُك ميًبينه  ًثيرنا  (61)كىأىٍف اٍعبيديكًني ىىذى كىلىقىٍد أىضىَل ًمٍنكيٍم ًجًببلِ كى

، ككاف إضبلؿ الشيطاف ليس من جهة الشهوات فحىٍسب؛ بل ىو في أعظم [62-60:يس]﴾أىفػىلىٍم تىكيونيوا تػىٍعًقليوفى 
. إضبلؿ كىو في عبادة  ير اهلل جل كعبل

: إذف جواب ىذه الشبهة ترَتب على ثبلث أنواع من البراىين مرتبة
كما ذكرنا في أف عبادة المشركين كانت في أٌف إقرار المشركين كاف في الربوبية على كجو التفصيل : األكؿ

. كتسوؽ اآليات
. أنهم ما أرادكا ممن عبدكىم كلو كانت األصناـ إال التوٌسط كالشفاعة كما ىي اآليات: الثاني
أف اآليات فيها ذكر أف تلك المعبودات لم تكن أصناما فحسب؛ بل كانت تلك المعبودات من البشر : الثالث

كالمبلئكة كالجن يعني أَف  ير اهلل جل كعبل عبد بجميع أنواع  ير اهلل، فعيبدت المبلئكة كعيبد الصالحوف كعيبد 
. األكلياء كعبد األنبياء

إف : إذا تبين ذلك كاتضح، فنأتي إلى خاتمة ىذا البرىاف قبل أف نمشي مع كبلـ اإلماـ رحمو اهلل تعالى فنقوؿ
ىذا البرىاف كىرىٌد ىذه الشبهة بما ذكرنا كاضح؛ كلكن يبقى نتيجتو كىو فهم معنى التوسط، كفهم معنى التوسل، كفهم 

؛ لكن المقدمة قبل ىذا أنو -كىذا سيأتي في جواب الشيخ أك في تكملة جواب الشيخ رحمو اهلل-معنى الشفاعة 
إف سلم بهذه البراىين الثبلث مرتبة تنتقل معو إلى الكبلـ على الشفاعة، كال تتكلم بالشفاعة قبل ىذه البراىين؛ ألف 
الكبلـ في الشفاعة الشبو القولية فيو كالعملية كالنقلية كثيرة، فيحتاج إلى محكم كإلى كاضح حتى ييرجع إليو عند 

. االختبلؼ
فإذف حين الحجاج مع المشركين يقدـ لهم إذا قالوا إٌف األكلين ما عبدكا إال األصناـ البراىين الثبلثة كال ييتكلم 

. في الشفاعة إال بعدىا؛ ما معنى الشفاعة ككيف توسلوىم كمعنى التوسل كما شابو ذلك
يسأؿ فيقوؿ ما الفرؽ بين درجتي البرىاف الثالث؟ : سؤاؿ

:  قلنا: الجواب
. الدرجة األكلى في البرىاف الثالث اآليات التي فيها ذكر عبادة األنبياء كالصالحين صراحة

ال، ىذا ليس بصحيح إنما عبدكا األصناـ عبدكا أصناـ ىؤالء، ما : كالرجة الثانية منو كاالستحضار بأف قاؿ
ري أىٍحيىاءو كىمىا يىٍشعيريكفى أىيَافى اهلل جل كعبل بين أف الذين دعاىم المشركوف ﴿: عبدكىم مباشرة، فيقاؿ لو أىٍموىاته  ىيػٍ

عىثيوفى  .  كاآليات في أكؿ األحقاؼ أيضا كاضحة في الداللة على ىذا،[21:النحل]﴾يػيبػٍ
فإذف الدرجة الثانية من البرىاف لتبين أنهم ما عبدكا صور الصالحين أصناـ فقط، كإنما عبدكا من كاف حيا 

. فمات كمن ال يشعر متى يبعث، كاضح؟ نعم
 

 [المتن] 
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الكفار يريدكف منهم كأنا أشهد أف اهلل ىو النافع الضار المدبر ال أريد إال منو كالصالحوف ليس لهم : فإف قاؿ
. من األمر شيء كلكن أقصد من اهلل شفاعتهم

كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل ﴿فالجواب أف ىذا قوؿ الكفار سواء بسواء فقرأ عليو قولو تعالى 
 .[18:يونس]﴾ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى الَلوً كىيػىقيوليوفى ﴿، كقولو تعالى [3:الزمر]﴾لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى

 [الشرح]
: ىذه الشبهة كأنهم ما قصدكا إال الشفاعة تحتاج إلى شيء من التقرير
إٌف األسباب جعلها اهلل جل كعبل منتجة : فإف المشركين كأشباه المشركين كالمدافعين عن المشركين يقولوف

لمسبباتها، فجعل األكسية سببا في دفع الحر كدفع البرد، كجعل القلم سببا للكتابة، كجعل الطعاـ سببا لدفع 
الجوع، كجعل الشراب كالماء سببا لدفع الضمأ، إلى آخر ذلك، كجعل بيتك سببا، كجعل العصا التي تحملها سببا، 

. كجعل كذا ككذا سببا
فكيف يعقل أف تكوف ىذه األسباب نافعة، كاألنبياء كاألكلياء كالصالحوف بعد الموت ال ينفعوف؟ فبل : قالوا

كما - ال ينفع شك أنهم أعظم قدرا كسببٌيتهم أعظم من ىذه األشياء، فكيف يقاؿ أف الطعاـ ينفع كالنبي 
 بعد مماتو ال ينفع أك أف األكلياء كالصالحين ال تنفع؟ ؟ ككيف يقاؿ أف األكسية تنفع كالنبي -يقولوف

. فيدخلوف لك في تقرير الشفاعة كالتوسل من جهة األسباب كاالرتباط بالمسببات
كجواب ىذا يكوف بمعرفة حاؿ المشركين، فإف المشركين حين أشركوا ما أرادكا إال أف يتخذكا ىذه األسباب 
مسْببات، حينما توجهوا إلى عيسى عليو السبلـ كإلى أمو كإلى البلْت كإلى الصالحين كإلى القبور ًلم توجهوا؟ ىل 

. يعتقدكف فيها االستقبللية؟ إنما اعتقدكىا أسبابا
فإذف شبهة السببية ىي مقدمة شبهة الشفاعة، فإنهم يقرركف السببية حتى يصلوا منها إلى أنو ال بأس أف تتشفع 

. ، أك تتشفع باألكلياء كالصالحينبرسوؿ اهلل 
فإذف فهميك لعبادة المشركين يقضي على ىذه الشبهة من أساسها، كتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أف ترد 

. على من أتى بهذه الشبهة التي ىي مقدمة للقوؿ بالشفاعة
: األسباب كما ىو معلـو في الشرع نوعاف

 أسباب مأذكف بها .
 كأسباب محرمة .

 سببا بعد موتو أك كوف الصالحين أسبابا بعد موتهم، فليس كل سبب جائز في الشرع أف يتعاطى، ككوف النبي 
ىذا عند الجداؿ كالبرىاف نقوؿ ىذا احتماؿ؛ احتماؿ أف يكونوا أسبابا كاحتماؿ أال يكونوا أسبابا؛ ألف السبر 
. كالتقسيم كمقتضى الجدؿ الصحيح يقضي أف نقْسم بأنو احتماؿ أف يكونوا كذلك كاحتماؿ أال يكونوا كذلك

اهلل جل كعبل بين لنا أف أركاح الشهداء عنده في مقاـ عظيم كأنو ال يجوز لنا أف : فننظر في حاؿ األكلين فنقوؿ
تػىقيوليوا ًلمىٍن يػيٍقتىٍل ًفي سىًبيًل اهلًل أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًكٍن الى نقوؿ إف الشهيد مْيت كما قاؿ جل كعبل ﴿

 بىٍل أىٍحيىاءه كىالى تىٍحسىبىَن اَلًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل الَلًو أىٍموىاتنا، كقاؿ جل كعبل في آية آؿ عمراف ﴿[153:البقرة]﴾تىٍشعيريكفى 
...  كأَكلهم شهداء بدر كشهداء أحد،[170-169:آؿ عمراف]﴾فىرًًحينى ًبمىا آتىاىيمي اهللي ًمٍن فىٍضًلوً  (169)ًعٍندى رىبًْهٍم يػيٍرزىقيوفى 
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 من السنة الثانية إلى كفاتو عليو الصبلة كالسبلـ ننظر في ىذا السبب، ىل كاف شيء من كفي زمن النبي 
النبي عليو الصبلة كالسبلـ أك فيما تنزؿ من القرآف كجهنا إلى االنتفاع بهذا السبب على فرض أنو سبب نافع، فهذا 

كىم أحياء بنص -باليقين ال يقوؿ أحد إٌف ثمة آية أك حديث أك سلوؾ للصحابة بأنهم توجهوا إلى أركاح الشهداء 
لبلنتفاع بهذا السبب، كحاؿ الصالحين كاألكلياء الذين توجو لهم المشركوف  ير األنبياء الشك أنهم أقل - القرآف

حاال من ىؤالء الشهداء الذين شهد اهلل جل كعبل لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقوف؛ ألف أكلئك ما شاركوىم في 
. كصف الشهادة، األنبياء أعظم كأرفع درجة من الشهداء

صار ىذا إجماعا قطعيا في - كىو أعلى أنواع اإلجماع-فإذا كاف كذلك صار ىذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة 
زمن النبوة أَف ىذا السبب كلو فيًرض أنو ينفع فإنهم تركوه قصدا، كلم ينزؿ فيو شيء، فدؿ على أنو سبب  ير نافع 

. كأنو سبب  ير مأذكف بو، ىذا من جهة
أنو بعد كفاة النبي عليو الصبلة كالسبلـ ككونو عليو الصبلة كالسبلـ مع الرفيق األعلى كاضحا : كالدرجة الثانية

كاف ىذا عند الصحابة، كمع ذلك لم يتوجو الصحابة كال التابعوف قطعا إلى ركح النبي عليو الصبلة كالسبلـ يطلبوف 
. منها أك يجعلونها سببا، فهذا إجماع ثافو توالت عليو أعصر

ىػ، لما 17كاإلجماع الثالث في حادثة نيقلت أف عمر رضي اهلل عنو لما أصاب الناس في عاـ الَرمادة سنة 
أصاب الناس الضيق كالكرب كالجفاؼ كالجوع كاف يستسقي كما في الحديث المعركؼ في البخارم كفي  يره، 

، يا عباس قم  يعني في حياتو، كاآلف نستسقي بعْم رسوؿ اهلل إنا كنا نستسقي برسوؿ اهلل : فلما خطب قاؿ
فقاـ العباس فدعا كأَمن الناس على دعائو، كىذا يدؿ ًداللة قطعية على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس كلم . فادعي 

يطلبوا االنتفاع بسبب دعاء النبي عليو الصبلة كالسبلـ لعلمهم بأٌف ذلك السبب  ير مشركع كأنو من توَجو إلى النبي 
 طالبا منو أف يدعو أنو مخالف للشريعة كأنو شرؾ؛ ألنو ال يمكن أف يتوجهوا إلى المفضوؿ كيتركوا الفاضل، ال 

 كىم في  لغير المصطفى (41) .....؛ بل ىذا لو كافيمكن أف يتوجهوا إلى األقل كيتركوا األعلى كىو رسوؿ اهلل 
حياتو كانوا يستغيثوف بو فيما يقدر عليو كيستشفعوف بو فيما يقدر عىليو عليو الصبلة كالسبلـ إلى آخر ذلك، كىذا 

. إجماع ثالث ألف الحديث صحيح فيو
إذا تقرر ىذا فنقوؿ ىذا كلو على فرض أَف السبب نافع كلكنو لم يؤذف بالسبب، فقد تكوف الخمر نافعة لكن 

ًبيره كىمىنىاًفعي لًلَناسً لم يؤذف بها، كاهلل جل كعبل قاؿ في الخمر كالميسر ﴿ ا ًإٍثمه كى ، كمع ذلك [219:البقرة]﴾ًفيًهمى
إف اهلل لم يجعل شفاء أمتي فيما »، كقاؿ «تداككا عباد اهلل كال تتداككا بحراـ»حرمها، كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

.  الحديث في أبي داككد كفي  يره«حـر عليها
إذا تبين ذلك فنقوؿ إذف على فرض أف ىذا السبب ينفع فإنو سبب محـر  ير مأذكف بو في الشرع لتلك 

. األنواع الثبلثة من االجماعات
كىو ما تعلقوا . في الحقيقة ىذا السبب  ير نافع في الدنيا: ثم ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقوؿ

. تقرر أف ىذا السبب  ير مأذكف بو كأنو مردكد في الشريعة؛ ألنو شرؾ المشركين: بو من جهة الشفاعة أيضا نقوؿ
: نقوؿ الدرجة الثانية نقوؿ ىذا السبب في الحقيقة  ير نافع، لم؟ نقوؿ لآلتي

                                                 
.  يوجد مسح يف الشريط(41)
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أَف اهلل جل كعبل بين أف ركح عيسى عليو السبلـ كركح أَمو ال تنفعهم كال تضرىم بنص القرآف، فقاؿ جل : أكال
ـى انظيٍر كىٍيفى نػيبػىْيني لىهيمي كعبل ﴿ انىا يىٍأكيبلىًف الطَعىا َما اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍريىمى ًإالَ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلًو الُرسيلي كىأيُموي ًصْديقىةه كى

قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًو مىا الى يىٍمًلكي لىكيٍم ضىِرا ﴾ يعني عيسى كأمو ﴿قيٍل أىتػىٍعبيديكفى (75)اآليىاًت ثيَم انظيٍر أىَنى يػيٍؤفىكيوفى 
فإذف في ىاتين اآليتين من سورة المائدة كالتي ساقها الشيخ ، [76-75: المائدة] ﴾كىالى نػىٍفعنا كىالَلوي ىيوى الَسًميعي اٍلعىًليمي 

رحمو اهلل في األكلى بياف التوجو إلى أركاح األنبياء كالصالحين؛ ألف عيسى عليو السبلـ من أكلي العـز من الرسل، 
كألف أمو من عباد اهلل الصالحين كمن القانتات، فتوجهوا إلى ركح نبي كإلى ركح أىمىة صالحة كأـ نبي كأـ أحد أكلي 

قيٍل أىتػىٍعبيدهكفى ًمٍن العـز من الرسل، بَين جل كعبل أف توجههم لتلك األركاح تعُلقه بسبب  ير نافع ما الدليل؟ قاؿ ﴿
، كىذا يدُؿ على أف ىذا السبب  ير نافع، كقاؿ جل كعبل في [76:المائدة]﴾ديكًف اهلًل مىا الى يىٍمًلكي لىكيٍم ضىِرا كىالى نػىٍفعنا

قيٍل ًإْني الى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىِرا اآلية األخرل في سورة الجن في كصف النبي عليو الصبلة كالسبلـ كباألمر لو أف يقوؿ  ﴿
ا ، بَين جل كعبل أف محمدا عليو الصبلة كالسبلـ ال يملك لهم ضرا كال رشدا إال فيما جعلو اهلل [26:الجن]﴾كىالى رىشىدن

جل كعبل سببا نافعا في حياتو كىو أعظم عليو الصبلة كالسبلـ أعظم سبب نفع الناس كأعظم األسباب النافعة في 
حياتهم حيث ىداىم إلى اإليماف كأنقضهم من الضبللة إلى الهدل كأخرجهم من الظلمات إلى النور، كبعد كفاتو 
عليو الصبلة كالسبلـ السبب ىذا الذم ىو سبب الهداية كما أقدره اهلل عليو في الدنيا أصبح باطبل ألنو جل كعبل 

تػىبىارىؾى بَين أف األنبياء كالصالحين ال يملكوف ضرا كال نفعا لما عبدكه، كقد قاؿ جل كعبل في أكؿ سورة الفرقاف ﴿
ا كىلىٍم يىكيٍن لىوي (1)اَلًذم نػىَزؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمينى نىًذيرنا الًذم لىوي ميٍلكي الَسمىوىاًت كىاألىٍرًض كىلىٍم يػىَتًخٍذ كىلىدن
، اربطها بػمن اتخذ كلدا من [3-1:الفرقاف]﴾كىاَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًلهىةن (2)شىرًيكه ًفي الميٍلًك كىخىلىقى كيَل شىٍيءو فػىقىَدرىهي تػىٍقًديرنا

ضىِرا كىاَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو آًلهىةن الى يىٍخليقيوفى شىٍيئنا كىىيٍم ييٍخلىقيوفى كىالى يىٍمًلكيوفى أًلىنٍػفيًسًهٍم اعتقد أف هلل جل كعبل كلدا قاؿ ﴿
. [3:الفرقاف]﴾كىالى يىٍمًلكيوفى مىٍوتنا كىالى حىيىاةن كىنيشيورناكىالى نػىٍفعنا 

إذف فهذه كلها تبْين أف ىذه األسباب  ير نافعة، كإنما ىي نافعة في حياتها أك يـو القيامة، كيف؟ ألف اهلل جل 
. كعبل جعلها أسبابا نافعة في ىذين النوعين من الحياة

ىذا تدرُج في البرىاف، كإيضاح فيما ذكره اإلماـ رحمو اهلل تعالى، كىو الذم فتح ىذه المعاني بما ذكر بعد 
. توفيق اهلل جل كعبل

الكفار يريدكف منهم، كأنا أشهد أف اهلل ىو النافع الضار المدبر ال أريد إال منو، كالصالحوف ليس : فإف قاؿ)قاؿ 
. لهم من األمر شيء؛ كلكن أقصد من اهلل شفاعتهم
ألنهم ما عبدكىم إال ليشفعوا، ما توجهوا إليهم إال للشفاعة، ما  (فالجواب أَف ىذا قوؿ الكفار سواء بسواء

قصدكىم إال العتقاد أنهم أسباب تنفع، الصنم سبب ينفع، كالركح سبب ينفع، كركح النبي سبب ينفع كالوثن كالقبر 
. سبب ينفع، كالجني سبب ينفع فيما حـر الهن جل كعبل، كىذا من الشرؾ الذم بينو اهلل جل كعبل في القرآف

، كقولو [3:الزمر]﴾كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو زيٍلفىى﴿فقرأ عليو قولو تعالى )قاؿ 
كاعلم أف ىذه الشبو الثبلث ىي أكبر ما عندىم فإذا عرفت )ثم قاؿ  ([18:يونس]﴾ىىػؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعندى الَلوً ﴿تعالى 

كرحمو اهلل رحمة كاسعة كم كاف بصيرا بشيبو  (أف اهلل كضحها في كتابو كفهمتها فهما جيدا فما بعدىا أيسر منها
المشركين كبالحجاج عنها في ذلك كبياف الصواب ككجو الحجة في كضبطها كدحضها، فكانت الشبو كاضحة عند 
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إماـ الدعوة رحمو اهلل، ككاف فقو الكتاب كالسنة كالرد عليها أكضح كأبٌين عنده، فشرح اهلل صدره لذلك، كإال فإف 
كثيرين إذا جاءتهم الشبو كراجت عليهم فإنهم يترددكف؛ كلكن اهلل جل كعبل شرح صدره بالقياـ بهذه الدعوة كبياف 

. التوحيد فضبل من الهل جل كعبل كنعمة
إذف نقف عند ىذا، كليكن لك مراجعة على المقدمات كالشبو الثبلث كالجواب عليها الجواب المجمل 

. كالمفصل؛ ألف تأصيل ما ذكرنا كفهمو فهما جيدا ينبني عليو ما سيأتي من ذكر الشبو كالجواب عليها
أسأؿ الهع جل كعبل أف يرحم إماـ الدعوة كأف يرفعو في عليين كأف يجعلو مع األنبياء كالصديقين كالصالحين 

. كالشهداء كحىسينى أكلئك رفيقا
. اللهم أجزىم عنا أحسن الجزاء على ما أكضحوا كبينوا كجاىدكا في اهلل حق الجهاد

. كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [المتن]
. أنا ال أعبد إال اهلل، كىذا االلتجاء إلى الصالحين كدعاؤىم ليس بعبادة: فإف قاؿ
. أنت تيًقُر أف اهلل افترض عليك إخبلص العبادة كىو حقو عليك: فقل لو
. نعم: فإذا قاؿ
بين لي ىذا الذم فرضو اهلل عليك كىو إخبلص العبادة هلل كحده كىو حقو عليك ألنو ال يعرؼ العبادة : فقل لو

فإذا ، [55:األعراؼ]﴾اٍدعيوٍا رىَبكيٍم تىضىُرعنا كىخيٍفيىةن ًإنَوي الى ييًحُب اٍلميٍعتىًدينى  ﴿كال أنواعها فبينها لو بقولك قاؿ اهلل تعالى
ىل علمت أف ىذا عبادة هلل؟ فبل بد أف يقوؿ نعم فالدعاء مخ العبادة فقل لو إذا أقررت أنو : أعلنتو بهذا قل لو

عبادةه هلل كدعوت اهلل ليبل كنهارا خوفا كطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أك  يره ىل أشركت في عبادة اهلل 
 يره؟ 

. نعم: فبل بد أف يقوؿ
كأطعتى اهلل كنحرت لو فهل ىذا عبادة؟ ، [2:الكوثر]﴾فىصىْل ًلرىْبكى كىاٍنحىرٍ ﴿إذا علمت بقوؿ اهلل تعالى : فقل لو

. نعم: فبلبد أف يقوؿ
فإف نحرت لمخلوؽ نبي أك جني أك  يرىما ىل أشركت في ىذه العبادة  ير اهلل؟  : فقل لو

. نعم: فبلبد أف يقر كيقوؿ
المشركوف الذين نزؿ فيهم القرآف ىل كانوا يعبدكف المبلئكة ك الصالحين ك ير ذلك؟ : كقل لو أيضا

. نعم: فبلبد أف يقوؿ
كىل كانت عبادتهم إياىم إال في الدعاء كالذبح كااللتجاء كنحو ذلك كإال فهم مقركف أنهم عبيده : فقل لو

. كتحت قهره كأف اهلل ىو الذم يدبر األمر كلكن دعوىم كالتجأكا إليهم في الجاه كالشفاعة، كىذا ظاىر جٌدا
 [الشرح]

. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداه
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نشهد أَف ال إلو إال اهلل، كأف محمدا عبده كرسولو صلى اهلل كسلم كبارؾ عليو كعلى اآلؿ كالصحب أجمعين، 
. كعنا معهم بعفوؾ كرحمتك يا أرحم الراحمين

. اللهم نسألك علما نافعا كعمبل صالحا كخالصا
. اللهم نعوذ بك أف نىضل أك نيضل أك نىزؿ أك نيزؿ أك نىجهل أك ييجهل علينا

. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك كعيوننا دامعة لك
اللهم كىيئ لنا من أمرنا رشدا، نعوذ بك من فتنة المحيا كفتنة الممات كمن فتنة المسيح الدجاؿ كمن فتنة 

. القبر
كىذه صلة للكبلـ على ما قرره إماـ ىذه الدعوة رحمو اهلل تعالى في كشف شبهات المشركين، فإف المشركين 

. لهم شبهات متنٌوعة قد مٌر معنا أعظم شبهاتهم كأكثرىا تفصيبل
ثيم يأتي اآلف من شبهاتهم ما انتشر فيهم؛ لكنو عن طريق المكابرة كالجهل، فقاؿ طائفة منهم إنهم ال يعبدكف 
إال اهلل كإٌف االلتجاء للصالحين كسؤاؿ الصالحين كدعاءىم كاالستغاثة بهم ليس بعبادة، كىذا ىو الذم ذكره اإلماـ 

فبل يستحضر أف الذم  (فإف قاؿ)، كإذا قاؿ الشيخ في ىذا الكتاب (فإف قاؿ أنا ال أعبد إال اهلل)رحمو اهلل في قولو 
يعني الذم  (فإف قاؿ)قوؿ الشبهة ىو الذم قاؿ بالشبو التي قبلها؛ بل ىو يستحضر جنس المدلين بالشبو، فقاؿ 

. يورد الشبهة أك الذم يقع في الشرؾ، كقد يكوف من األكلين كقد ال يكوف
كىذه يقولها كل مشرؾ  (أنا ال أعبد إال اهلل كىذا االلتجاء إلى الصالحين كدعاؤىم ليس بعبادة: فإف قاؿ)قاؿ 

 أينقذت من فإنو ما من مشرؾ ييًقُر على نفسو بالشرؾ كبأنو يعبد  ير اهلل جل كعبل ألف ىذه األمة ببعثة محمد 
. الشرؾ إلى التوحيد كمن عبادة  ير اهلل إلى عبادة اهلل كحده دكنما سواه

كقد يكوف مصيبا في قوًلو، كفعليو يحقق قولو، كقد يكوف . أنا ال أعبد إال اهلل: ككل أحد من ىذه األمة يقوؿ
. ضاال يقوؿ شيئا كىو يخالفو إلى  يره

كىذه المخالفة ناتجة عن أنو يظن أٌف ما يفعلو من صرؼ العبادة لغير اهلل أنو ليس بشرؾ كليس بعبادة، فعنده أف 
الدعاء؛ دعاء  ير اهلل ليس بعبادة، كأف االلتجاء إلى الصالحين كسؤاؿ األكلياء األموات كشف الكرب كرفع الضر 
كالشفاعة كأشباه ذلك أنو ليس من العبادة، ككذلك يزعموف أف الٌنحر لهم كأف الذبح ليس بعبادة، كأٌف النذر لهم 

ليس بعبادة، كىكذا، ما من صورة شركية يفعلها أىل الشرؾ إال كإذا احتججت عليهم بأٌف فعلهم شرؾ قالوا نحن ال 
. نعبد إال اهلل، كىذه األشياء التي نفعلها ليست بعبادة، كإنما ىي للوسيلة، كأما العبادة إنما ىي هلل كحده دكنما سواه
كىذا القوؿ منهم دعول ببل برىاف كال دليل؛ بل ىم المشركوف الذين عبدكا مع اهلل جل كعبل  يره، قاؿ رحمو 

أنا ال أعبد إال اهلل كىذا االلتجاء إلى : فإف قاؿ)اهلل مقررا لشبهتهم كمستحضرا الجداؿ كالحجاج مع رجل منهم 
: فترتَبت ىذه الشبهة على مرتبتين (الصالحين كدعاؤىم ليس بعبادة فقل لو

. زعمو أنو ال يعبد إال اهلل: األكلى
زعمو أٌف االلتجاء للصالحين كدعاء الصالحين بأنواع الدعاء من االستغاثة كاالستعانة كاالستشفاع : المرتبة الثانية

. إلى آخره أنو ليس بعبادة
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كالثانية ىي التي قادتهم إلى األكلى؛ ألجل عدـ كضوح الثانية قالوا إنهم ال يعبدكف إال اهلل، فلهذا الشيخ رحمو 
. اهلل ابتدأ بالثانية ألنها ىي كسيلة إثبات صحة األكلى أك خطأ المرتبة األكلى

ىل تقر بأف اهلل : فتسألو كتقوؿ لو (فقل لو أنت تقر أف اهلل افترض عليك إخبلص العبادة كىو حقو عليك)قاؿ 
فىاٍدعيوا الَلوى ميٍخًلًصينى فرض عليك إخبلص العبادة كأٌف العبادة حق اهلل عليك؛ ألف اهلل أمر بها في القرآف في قولو ﴿

اًفريكفى   (14)قيًل اهللى أىٍعبيدي ميٍخًلصنا لىوي ًديًنيكفي قولو جل كعبل في سورة الزمر ﴿، [14: افر]﴾لىوي الْدينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
ككذلك قولو في آية البينة، ك ير ذلك من اآليات الكثيرة التي فيها إثبات ، [15-14:الزمر]﴾فىاٍعبيديكا مىا ًشٍئتيٍم ًمٍن ديكنًوً 

. كجوب اإلخبلص هلل جل كعبل، كىذا نوع من األدلة التي فيها األمر باإلخبلص
 (42)كالنوع الثاني من األدلة الذم فيو األمر باإلخبلص بياف أف المشرؾ الذم لم يخلص هلل جل كعبل أنو كافر 

فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًلحنا كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًْو ﴿كأنو من أىل النار، كقوؿ اهلل جل كعبل 
ا كىقىاؿى اٍلمىًسيحي يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا الَلوى رىْبي كىرىَبكيٍم ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو  ككقوؿ اهلل جل كعبل ﴿،[110:الكهف]﴾أىحىدن

َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن أىنصىارو  َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى كنحو ذلك من اآليات التي فيها بياف  [72:المائدة]﴾فػىقىٍد حى
. مصير المشرؾ الذم جعل مع اهلل في العبادة  يره؛ يعني لم يخلص دينو هلل، كأشباه ذلك من األدلة

نعم أنا : ككل منتسب للقبلة يقوؿ. أنت تيًقر بأف اهلل فرض عليك إخبلص العبادة كىو حق اهلل عليك: فتقوؿ لو
. ، كأف إخبلص العبادة حق اهلل علينا-إخبلص العبادة-ميًقر أف اهلل جل كعبل فرض علينا اإلخبلص 

تسألو عن بياف  (بْين لي الذم فرض عليك كىو إخبلص العبادة هلل كحده: فقل لو. نعم: فإذا قاؿ)قاؿ الشيخ 
ىذا الذم يقر أف اهلل فرضو عليو، ككثير بل األكثر من المشركين جٌهاؿ؛ ال يعلموف معنى العبادة، كال يعلموف معنى 
اإلخبلص، كال يعلموف معنى الذم فرض اهلل جل كعبل عليهم، كلهذا فإذا سألتو عن ىذه فإنو لن يجيب؛ بل سيقوؿ 

ال أعرؼ معنى العبادة أك ال أعرؼ جواب ىذا؛ بل إخبلص العبادة هلل أف أصلي هلل كأزكي هلل كأشباه ذلك، فإنو 
. يجعل اإلخبلص في بعض الصور
فإف كاف ال يعرؼ )إلى آخره،  (فإف كاف ال يعرؼ العبادة كال أنواعها فبينها لو بقولك)لهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل 

، كىذا خلوص منو في الحجاج إلى تعليم الجاىل، فإف المحتج على الخصم ال يسوغ (العبادة كال أنواعها فبينها لو
أف ينْزلو دائما منزلة المعاند أك أف يجعلو معاندا فييغلظ بو في القوؿ كيغلظ لو في الحجة؛ ألنو ربما نفر من ذلك 

كانتصر لنفسو كترؾ سماع الحجة، فإنك تستدرجو حتى ييًقَر بأنو جاىل، فإذا أقر بأنو جاىل ال يعرؼ معنى العبادة 
كال يعرؼ معنى اإلخبلص كال يعرؼ معنى الدعاء كأشباه ذلك، فإنك تبين لو ذلك حتى تقـو الحجة على أفراد 

. كاضحة في قلبو كفي عقلو كذىنو
لهذا ىذا الحوار الذم ذكره إماـ الدعوة فيو فائدة عظيمة ذكرتيها لك اآلف؛ كىي أنو من أقول كأنفع كسائل 

الحجاج أف تنْزؿ من أمامك منزلة الجاىل، حتى تنقلب معو إلى معلم  ير مناظر؛ ألٌف المعلم دائما أعلى من 
المتعلم؛ أعلى من جهة الحجة كأعلى من جهة قىبوؿ المتعلم لما يقوؿ، فإٌف المقابل لك إذا أحٌس أنو عند علما 

ليس عنده فإنو سيصير إلى االستفادة منك، كىذا يثير كثيرا من النفوس في قىبوؿ الحق إذا علم أنو جاىل بما أىٍكجب 
. اهلل جل كعبل عليو كىو يدعي شيئا يجهلو، فهذه كسيلة من الوسائل العظيمة في الحجة كفي جواب الشبهة

                                                 
. انتهى الوجو األول من الشريط الثامن (42)
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فإذف نستفيد من ىذا أننا إذا رأينا من ىو مشرؾ باهلل جل كعبل أك من جادؿ عن نفسو بأنو ليس بمشرؾ فإنو ال 
يىحسين أف يػينػىَزؿ دائما منزلة المعاند الذم تقاـ عليو الحجة بنوع من الشدة كالًغلظة؛ بل يينظر في أمره كيستدرج حتى 

. يجعلو في منزلة الجاىل، كإذا كاف كذلك فإنك تقيم عليو الحجة كتعلمو دين اهلل جل كعبل
كالعبادة سبق أف أكضحنا معناىا في شرح ثبلثة األصوؿ  (فإف كاف ال يعرؼ العبادة كال أنواعها فبينها لو)قاؿ 

: كفي كتاب التوحيد، كأَف العبادة تحصل معرفتها في األدلة من الكتاب كالسنة بنوعين من االستدالؿ
فالنصوص التي فيها األمر بالعبادة بعبادة اهلل كحده دكف ما سواه، كأف من : أما النوع األكؿ من االستدالؿ

. صرؼ العبادة بغير اهلل فهو كافر مشرؾ
ا الَناسي أٍعبيديكا رىَبكيٍم الًذم خىلىقىكيمٍ كقوؿ الها جل كعبل في األكؿ ﴿ .  اآلية في أكؿ البقرة[21:البقرة]﴾يىا أىيُػهى

كىمىٍن يىدٍعي مىعى الَلًو ًإلىهنا آخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإنَمىا ًحسىابيوي ﴿كمن الثاني قوؿ اهلل جل كعبل في آخر سورة المؤمنوف 
اًفريكفى  . «الدعاء ىو العبادة » كمن السنة قوؿ النبي ،[117:المؤمنوف]﴾ًعٍندى رىبًْو ًإنَوي الى يػيٍفًلحي اٍلكى

العبادة نعلم أف ىذا الشيء عبادة ألف اهلل جل كعبل أمر بو أك أمر بو : فإذا بينت لو ىذه األدلة بعامة فتقوؿ لو
، فإذا كاف ىذا الشيء مأمورا بو علمنا أنو عبادة؛ ألف اهلل جل كعبل لم يأمرنا إال للتعٌبد، فصٌح أف ىذا رسولو 

:  فتقوؿ لو. الذم أيًمرنا بو أمر إيجاب فإنو عبادة ككذلك أمر استحباب
. أمرنا اهلل جل كعبل بإخبلص الدين لو، فإذف إخبلص الدين هلل عبادة

. أمرنا اهلل جل كعبل بخوفو، فالخوؼ عبادة
. أمرنا اهلل جل كعبل برجائو، فالرجاء عبادة

. أمرنا الهو بالصبلة، فالصبلة عبادة
. أمرنا اهلل بالزكاة، فالزكاة عبادة
. أمرنا اهلل بالنحر، فالنحر عبادة

. أمرنا اهلل بكذا ككذا فهذه عبادات، كىذا النوع األكؿ من االستدالؿ
ما جاء في كل مسألة من تلك المسائل التي عددناىا من العبادة؛ ألف اهلل أمرنا بها، ما جاء في : كالنوع الثاني

. كل مسألة من دليل خاص ييثبت كجوب اختصاص اهلل جل كعبل بهذا النوع من العبادة
إف ىذا الشيء قد أمر اهلل جل كعبل بو فهو عبادة كاهلل جل كعبل أمرنا أف : فإذف الدليل األكؿ دليل عاـ، تقوؿ

. نعبده دكف ما سواه كأخبرنا أٌف من عبد  يره فإنو مشرؾ كافر
أمر اهلل جل كعبل بإفراده بالعبادة : كالنوع الثاني من األدلة كاالستدالؿ ما كاف في كل مسألة بحسبها فنقوؿ مثبل

 فقٌدـ المفعوؿ على الفعل كالفاعل ليفيد االختصاص؛ اختصاص العبادة بو كقصر [5:الفاتحة]﴾إىيَاؾى نػىٍعبيدي بقولو ﴿
ًإيَاؾى نىٍستىًعيني العبادة عليو كحده دكنما سواه، كقاؿ ﴿ ، فقٌدـ المفعوؿ على الفعل من المفاعيل كالفاعل [5:الفاتحة]﴾كى

قيٍل ًإَف ﴿ليدلنا على أف االستعانة في العبادة إنما تكوف باهلل جل كعبل كحده ىو المختص بها، ككذلك قولو جل كعبل 
اًتي لًَلًو رىْب اٍلعىالىًمينى  ًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىام كىمىمى ، فيها أَف ىذه [-:األنعاـ]﴾الى شىرًيكى لىوي ()صىبلى

. األشياء هلل كحده المستحقة؛ يعني الصبلة كالنسك مستحقة هلل دكف ما سواه ال شريك لو
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ًإلىٍيًو أينًيبي ﴿كذلك تأتي لئلنابة كالتوسل فتقوؿ قاؿ اهلل جل كعبل  فدؿ على أف (43)[:ىود]﴾عىلىٍيًو تػىوىَكٍلتي كى
التوكل عليو كحده دكف ما سواه ألنو قدـ الجار كالمجركر على ما يتعلق بو كىو الفعل فدٌؿ على اختصاص التوكل 

باهلل جل كعبل؛ يعني بأف التوكل يكوف عليو كليس على  يره، ككذلك اإلنابة فإنها إليو ال إلى  يره، كىكذا في  يرىا 
. من المسائل

فىاٍدعيوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى كىلىٍو كىرًهى ككذلك الدعاء فإف الدعاء أمر اهلل بدعائو كحده فقاؿ ﴿
اًفريكفى   .[18:الجن]﴾كىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًو فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا﴿، كقاؿ[14: افر]﴾اٍلكى

إذف فتوضح لو معنى العبادة، ثم توضح لو األمر بالعبادة بأف يعبد اهلل دكف ما سواه، ثم تبين لو ما أمر اهلل بو إف 
كل مسألة مما أمر اهلل بو أنها تدخل في العبادة؛ فدخل الذبح في العبادة، كدخلت الصبلة في العبادة، كدخل 

الخوؼ في العبادة، كدخل التوكل في العبادة، كدخلت االستغاثة في العبادة، كدخل الرجاء في العبادة، إلى آخر 
مفردات توحيد العبادة، ثم بعد ذلك تقيم عليو الدليل الثاني أك النوع الثاني من األدلة كاالستدالؿ بأٌف اهلل في 

:  في السنة جعل ىذه األنواع مختصة بو كحده دكف ما سواه، فصار الدليل من جهتينالقرآف كالنبي 
 من جهة دخولها في العبادة كاهلل أمر بعبادتو كحده دكف ما سواه .
 كمن جهة أف اهلل جعلها مختصة بو دكف ما سواه .

. كىذاف نوعاف من األدلة يكثر أفرادىما، كتكثر اآليات كاألحاديث في كل كاحد من ىذين النوعين
. فإذا بينت لو ذلك فقد تم البياف في إيضاح أف ىذه المسائل من العبادة

كالشيخ رحمو اهلل تعالى مثل بذلك بمثاؿ، بمثاؿ في الدعاء ألف الدعاء ىو الذم يدخل فيو كثير من الصور، 
قاؿ اهلل : فبٌينها لو بقولك)، كفي قولو رحمو اهلل (﴾اٍدعيوٍا رىَبكيٍم تىضىُرعنا كىخيٍفيىةن قاؿ اهلل تعالى ﴿: فبٌينها لو بقولك)فقاؿ 
أَف حجة الموحد يجب أف تكوف دائما باألدلة كأالٌ يحتج بحجج عقلية ألنو قد يكوف الخصم عنده من  (تعالى

العقليات ما ليس عند الموحد فيغلبو إما بتأصيل أك برد إلى المنطق أك ما أشبو ذلك فتضعف حجة الموحد؛ كلكن 
اٍدعيوٍا رىَبكيٍم قاؿ اهلل تعالى ﴿: فبٌينها لو بقولك)يبين لو الحجة بأدلة ثم يوضح لو كجو االستدالؿ من الدليل، قاؿ

ككجو االستدالؿ من ىذا الدليل أف اهلل جل كعبل أمرنا بدعائو، فيكوف الدعاء عبادة ألنو مأمور بو،   (﴾تىضىُرعنا كىخيٍفيىةن 
كأمر بدعائو تضرعا كخفية، كسبب ذلك أف المشركين يدعوف آلهتهم التي يعبدكنها مع اهلل أك من دكنو يدعونها 

ًجهارا يدعونها برفع الصوت، كاهلل جل كعبل حي سميع بصير أقرب إلى الداعي من نفسو كمن عينق راحلتو، فلما أمر 
كذلك ألنو  (اٍدعيوٍا رىَبكيٍم تىضىُرعنا كىخيٍفيىةن )اهلل جل كعبل بذلك علمنا أف ىذا مخالفة لصنيع المشركين، قاؿ سبحانو 

أك . ما كاف دعاؤىم إال فيما بينهم كبين ربهم إال ىمهة: سبحانو يعلم السَر كأخفى، كقد قاؿ الحسن رحمو اهلل تعالى
في حديثو لو ساقو ابن جرير رحمو . إال حديثا بينهم كبين ربهم حتى إنو يدعو الداعي كالرجل بجنبو ال يسمعو: قاؿ

. اهلل تعالى في تفسيره كنقلو عنو أيضا ابن كثير كجماعة، فالتضرع كالخيٍفيىة صفة الداعي
فبلبد أف يقوؿ نعم )أليس الدعاء ؛ دعاء الرب جل كعبل على ىذه الحالة عبادة هلل جل كعبل، : فنقوؿ لو

يعني أف الدعاء لب العبادة، فإف العبادة أنواع كأعظم أنواعها الدعاء، كلهذا قاؿ عليو الصبلة  (كالدعاء مخ العبادة
، فالدعاء مخ العبادة كمعظمها كلبها، «الحج عرفة» تعظيما لشأف الدعاء، كما قاؿ «الدعاء ىو العبادة»كالسبلـ 

                                                 

. 10:وىي أيضا يف سورة الشورى اآلية (1)
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إذا أقررت : فقل لو)ىذه جملة استطرادية،  (كالدعاء مخ العبادة)، (نعم: فبلبد أف يقوؿ)كلهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
إذا أقررت أنو عبادة كدعوتى اهلل ليبلن كنهارنا خوفنا )ألٌف الخصم البد أف يقر أف دعاء اهلل كحده عبادة، قاؿ (أنو عبادة

إذا دعوت اهلل : تبدأ تناقشو في تعريف العبادة كما قدمنا تقوؿ (كطمعنا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبينا أك  يره
كحده ليبل كنهارا في حاجة خوفا كطمعا، ثم في ىذه الحاجة بعينها سألت الولَي أك الميت أك صاحب الٌسر أك 

صاحب المشهد أك صاحب القبة أك ما أشبو ذلك، دعوتو كسألتو ىذا السؤاؿ، ىل يكوف ىذا شركا في العبادة أـ 
ألف عين الشيء سألو اهلل جل كعبل كدعا بو . نعم: لم؟ إال أف يكوف مكابرا، البد أف يقوؿ. نعم: ال؟ فبلبد أف يقوؿ

نعم، سألتي اهلل : اهلل كحده طمعا كخوفا كرجاء ليبل كنهارا ثيم تػىوىَجو بو إلى  ير اهلل في الحاجة عينها، فبلبد أف يقوؿ
إذا أقررت : فقل لو)نعم ىذا شرؾ باهلل جل كعبل، لهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل : الحاجة كسألتي الولي الحاجة، فيقوؿ

أنو عبادة كدعوت اهلل ليبلن كنهارنا خوفنا كطمعنا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبينا أك  يره ىل أشركت في عبادة اهلل 
ىذه صورة ثانية،  ([3:الكوثر]﴾فىصىْل ًلرىْبكى كىاٍنحىرٍ فإذا عملت بقوؿ اهلل تعالى ﴿: ، فقل لو نعم: يرىه؟ فبلبد أف يقوؿ

يعني  (﴾فىصىْل ًلرىْبكى كىاٍنحىرٍ ﴿: فإذا عملت بقوؿ اهلل تعالى)الصورة األكلى في الدعاء، الصورة الثانية في النحر قاؿ 
اًتي لًَلًو رىْب اٍلعىالىًمينى ﴿انحر لربك كال تنحر لغيره،  ًتي كىنيسيًكي كىمىٍحيىام كىمىمى الى شىرًيكى (162)قيٍل ًإَف صىبلى

، قل لو إذا نحرتى هلل كحده كذكرتى اسم اهلل على الذبيحة كنحرت اإلبل أك البقر أك [-:األنعاـ]﴾لىوي 
نعم ىذا من أعظم العبادات؛ ألف الذبح في : ذبحت الذبائح متقربا بها إلى اهلل جل كعبل ىل ىذا عبادة؟ فسيقوؿ

يعني  (إذا نحرت لمخلوؽ: فقل لو)األضاحي كالنحر في الحج كأشباه ذلك، ىذا من أعظم العبادات هلل جل كعبل، 
تقربت بهذا الدـ لمخلوؽ كما فعلت بأف تقربت بدـ آخر هلل فتقربت بالدـ لمخلوؽ، فما الفرؽ بين ىذا كىذا؟ ال 

فرؽ؛ ألنك تقربتى بالذبح األكؿ هلل، كبالذبح الثاني تقربت للنبي أك لولي أك لصالح، أك لجني تخاؼ شره أك لساحر 
ألنو ال مفٌر لو، فعين الفعل  (نعم: ىل أشركت في ىذه العبادة  ير اهلل؟ فبل بد أف ييًقَر كيقوؿ)أك ما أشبو ذلك، 

إف ىذا النوع عبادة لغير اهلل؛ ألني : فعلتو هلل كالفعل عينو فعلتو لغير اهلل، فهل ىذا شرؾ أـ ال؟ فبلبد أف يقوؿ
إف ىذا : كال يمكن أف يقوؿ في الصورة الثانية. قصدت بها  ير اهلل، كذاؾ عبادة هلل ألني قصدت بها اهلل جل كعبل

ليس بعبادة كلم أقصد بها  ير اهلل؛ ألنو حين فعل تقُربا إلى اهلل بالذبح أقر بأف الذبح عبادة كحين توجو إلى  ير اهلل 
. للحجة. نعم: بهذا الذبح كإراقة الدـ أقٌر بأف ىذه العبادة توجو بها لغير اهلل، فبلبد إذف أف يقوؿ

كىذا تماـ الوجو األكؿ من ىذا االحتجاج، كىو ظاىر بين قوم في أف ييتدرج مع المشرؾ كمع ىذا الذم يىعبد 
أك يذبح لغير اهلل أك أنواع الصور الشركية، فإنو - نعوذ باهلل من الًخذالف- ير اهلل كيدعو  ير اهلل كيستغيث بغير اهلل 

ييتدرج معو في ىذا حتى ييقر بأٌف الحجة كاضحة، كأنو إذا فعل ذلك فقد عىبىد مع اهلل جل كعبل  يره، نسأؿ اهلل 
. السبلمة كالعافية

كعلى ىذا االحتجاج كالبد أف يقر، كما أيمر بو فهو عبادة ىذا باالتفاؽ العلماء، فإٍف جادلت عالما فإنو إف لم 
يكن مكابرا فسييقر بأف ما أمر بو عبادة؛ ألٌف اهلل جل كعبل ال يأمر بشيء كيكوف مباحا، البد أف يكوف عبادة، إما أف 

. تكوف عبادة كاجبة أك أف تكوف عبادة مستحبة يترتب عليها الثواب
كإذا كاف ال يعلم فليس بعالم فتدرجو مثل ذكرنا مثل ما ذكر الشيخ رحمو اهلل، حتى كلو كاف عالما فإنك إذا 

. ذكرت ىذه الحجج مع المقدمات التي ذكرنا فإنها أبلغ ما يكوف من الحجاج معو



                                                             شرح كشف الشبهات                       

 124 

كاٍلحىٍظ أف الشيخ رحمو اهلل صار ىذا النوع من الحجاج لتجربتو كلكثرة ما جادؿ عن المشركين، فهو أعلم رحمو 
. اهلل بالحجة األقول كبالشبو التي أدلى بها الخصـو ككيف تيٍكشىف ىذه الشبو، ىذا نوع

يعني ىذه الوجهة الثانية، كىذه الوجهة أيضا متجهة إلى المرتبة الثانية فيما  (كقل لو أيضنا) كأما النوع الثاني قاؿ 
. فبينا لو أنو عبادة بما ذكرنا لو أكال. ىذا االلتجاء إلى الصالحين كدعاؤىم ليس بعبادة: قالو المشرؾ حيث قاؿ

قوؿ ليس لو نصيب من الصحة؛ بل ىو . أنا ال أعبد إال اهلل: قولو.. فإذف تكوف النتيجة أنو يعبد  ير اهلل، فيكوف
. قوؿ مجرد دعول

المشركوف الذين نزؿ فيهم القرآف ىل كانوا يعبدكف )كىذا كجو آخر من الحجة (كقل لو أيضنا)النوع الثاني قاؿ 
إف كاف عارفا لما حصل من المشركين، كإف  (.نعم: ال بد أف يقوؿ) فإنو (المبلئكة كالٌصالحين كالبلٌت ك ير ذلك؟

كاف  ير عالم بذلك فتيقيم عليو الحجة بإيضاح حاؿ شرؾ المشركين بما قدمناه لك في الدركس السابقة، فإذا 
. ألف القرآف أكضح ذلك أتم إيضاح. نعم: أقمت عليو ذلك كأكضحتو فبلبد أف يقوؿ

عبادتهم آللهتهم فيما  (كىل كانت عبادتهم إياىم إال في الدعاء كالذبح كااللتجاء كنحو ذلك: فقل لو)قاؿ 
كىاَلًذينى اَتخىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإاَل لًيػيقىْربيونىا ًإلىى الَلًو ﴿كانت؟ إنما كانت في الدعاء كانوا يدعونهم قاؿ 

، يعني ما ندعوىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفى، ككانوا يذبحوف لغير اهلل،كما في حديث ثىاًبت بن [3:الزمر]﴾زيٍلفىى
: قاؿ. «ىىٍل كىافى ًفيهىا كىثىنه ًمٍن أٍكثىانًهم؟»:  لوفقاؿ ، فسأؿ النبي رىجيبل نىذىرى أٍف يػىٍنحىرى إًببلن بًبػيوىانىةى  أفَ ، الٌضٌحاًؾ 

ىىٍل كىافى ًفيهىا كىثىنه ًمٍن )، فدؿ قولو «فأٍكًؼ بًنىٍذًرؾى »: قاؿى . الى :  قاؿ«فهىٍل كىافى ًفيهىا ًعيده ًمٍن أٍعيىاًدًىٍم؟»: قاؿى . الى 
أنهم كانوا يذبحوف لؤلكثاف، فإذف تعبد المشركين بالذبح كبالنذر كبالدعاء كنحو ذلك ىذا أمر معركؼ، كلم  (أٍكثىانًهم

يكن شركهم من جهة أنهم يصلوف لهم، أك أنهم يزكوف لهم أك أنهم يحجوف لها؛ لهذه اآللهة؟ ال، كانوا يحجوف هلل 
ككانوا يصلوف لهم صبلة ككانوا يغتسلوف من الجنابة ككانوا يذكركف اهلل كنحو ذلك مما ذكرناه من أنواع العبادات في 
أكؿ ىذا الشرح، إنما كاف شركهم من جهة أنهم يدعوف  ير اهلل كيذبحوف لغير اهلل كيلتجئوف لغير اهلل كيتخذكف تلك 

  .اآللهة كاألكلياء كاألنبياء كيسطاء بينهم كبين اهلل جل كعبل
  اهللكإال فهم مقركف أنهم عبيد. كىل كانت عبادتهم إياىم إال في الدعاء كالذبح كااللتجاء كنحو ذلك)قاؿ 

كأف اهلل ىو الذم يدبر األمر )يعني بما قاؿ اهلل جل كعبل في آيات كثيرة في إقرار المشركين بالربوبية،  (كتحت قهره
، الشك أنو ظاىر جدا كحجة كاضحة مبنية على (كلكنهم دعوىم كالتجأكا إليهم بالجاه كالشفاعة، كىذا ظاىر جدا

. فهم حاؿ المشركين، كقد أكضحنا حالهم مفصبل في أكؿ شرح ىذا الكشف المبارؾ 
. بعدىا انتقل إلى مسألة الشفاعة، كىي مسألة طويلة تحتاج منا إلى درس مستقل فنرجئها إف شاء اهلل تعالى

. نجيب عن بعض األسئلة [األسئلة]
كثير مما شيرح في الدرس الماضي لم ييفهم لدل كثير من اإلخوة، كلم نفهم إال أشياء مما كانت تكرارا / 1س

لبعض ما سبق؟ 
ىذه مشكلة؛ لكنها ليست مشكلتي، إنما ىي مشكلة من حضر ىذا الدرس دكف مقدمات؛ ألف كشف / ج

الشبهات في الحقيقة ترددتي كثيرا مثل ما تذكركف في االبتداء بو؛ ألنو ال يصلح إال لمن ضبط ثبلثة األصوؿ 
. بشرحها، كضبط كتاب التوحيد بشرحو، فينتقل إلى فهم كتاب كشف الشبهات، ىذا من جهة
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كالجهة األخرل أف أكائل ىذا الشرح فيها كثير من المقدمات التي نحيل إليها فمن لم يستحضر ما ذكرناه في 
. المقدمات في أكائل ىذا الشرح ربما يخفى عليو بعض المقدمات التي ينبني عليها الًحجاج

: ككما قاؿ الشاعر
 يرم جنى كأنا المعَذبي       فيكم فكأنني سبابة المتندـ 

شخص ذىب إلى القبر كلكن لم يدعي صاحب القبر، كلكنو التجأ إلى اهلل بإخبلص كصدؽ أف يكشف / 2س
كربتو، كلم يكن لصاحب القبر عند الدعاء شيء في قلبو، كلكن دعا الهو بصدؽ ىل ىذا العمل جائز؟ 

الجواب أف ىذا العمل بدعة كخيمة ككسيلة من كسائل الشرؾ؛ ألٌف تحرم إجابة الدعاء عند قبور الصالحين / ج
كاألكلياء ىذا يفضي إلى اعتقاد أٌف لهم حرمة كأٌف لمكاف قبرىم خصوصية، فيؤدم إلى التوسل بهم كإلى االستغاثة أك 
االستشفاع بهم، فاهلل جل كعبل ييسأؿ الحاجات بأم مكاف، كأعظم األمكنة التي يدعى اهلل جل كعبل فيها المساجد 
كىي أحق البقاع إلى اهلل، فمن أراد أف ييجاب طلبو كأف ييعطى ما سأؿ فليتحٌرل األمكنة التي يحبها اهلل جل كعبل في 
المساجد كشبو ذلك كًحلق الذكر، كليتحٌرل أيضا أكقات الدعاء التي يجاب فيها، كيتحٌرل الدعاء الجامع كيتوسل 

. إلى اهلل جل كعبل بأسمائو كصفاتو، كيكوف عنده اضطرار كأشباه ذلك مما ىو من أسباب إجابة الدعاء
. أما من دعا عند قبر لنفسو سأؿ الهت جل كعبل كلو كاف مخلصا فإنو مبتدع آثم على أمرو أكبر من الكبائر

زكركا القبور فإنها تذكركم »ال، القبر ليس الفائدة منو أف تدعو عنده، القبر الفائدة منو أف تتذكر اآلخرة، ... 
 كالزيارة المشركعة ىي التي فيها تذٌكر «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزكركىا فإنها تذكركم اآلخرة»، «اآلخرة

كالسبلـ على األموات المسلمين كسؤاؿ اهلل جل كعبل لهم كالدعاء للميت، كيجوز أف يدعو لنفسو عىرىضا مع الدعاء 
للميت دكف القصد، فأما أف يتحرل الدعاء عند القبور فهو بدعة، أك أف يقصد الدعاء لنفسو عند القبور فهو بدعة 

نسأؿ اهلل لنا »أيضا؛ لكن يدعو بنفسو عرضا مع الدعاء للميت كما كاف عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ إذا زار القبور 
.  فهذا على جهة العرض ال القصد«كلكم العافية

شىاًىًدينى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم قلت أف المشرؾ ال يشهد على نفسو بأنو مشرؾ فما معنى قولو تعالى ﴿: قاؿ/ 3س
؟ [17:التوبة]﴾بًالكيٍفرً 
الشهادة في ىذه اآلية شهادة بلساف الحاؿ ال بلساف المقاؿ كما قاؿ ابن كثير ك يره من المفسرين، الشهادة / ج

ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرْيَػتػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنفيًسًهٍم ﴿ىنا كالشهادة في قولو جل كعبل  ًإٍذ أىخىذى رىُبكى ًمٍن بىًني آدى كى
.  فهذه شهادة بلساف الحاؿ ال بلساف المقاؿ،[172:األعراؼ]﴾أىلىٍستي ًبرىْبكيٍم قىاليوا بػىلىى شىًهٍدنىا

ىل يجوز التوجو بالدعاء إلى اهلل بالتوسل بجاه محمد عليو الصبلة كالسبلـ أك بحق الصالحين من عباد / 4س
اهلل؟ 
الجواب أف التوجو أك التوسل في الدعاء بالجاه بدعة ككسيلة من كسائل الشرؾ، فبل يجوز أف يدعو متوسبل / ج

  (44) .....إلى اهلل بجاه نبيو أك بجاه عبد صالح أك بالحرمة أك بالمكانة أك ما أشبو ذلك
. كاالعتداء في الدعاء بأف يدعو بما لم يؤذف بو، ىذا من جهة

. كالثانية أف ىذا الدعاء كسيلة إلى الشرؾ بهؤالء باعتقاد عظمتهم أك أنهم يشفعوف أك ما أشبو ذلك
                                                 

. يوجد مسح يف الشريط (44)
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كالثالث أف السؤاؿ بالجاه بجاه فبلف كبحرمتو سؤاؿ بأمر أك بشيء أجنبي عن السائل كعن الداعي، كالمشركع 
أف تسأؿ بشيء لك أك بشيء تملكو كالسؤاؿ كالتوسل بالعمل الصالح أك أف تسأؿ بأسماء اهلل جل كعبل كبصفاتو أك 
أف تسأؿ اهلل جل كعبل بإيمانك كطاعتك هلل، فهذا توسل بأمر لك كليس بأجنبي عنك، كعمل  يرؾ كحرمتو كجاىو 

. لو كليس لك
. كلهذا ترؾ الصحابة رضواف اهلل عليهم ىذا السؤاؿ كىذا الدعاء فإنو اعتداء كبدعة ككسيلة إلى الشرؾ

ىل ىذا عبادة؟  [109:البقرة]﴾فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيواتقوؿ كل ما أمر اهلل بو عبادة كقد قاؿ تعالى ﴿/ 5س
نعم إذا عفا متقربا بالعفو إلى اهلل جل كعبل فقد تعَبد، كإذا صىفىحى متقربا بالصفح إلى اهلل جل كعبل فقد تعٌبد؛ /  ج

. ألف المأمور بو عبادة إذا تقرب بو، أما إذا فعلو ىكذا من  ير قربة فليس بعبادة
ما حكم قوؿ بعض الصحف إف الغبار الذم أتى مدينة الرياض ىو بسبب دخوؿ فصل الخريف؟ / 6س
إذا كاف قوؿ ىذا القائل يعني بو أٌف ىذه الفصوؿ تسبب ىذه المتغيرات الكونية فإف ىذا ال يجوز كمحـر / ج

كىو نوع شرؾ باهلل جل كعبل، كإذا كاف يجعلها زمنا كظرفا ككقتا أجرل اهلل جل كعبل سَنتو أنو يحصل في ىذا الوقت 
. التي للظرفية (في)ىذه األشياء ىذا ال بأس بو، فيفَرؽي في ىذا الباب ما بين الباء التي للسببية ك

في الوسم تأتي األمطار؛ لكن ليس معناه أنو بالوسم يأتي المطر، كإنما أجرل اهلل سَنتىو أنو في ىذا : فمثبل نقوؿ
الوقت الذم ىو طلوع ىذا النجم الذم ىو الوسم كأشباه ذلك، طلوع أنجم يكوف عنها الوسم، ىذا ظرؼ ككقت 
يحصل فيو أنواع من سنة اهلل جل كعبل في كونو، إذا جاء نجم كذا جاء البرد؛ لكن مجيء البرد ليس بسبب النجم 

كإنما ظهور النجم كقته للبرد؛ مثل ما يكوف ظهور الهبلؿ كقت لدخوؿ الشهر، كليس ىو الذم أدخل الشهر، 
. كأشباه ذلك

فإذف ىذه األشياء الفصوؿ كاألنجم إذا جيعلت ظرفا ككقتا فبل بأس، كإذا جيعلت سببا باستخداـ الباء؛ باء السببية 
. فإف ىذا كقوؿ من قاؿ مطرنا بنوء كذا ككذا 

 .كبهذا القدر كفاية كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [املنت]
؟  كتبرأ منهاأتنكر شفاعة رسوؿ اهلل : فإف قاؿ

 كلكن الشفاعة كَلها هلل تعالى كما قاؿ ؛ الَشافع كالمشَفع كأرجو شفاعتىو بل ىو ؛ ال أنكرىا كال أتبٌرأ منها:فقل
هي ًإالَ كال تكوف إال بعد إذف اهلل كما قاؿ تعالى ﴿ ،[44:الزمر]﴾قيل لَْلًو الَشفىاعىةي جىًميعناتعالى ﴿ مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن كال يىٍشفىعي في أحد إال بعد أف يأذف اهللي فيو، كما قاؿ تعالى ﴿ ،[255:البقرة]﴾بًًإٍذنًوً 

رى اإًلٍسبلىـً ًديننا فػىلىن يػيٍقبىلى كىو سبحانو ال يرضى إال التوحيد، كما قاؿ تعالى ﴿ ،[28:األنبياء]﴾اٍرتىضىى كىمىن يػىٍبتىًغ  ىيػٍ
. [85:آؿ عمراف]﴾ًمٍنوي 

 كال  يريه في أحد حتى يأذف اهلل فيو، فإذا كانت الشفاعة كُلها هلل كال تكوف إال من بعد إذنو، كال يشفع النبي 
تو، اللهَم ال تحرمني شفاع:  تبٌين لك أف الشفاعة كَلها هلل كأطلبها منو فأقوؿ، إال ألىل التوحيد الو تعالىكال يأذف

 .اللهَم شٌفعو فٌي، كأمثاؿ ىذا
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 [الشرح]
. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداه

. اللهم نسألك علما نافعا كعمبل صالحا كقلبا خاشعا
. اللهم نعوذ بك أف نذؿ أك نذؿ أك نضل أك نضل أك نجهل أك يجهل علينا

 : فقل؟ كتبرأ منهاأتنكر شفاعة رسوؿ اهلل : فإف قاؿ)كقفنا عند قوؿ اإلماـ المصلح المجدد رحمو اهلل تعالى 
 جنس شفاعة النبي  ( الَشافع كالمشَفع كأرجو شفاعتو، كلكن الشفاعة كُلها هلل بل ىو ؛ال أنكرىا كال أتبرأ منها

تحتو أنواع، فهو عليو الصبلة كالسبلـ يشفع يـو القيامة؛ في أنواع من الشفاعة كأعظمها كأجُلها شفاعتو عليو الصبلة 
كالسبلـ في أىل الموقف أف يػيعىَجل لهم الحساب بعد أف نالهم من الكرب كالشدة ما جعلهم يستغيثوف بو عليو 

الصبلة كالسبلـ في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم، كىذا ىو المقاـ المحمود الذم خٌص اهلل جل كعبل 
عىثىكى رىُبكى مىقىامنا مىٍحميودنابو محمدا عليو الصبلة كالسبلـ كما قاؿ سبحانو ﴿  كىذا المقاـ ،[79:اإلسراء]﴾عىسىى أىٍف يػىبػٍ

المحمود ىو شفاعتو عليو الصبلة كالسبلـ في الناس جميعا لكي يػيٍفصىلى بينهم كلكي يعجل لهم الحساب، كلهذا 
في الدعاء -من سمع النداء فقاؿ مثل ما يقوؿ المؤذف ثم قاؿ » قاؿ جاء في حديث جابر ك يره أَف النبي 

اللهم رب ىذه الدعوة التامة كالصبلة القائمة آًت محمدا الوسيلة كالفضيلة كابعثو مقاما -: المعركؼ بعد األذاف
 المقاـ المحمود كذلك أنو سأؿ اهلل جل كعبل لنبيو . «إالٌ حلت لو شفاعتي يـو القيامة. محمودا الذم كعدتو

 كىي متحققة للنبي عليو الصبلة كالسبلـ؛ كلكن السائل إذا دعا اهلل جل كعبل بذلك (45)كسأؿ لو الوسيلة كالفضيلة 
 ففي سؤالو ذلك لو عليو الصبلة كالسبلـ أنواع من العبادات التي بها استحق أف تىًحَل عليو لو كسألها للنبي 

: شفاعة المصطفى 
. منها يقينو بما كعد جل كعبل نبيو

 كدخولو في أمتو كر بتو كمحبتو أف يكوف عليو الصبلة كالسبلـ أنفع الخلق للناس يـو كمنها حبو للمصطفى 
. القيامة، كىو عليو الصبلة كالسبلـ كذلك إٍذ خصو اهلل جل كعبل بالشفاعة

 كمر معنا في شرح الواسطية، كمر معنا في  ير ذلك أنواع الشفاعات التي أعطاىا اهلل جل كعبل نبيو محمدا 
. في ذلك المقاـ العظيم يـو القيامة

ىذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى كالشفاعات  (؟ كتبرأ منهاأتينكر شفاعة رسوؿ اهلل : فإف قاؿ)فهنا قاؿ 
ٍر الشفاعة في أىل المعاصي أال يدخلوا النار، كالشفاعة فيمن دخل النار كاستحقها كدخلها أف يخرجو اهلل جل  األيخى

. كعبل منها، كالشفاعة في أقواـ تساكت حسناتهم كسيئاتهم أف يدخلهم ربهم جل كعبل الجنة، كأشباه ىذا
، ( الَشافع كالمشَفع بل ىو ؛ ال أنكرىا كال أتبرأ منها: فقل؟ كتبرأ منهاأتنكر شفاعة رسوؿ اهلل : فإف قاؿ)

فيمن شفع لو عليو الصبلة كالسبلـ، فإنو ال يشفع في أحد يـو  (كالمشَفع)لما أعطاه اهلل جل كعبل، يعني  (الشافع)
فإنو يشفع فيو - عُمو-القيامة إال أعطاه اهلل جل كعبل ما سألو كإال أعطاه اهلل جل كعبل ما شفع فيو، حتى الكافر 

عليو الصبلة كالسبلـ كيخٌفف عنو من العذاب بسبب شفاعتو عليو الصبلة كالسبلـ، فهو عليو الصبلة كالسبلـ 
الشافع كىو عليو الصبلة كالسبلـ المشَفع، كنرجوا شفاعتو، نرجو أف نكوف ممن شٌفع اهلل جل كعبل فيهم نبيو عليو 

                                                 
. انتهى الشريط الثامن (45)
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 فيمن يشفع فيو ىي بإذف اهلل كما سيأتي كال الصبلة كالسبلـ، كنأخذ بأسباب تلك الشفاعة فإف شفاعة المصطفى 
 شفيعا لو، كىذه تكوف إال فيمن رضيو اهلل جل كعبل، كىذا يعني أف يبلغ العبد األسباب التي بها يكوف المصطفى 

. األسباب كثيرة جاء بيانها في سنة محمد عليو الصبلة كالسبلـ
كنسأؿ ذلك ببذؿ األسباب الشرعية في ىذا ال يعني أف  ككوننا نرجو شفاعة المصطفى  (كأرجو شفاعتو)قاؿ 

قيٍل لًَلًو ﴿نسأؿ الشفاعة ممن ال يملكها ابتداء؛ بل الذم يملك الشفاعة ىو اهلل جل كعبل لظاىر قوؿ اهلل جل كعبل 
كالبلـ ىنا الـ الملكية فالشفاعة ملك هلل جميعا كجميع أنواعها يملكها الرب جل كعبل،  ،[44:الزمر]﴾الَشفىاعىةي جىًميعنا

. كيعطيها من شاء بشرط اإلذف كالرضا كما سيأتي
.  ([44:الزمر]﴾قيل لَْلًو الَشفىاعىةي جىًميعنا﴿: لكٌن الشفاعة كَلها هلل تعالى كما قاؿ تعالى)قاؿ 

- يعني الثاني-كالشفاعة معناىا ضم الداعي كالسائل طلبو إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبو، كيكوف الشافع 
 (1)كىالفىٍجرً ىذا في مقتضى اللغة، كىي مأخوذة من الشفع كىو ضد الًوٍتر كما قاؿ جل كعبل ﴿. أقول من األكؿ

، فالشفع مغاير للوتر، كسيْمي الشافع شافعا كالشفيع شفيعا ألنو صار [3-1:الفجر]﴾كىالَشٍفًع كىالوىٍترً  (2)كىلىيىاؿو عىٍشرو 
بالنسبة للسائل زكجا كشىٍفعا بعد أف كاف الطالب كالسائل كاحدا، فشفع طلبو؛ يعني صار ىذا الشافع ثانيا في 

السؤاؿ، فبدؿ أف يطلب الشيء كاحد في الشفاعة صار الطالب لو اثنين، األكؿ صاحب الحاجة كالثاني صاحب 
. الشفاعة

ـٌ في موارد الشفاعة في اللغة . فإذف الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلىبو لطلب السائل ليحقق لو مراده، كىذا عا
فإذف على ىذا تكوف الشفاعة ممن يمكنو ذلك، فإذا دعا الداعي في الدنيا ألخ من إخوانو أك لمن دعا لو فإنو 
شافع لو بالدعاء؛ يعني أنو سأؿ اهلل جل كعبل أف يعطي فبلنا مطلوبو الذم ىو كيت ككيت، ككما جاء في حديث 

 فقل  » لما جاءه األعمى يشكو حالو علمو دعاء ثم قاؿ لواألعمى المركم في السنن بإسناد حسن أف النبي 
 في حياتو شافعا لو؛ يعني دعا  كىذا يعني أنو يجعل دعاء المصطفى «اللهم إني استشفع إليك بنبيك محمد 

ىو بما أكصى عليو الصبلة كالسبلـ ثم ر ب في أف يكوف الشافع لو محمدا عليو الصبلة كالسبلـ؛ يعني الداعي لو 
. بما أراده من الرب جل كعبل

 فإذا كاف كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أف الشافع يطلب كما طلب األكؿ كأنو ال يشفع إال فيمن 
رضي أف يشفع لو، ال يشفع ممن طلب منو الشفاعة رٍ منا عنو؛ يعني إذا سأؿ سائل آخر أف يشفع لو فالشافع ال 

يشفع إال إذا رً ب أف يشفع، كليس كل من طلب الشفاعة من الناس، من فبلف، من النبي عليو الصبلة كالسبلـ، من 
أىل العلم، أف يجاب إلى طلبو فيشفع فيو المصطفى عليو الصبلة كالسبلـ كيشفع فيو العلماء إلى آخر ذلك 

بالدعاء في الدنيا، فإنو قد يطلب كيرد، قد يطلب من الشافع أف يشفع فيقوؿ الشافع ال أشفع لك، كالمصطفى 
هي ًإالَ بًًإٍذنًوً عليو الصبلة كالسبلـ ىو الذم أنزؿ اهلل جل كعبل عليو قولو ﴿ ﴾ كلهذا قاؿ الشيخ مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى

هي ًإالَ بًًإٍذنًوً ﴿:  عز كجلبعد إذف اهلل كما قاؿمن ال تكوف إال ك)رحمو اهلل  كإٍذف  ([255:البقرة]﴾مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
. إذف قدرم كوني، كإذف شرعي ديني: اهلل في القرآف كفي الشفاعة نوعاف

: فحصوؿ الشفاعة ال يكوف إال بعد أف يأذف اهلل بالنوعين
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يعني أف يكوف ىذا المشفوع لو ممن أذف شرعا أف ييشفع فيو، كمعلـو أف اهلل جل كعبل : فاألكؿ اإلذف الشرعي
مىا كىافى لًلَنًبْي كىالًذينى نهى المؤمنين أف يستغفركا للمشركين كلو كانوا أكلي قربى، فقاؿ جل كعبل في سورة براءة ﴿
انيوا أيكًلي قػيٍربىى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىَينى لىهيٍم أىنَػهيٍم أىٍصحىابي الجىًحيمً  كىمىا كىافى (113)آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكينى كىلىٍو كى

ىَكاهه  ا ًإيَاهي فػىلىَما تػىبػىَينى لىوي أىنَوي عىديّك هلًل تػىبػىَرأى ًمٍنوي ًإَف ًإبٍػرىاًىيمى ألى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ًإالَ عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىى
فدؿ ىذا على أف الشرع نهى أف ييستغفر للمشرؾ؛ يعني أف يشفع في مغفرة الذنوب عند ، [114-113:التوبة]﴾حىًليمه 

. اهلل جل كعبل ألىل الشرؾ
 في الدنيا كىو من أىل كإذا كاف كذلك فإف اشتراط اإلذف الشرعي؛ يعني أف من طلب الشفاعة من النبي 

الشرؾ، أك في اآلخرة كىو من أىل الشرؾ، فإنو لم يؤذف اإلذف الشرعي في أف ييشَفع فيهم أك أف يسأؿ الشفاعة 
 كذلك فإف من سأؿ النبي - كىو ما بين الحياتين األكلى كاآلخرة كىو حياة خاصة-لهم، ككذلك في البرزخ 

الشفاعة كىو في قبره عليو الصبلة كالسبلـ فقد سأؿ ما لم يؤذف بو شرعا، كلهذا الصحابة رضواف اهلل عليهم ما 
 في الشفاعة بعد موتو، ككذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة، كالشهداء يشفعوف كما جاء في سألوا النبي 

الحديث؛ ألف الشفاعة مشركطة باإلذف الشرعي، كلو حصل من أحد أنو طلب الشفاعة فإنو لو فيرض أنو عليو 
الصبلة كالسبلـ يشفع في البرزخ فإٌف ىذا الذم طلب الشفاعة فإنو أشرؾ حيث سأؿ الشفاعة بما لم يؤذف بو في 

. الشرع؛ ألنو طلب الشفاعة ممن لم يؤذف لو في ذلك كالشفاعة كلها هلل جل كعبل
: فتحَصل لنا من الشرط األكؿ كىو اإلذف أنو ينقسم إلى قسمين

 اإلذف الشرعي كىو أٍف يكوف اهلل جل كعبل أًذفى للشافع أف يشفع اإلذف الشرعي .
 ككذلك أذف للمستشفع أف يطلب الشفاعة اإلذف الشرعي .

هي ًإالَ بًًإٍذنًوً ﴿كربنا جل كعبل قاؿ في الشافع   يعني ال أحد يشفع عند اهلل [255:البقرة]﴾مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
جل كعبل إال بعد أف يأذف اهلل جل كعبل اإلذف الشرعي، فإف أىل اإليماف من الرسل كاألنبياء كالصالحين كالمبلئكة 

قيل لَْلًو ﴿ال يشفعوف لمن لم يؤذف لو شرعا لمن خالف الشرع كطلب الشفاعة من  ير اهلل؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ 
. [44:الزمر]﴾الَشفىاعىةي جىًميعنا

، كطلب الشفاعة معناه (مىا كىافى لًلَنًبْي كىالًذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكينى )فإذف طلب الشفاعة منهي عنو بقولو 
. أسألك أف تدعو اهلل لي: طلب الدعاء، فالشفاعة كطلب الدعاء كاحد، فإذا جاء أحد إلى قبر كقاؿ لصاحب القبر

ىي طلب الدعاء؛ - كما ذكرت لكى -ألف الشفاعة . أسألك أف تشفع لي: معناه أنو سأؿ الشفاعة فهي بمنزلة قولو
يعني أف تشفع لي، كىذا بالنسبة . أسألك أف تدعو لي: ضم الشافع طلبو إلى المشفوع لو، فقوؿ القائل ألحد

. لؤلموات مهما علت مرتبتهم فإنو ال يجوز، كطلبها منهم ال يوافق إذف اهلل جل كعبل الشرعي
: إذا تبين ذلك

يعني أَف الشافع عند اهلل جل كعبل ال يشفع ابتداءن كما ىو : فالقسم الثاني من اإلذف؛ اإلذف الكوني القدرم 
الحاؿ في الدنيا في أحواؿ الشافعين عند البشر، يأتي كيطلب سواءن كاف المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أك ال 

. يرضى، ير ب فيها أك ال ير ب، ىذا من حاؿ أىل القصور حاؿ أىل الفقر كالمسكنة؛ يعني ىم أىل الدنيا
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أما ربنا جل كعبل ذك الكماؿ المطلق كذك اإلحساف إلى خلقو كذك الغنى التاـ كذك القدرة التامة جل كعبل فإنو 
ال يشفع أحد عنده ابتداءن؛ بل ال يشفع أحد حتى يأذف اهلل للشافع أف يشفع اإلذف الكوني القدرم؛ يعني يعلم اهلل 

اشفع، كما ثبت في الصحيح أنو عليو الصبلة كالسبلـ إذا كانت الشفاعة : جل كعبل أٌف ىذا يريد أف يشفع فيقوؿ لو
فآتي فأًخُر بين يدم العرش، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علٌي ال أحسنها »العظمى يـو القيامة كيأتيو الناس قاؿ 

 يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد كالثناء على اهلل جل كعبل، كالهف سبحانو يعلم أنو يريد أف يشفع، كال يشفع ابتداءن؛ «اآلف
يا محمد : فيقوؿ الرب أك فيقوؿ»اشفع، قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ : ألنو البد من اإلذف الكوني البد أف يقاؿ لو

 فهذا يدؿ على أف الشفاعة يـو القيامة ال يبتدئ بها أىلها حتى يأذف اهلل جل «ارفع رأسك كسل تعط كاشفع تشفع
. كعبل لهم في أف يشفعوا، كىذا أصل عظيم في ىذا الباب

يدُؿ على أف ىذا الذم شفع ال يملك الشفاعة، كإنما - بالدليل الذم ذكرت لك-إذف اإلذف الكوني القدرم 
ىو محتاج ألٍف يشفع كما أٌف الطالب محتاج في أف ييشفع لو، كالهل جل كعبل ىو الذم يملك الشفاعة، فالنبي عليو 

الصبلة كالسبلـ ال يملكها فيشفع شفاعة من يملك، كإنما ىو يرجو أف ييقبل منو أف يشفع، كما جاء في ىذا 
. الحديث كًداللتو كاضحة على ما ذكرنا

هي ًإالَ بًًإٍذنًو)إذف قولو جل كعبل  ال أحد يشفع عند اهلل جل كعبل إال بإذنو سبحانو يعني  (مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
الشرعي كبإذنو سبحانو القدرم، فإف شفع من لم يأذف اهلل فيو شرعا فإنو ال تقبل شفاعتو مثل ما شفع نوح عليو 

ًإَف كىٍعدىؾى الحىقُ السبلـ في ابنو قاؿ ﴿ يىا نيوحي ًإنَوي ، فأجابو ربنا جل كعبل بقولو ﴿[45:ىود]﴾رىْب ًإَف ابًٍني ًمٍن أىٍىًلي كى
ري صىاًلحو فىبلى تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإْني أىًعظيكى  .  اآليات[46:ىود]﴾لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى ًإنَوي عىمىله  ىيػٍ

فإذف دَؿ على أنو إذا ابتدأ أحد في أف يشفع فيمن لم ييؤذف لو بالشفاعة شرعا فإنو ال تقبل شفاعتو كترد عليو، 
. كأما اإلذف الكوني فإنو في اآلخرة ال يحصل يعني بعد الموت ال تحصل الشفاعة كال تقع إال بعد اإلذف الكوني

أما في الدنيا فإنو قد يشفع أحد فيؤذف لو كونا بالشفاعة بحسىب إرادتو، فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليو إف لم 
. يكن شفاعتو موافقة لئلذف الشرعي أك لم تكن شفاعتو موافقة لحكمة اهلل جل كعبل

.  في الدنيا، كما بعد الممات: فتحٌصل من ىذا أف الشفاعة لها من حيث الزمن حاالف
فإف اإلذف الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع كاهلل جل كعبل يأذف سبحانو كلو : أما في الدنيا

كانت حكمتو في أٍف يرد ىذا الشافع في الدنيا، مثل ما حصل من شفاعة نوح عليو السبلـ في ابنو، كمن شفاعة 
مىا كىافى لًلَنًبْي كىالًذينى آمىنيوا أىٍف إبراىيم في أبيو، كمن شفاعة النبي عليو الصبلة كالسبلـ في عمو فأنزؿ اهلل جل كعبل ﴿

انيوا أيكًلي قػيٍربىى . [113:التوبة]﴾يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكينى كىلىٍو كى
حتى يأذف اهلل جل كعبل، - يعني في يـو القيامة كال في البرزخ-فإنو ال يبتدئ أحد الشفاعة : أما بعد الممات

كمعلـو أف اهلل جل كعبل ال يأذف في كقوع الشرؾ، كال يأذف إذنا كونيا كال إذا شرعيا في حصوؿ ذلك من األموات؛ 
لكن من األحياء قد يبتدئوف كيطلبوف ذلك ألنها دار تكليف، فيأذف اهلل جل كعبل كونا بحصوؿ ما لم يأذف بو شرعا 

. ألنها دار تكليف
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هي ًإالَ بًًإٍذنًو)فقولو سبحانو  معناىا ال أحد يشفع عن اهلل إال بإذنو كذلك لكماؿ قدرتو  (مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
جل كعبل كقهره كجبركتو ككماؿ ميلكو ككماؿ عزتو ككماؿ صفاتو سبحانو كأسمائو، أما الخلق فقد ييشفع عندىم ببل 

. إذف منهم
يعني من جميع  (ييشفع في أحد) أك يعني النبي  (كال يىٍشفىعي في أحد)قاؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى بعد ذلك 

. ىذا إذف آخر (إال بعد أف يأذف اهلل فيو) أنواع الشفعاء
: فباعتبارو آخر اإلذف ينقسم إلى قسمين

 إذف للشافع أف يشفع .
 كإذف للمشفوع فيو أف يشفع لو .
. يعني في حق المشفوع لو أف يشفع (كال يىٍشفىعي في أحد إال بعد أف يأذف اهلل فيو)قاؿ 

أما أف يشفع لكل أحد، كاهلل جل كعبل ال يأذف لهذا أف ييشفع لو فإف ىذا ال يحصل، كاهلل سبحانو كتعالى ال 
. يرضى إال بالشفاعة ألىل التوحيد كما سيأتي

يعني المبلئكة ىذه اآلية في  (كىال يىٍشفىعيوفى  )([28:األنبياء]﴾كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن اٍرتىضىى ﴿عز كجلكما قاؿ )قاؿ 
يعني المبلئكة، فبل يشفعوف فيمن يريدكف كما يظن أىل الشرؾ؛ بل ال  (كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن اٍرتىضىى)سورة األنبياء 

يشفعوف إال لمن رضي اهلل جل كعبل قولىو كعملىو فيمن ارتضاىم ربنا جل كعبل، كاهلل سبحانو ال يرضى إال ألىل 
أسعد الناس بشفاعتي يـو »التوحيد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ىريرة أنو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ 

ىنا جاءت  (أسعد)قاؿ العلماء  (أسعد الناس بشفاعتي) فقولو «القيامة من قاؿ ال إلو إال الهي خالصا من قلبو أك نفسو
على أفعل التفضيل لكن معناىا الوصف ال التفضيل؛ يعني سعيد الناس بشفاعتي يـو لقيامة من قاؿ ال إلو إال اهلل 

ره ﴿بمعنى سعيد ،كقولو جل كعبل في سورة الفرقاف  (أسعد)خالصا من قبلو أك نفسو، فػ َنًة يػىٍومىًئذو خىيػٍ أىٍصحىابي اٍلجى
، كمعلـو أف مقيل أىل النار ليس فيو حيٍسنه بل ىو قبيح كشر كعذاب عليهم، [24:الفرقاف]﴾ميٍستػىقىِرا كىأىٍحسىني مىًقيبلن 

. يعني حسنا مقيلهم (أىٍحسىني مىًقيبلن )فقولو 
 (أسعد الناس بشفاعتي)فهذا معلـو في اللغة أف أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف كىذا كقولو كما ذكرنا 

فسعيد الناس بشفاعتي عليو الصبلة كالسبلـ أىل التوحيد، كالذين يرضاىم اهلل جل عبل كرضي لهم قوال ىم أىل 
التوحيد، فإذا كاف كذلك فمن سأؿ من ال يملك الشفاعة الشفاعة فإنو ليس ممن رضي اهلل قولو كال رضي عملو؛ 

. ألف اهلل جل كعبل نهانا عن ذلك كألف الصحابة رضواف اهلل عليهم لم يفعلوا ذلك
كىذا ىو الشرط الثاني كىو شرط الرضا فإف  [28:األنبياء]﴾كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن اٍرتىضىىقاؿ جل كعبل قاؿ ﴿

. اإلذف كالرضا: الشفاعة ال تنفع عند اهلل جل كعبل إال بتحقق شرطين
: كالرضا نوعاف أيضا

 رضنا عن الشافع .
 كرضنا عن المشفوع لو .
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األنبياء كأكلهم : فالذين يشفعوف ىم الذين رضي اهلل عنهم، كىم األصناؼ الذين جاء ذكرىم في األحاديث
ىؤالء ىم الذين يشفعوف فرضي اهلل جل كعبل . محمد عليو الصبلة كالسبلـ، كالعلماء، كالشهداء، كالصالحوف

. قولهم
ككذلك النوع الثاني الرضا لمن شيًفعى لو كىذا الرضا قد يكوف رضا عن مآؿ حالو؛ ألنو من أىل اإلسبلـ، كقد 

. يكوف رضنا في الشفاعة لحكمة يعلمها جل كعبل كىذا إخراج لحاؿ أبي طالب
لداللة الحديث الذم ذكرنا  (كىو سبحانو ال يرضى إال التوحيد [28:األنبياء]﴾كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن اٍرتىضىى﴿)قاؿ 

رى اأٍلًٍسبلـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ًفي اآٍلًخرىًة ًمنى اٍلخىاًسرًينى ﴿ككذلك داللة قوؿ اهلل جل كعبل  آؿ ]﴾كىمىٍن يػىٍبتىًغ  ىيػٍ

ـي ﴿، ككقولو جل كعبل [85:عمراف ، يعني التوحيد االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد [19:آؿ عمراف]﴾ًإَف الْدينى ًعٍندى الَلًو اإلٍسبلى
. لو بالطاعة كالبراءة من الشرؾ كأىلو، ىذا ىو اإلسبلـ كىو التوحيد الذم جاء بو األنبياء كالرسل جميعا

فإذف ىو سبحانو ال يرضى إال اإلسبلـ العاـ كمن كاف من ىذه األمة فبل يرضى يعني بعد بعث محمد عليو 
رى اأٍلًٍسبلـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي )الصبلة كالسبلـ ال يرضى إال اتباع المصطفى عليو الصبلة كالسبلـ فقولو   (كىمىٍن يػىٍبتىًغ  ىيػٍ

؛ ألف محمدا عليو الصبلة كالسبلـ بعثو اهلل (فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي )يعني من ابتغى  ير دين محمد عليو الصبلة كالسبلـ 
. كبعثو باإلسبلـ الخاتم الذم نسخ كل دين قبلو

فإذا كانت )ىذا استنتاج؛ ترتيب النتائج على المقدمات،  (فإذا كانت الشفاعة كُلها هلل)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 
 كال  يره في أحد حتى يأذف اهلل فيو، كال يأذف إال ألىل الشفاعة كُلها هلل كال تكوف إال بعد إذنو، كال يشفع النبي 

. يعني ىذه أربعة أشياء (التوحيد
أكال ىذه مقدمات في الحجة ليبني على ىذه المقدمات النتيجة، كىذه المقدمات  (إذا كانت الشفاعة كُلها هلل)

. كل كاحدة منها سبق شرحها كدليلها
يعني من جهة الًملك، في أف الذم يملكها الرب جل كعبل، فإذف ىو الذم  (فإذا كانت الشفاعة كُلها هلل)قاؿ 

يتصٌرؼ كيقوؿ سبحانو ىذا ييشفع فيو كىذا يشفع كىذه الحاؿ فيها شفاعة كىذه الحاؿ ليس فيها شفاعة إٍذ ىو 
المالك للشفاعة سبحانو بخبلؼ أىل الدنيا فإنو يملك المرء الشفاعة في أحد، أنا مثبل أريد أف أشفع لفبلف فإني 
أملكها بحيث أبتدئ الشفاعة كلو لم يرض المشفوع عنده، فأبتدئ سواء قبل أك لم يقبل، ىذا ألجل حاؿ القصور 

. الذم أنا عليو كالضعف كالمسكنة فبل أملك كال أستطيع أف أفرض على أحدو شيئا
أما حقيقة الشفاعة فإنها هلل جل كعبل يملكها سبحانو، فالشفاعة عنده جل كعبل ليست كالشفاعة عند خلقو 
جل كعبل بل ىو الذم يملك الشفاعة، فالذم يجيء يطلب الشفاعة ال يجيء كىو يتقدـ عند اهلل جل كعبل بشيء 

. يملكو ىو؛ بل الذم يملك الشفاعة الرب سبحانو كتعالى
هي ًإالَ بًًإٍذنًوً ﴿فحقيقة الشركط  كىال يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن قاؿ ﴿، [255:البقرة]﴾مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى

قيٍل لًَلًو الَشفىاعىةي كنحو ذلك من اآليات دالة على أف الشفاعة ملك هلل، فآية الزمر ﴿ [28:األنبياء]﴾اٍرتىضىى
. ككذلك الشركط دالة على أف الشفاعة كلها هلل جل كعبل، دالة [44:الزمر]﴾جىًميعنا

 كال  يره في أحد حتى يأذف كال يشفع النبي )مثل ما مر معنا،  (كال تكوف إال بعد إذنو)قاؿ في الشرط الثاني 
يعني  (تبين لك أف الشفاعة كَلها هلل)ىذا الشرط الرابع،  (كال يأذف إال ألىل التوحيد)ىذا الشرط الثالث،  (اهلل فيو
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لىٍيسى لىكى ًمٍن اأٍلىٍمًر شىٍيءه أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم أىٍك يػيعىْذبػىهيٍم فىًإنَػهيٍم ﴿أف ال أحدا ليس لو من األمر شيء كما قاؿ جل كعبل 
. [128:آؿ عمراف]﴾ظىاًلميوفى 

يعني إذف إذا كانت هلل كىذه الشركط األربعة كالمقدمات األربعة كاضحة فتحصل اف  (أطلبها منوؼ)قاؿ بعدىا 
 اللهَم ،ة المصطفى اللهَم ال تحرمني شفاع: فأقوؿ أطلبها منوؼ)الشفاعة هلل كالطلب إذف يكوف لمن يملك قاؿ 

، كىذا ىو كجو  فتسأؿ اهلل جل كعبل أف يأذف للنبي  (شٌفعو فيٌ  كأف يسخره عليو الصبلة كالسبلـ للشفاعة فيكى
. يعني من األدعية التي تناسب ىذا المقاـ (كأمثاؿ ىذا)التوحيد كالطريقة الشرعية المأذكف بها، قاؿ 

كىذه الشبهة  (؟ كتبرأ منهاأتنكر شفاعة رسوؿ اهلل )إذف فهذا الكبلـ الذم ذكرناه جواب على قوؿ من قاؿ 
:  أك من األكلياء قالوا لهمكثيرا ما تقاؿ ألىل التوحيد، فإذا قالوا لغيرىم ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى 

الشفاعة هلل كطلب الشفاعة من الموتى شرؾ؛ ألف اهلل جل كعبل لم يأذف بهذا كاهلل ىو الذم يملك الشفاعة، ىذا ال 
يملكها، كمن طلب من الميت ما ال يملكو كال يقدر عليو ابتداءن فقد طلب منو، ما ىو مختص باهلل كىذا يعني أنو 

؟ ألف أىل العلم أتنكر شفاعة المصطفى : أشرؾ بو، قالوا أتنكر الشفاعة؟ فإذف ىم إذا أينكر عليهم الشرؾ قالوا
مجمعوف على أف المصطفى - األشاعرة كالماتريدية كأشباه ىؤالء-من أىل السنة كمن الفرؽ األخرل  ير المعتزلة 

أرادكا أف ينسبوؾ ألىل . طلب الشفاعة شرؾ:  يشفع، كعلى أٌف األكلياء كالصالحين يشفعوف، فإذا قلت لهم
. الضبلؿ ممن يينكركف الشفاعة فقالوا أتنكر الشفاعة؟ حتى ينسبك إلى الخوارج أك إلى المعتزلة أك ما أشبو ذلك

-ىذه يقولها المشرؾ للموحد حتى ينًسبىو  (؟ كتبرأ منهاأتنكر شفاعة رسوؿ اهلل : فإف قاؿ)فإذف قولو ىنا 
أأنت خارجي؟ إذا أنكرت عليو : ألىل البدع من الخوارج كالمعتزلة، فكأنو قاؿ لك- كحتى ينسيبو يصح الوجهاف

ال أنكرىا كال أتبرأ منها؛ بل أنا سلفي سني موحد كلست من : أأنت خارجي؟ أأنت معتزلي؟ فتقوؿ لو. طلب الشفاعة
كالفرؽ الضالة؛ بل ىو عندنا عليو الصبلة كالسبلـ ىو الشافع المشَفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد ال أىل البدع 

يثبتها بعض أىل البدع كاألشاعرة كنحوىم، كأرجو شفاعتو عليو الصبلة كالسبلـ، نرجو شفاعتو كنبذؿ األسباب في 
ذلك، كنسأؿ اهلل جل كعبل أف يشفع فينا نبيو عليو الصبلة كالسبلـ، ككذلك نأتي باألسباب من الدعاء بعد األذاف، 
كمن محبة المدينة، كمن الر بة في الموت فيها، ككذلك السعي في القتاؿ في سبيل اهلل، كأشباه ذلك مما ىو من 

. كإنما نطلبها ممن يملكها كالذم يملكها ىو اهلل جل كعبل ... (46)أسباب نيل شفاعتو عليو الصبلة كالسبلـ
. ىذا حقيقة ىذا البرىاف كىذا التفصيل من الشيخ رحمو اهلل تعالى

  (. أيعطي الشفاعة كأنا أطلبو مما أعطاه اهلل تعالىالنبي : فإف قاؿ)قاؿ 
كىأىَف ﴿ فقاؿ سبحانو)يعني نهاؾ عن طلب الشفاعة  (أف اهلل أعطاه الشفاعة كنهاؾ عن ىذا: فالجواب) قاؿ

ا فىبلى ﴿:  فإذا كنت تدعو اهلل أف يشٌفع نبٌيو فيك فأطعو في قولو،[18: الجن]﴾اٍلمىسىاًجدى لًَلًو فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدن
ا . كىذا دليل كبرىاف سديد للغاية (﴾تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدن

مع - كىو في البرزخ كما ذكرت لك أف الشفاعة طلب كالشفاعة ىي الدعاء، فإذا طلب أحد من النبي 
إذا طيلب منو أف يشفع، فهذا - حياتو الكاملة عليو الصبلة كالسبلـ أكمل من حياة الشهداء عليو الصبلة كالسبلـ

، سؤاؿ النبي عليو الصبلة -سؤاؿ الميت-الطالب سألو كالسؤاؿ دعاء، فحقيقة طلب الشفاعة أنها دعوة الميت 
                                                 

. انتهى الوجو األول من الشريط التاسع (46)
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يا : كالسبلـ في قبره كىو في الرفيق األعلى عليو الصبلة كالسبلـ، سؤالو كدعاؤه كقد طلب منو، فإذا قاؿ القائل
فقد سألو . يا محمد، يا رسوؿ اهلل اسأؿ اهلل لي: فقد دعاه كطلب منو، إذا قاؿ. محمد، يا رسوؿ اهلل اشفع لي

كطلب منو عليو الصبلة كالسبلـ، كىذا طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا ممن ىو عند اهلل جل كعبل، كاهلل 
ا)سبحانو نهانا أف ندعوا أحدا  يرىه فقاؿ جل كعبل   (فىبل تىٍدعيوا)، كقولو (كىأىَف اٍلمىسىاًجدى لًَلًو فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدن

. ىذا نهي، نهانا عن الدعاء
كمن المعلـو المتقرر في األصوؿ أَف الفعل المضارع الشتمالو على مصدر ينزؿ منزلة النكرة في سياؽ النهي أك 

ىذا يعم جميع أنواع الدعاء؛ ال يدعى مع اهلل أحدا؛ دعاء استغاثة، دعاء  (فىبل تىٍدعيوا)النفي فتعم أنواع الدعاء، 
استعانة، دعاء استسقاء، دعاء شفاعة، دعاء نذر إلى آخره، فجميع ىذه األنواع داخلة في النهي في قولو جل كعبل 

فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو )دعاء العبادة كدعاء المسألة، ككذلك دٌلت اآلية على عمـو آخر كىو قولو جل كعبل  (فىبل تىٍدعيوا)
ا ا)؛ ألف (أىحىدن نكرة جاءت في سياؽ النهي فدلت على عمـو كْل أحد، فالمبلئكة ال يدعوف كاألنبياء كالرسل  (أىحىدن

عليهم صلوات اهلل كسبلمو ال ييدعوف، ككذلك الصالحوف ممن انتقلوا عن الدنيا ال ييدعوف، كاألكلياء األموات ال 
. ييدعوف، كالشهداء شهداء المعركة ال ييدعوف أيضا

ككما ذكرتي لكم في درس سبق أف الصحابة أجمعوا في حياة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالنبي عليو الصبلة 
كالسبلـ مقرىم على ذلك بل كالتشريع ينزؿ أَف أحدا منهم لم يسأؿ الشهداء شهداء أحد الشفاعة، كلم يطلب منو 
شيئا مع أنهم كانوا في حياة أكلئك الشهداء ربما طلبوا من أكلئك؛ لكن لما ماتوا تركوا الطلب مع أنهم قاؿ اهلل جل 

. اآلية[170-169:آؿ عمراف]﴾فىرًًحينى ًبمىا آتىاىيٍم الَلوي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى (169)أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًْهٍم يػيٍرزىقيوفى كعبل ﴿
فدٌؿ ىذا على أَف طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤاؿ الميت كفي دعاء الميت، كىذا كما قاؿ الشيخ 

 أعطي الشفاعة في نعم النبي : قل ( أيعطي الشفاعة كأنا أطلبيو مما أعطاه اهللالنبي : فإف قاؿ)رحمو اهلل 
عرصات القيامة بأنواعو من الشفاعة؛ لكن الذم أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة ىو الذم نهاؾ عن طلب 

أف اهلل أعطاه )الشفاعة في البرزخ؛ يعني أف تطلبو كأنت في الحياة الدنيا كىو في البرزخ، فالجواب كما ذكر الشيخ 
دخوؿ طلب  ككجو (﴾فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا﴿: فقاؿ تعالى)ما الدليل على النهي؟ قاؿ  (الشفاعة كنهاؾ عن ىذا

. الشفاعة في الدعاء ما ذكرتو لك كىو كاضح تقريره
 فأطع اهلل في قولو) إذا كنت تريد أف يشفع فيك المصطفى  (فإذا كنت تدعو اهلل أف ييشٌفع نبٌيو فيك)فاؿ 

فيو إشارة إلى سؤاؿ من ال يملك شيئا،  (مىعى الَلوً )يعني فبل تسأؿ مع اهلل أحدا كقولو  ،-﴾فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا﴿
كمن ال يقدر عليو، كأف من سأؿ  ير اهلل كىذا الغير ال يملك الشيء فقد دعا مع اهلل أحدا، كىذا ظاىر من جهة 

. االستدالؿ كمن جهة البرىاف الواضح القوم
 فصح فإف الشفاعة أعطيها  ير النبي )ىذا نوع آخر من البرىاف على المسألة  (كأيضنا)قاؿ في برىاف آخر 

فإذا  (؟إف اهلل أعطاىم الشفاعة كأطلبها منهم: يشفعوف كاألكلياء يشفعوف أتقوؿ (47)أف المبلئكة يشفعوف، كاألفراط
ىذا من جهة اإللزاـ؛ ألف اإللزاـ - أعطي الشفاعة كأنا أطلبو مما أعطاه اهلل، فقل قاؿ إف الفىرىط ألنو يقوؿ النبي 

                                                 
 .«فرط» مادة 7/366انظر لسان العرب . ىم األوالد الصغار الذين ماتوا قبّل آبائهم: األفراط(47)
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كلهذا إذا مات  (األفراط يشفعوف)فقل لو - إف التزمو تناقض فصار مبطبل، كإف لم يلتزمو تناقض أيضا كصار مبطبل
. فرط صغير فندعوا لوالديو بالمغفرة كندعو أف يشفعو في كالديو، كما جاء في السنة من الدعاء في اآلثار

 أعطي الشفاعة يقوؿ بأف كل من أعطي الشفاعة ييسأؿ الشفاعة فإذف ىل يكوف ىذا الذم احتج بأف النبي 
كنقوؿ ىؤالء األفراط يشفعوف فاسألهم الشفاعة، كال قائل بو أف األطفاؿ الصغار يؤتى إلى قبورىم كيطلب منهم 

.  ىي الحجة التي تسوغ في حق ىؤالء الصبيافالشفاعة، مع أف الحجة التي احتجوا بها في حق النبي 
يا جبريل اشفع لي : كذلك المبلئكة إذف المبلئكة يشفعوف فهل يطلب المسلم الشفاعة من المبلئكة كيقوؿ

عند اهلل، كىذا ال قائل بو حتى عباد القبور ال يقوؿ بهذا ألنهم لو قالوا بو صاركا إلى دين الجاىلية باالتفاؽ كصاركا 
. مشركين باالتفاؽ

فإذف ىذه الحجة حجة إلزامية، ييحتج عليهم بما يقركف بو على ما يحتجوف لو، فهم يقركف أف المبلئكة 
ال؛ بل أعطيها :  أعطي الشفاعة كما ذكرتم؛ كلكن نهينا أف نسألو الشفاعة، فإف قالواالنبي : يشفعوف، كيقاؿ لهم

ا)كنسألو الشفاعة، نقوؿ لهم المبلئكة يعني نبرىن لهم بالبرىاف األكؿ  فإف لم ينفع فيهم  (فىبل تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدن
كىال بل يشفعوف؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ فيهم قاؿ ﴿: فنقوؿ لهم. ال: فنقوؿ لهم المبلئكة أيشفعوف؟ فإف قالوا

شفعت »كألنو ثبت في الحديث الصحيح أف اهلل جل كعبل يقوؿ يـو القيامة [28:األنبياء]﴾يىٍشفىعيوفى ًإالٌ ًلمىًن اٍرتىضىى
.  إلى آخر الحديث«المبلئكة كشفعت األنبياء كشفع العلماء كلم يبق إال رحمة أرحم الراحمين فيخرج بعثا من النار

 أخبر، فاسأؿ المبلئكة أف فإذف إذا قلنا لو المبلئكة تشفع بنص القرآف، كأخبر اهلل أنهم يشفعوف كالنبي 
. يشفعوا لك، فإف قاؿ بو كال قائل بو فيصير إلى دين المشركين باالتفاؽ الذم بيننا كبين عباد القبور

لما جاء في الحديث، أفتذىب إلى قبر طفل كتسألو الشفاعة، كىذا ال قائل بو  (األفراط يشفعوف)كذلك قل 
. باالتفاؽ

فإف قلت ىذا رجعت إلى عبادة أتقوؿ إف اهلل أعطاىم الشفاعة كأطلبها منهم، فإف قلت ىذا )إلى أف قاؿ 
يعني باالتفاؽ ىذه عبادة الصالحين، عبادة المبلئكة، عبادة  ير اهلل التي أجمع  (.الصالحين التي ذكر اهلل في كتابو

. عليها الناس بأف يسألوا الشفاعة كييتقرب إليهم بطلب الشفاعة
؛ ال أطلبها من ىؤالء، ال أطلب الشفاعة من المبلئكة، كال أطلب الشفاعة من األفراط، قاؿ الشيخ (ال: كإف قلت)

ألف ىذا  (أعطاه اهلل الشفاعة كأنا أطلبو مما أعطاه اهلل: بطل قولك)يعني ال تطلبها منهم  (. ال:كإف قلت)رحمو اهلل 
إلزاـ بما ىو الـز في نفس األمر، فإما أف يطرؽ الباب فيجعل ىذا كىذا بابا كاحدا، كىذا ييرجعو باالتفاؽ إلى دين 
. المشركين، كإما أف يفرؽ بين ىذا كىذا فيتناقض فيدؿ على بطبلف حجتو التي ادعاىا بقولو أطلبو مما أعطاه اهلل

نقف عند ىذا إلى الدرس القادـ إف شاء اهلل تعالى، كأسألو سبحانو بأسمائو الحسنى كصفاتو العبل أف يمَن علينا 
. بشفاعة المصطفى عليو الصبلة كالسبلـ

 [األسئلة]
 أعطي الشفاعة، على ىذا القدر من اإلطبلؽ نقوؿ نعم أعطي الشفاعة، فيقوؿ إذف ىم احتجوا قالوا النبي ... 

أنا أطلبو مما أعطاه اهلل، فإذف لو ما شفع لي يـو القيامة فأطلبو مما أعطاه اهلل يشفع يـو القيامة، فيقوؿ أيضا 
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المبلئكة تشفع يـو القيامة كاألفراط يشفعوف يـو القيامة أفتطلب منهم اآلف أف يشفعوا لك؟ فإذا قاؿ ذلك رجع إلى 
. عبادة المشركين باالتفاؽ

 أفضل من المبلئكة، أما أىل ىذا من عندؾ، ىذا من ًكيًفك؛ ألف أىل التوحيد ىم الذين يقولوف بأف النبي ... 
-الشرؾ يعني األشاعرة كالماتريدية فعندىم أف المبلئكة أفضل من األنبياء كالمرسلين، كما أحد يحتج منهم بهذا 

. كاضح؟، يعني أنت جمعت بين قولين متناقضين، ىم ما يقولوف، كاضح
أعتذر عن ىذا السؤاؿ فهو خارج : ما لو عبلقة بالدرس يقوؿ-في الحقيقة سؤاؿ  ريب ال بأس أف نذكره / س

عن الدرس، ظهر فلم فيديو بعنواف فاتح القسطنطينية، كفي ىذا الفلم يمثلوف القائد محمد الفاتح بشكل أفبلـ 
، كقد رأينا بعض طبلب العلم يشاىدكف ىذا الفلم ...كرتونية مع العلم أف ىذا القائد شخصية إسبلمية، فما حكم

. كيسهركف عليو الليل أ لبو
ما أظن طالب علم يسهر على ىذا اللهو كأمثالو قد يستفيد منو لصغار عنده أك نحو ذلك لكن يسهر عليو / ج

كيشاىده ىذا ما يصلح أف يكوف طالب علم، ألٌف طالب العلم عليو كاجبات كثيرة كاهلل جل كعبل يعين الجميع على 
. أدائها

لكن بالنسبة لتمثيلو ىذا مختلىف فيو؛ يعني تمثيل مثل الشخصيات ىؤالء مختلف فيو ما بين العلماء منهم من 
.  يجيز كمنهم من ال يجيز، أنا ما أعرؼ ىذا الفلم على حقيقتو كيف ىو

إي  يعني كرتوف، إذا كاف رسم تصوير، فالمصْور لو يأثم لكن المشاىد لما صور ال يأثم؛ ألنو ما دخل في 
. التصوير، ىذا يحتاج منكم إلى نظر من نظر إليو يعطينا صفة ىذا حتى يكوف الحكم فرعا عن التصور

ىل تجوز الشفاعة من الشخص الغائب؟ / س
ال، دعاء الغائب ىذا شرؾ باهلل؛ يعني يكوف في مكة كيقوؿ يا خالد ال تنسني من دعائك ىذا شرؾ باهلل؛ ألنو /ج

. كيف يصل إلى ذلك
ما جاء في المية أبي طالب  : قاؿ/ س

كأبيض يستسقى الغماـ بوجهو            ثماؿ لليتامى عصمة لؤلرامل 
ىل يصح قوؿ من قاؿ فيو استغاثة بغير اهلل؟ 

ال، ىو عليو الصبلة كالسبلـ يسأؿ اهلل أف يسقي الناس، كىو في حاؿ حياتو يدعو من جنس دعائو عليو / ج
الصبلة كالسبلـ باالستسقاء كفيمن طلب منو الدعاء في الدنيا، فهذا لو أف يدعو؛ بل قد دعا لعمو كلم يستجب لو 

. عليو الصبلة كالسبلـ فيو
ما الضوابط في أسماء اهلل الحسنى؟ / س
األسماء الحسنى موضع الكبلـ في درس العقيدة العاـ يعني كالواسطية كالطحاكية ك يره؛ لكن نذكره على / ج
. عجل

: األسماء الحسنى ىي ما جمع ثبلثة شركط
. األكؿ مجيئها في الكتاب كالسنة

. كالثاني أنها ىي التي يدعا اهلل جل كعبل بها
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. كالثالث ىي المشتملة على الكماؿ المطلق الذم ال نقص فيو
فما لم تتوفر فيو ىذه الشركط الثبلثة جميعا فإنو ليس من السماء الحسنى، قد يكوف اسما من أسماء هلل لكن ال 

. يكوف من األسماء الحسنى، كقد يكوف اسما يخبر بو عن اهلل جل كعبل كال يكوف من األسماء الحسنى
 بالنسبة لدرس يـو االثنين الزاد النشغالي ليلة الثبلثاء لفترة تتوقف كأخبركم إف شاء اهلل باستئنافو، ىذا نبهت في 

. أكؿ الدركس لكن بعض اإلخواف ما سمعوا صاركا يحضركف جزاىم اهلل خيرا
إذا قيل للشهيد أك للرسوؿ عند قبره اشفع لي يـو تبعث فما حكم ذلك؟ / س
ىذا الذم نتكلم فيو من الصباح، ىذا ىو الذم نتكلم فيو من بعد صبلة العشاء، ىو شرؾ ألنو سأؿ طلب / ج

. منو دعاه سألو، ىذا شرؾ
ما رأيك فيمن ينسب : جعل الكتابة بالقلم األحمر عشاف تصير خطر يعني، يقوؿ. مهم: ىذا سائل يقوؿ/ س

لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف سؤاؿ الميت أف يدعو اهلل لك ليس من الشرؾ األكبر بل ىو بدعة؟ 
ىذا جاء في كبلـ شيخ اإلسبلـ صحيح لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة؛ يعني التي حدثت في ىذا / ج

األمة، كليس مراده رحمو اهلل بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا ألف البدع التي حدثت في األمة منها بدع كفرية 
يعني ىذا حدث في ىذه . كأما سؤاؿ الميت أف يدعو اهلل للسائل فإنو بدعة: شركية كمها بدع دكف ذلك فإذف قولو

. األمة حتى أىل الجاىلية ما يفعلوف ىذا، ما يقولوف أدعو اهلل لنا، إنما يقولوف اشفع لنا
فمسألة أف يطلب من الميت الدعاء ىذه بدعة حدثت، حتى المشركين ليست عندىم، كأىل الجاىلية ليست 

عندىم بل حدثت في ىذه األمة، كإنما كاف عند أىل الجاىلية الطلب بلفظ الشفاعة اشفع لنا، يأتوف كيتقربوف ألجل 
أف يشفع، يتعبدكف ألجل أف يشفع أك يخاطبونو بالشفاعة كيقولوف اشفع لنا بكذا ككذا، أما أدع اهلل لنا ىذه بدعة 

. حدثت في األمة
فكبلـ شيخ اإلسبلـ صحيح أنها بدعة محدثة، ككونها بدعة ال يعني أف ال تكوف شركا أكبر، فبناء القباب على 
القبور كسؤاؿ أصحابها كالتوجو إليها على ىذا النحو الذم تراه من مشاىد كالحج إلى ىذه المشاىد كجعل لها 
مناسك كلها بدعة، نقوؿ بدعة حدثت في ىذه األمة، كىي يعني سؤاؿ أصحاب ىذه المشاىد كالذبح لها كعلى 

ىذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاىلية على ىذا النحو، كإنما كانت عبادتهم لؤلموات على شكل أصناـ 
كأكثاف كالتجاء للقبور كأشباه ذلك؛ لكن ليس على ىذا النحو، فلم يكن أىل الجاىلية يحجوف كالحج إلى بيت اهلل 

. الحراـ يحجوف إلى مشهد أك إلى قبر أك ما أشبو ذلك
. نقوؿ ىذه بدعة؛ لكن ىل يعني أف ىذا ليس شركا أكبر؛ ال؟ ألف البدع منها ما ىو مكْفر

، كلفظ سيد الخلق، كحبيب اهلل كالحبيب المصطفى ما حكم إطبلؽ لفظ خير خلق اهلل جميعا محمد / س
 ؟

ىو عليو السبلـ ىو سيد كلد آدـ كأشرؼ األنبياء كالمرسلين كخير خلق اهلل جميعا عندنا ألف الصحيح عندنا / ج
في مسألة التفضيل بين المبلئكة كالرسل كاألنبياء أٌف الرسل كاألنبياء أفضل من المبلئكة، كال نقوؿ البشر أفضل من 
المبلئكة؛ بل نقوؿ األنبياء كالرسل كأكلياء اهلل أفضل من المبلئكة، كلهذا يصح أف نقوؿ خير خلق اهلل محمد عليو 

. الصبلة كالسبلـ، كىو عليو الصبلة كالسبلـ سيد الخلق كىو حبيب اهلل كخليل اهلل
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اللهم إني أسألك بحق جبريل عندؾ أف تفعل لي كذا ككذا ىل يجوز؟ : قوؿ القائل/ س
ىذا سؤاؿ بالحق كبالجاه كأشباه ذلك كىو سؤاؿ بأمر أجنبي، قد ذكرت لكم أف ىذا ممنوع من ثبلثة أكجو / ج

. ذكرناىم في الدرس الماضي أك في الدرس الذم قبلو
فمن سأؿ اهلل بحق فبلف بحق ملك أك حق نبي سألو بأمر أجنبي عنو، كىؤالء لهم منزلة عند اهلل كجاه لكن ليس 
ىذا الحق لك، كسؤالك بو سؤاؿ بأمر خارج عنو، فسؤاؿ العبد ربو جل كعبل متوسبل يكوف بأسماء اهلل جل كعبل 
كبصفاتو؛ ألف ىذا سؤاؿ بإيمانو باألسماء كالصفات كإيقانو بها كإقراره بذلك ككصف اهلل جل كعبل بذلك كتسميتو 

. بها، كسؤاؿ أيضا بالعمل الصالح تسأؿ اهلل جل كعبل بأعمالك الصالحة
أما سؤالك اهلل بعمل  يرؾ الصالح أك بميقامو عند اهلل أك بالمنزلة عند اهلل فهو سؤاؿ بأمر أجنبي كلذلك صار 

. اعتداء في الدعاء كبدعة كخيمة ككسيلة أيضا إلى الشرؾ
يقوؿ ىل يجوز االستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم، كىل - ال حوؿ كال قوة إال باهلل-ىل يجوز /  س

تأذف لي في االستشفاع بك في دعائي؟ 
نحن نذكر في ىذه الدركس من أكلها إلى آخرىا أف مثل ىذا ال يجوز، كأف مثل ىذا بدعة، حتى كلو / ج

استشفعت بحي سواء كاف صالحا كعالما أك من تظن فيو، ىذا كلو من البدع المحدثة في الدين، إنما تسأؿ الدعاء 
يا عمر ال » قاؿ على قوؿو بجوازه، تقوؿ يا فبلف أدعو اهلل لي ىذا الذم يجوز في الحياة، مثل ما ركم أف النبي 

. «تنسنا من دعائك
. كالعلماء مختلفوف ىل يجوز طلب الدعاء من الحي مطلقا أـ يجوز في بعض األحواؿ أـ ىو مكركه؟ على أقواؿ
: كالسلف الصالح رضواف اهلل عليهم ما كانوا يأذنوف ألحد أف يطلب منهم الدعاء فقد جاء مرة رجل لحذيفة فقاؿ

أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة فبل يسوغ أف يؤتى : فدعا لو فجاءه آخر مرة أخرل فصاح في كجهو فقاؿ. أدع اهلل لي
فبلنا حتى كلو كاف صالحا أك عالما أك كاف يىظن فيو ىذا ظن خير أف يطلب منو الدعاء دائما، كالمسؤكؿ الدعاء 

. أيضا يجب عليو أف ينكر مثل ما أنكر حذيفة، حتى ال تتعلق القلوب بغير اهلل، مرة يحصل ذلك فبل بأس
إف طلب الدعاء يجوز إذا كاف من طلب الدعاء من  يره : إال في حاؿ ذكرىا شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل حيث قاؿ

 من عمر أف يدعو لو؛ ألف ىذا فيو يريد منفعة ذلك الغير كال يريد منفعة نفسو، كعلى ىذا يحمل طلب النبي 
كلك : إحساف إلى السائل، فإذا أردت لفبلف مثبل من الناس أف يدعو لك لكي ينتفع ىو بتأمين المبلئكة لو بقولهم

. كأشباه ذلك، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ىذا ىو الجائز. بمثل ىذا
. ىو مكركه: أما الدعاء أصبل يا فبلف أدعو اهلل لي ال تنسنا من دعائك كنحو ذلك فيقوؿ شيخ اإلسبلـ

. كإف قيل بجوازه فإنو ليس على كجو الديمومة
أستشفع بفبلف أك يا فبلف اشفع لي كىو  ائب فهذا شرؾ باهلل جل كعبل كال : أما أف يقوؿ الطالب في دعائو

يجوز أف يحـو حوؿ مثل ىذه المعاني ذىن طالب علم أك موحد، كلو قيل مثل ىذا لعامي من العامة من أىل نجد 
. أك من  يرىم ممن عرفوا التوحيد لصاح في كجو من قاؿ ىذا؛ ألف ىذا ىو الشرؾ أك كسيلة الشرؾ

. فينبغي أف يينتبو لمداخل الشيطاف على النفوس
 الشفاعة؟ اللهم ميٌن علينا بشفاعة نبيك كبين سؤاؿ النبي : ما الفرؽ بين قوؿ القائل/ س
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تطلب الشفاعة من اهلل، تسأؿ اهلل أف ييشْفع فيك نبيو، فإذف طلبت : مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمو اهلل/ ج
 فقد دعوتو عليو الصبلة كالسبلـ الشفاعة ممن يملكها كىو اهلل جل كعبل، أما إذا طلبت الشفاعة من النبي 

كدعوة  ير اهلل شرؾ، ثم سألتو الشفاعة كىو بعد موتو عليو الصبلة كالسبلـ ال يملك أف يشفع حتى يأذف اهلل جل 
. كعبل لو، كاهلل جل كعبل ال يأذف في ىذه الصورة

. كطلب الشفاعة منو عليو الصبلة كالسبلـ ىو الذم بحثناه في ىذه الجلسة من أكلها
كيف يكوف الذم يطلب الشفاعة من المبلئكة كافر باالتفاؽ، مع أف ىناؾ من ال يقر أف عبادة المشركين / س

للمبلئكة ىي بالدعاء؟ 
إف تعبد المشركين من أىل الجاىلية بالمبلئكة : قاؿ- يعني من المفسرين-أنا ال أذكر أحدا من أىل العلم / ج

أنو ليس بالدعاء، ال أعرؼ من قاؿ بغيرىا؛ يعني على ظاىر السؤاؿ ىناؾ من ال يقر أَف عابدة المشركين للمبلئكة 
ىي الدعاء ال أدرم من قاؿ ىذا، لعل السائل يفيدنا فإذا كاف ىناؾ من يقوؿ بو من األكلين يعني من السلف أك من 
المتأخرين فإنو يمكن حصر اإلجماع في فترة زمنية، أما على علمي فإنو ال أحد قاؿ إٌف العرب مثَلت المبلئكة على 

ًئكىًة ﴿صور على أصناـ كإنما يدعوف المبلئكة كيطلبوف منهم كما قاؿ جل كعبل  كىيػىٍوـى يٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم يقيوؿي لًٍلمىبلى
انيوا يػىٍعبيديكفى  ًء ًإيَاكيٍم كى انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم (40)أىىىؤيالى قىاليوا سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن ديكنًًهٍم بىٍل كى

. [41-40:سبإ]﴾ميٍؤًمنيوفى 
 ثابت؟ «ال تنسنا يا أخي من دعائك» لعمر ىل قوؿ الرسوؿ / س
. ركاه أبو داككد كالترمذم كجماعة كإسناده ضعيف/ ج
ىل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرىا الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في الكتاب كالسنة؟ / س
ما أدرم إي  يعني كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ما ذكر فيو أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة مذكورة في / ج

. الواسطية كفي كتب العقيدة العامة
في شرح كتاب التوحيد؟ 

. إذا كاف في الشرح نعم ثابتة
فما حكم قوؿ ىذه العبارة؟ . أشكر حياتك: لو بلغ شخصا خبره يسره فقاؿ للذم أعلمو/ س
. يعني أشكرؾ ما فيو بأس إف شاء اهلل/ ج
الىهيمٍ قولو جل كعبل ﴿/ س ، [5-4:محمد]﴾سىيػىٍهًديهيٍم كىييٍصًلٍح بىالىهيمٍ  (4)كىالًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل اهلًل فػىلىٍن ييًضَل أىٍعمى

إلى العمل فكيف يكوف العمل بعد الموت؟  (سىيػىٍهًديهيمٍ )قرأت في أحد مختصرات التفسير أف معنى 
يعني في الدنيا كأف مجيء السين فيها مع إفادتها  (سىيػىٍهًديهيمٍ )ىذا أحد األقواؿ في اآلية كىو أف قولو تعالى / ج

فػىلىٍن ييًضَل )قدرا يعني بما مضى في علم اهلل،  (كىالًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل اهللً )التعقيب ىذا باعتبار القىدىر يعني 
الىهيمٍ  . في الدنيا كيبين لهم الطريق ىداية الداللة كاإلرشاد كىداية التوفيق( سىيػىٍهًديهيمٍ (4)أىٍعمى

كالقوؿ الثاني كىو الصحيح أف الهداية ىنا ىداية في اآلخرة لطريق الجنة فهو ليس اعتبار القتل ىنا اعتبار قدرم 
الىهيمٍ )يعني فحصل لهم القتل  (كىالًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل اهللً )سابق بل ىو اعتبار بالواقع فقولو  يعني أف  (فػىلىٍن ييًضَل أىٍعمى

أف الشهيد ينمى لو »اهلل جل كعبل يبارؾ عملهم القليل كينمي لهم عملهم إلى يـو القيامة كما ثبت في الحديث 
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الىهيمٍ )، قاؿ «عملو إلى يـو القيامة يعني في اآلخرة كيصلح بالهم الهداية إلى طريق ( سىيػىٍهًديهيمٍ  (4)فػىلىٍن ييًضَل أىٍعمى
الجنة يعني سيهديهم على الصراط ألف ىذا ىو النوع الرابع من أنواع الهداية عند أىل السنة كىو ىداية أىل الجنة 

كىييٍدًخليهيٍم (5)سىيػىٍهًديهيٍم كىييٍصًلٍح بىالىهيمٍ لطريق الجنة كىداية أىل النار للنار، ففي أىل الجنة في الشهداء قاؿ ىنا ﴿
َنةى عىَرفػىهىا لىهيمٍ  . ؛ يعني بعد أف يهدكا إلى طريق الجنة[6-5:محمد]﴾الجى

كىًقفيوىيٍم ًإَنكيٍم  (23)فىاٍىديكىيٍم ًإلىى ًصرىاًط الجىًحيمً في الهداية إلى النار قاؿ جل كعبل في سورة الصافات ﴿
. اآليات [25-23:الصافات]﴾مىا لىكيٍم الى تػىنىاصىريكفى (24)مىٍسئيوليوفى 
من يرل عليو سمات الصبلح تقوؿ العامة لها زرنا تحصل البركة، ىل ىذا جائز؟ / س
. بركة ذات، كبركة عمل كإيماف كصبلح: البركة كما ىو معلـو نوعاف/ ج

بمعنى أف أجزاء الذات تكوف مباركة، فإذا لمست ىذا المبارؾ الذات انتقلت لك بركة كحصل لك : بركة الذات
، فهذه ليست إال لؤلنبياء كالمرسلين، فهم الذين يتبرؾ بذكاتهم -من شعره من عرقو من بدنو-بركة كانتفاع من ذاتو 

. بعرقهم ببقية سورىم بدمهم إلى آخره، فهذا ال بأس بو، كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي 
كىذه لكل مؤمن بركة راجعة إلى عملو الصالح كذلك من جهة إيمانو كتقواه : كالنوع الثاني من البركة بركة عمل

كصبلحو كعملو الصالح، فلكل مؤمن بركة بقدر ما عنده من اإليماف كالعمل الصالح، مثل ما جاء في الحديث الذم 
ما : ركاه البخارم ك يره أف أيسيد قاؿ ألبي بكر لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة المعركفة تخفيفا على األمة قاؿ

إف من الشجر شجرة بركتها » قاؿ كثبت أيضا في البخارم كفي  يره أف النبي . ىذه بأكؿ بركتكم يا آؿ أبي بكر
 صفية كأعتق قومها كجعل عتقهم صداقها  فدؿ على أف كل مسلم فيو كلو بركة، كلما تزكج النبي «كبركة المسلم

فدؿ ىذا على أف كل . لم تكن امرأة لها بركة على قومها أعظم من بركة صفية- أك معنى ما جاء-فلم تكن : قاؿ
. مؤمن لو بركة؛ بركة عمل

حلت البركة أك جاءت البركة يعني أف ىذا : فإذف إذا أتى رجل صالح أك زارؾ أحد من إخواف المؤمنين كقاؿ قائل
حلت البركة؛ يعني ألنو إذا جاء : الزيارة عمل صالح كالعمل الصالح مبارؾ، كىذا العبد الصالح إذا جاء، كقاؿ القائل

العبد الصالح فإنو سيشغل أىل البيت في زيارتو لهم بما ينفعهم في آخرتهم فهذه من بركة إيمانو كعملو الصالح فبل 
. بأس

. أما بركة الذات فليست إال لؤلنبياء كالرسل عليهم صلوات اهلل كسبلمو
في ىذا القدر كفاية، كأسأؿ اهلل لي كلكم المغفرة كالعلم النافع كالعمل الصالح كصلى اهلل كسلم على نبينا 

(48).محمد
 

 
 [املنت]

إذا كنت تقر أف : فقل لو.  كلكن االلتجاء إلى الٌصالحين ليس بشرؾ؛أنا ال أشرؾ باهلل شيئنا حاشا ككبل: فإف قاؿ
 فإنو ؟اهلل حٌرـ الشرؾ أعظم من تحريم الزنى، كتقُر أف اهلل ال يغفره، فما ىذا األمر الذم حرمو اهلل كذكر أنو ال يغفره

                                                 
انتهى الشريط التاسع  (48)
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كيف يحـر اهلل عليك ىذا كيذكر أنو ال يغفره كال أـ كيف تبرئ نفسك من الشرؾ كأنت ال تعرفو؟ : ال يدرم فقل لو
 تسأؿ عنو كال تعرفو؟ أتظن أف اهلل يحٌرمو كال يبٌينو لنا؟ 

. الشرؾ عبادة األصناـ كنحن ال نعبد األصناـ: فإف قاؿ
ما معنى عبادة األصناـ؟ أتظن أنهم يعتقدكف أف تلك األخشاب كاألحجار تخلق كترزؽ كتدبٌر أمر من : فقل لو

اًء كىاأٍلىٍرضً ﴿كما في قولو تعالى دعاىا؟ فهذا يكٌذبو القرآف،  . اآلية،[31:يونس]﴾قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى
يىةن على قبرو أك  يره يدعوف ذلك كيذبحوف لو يقولوف: كإف قاؿ إنو يقربنا إلى : ىو من قصد خشبةن أك حجرنا أك بًنػٍ
 صدقت كىذا ىو فعلكم عند األحجار كاألبنية التي على : فقل،يعطينا ببركتو كأ كيدفع اهلل عنا ببركتو ،اهلل زلفى

 . فهذا أقٌر أف فعلهم ىذا ىو عبادة األصناـ فهو المطلوب.القبور ك يرىا

ىل مرادؾ أف الشرؾ مخصوص بهذا، كأف االعتماد على الٌصالحين  (الشرؾ عبادة األصناـ): قولك:   كيقاؿ لو أيضنا
 اهلل في كتابو من كيٍفر من تعلق على المبلئكة أك عيسى أك قكدعاءىىم ال يدخل في ذلك؟ فهذا يرٌده ما ذكر

ا من الٌصالحين فهذا ىو الشرؾ المذكور في القرآف  الٌصالحين، فبل بد أف ييًقٌر لك أف من أشرؾ في عبادة اهلل أحدن
 .كىذا ىو المطلوب

 .ىو عبادة األصناـ: كما الشرؾ باهلل، فسره لي؟ فإف قاؿ:  فقل لو.أنا ال أشرؾ باهلل:   كسر المسألة أنو إذا قاؿ
 فسرىا  كحدهما معنى عبادة اهلل:  فقل كحده،أنا ال أعبد إال اهلل:  فإف قاؿ، كما معنى عبادة األصناـ فسرىا لي:فقل

 لي؟ فإف فٌسرىا بما بٌينو القرآف فهو المطلوب، كإف لم يعرفو فكيف يَدعي شيئنا كىو ال يعرفو؟

  كإف فسر ذلك بغير معناه، بٌينتى لو اآليات الواضحات في معنى الشرؾ باهلل كعبادة األكثاف أنو الذم يفعلونو في 
ىذا الزماف بعينو، كأف عبادة اهلل كحده ال شريك لو ىي التي يينكركف علينا كيصيحوف فيو كما صاح إخوانهم حيث 

ا لىشىٍيءه عيجىابه ﴿: قالوا ا ًإَف ىىذى  .[5:ص]﴾أىجىعىلى اآلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
المبلئكة بنات اهلل، فإنٌا لم نقل عبد : إنهم ال يكفركف بدعاء المبلئكة كاألنبياء كإنما يكفركف لما قالوا: فإف قاؿ]

. القادر ابن اهلل ك يره

كاألحد الذم ال نظير لو [-:الصمد]﴾الَلوي الَصمىدي ()قيٍل ىيوى الَلوي أىحىده ﴿إف نسبة الولد إلى اهلل كفر مستقل : فالجواب 

مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو ﴿فمن جحد ىذا فقد كفر كلو لم يجحد السورة، كقاؿ تعالى كالصمد المقصود في الحوائج، 
كىجىعىليوا هلًل ﴿كقاؿ تعالى   ففرؽ بين النوعين، كجعل كبلَ منهما كفرا مستقبل،[91:المؤمنوف]﴾كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو 

، ففرؽ بين كفرين، كالدليل على ىذا أيضا أف [100:األنعاـ]﴾شيرىكىاءى الًجَن كىخىلىقىهيٍم كىخىرىقيوا لىوي بىًنينى كىبػىنىاتو بًغىٍيًر ًعٍلمو 
لم يجعلوه ابن اهلل، كالذين كفركا بالجن لم يجعلوىم كذلك، - مع كونو رجبل صالحا- الذين كفركا بدعاء البلتٌ 

ككذلك أيضا العلماء في جميع المذاىب األربعة يذكركف في باب حكم المرتد أٌف المسلم إذا زعم أف هلل كلدا فهو 
 (49) [.مرتد، كيفرقوف بين النوعين كىذا في  اية الوضوح

 [الشرح]

                                                 
لطبعات وأكملناه من ادلخطوطة اسقط من مجيع  [ ]اصور بني ىاتني العالمتني":  قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يف جامعو الفريد(49)

. 271ىـ ص1420، 4ط" .5138 وىي يف خزانة كتبنا اخلاصة برقم 8ادلعاصرة لشيخ اإلسالم ادلؤلف ص
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بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو 
. أجمعين

. اللهم علمنا ما ينفعنا كانفعنا بما علمتنا كزدنا من العلم كالعمل، يا أرحم الراحمين
. ربَنا ال تكلنا ألنفسنا طرفة عين، ال حوؿ لنا كال قوة لنا إال بك

. اللهم كما علمت العلماء فعلمنا ككما فهمتهم ففهمنا، ألحقنا بزمرة كرثة األنبياء، يا أرحم الراحمين
: أما بعد

فهذا الكبلـ الذم سمعناه جواب على شبهة أدلى بها طائفة أخرل، كىذه الشبو التي ذكرىا الشيخ رحمو اهلل 
تجد فيها تكريرا؛ كذلك أنو أكرد ما أكرده الناس من الشبو على التوحيد،كقد يكوف ما قالو فبلف يدخل بعضو في ما 
قالو اآلخر، كلهذا ترل أنو فيها نوع تكرير كنوع إعادة؛ ألف الشبو متداخلة، كىذا يدٌؿ على أف القـو يتواردكف على 

. شبو أصلها كاحد
فإذا أٍحكم طالب العلم المقدمات التي ذكرناىا في أكؿ ىذا الشرح كجواب الشبو الثبلث التي ىي أكبر ما 
عندىم، سىهيل عليو الجواب عن الشبو األخرل مهما اختلفت كتلَونت، كىذا الذم ذيكر ىنا جواب الشبهة التي 

وىفى بقولهم . االلتجاء إلى الصالحين ليس بشرؾ، كأٌف الشرؾ مخصوص بعبادة األصناـ: يمكن أف تػيعىنػٍ
كفي الحقيقة أٌف الذين عبدكا  ير اهلل جل كعبل ال يعرفوف معنى الشرؾ؛ كجهلهم بعلـو الشريعة كبأصوؿ الدين، 
فإنهم ال يعرفوف معنى العبادة، كال يعلموف معنى الشرؾ كال يعلموف معنى التوحيد، لهذا قد ينكركف شيئا كىم كاقعوف 

 أف عيٌباد القبور عندىم تغيير لؤلسماء، فيسمونها بغير (50)فيو، كقد ذكر الشوكاني رحمو اهلل في رسالتو الٌدر النضيد
اسمها؛ فيسموف الشرؾ توسبل، كيسموف طلب الشفاعة من األكلياء توسبل، كيسموف إنزاؿ الحاجات باألكلياء 

كىذا ال : كاألنبياء التجاءن إلى الصالحين؛ ألنَهم عند اهلل جل كعبل لهم المقامات العالية كأشباه ذلك، قاؿ الشوكاني
ىذه -فلو سيميت الخمر ماءن . يغير من الحقائق شيئا إًذ العبرة بالحقائق ال باألسماء، العبرة بالمسميات ال باألسماء

فلو سميت الخمر ماء فإنها خمر، كلو سميت سرقة األمواؿ إنها ىدايا فإنها سرقة، فاألسماء ال - تتمة من عندم
تغْير في األحكاـ الشرعية، إذ األحكاـ مرتبطة بحقائق األمور، فإذا كجدت حقيقة األمر الذم حٌرمو الشرع أك أمر بو 

. الشرع فإنو ىو المقصود بالتحريم كىو المقصود باألمر كإف اختلفت األسماء إٍذ ال عبرة باختبلؼ األسماء
أنا الى )يعني الميدلي بالشبهة  (فإف قاؿ)ىنا تفريعا على ذلك قاؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى كرفع درجتو في الجنة 

كىذا صنيع كل من يعبد  ير اهلل يعبد األكلياء كاألنبياء كيتقرب إليهم أك يتقرب إلى  (أشرؾ باهلل شيئنا حاشا ككبل
إٍذ ال . نحن ال نشرؾ: المشاىد أك إلى الجن أك إلى ما شابو ذلك من أنواع المعبودات من دكف اهلل، كلهم يقولوف

. أحد يقر على نفسو بالشرؾ كالكفر
أنا ال أشرؾ باهلل شيئنا حاشا )يعني بعد ما ذكرنا من مسألة الشفاعة أك من أدلى بهذه الشبهة  (فإف قاؿ)قاؿ 

يعني أنا لستي من المشركين كعندم إباء أف أكوف من أىل الشرؾ أك أف أفعل الشرؾ، فحاشا ككبل أف أشرؾ  (ككبل
. (االلتجاء إلى الٌصالحين ليس بشرؾ)باهلل شيئا، ًلم؟ قاؿ ألف 

                                                 
. وىي رسالة الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد للعالمة حممد بن علي الشوكاين (50)
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فإذف رجع أمر ىذه الطائفة إلى أنهم يتبرؤكف من شيء يفعلونو، كإذا كاف ىذا المتبٌرأ منو من أصوؿ الدين من 
التوحيد، فإف فعلو يدؿ على أنهم لم يعلموا معنى الشرؾ كمعنى التوحيد، فبلبد لهم إذف من إقامة الحجة؛ ألنو ينفي 
عن نفسو أف يكوف من المشركين كيكره الشرؾ كيكره الكفر؛ لكنو كاقع فيو، فبلبد من البياف لهم كالتعليم كإقامة 

. الحجة عليو في أَف ما يفعلو داخل فيما نفاه عن نفسو
، كتقُر أف لإذا كنت تيًقُر أف اهلل حٌرـ الشرؾ أعظم من الزف) ىذا ابتداء جواب الشبهة (فقل لو)قاؿ رحمو اهلل 

: ملني على مراتب إلى آخر الكبلـ ىذا الجواب للشبهة (اهلل ال يغفره
ىذه المرتبة التي سمعتى كىي أف ييطلب منو تفسير الشرؾ، ما ىو ىذا الشرؾ الذم ال يغفره اهلل كأنت : األكلى

. تنفيو عن نفسك؟ ىاًت معنى الشرؾ
أف يفسر الشرؾ بعبادة األصناـ؛ فييسأؿ ما معنى عبادة األصناـ؟ : المرتبة الثانية

ىل الشرؾ مخصوص بعبادة األصناـ أـ ال؟ : الثالثة
فهذه ثبلث مراتب لجواب ىذا اإلشكاؿ فمن قاؿ إف التوسل بالصالحين ليس بشرؾ يعني التوسل الشركي 
الذم يفعلو عباد القبور كالخرافيوف كيعدكنو توسبل كىو دعاء  ير اهلل جل كعبل كطلب الشفاعة من األموات ىذا 

. مبني على ىذه الثبلث مراتب، فنأتيها كاحدة كاحدة
، كتقُر أف اهلل ال يغفره، فما ىذا لإذا كنت تقر أف اهلل حٌرـ الشرؾ أعظم من الزف)قاؿ الشيخ رحمو اهلل : فاألكلى

ما ىذا الشرؾ الذم حرمو اهلل : ىذا تنزيل لطائفة إذا قلت لو ( فإنو ال يدرم؟األمر الذم حرمو اهلل كذكر أنو ال يغفره
كعظمو بين أنو ال يغفره كأف أعظم من الزنى كمن شرب الخمر كمن إتياف المحاـر إلى  ير ذلك فطائفة منهم يقولوف 

. ال ندرم، ما ىذا الشرؾ ال نعلم ما ىذا الشرؾ
كيف تيبْرئ نفسك من الشرؾ كأنت ال تعرفو؟ إذا كنت ال تعرؼ حقيقة الشرؾ : فإذف ىذه الطائفة يقاؿ لها

 ينفوف عن نفسهم الكفر أنا ال أشرؾ باهلل شيئا كمعلـو أف المشركين الذين بعث فيهم رسوؿ اهلل : فكيف تقوؿ
كينفوف عن أنفسهم الشرؾ باهلل جل كعبل؛ ألف ىذا الشريك الذم دعوه مع اهلل جل كعبل ىو هلل جل كعبل فنفوا أف 

فإذا كاف الشريك . إال شريكا ىو لك تملكو كما ملك: يكونوا مشركين على الحقيقة، مثل ما قاؿ قائلهم كىو يػيلىْبي
هلل فإف سؤالو ال يعد سؤاال ألحد  ير اهلل جل كعبل، مثل اعتقاد النصارل كاعتقاد المبلئكة أنها بنات اهلل ككذلك 

. االعتقاد في األصناـ كاألكثاف
كىم إذف ال أحد ييًقُر على ننفسو أنو مشرؾ مطلقا، إٍذ يلـز من ذلك أف الشرؾ المطلق يعني أنو يقٌر بأف ثمة 

مصٌرؼ لؤلمور  ير الرب جل كعبل، كالمشركوف ميًقُركف بأف المصرؼ لؤلمور ىو اهلل جل كعبل كحده، إذ يلـز الزما 
عقليا كاضحا كأيضا شرعيا أٌف من اعتقد مع اهلل إلو آخر يلزمو أف يعتقد أنو رّب كأنو يعطي كيمنع كأنو ىو الذم 

. يسْخر األمر يدبر األمر كىو الذم يسخر السحاب كينزؿ المطر
. كلهذا تجد أف في القرآف كثيرا ما يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد اإللهية

إف ىذه اآللهة هلل جل كعبل فهو يملكها كىي تحت تصرفو، كىم ينقلوف ما : فهم خركجنا من ىذا اإللزاـ قالوا
إف العالىم لو أقطاب أربعة فَوض اهلل إليهم : يحتاجو خلقو إلى اهلل جل كعبل، مثل ما فعل  بلة المتصوفة حيث قالوا
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رفع حاجات أىل األرض، فالقطب الفبلني في مصر، كالقطب الثاني في الهند، كالقطب الثالث في الشماؿ، 
. كالقطب الرابع في الجنوب؛ يعني أف ىؤالء فٌوض اهلل إليهم أمر رفع الحاجات

أف من كقع في الشرؾ فإنو قد يقوؿ أنا لم أقع في الشرؾ كحاشام أف أشرؾ، فإذا طيًلب منو : فنخلص من ذلك
كيف تبرئ نفسك من شيء كأنت ال : تفسير الشرؾ لم يعرؼ تفسيره، كىذه مرتبة العواـ، فهؤالء جوابهم أف يقاؿ

تعرفو؟ كيف تبرئ نفسك من الشرؾ، كأنت ال تعرفو؟ كيف يحـر اهلل عليك ىذا كيذكر أنو ال يغفره كال تسأؿ عنو كال 
تعرفو؟ ال شك أٌف ىذا يدؿ على عدـ ر بة في الخير؛ بل يدٌؿ عدـ معرفة كعلم بما خلق اهلل جل كعبل العباد لو، 
فإنو إذا علم أف الشرؾ محـر كأنو ال يغفره اهلل كأف أىلو مخلدكف في النار إف لم يتوبوا، فكيف يقوؿ أنا ال أعرؼ 

بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى الحىَق فػىهيٍم ىذا الشرؾ؟ فهذا إعراض عن الدين كما قاؿ اهلل جل كعبل ﴿
  ،[24:األنبياء]﴾ميٍعًرضيوفى 

كىذا في الحقيقة جواب يصلح للعواـ؛  (أتظن أف اهلل يحرمو كال يبينو لنا؟)فإذف ال تسألو عنو؟ كيف تػىتػىعىَرفو؟ 
فتسألو عن الشرؾ . أنا ال أشرؾ: ألف العامي ال يصلح لو ما يصلح لمن يجادؿ ببعض الشبو العلمية، فهذا يقوؿ

فيقاؿ لو كيف تنفي عن نفسك شيئا كأنت ال تعرفو؟ . أنا ال أعرفو: فيقوؿ
فهذا يكفي في جواب ىذا العامي أف يجعلك معلما لو، ككما ذكرنا لك في السابق إذا استطعت في مجادلة 

عواـ المشركين في أٍف تجعلهم في مرتبة أدنى منك فتكوف معلما بحسن عبارة في أف تجَره إلى أف يعترؼ على نفسو 
بالجهل، ثم تنتقل من مناظر إلى معلم، فهذا من أعظم الوسائل لئلقناع كإلحداث الخير كإقامة الحجة كبياف 

المىحىَجة، فبل ينزؿ العالم العامي منزلة العالم، ال ينزؿ من ىو خاؿ من الحجة أصبل جاىل من ىو عنده شبو، فإذا 
عاملتى ىذا معاملة ىذا فإنك تخسر؛ بل ينبغي أف تسلك ما ذكره الشيخ رحمو اهلل ىنا في أف تطلب منو تفسير 

كيف تكوف على ىذه الحاؿ تنفي : الشيء فإذا كاف عنده علم ناقشو برد تفسيره، كإذا لم يكن عنده علم فتقوؿ لو
. عن نفسك شيئا كأنت كاقع فيو كأنت جاىل بمعناه

فبل شك  (أتظن أَف اهلل يحٌرمو كال يبٌينو لنا؟)فإذف تنتقل معو إلى التعليم لهذا تقوؿ لو كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
ال، إٌف اهلل إذا حٌرـ علينا ىذا فهو سيبينو لنا كستبدأ معو في بياف التوحيد كمعنى ال إلو إال اهلل كالشرؾ : أنو سيقوؿ

. كالكفر بالطا وت كالعبادة إلى  ير ذلك
نحن لسنا مشركين كحاشانا من :  في أناس من أىل ىذه الشبهة كىم الذم قولوفالمرتبة الثانيةثم قاؿ كىي 

الشرؾ عبادة )ذلك كااللتجاء إلى الصالحين ليس بشرؾ، أىل المرتبة الثانية من ىذه الطائفة ىم الذين يقولوف 
تلحظ أف ىذه الكلمة مرت معنا في شبهة قبل ذلك؛ لكنها مرتبة لطائفة ممن  (األصناـ كنحن ال نعبد األصناـ

يقولوف االلتجاء إلى الصالحين ليس بشرؾ، كالشيخ رحمو اهلل كٌرر ألف المقاـ يحتاج إلى ىذا؛ ألف ىؤالء يدخلوف 
تحت مىظىَلة من يقوؿ االلتجاء إلى الصالحين ليس بشرؾ، كأكلئك يدخلوف تحت مظلة الشفاعة يعني طلب الشفاعة 

. من األموات، كآخركف يدخلوف تحت مظلة أخرل
. إذف أصوؿ الشبهات مختلفة كقد يختلف أىلها في اإليراد في طوائف منهم كما يمر معنا ىنا

الشرؾ عبادة األصناـ : فإف قاؿ)إذف فهؤالء طائفة ثانية مرتبة ثانية من أىل ىذه الشبهة قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
قد يكوف ليْقنى ىذه الحجة فيكوف عاميا كقد يكوف عنده شبهة في ىذه المسألة؛ ألف الشرؾ  (كنحن ال نعبد األصناـ
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تسألو ما معنى عبادة  (ما معنى عبادة األصناـ؟ك: [لو]فقل )إنما ىو عبادة األصناـ، كلذلك احتاج إلى التفصيل 
: األصناـ

. ال أعرؼ معنى عبادة األصناـ: إما أف يقوؿ
. عبادة األصناـ ىي كذا ككذا: كإما أف يقوؿ

كيف تفسر شيئا بشيء كتحتج عليو كأنت ال تعلمو؟ فإذا " ال أعلم معنى عبادة األصناـ، فنقوؿ لو: فإف قاؿ
. سكت فإنك تدلي عليو معنى عبادة األصناـ

معنى عبادة األصناـ أنهم يتوجهوف إلى ىذا الحجر بسؤالو فهو يعتقدكف في األحجار ألنها أحجار، : فإف قاؿ
كتدبٌر أمر من  أتظن أنهم يعتقدكف أف تلك األخشاب كاألحجار تخلق كترزؽ)فتقوؿ لو مثل ما قاؿ الشيخ ىنا 

فتسألو ىؤالء الذين عبدكا األصناـ كيف عبدكىا؟ ككيف سيُموا عبدة لؤلصناـ؟  (دعاىا؟
ىذا يكذبو القرآف كتسرد لو اآليات : فإما أف يقوؿ ألنهم اعتقدكا فيها الخلق كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة فتقوؿ لو

اًء كىاأٍلىٍرضً ﴿كما في قولو تعالى )مثل ما قاؿ الشيخ  قيٍل مىٍن ﴿ اآلية في يونس ( ﴾اآليةقيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى
اًء كىاأٍلىٍرًض أىَمٍن يىٍمًلكي الَسٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىمىٍن ييٍخًرجي اٍلحىَي ًمٍن اٍلمىْيًت كىييٍخًرجي اٍلمىْيتى ًمٍن اٍلحىْي كىمىٍن  يػىٍرزيقيكيٍم ًمٍن الَسمى

بْػري اأٍلىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الَلوي فػىقيٍل أىفىبلى تػىتَػقيوفى  ؛ يعني إذا كنتم مقْرين بتوحيد الربوبية أفبل تتقوف اهلل في [31:يونس]﴾ييدى
اعتقدكا فيها أنها تخلق كترزؽ كتنفع كتضر كترسل المطر إذا  ير : فهذا نوع، إذا قاؿإشراككم معو آلهة أخرل، 

. ذلك فقل ىذا بكذبو القرآف كتسرد لو األدلة
يىةن على قبرو أك  يره يدعوف ذلك : كإف قاؿ) ىذا احتماؿ ثاني (كإف قاؿ) ىو من قصد خشبةن أك حجرنا أك بًنػٍ

فإنو قد يقوؿ ىذا نتيجة لعلم لو بحاؿ المشركين؛ ألنو يقصد الخشبة يقصد الحجر يقصد البنية على  (كيذبحوف لو
فىًإذىا رىًكبيوا ًفي ﴿القبر على أنواع من أشرؾ بهم في الجاىلية يدعوف ذلك، مثل ما أخبر اهلل جل كعبل في كتابو بقولو 

 فإذف صار الشرؾ دعاء ،[65:العنكبوت]﴾اٍلفيٍلًك دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر ًإذىا ىيٍم ييٍشرًكيوفى 
يعني الشرؾ في الدعاء، فإذا فسره  (فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر ًإذىا ىيٍم ييٍشرًكيوفى )ثم قاؿ  (دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى )ألنو قاؿ 

بهذا التفسير بأنو قصد الخشبة أك الحجر أك البنية على قبر؛ يعني قصد ىذه األشياء لم يقصد من في القبر قصد 
يدعوف ذلك كيذبحوف لو كيقولوف إنو يقربنا إلى اهلل زلفا كيدفع عنا ببركتو )الخشب قصد الحجر قصد نفس البناء 

ىذا ىو الشرؾ، كىم ما قصدكا خشبة يدعونها العتقاد في الخشبة؛ بل العتقاد في  (كيعطينا ببركتو فقل صدقتى 
الركح التي تحيُل في الخشب حين السؤاؿ، فالمشركوف يعتقدكف أنٌو إذا سيئلت الخشبة التي ىي ممثلة على صورة 

أك على صورة ملك، أك على صورة نبي، أك على صورة كلي، أك على - في اعتقادىم- كوكب من الكواكب المؤثرة 
صورة صالح، أك على صورة من يعتقدكف فيو، فإف ىذا الصنم أك الوثن إذا سئل تكلم، كىذا الكبلـ منو إنما ىو من 

شيطاف، فهم يعتقدكف أنهم إذا خاطبوه كدعوه فإف رىٍكحانية ىذا الكوكب تتكلم، أك ركحانية الملك، تتكلم أك 
ركحانية الولي أك النبي تتكلم، حتى ربما إنو ينطق الجني على لساف الميت كىم يعرفوف أف ىذا ىو كبلمو، فيقوؿ 

سمعنا من القبر كذا ككذا ككذا بصوت الولي فبلف الذم نعرفو، كيكونوف قد صدقوا فيما سمعوا ألنهم سمعوا صوت 
الولي نفًسو؛ كلكنو لم يسمعوا الولي نفسىو، كإنما سمعوا صوتو الذم قٌلده الشيطاف كالجني، كمعلـو أف شياطين 

الجن عندىا قدرة على التشٌكل بالصور، كعندىا قدرة على التشكل في األصوات، كعندىا قدرة أيضا على أف تنزؿ 
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األشياء على  ير حقيقتها، كىذا مما أقدرىم اهلل جل كعبل عليو ليحصل االبتبلء كتحصل الفتنة، فإبليس عليو لعنة 
اهلل حصل منو ما حصل من التشكل في صورة رجل كصورة شيخ نجدم عند المشركين إلى آخره كفي يـو بدر 
. كذلك، كالجن يتشكلوف ربما أتاؾ جني في صورة آدمي كأنت ال تعلم، ربما تكلم من تكلم بصوت كىو شيطاف

فإذف ما يذكركنو من أنهم حين يسألوف األخشاب أك األحجار أك الغرؼ التي على القبور أك المشاىد أك يأتوف 
إلى القبر كأف ىناؾ من تكلم كقاؿ سىأيلْبي حاجتكم أك أمرىم بأشياء فهم صادقوف لكن ىذا من الجن كدخلوىم في 

انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ىذا األمر إنما من جراء الشرؾ باهلل جل كعبل، كما قاؿ سبحانو في آخر سورة سبإ ﴿ بىٍل كى
ًئكىًة ﴿ يعني في الحقيقة مع أنهم إنما دعوا المبلئكة [41:سبإ]﴾ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى  كىيػىٍوـى يىٍحشيريىيٍم جىًميعنا ثيَم يػىقيوؿي لًٍلمىبلى

انيوا يػىٍعبيديكفى  ًء ًإيَاكيٍم كى سيٍبحىانىكى أىٍنتى كىلًيُػنىا ًمٍن  ألنهم كانوا يطلبوف من المبلئكة، كقالت المبلئكة ﴿[40:سبإ]﴾أىىىؤيالى
انيوا يػىٍعبيديكفى اٍلًجنَ  يعني في الحقيقة أنهم كانوا يعبدكف الجن؛ ألف الذم تكلم كخاطبهم ىو الجني كىم  ﴾ديكنًًهٍم بىٍل كى

انيوا ﴿ تقربوا لمن خاطبهم كىو الجني، كفي الحقيقة العبادة توجهت للجن ال إلى المبلئكة كما قاؿ جل كعبل  بىٍل كى
كىجىعىليوا هلًل شيرىكىاءى الًجَن كىخىلىقىهيٍم ككما قاؿ سبحانو في سورة األنعاـ ﴿، [41:سبإ]﴾يػىٍعبيديكفى اٍلًجَن أىٍكثػىريىيٍم ًبًهٍم ميٍؤًمنيوفى 
فالجن اتخذكا لو شركاء، كإف لم يعتقدكا  (جىعىليوا هلًل شيرىكىاءى الًجنَ )، [100:األنعاـ]﴾كىخىرىقيوا لىوي بىًنينى كىبػىنىاتو بًغىٍيًر ًعٍلمو 

. ذلك ىم أنهم عبدكا الصنم يعني عبدكا الجن لكن في الحقيقة ىم عبدكا ذلك كاتخذكىم شركاء
صدقت في أنهم قصدكىا يدعونها كيذبحوف لها كيقولوف إنها تقربنا إلى اهلل زلفا كييدفع عنا : فإذف فتقوؿ لو

. ببركتها كيعطينا اهلل ببركتها
: مثل ما قاؿ بعضهم لبعض الموحدين من نحو أكثر من مائة سنة، قابل رجل من المشركين فقاؿ لو الموحد

معرفة ابن عباس تكفيهم، : كثير من أىل الطائف ال يعرفوف اهلل إنما يعرفوف قبر ابن عباس، فأجابو المشرؾ بقولو
لم؟ لهذا األمر؛ ألنهم إذا توجهوا إلى ابن عباس معناه توجهوا إلى اهلل جل كعبل مثل ما قاؿ .معرفة ابن عباس تكفيهم

. ىذا القائل
إلى البنايات التي إذا أتوا  ( التي على القبور ك يرىاألبنية كىذا ىو فعلكم عند األحجار كا،صدقتلو فقل )

على القبور، أكثر القبور اآلف التي بنيت عليها بنايات ال يوصل إلى القبر كال ييخلص إليو، كإنما ىم يدعوف كيعتقدكف 
كيتمسحوف كيطلبوف بركة ىذه النية كفي قلبهم من في ىذا القبر كقد ال يكوف في القبر أحد أصبل أك يكوف فيو 

. مشرؾ أك يكوف فيو حيواف كنحو ذلك، يكوف قد دفن في ىذا كاعتقد فيو
فإذف الذم سألو ىؤالء األكلوف عند األصناـ كاألكثاف كالخشب كالحجر كالبنايات التي على القبور ىو الذم 

صدقت كىذا ىو فعلكم عند األحجار كاألبنية التي : فقل لو)فعلو أىل ىذه األزماف عند البنايات التي على القبور، 
 كىذه حجة (فهذا إف أقر أف فعلهم فهذا أقر أف فعلهم ىذا ىو عبادة األصناـ فهو المطلوب .[ك يرىا]على القبور 
. كاضحة بينة

نحن ال : لسنا معتقدين فيهم االستقبلؿ؛ بل نعتقد فيهم األسباب مثل ما يقوؿ طائفة يقولوف: إف كابر كقاؿ
نعتقد أنهم يعطوننا استقبلال كال يغفركف لنا كال يشفوف مرضانا كال يدفعوف عنا الضر بأنفسهم كإنما ىم أسباب، فكما 
أف اهلل جل كعبل جعل أسبابا تقينا الحر كأسبابا تقينا البرد كأسبابا تقينا كذا كأسبابا تجلب لنا كذا ككذا فإف اهلل جل 

. كعبل جعل ىؤالء أسبابا
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فيجاب بما أجبتو لك مفصبل من قبل كمطوال، فيجاب بأف ىذا السبب ىو عينو الذم تعلق بو المشركوف، 
كىذا ىو معنى السببية بنفسها، كىذا ىو معنى طلب الوساطة كطلب . ما نعبدىم ليقربونا إلى اهلل زلفى: فإنهم قالوا

. الجاه
كاضح التعلق بين ىذا القوؿ كبين قولو  (قولك) من أىل ىذه الشبهة، الفئة الثالثةكىذه  (كيقاؿ لو أيضنا) 

؛ ألف االلتجاء معناه عندىم الدعاء؛ دعاء الصالحين، طلب بركة الصالحين (االلتجاء إلى الصالحين ليس بشرؾ)
. بسؤالهم، كطلب الشفاعة عندىم، االلتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره ىنا

يدعوف ذلك كيذبحوف لو كيقولوف إنو يقربنا إلى اهلل زلفا كيدفع اهلل عنا ببركتو )فإذف قولو االلتجاء مساك لقولو 
. ىذا ىو االلتجاء إلى الصالحين، كىذا ىو عين ما ييفعل عند األصناـ كاألكثاف كاآللهة المختلفة (كيعطينا ببركتو

 (ىل مرادؾ أف الشرؾ مخصوص بهذا)، ىذا تتمة لهذا الجواب (كيقاؿ لو أيضا قولك الشرؾ عبادة األصناـ)
ىل مرادؾ أف الشرؾ )ىذا تتمة لهذا الجواب لكنو في طائفة ثالثة؛ فيمن يقوؿ الشرؾ مخصوص بعبادة األصناـ 

نعم الشرؾ مخصوص بعبادة : فإذا قاؿ (مخصوص بهذا، كأف االعتماد على الٌصالحين كدعاءىىم ال يدخل في ذلك؟
كىذا قد قدمناه  ( اهلل في كتابو من كيٍفر من تعلق على المبلئكة أك عيسى أك الٌصالحينقفهذا يرٌده ما ذكر)األصناـ، 

بوضوح في أف أنواع الشرؾ عند أىل الجاىلية متنوعة ليست نوعا كاحدا، فمنها األصناـ كفيها أدلة في القرآف كثيرة، 
كمنها األكثاف المصورة األنبياء األكلياء كما شابو ذلك، كمنها االعتقاد في األحجار كاألشجار المصورة على صور 

. الكواكب كأشباه ذلك
فهذا يرٌده ما ذكر اهلل في كتابو من كفر من تعلق على المبلئكة أك عيسى أك الٌصالحين، فبل بد أف يًقَر لك )قاؿ 

ا من الٌصالحين فهو الشرؾ المذكور في القرآف كىذا ىو المطلوب يعني تقوؿ لهذا  (.أف من أشرؾ في عبادة اهلل أحدن
فقل بل أيشرؾ بو . ال: الذم قاؿ الشرؾ مخصوص بعبادة األصناـ ىل عيسى عليو السبلـ أيشرؾ بو أـ ال؟ فإف قاؿ

ٍيًن ًمٍن ديكًف كما قاؿ جل كعبل في القرآف ﴿ ًإٍذ قىاؿى الَلوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى أىأىنتى قػيٍلتى لًلَناًس اَتًخذيكًني كىأيْمي ًإلىهى كى
  كىمىاكىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍريىمى  اَتخىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف الَلوً ﴿ككذلك كقولو جل كعبل ، [116:المائدة]﴾الَلوً 
.  كاآليات في ىذا الباب كثيرة[31:التوبة]﴾إلهان  لًيػىٍعبيديكا ًإالَ  أيًمريكا

فإذف قل ىل عيسى عبد عليو السبلـ كاتخذ إلها أـ ال؟  
 بٌين لو اآليات. ال: فإف قاؿ .
 فهو المقصود أيضا. نعم: كإف قاؿ .

كعلى كل من االحتمالين مع الجواب فإنو يرٌد ىذا تخصيصو الشرؾ بعبادة األصناـ، كىذه الكلمة الشرؾ عبادة 
األصناـ تراىا في كثير من تفاسير المتأخرين، فقٌل أف ترل تفسيرا من تفاسير المتأخرين إال كإذا ذيكر الشرؾ باهلل في 
القرآف كعبادة  ير اهلل فسركىا بأنها عبادة األصناـ، كالمفسركف األكلوف كاإلماـ ابن جرير رحمو اهلل تعالى ككغيره من 
األئمة يفْسركف الشرؾ حيث كرد بعبادة  ير اهلل بأنواع ما كرد، فيكثر أف يقوؿ ابن جرير رحمو اهلل تعالى نهى اهلل عن 
الشرؾ بو كدعوة  يره من األصناـ كاألكثاف كاألنداد، ابن جرير يكثر من ىذه الثبلثة األصناـ كاألكثاف كاألنداد ألنها 

. أنواع ما جاء في القرآف
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ا من الٌصالحين فهو الشرؾ)قاؿ  الشرؾ : فهو إذف يكوف قولو (فبل بد أف ييًقَر لك أف من أشرؾ في عبادة اهلل أحدن
ا من )يكوف  لطا فتقوؿ لو إذف . مخصوص بعبادة األصناـ فبل بد أف يقر لك أف من أشرؾ في عبادة اهلل أحدن
 (.المذكور في القرآف كىذا ىو المطلوب الٌصالحين فهو الشرؾ

ىو : كما الشرؾ باهلل، فسره لي؟ فإف قاؿ: أنا ال أشرؾ باهلل فقل لو: كًسٌر المسألة أنو إذا قاؿ)قاؿ رحمو اهلل 
 ما معنى عبادة اهلل:  فقل كحده،أنا ال أعبد إال اهلل: فإف قاؿ: عبادة األصناـ فقل كما معنى عبادة األصناـ فسرىا لي

 فسرىا لي؟ فإف فٌسرىا بما بٌينو القرآف فهو المطلوب، كإف لم يعرفو فكيف يَدعي شيئنا كىو ال يعرفو؟ كإف كحده
يبين لك الشيخ رحمو اهلل أف ًسٌر إقامة الحجة ككشف الشبهة  (فسر ذلك بغير معناه، بٌينت لو اآليات الواضحات
. في ىذه المسألة مبني على ىذه المراتب التي ذكر

كما الشرؾ :  فقل لو.أنا ال أشرؾ باهلل: إذا قاؿ)يعني سر مسألة جواب ىذه الشبهة أف تقوؿ  (سر المسألة)
إف قاؿ أنا ال )، (؟ما عبادة األصناـ: فقل. ىو عبادة األصناـ: إف قاؿ)لكن أف تسأؿ ما ىذا الذم نفيتو؟  (؟باهلل

أنا جاىل، : فدائما تجعلو جاىبل بمعنى تجره إلى ميداف الجهل حتى يقوؿ (؟أعبد إال اهلل فقل ما عبادة اهلل كحده
. فتنتقل معو من الحجاج إلى التعليم. أنا جاىل: فإف قاؿ

كإف فسرىا ىذا نوع ثاني من الناس إف فسرىا بما في القرآف لكنو جهل أك اشتبو عليو دخوؿ المعاصرين كعبادة 
.  ير اهلل في ىذه األزمنة بما جاء في القرآف، ففسرىا بما في القرآف، فتقوؿ ىذا ىو المطلوب فتبْين لو كجو الشبو

بغير معناه، كىذه خاصة بأىل العلم كمن ييدلوف بالشبو من المنتسبين إلى - ىذه الحاؿ الثالثة-إف فسر ذلك 
. العلم كعلمهم  ير نافع، إف فسر ذلك بغير معناه بينت لو اآليات الواضحة في معنى الشرؾ باهلل

إف فسر الشرؾ بغير معناه الصحيح تذكر لو اآليات الواضحة في معنى الشرؾ، كأٌف الشرؾ يكوف بأنواع كما جاء 
. في القرآف ككما بينو الشيخ رحمو اهلل في كتاب التوحيد
أنو الذم يفعلونو في ىذا الزماف بعينو كأف عبادة اهلل كحده )بٌين لو معنى عبادة األكثاف، فإذا بينت لو ذلك يتضح 

ا ًإَف ىىذىا ﴿ال شريك لو ىي التي ينكركنها علينا كيصيحوف فيو كما صاح إخوانهم حيث قالوا  أىجىعىلى اآلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
 ([5:ص]﴾لىشىٍيءه عيجىابه 

إنهم ال )يعني نوع من موردم الشبو  (فإف قاؿ)ىذا دخوؿ في شبهة جديدة،  (فإف قاؿ)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 
ال كفرىم كاف بشيء آخر ليس بالشرؾ باهلل كال بالتوجو : ىذا نوع من الناس يقوؿ (يكفركف بدعاء المبلئكة كاألنبياء

بالصالحين كال التوجو لؤلنبياء، ىذه األمور جائزة؛ لكن كفرىم كاف بشيء آخر ما ىذا الشيء؟  
كىذه كثير ما يوردىا  (المبلئكة بنات اهلل، فإنٌا لم نقل عبد القادر ابن اهلل كال  يره: كإنما يكفركف لما قالوا)قاؿ 

الصوفية في أف األكلين كفركا باعتقادىم أف المبلئكة بنات اهلل جل كعبل، كىذا االعتقاد مبين في القرآف في سور 
. كثيرة كسورة النحل كسورة الصافات كسورة الزخرؼ ك ير ذلك من السور

يعني الجيبلني كىو معظم كمؤلَو في العراؽ كفي الباكستاف كالهند كفي  يرىا أيضا إف  (لم نقل عبد القادر)قاؿ 
 أنو ابن هلل كال في عيسى أنو ابن هلل كال في كذا أنو ابن قاؿ أنا لم أعتقد في عبد القادر أنو ابن هلل كال في النبي 

هلل كال في البدكم أنو ابن هلل كال في علي رضي اهلل عنو أنو ابن هلل إلى آخر ذلك، كىؤالء إنما كفركا في أف المبلئكة 
  :بنات اهلل؛ يعني اعتقاد البنوة، مثل ما قاؿ البوصيرم في قصيدتو الميمية المعركفة قاؿ
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فيو كاحتكم  [مدحا]دىٍع ما ادعتو النصارل في نبيهم       كاحكم بما شئت 
. أك كما قاؿ
كقاؿ أيضا  

..........       ........................... لو ناسبت قٍدرىه
  يعني النبي 

لو ناسبت قدره آياتو عظما          أحيى اسمو حين ييدعى دارس الرمم 
 من كصفو بما شئت إال في شيء كاحد، كىو أال تقوؿ كما قالت النصارل في فيقوؿ قل ما شئت في النبي 

عيسى إنو ابن هلل جل كعبل، كيفهموف ىذا على الحديث الذم ركاه البخارم ك يره في قولو عليو الصبلة كالسبلـ 
 قالوا فمعنى الحديث أنو ال تبلغوا «ال تطركني كما أطرت النصارل ابن مريم، كإنما أنا عبد فقولوا عبد اهلل كرسولو»

بي مبلغ النصارل في قولهم إف عيسى ابن اهلل كما ىو  ير ذلك فجائز لكم، ىكذا يفهمونو، كىذه حجة طائفة كبيرة 
إٌف المحـر كالشرؾ ىو ادعاء البنوة، أما  ير ذلك فليس من الشرؾ : من  بلة الصوفية كأصحاب الطرؽ في قولهم

: باهلل كما قاؿ
دع ما اعدتو النصارل في نبيهم        كاحكم بما شئت مدحا فيو كاحتكم 

. أك كما قاؿ
بٌين أف نسبة الولد إلى اهلل كفر  (إف نسبة الولد إلى اهلل كفر مستقل)ىذا جواب ىذه الشبهة  (فالجواب)قاؿ 

كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيونا ()لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىدٍ ()الَلوي الَصمىدي ()قيٍل ىيوى الَلوي أىحىده ﴿لكنها ليست كل الكفر، فقاؿ جل كعبل 

أحد يعني ال نظير لو في ذاتو كال نظير لو في أسمائو  (قيٍل ىيوى الَلوي أىحىده  )(كاألحد الذم ال نظير لو)، [الصمد]﴾()أىحىده 

كال نظير لو في صفاتو جل كعبل، كاحد في ألوىيتو ال شريك لو كاحد في ربوبيتو ال شريك لو كاحد في أسمائو 
كدلت اآلية على نوعين  (المقصود في الحوائج) (51).....كصفاتو ال سمي لو، فكما أنو ال شريك لو في الربوبية

دلت اآلية على نوعين النوع األكؿ ىو من لم يجعل اهلل كاحدا كجعلو  (فمن جحد ىذا كفر كلو لم يجحد السورة)
قيٍل )اثنين كاعتقاد طائفة من النصارل، أك اعتقده ثبلثة كاعتقاد طائفة أخرل من النصارل ك يرىم، فقولو جل كعبل 

رد على  (الَلوي الَصمىدي ()قيٍل ىيوى الَلوي أىحىده )ىذا فيو رد على من اعتقد البنوة، كقولو  (لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىدٍ ... ىيوى الَلوي أىحىده 

. أنو ييصمد في الحوائج إلى  يره
: فإذف سورة اإلخبلص دلت على كفر نوعين من الناس

 كىم من لم يجعل اهلل مختصا باألحدية .
  كمن لم يجعل اهلل مختصا بالصمدية، كالصمد ىو الذم يصمد إليو في الحوائج؛ يعني يقصد كحده

. كزف ما سواه

                                                 
. انتهى الوجو األول من الشريط العاشر (51)
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ىذا برىاف على أف الشرؾ في القرآف ليس ىو كأف  (فمن جحد ىذا فقد كفر كلو لم يجحد السورة)قاؿ 
ليسوا معتقدين في البنوة كحدىا بل معتقدين في البنوة كمعتقدين أيضا في - مشركي العرب ك يرىم-المشركين 

، قاؿ [91:المؤمنوف]﴾مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو الشريك مع اهلل جل كعبل في العبادة، كقاؿ تعالى ﴿
كىذا استدالؿ كاضح قوم؛ إذ قاؿ جل كعبل  (ففرؽ بين النوعين كجعل كبلِ منهما كفرا مستقبل)الشيخ رحمو اهلل 

يعني قبل أف يخلق الخلق كال بهد أف يخلق بعد أف خلق الخلق كلو اتخذ الرحمن كلدا لعبدنا  (مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو )
قيٍل ًإٍف كىافى لًلَرٍحمىًن كىلىده فىأىنىا أىَكؿي ذلك الولد طاعة هلل جل كعبل كامتثاال ألمره كما سبحانو في سورة الزخرؼ ﴿

أنا أكؿ من يعبد ىذا الولد لو اتخذه الرحمن : ، على الصحيح في تفسيرىا أنها على ظاىرىا[81:الزخرؼ]﴾العىاًبًدينى 
امتثاال ألمر اهلل كطاعة لو جل كعبل، كالواقع أف ىذا ال يكوف كال يمكن إذ اهلل جل كعبل ما اتخذ مما يخلق بنات 

كلم يتخذ سبحانو كلدا؛ ألنو لم يلد كلم يولد، كلو أراد اهلل أف يتخذ كلدا الصطفى مما يخلق ما يشاء، بتنزىو 
. سبحانو كتعالى عن الوالدة بدأ كأصبل كفرعا

كىذا نفي لنوع  (كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو )ىذا نفي للوالدة كالتخاذ الولد، قاؿ  (مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو )فإذف فقولو 
-. تغاير الذات كتغاير الصفات-آخر، ككما ىو مقرر في العربية كاألصوؿ أف كاك العطف ىذه تفيد التغاير 

 فتغاير الذات كما تقوؿ دخل محمد كخالد، فذات محمد  ير ذات خالد .
 ﴿ فهنا القرآف ىو [1:النمل]﴾تًٍلكى آيىاتي القيٍرآًف كىًكتىابو ميًبينو كتغاير الصفات كما في قولو جل كعبل ،

. الكتاب؛ كلكن الواك ىنا دلت على تغاير الصفة فهو كتاب كىو قرآف
 (فٌرؽ بين النوعين) كما قاؿ الشيخ [91:المؤمنوف]﴾مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو فقولو جل كعبل ىنا ﴿

كدلت الواك على تغاير ذات اإللو عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين كعلى تغاير صفة اإللو عن صفة الولد 
كىذا ىو الواقع في اعتقدىم، فإنهم إذا توجهوا للولد فإنهم إنما يتوجهوف إلى اهلل كما يقوؿ النصارل أب كابن كركح 
القدس إلو كاحد يجعلوف اإللو الواحد لو ثبلثة أقانيم، أك كما يقوؿ طائفة أخرل من النصارل إنو أب كابن فيجعلونو 

مىا اَتخىذى اهللي )أقنومين فقط، فهذا توجو لشيء كاحد باختبلؼ األقانيم، كىذا داخل في الوالدة حيث قاؿ جل كعبل 
فاآللهة في الواقع ىذه مغايرة في الذات للولد كمغايرة في الصفات، ال ( كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو )الشيء الثاني  (ًمن َكلىدو 

يصدؽ عليو اختبلؼ الجمع كالمفرد كالعاـ كالخاص، " مغايرة في الذات"يقاؿ إف الولد متخذ إلو؛ ألف قوؿ العلماء 
. فإذا عيطف عاـ على خاص فيعتبر عندىم تغاير في الذات

اًفرًينى ﴿مثل ما قاؿ جل كعبل  ًتًو كىريسيًلًو كىًجٍبرًيلى كىًميكىاؿى فىًإَف الَلوى عىديّك لًٍلكى ًئكى ، [98:البقرة]﴾مىٍن كىافى عىديِكا لًَلًو كىمىبلى
فعطف جبريل كميكاؿ على المبلئكة كىذا تغاير في الذات، كاضح؟ تغاير في ذكات؛ ألف الثاني بعض األكؿ فالعاـ 

. إذا جاء بعده خاص يعتبر تغاير في الذكات
ألني أشوؼ كثير منكم كأنا أتكلم يفكر - ىذا تغاير في الصفات (52)﴾ًإالَ اَلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الَصاًلحىاتً ﴿

-. يعني ما فهم ىذا.... في
ففٌرؽ بين النوعين كجعل كبل منهما كفرا )المقصود أف استدالؿ الشيخ في محلو حجة كاضحة حيث قاؿ 

﴾ كىخىرىقيوا لىوي ﴿)بعني مع خلقو لهم جعلوا لو شركاء الجن  (﴾كىجىعىليوا هلًل شيرىكىاءى الًجَن كىخىلىقىهيٍم ﴿مستقبل كقاؿ تعالى 
                                                 

. 3:، العصر6:، التني25:، االنشقاق24:، ص227: الشعراء(52)
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فجعل الشرؾ  ( ففَرؽ بين كفرين[100:األنعاـ] ﴾بىًنينى كىبػىنىاتو بًغىٍيًر ًعٍلمو ﴿- ﴾كىخىرىقيوا لىوي كفي القراءة األخرل ﴿-
ففرؽ بين كفرين كالدليل على ىذا أيضا أف )بالجن ىذا نوع، كجعل خرؽ البنين كالبنات لو سبحانو نوع آخر، قاؿ 

. إلى آخره (الذين كفركا بدعاء البلتٌ 
. ما كفرت العرب كال النصارل كال اليهود إلى آخره إال باعتقاد البنوة: المقصود من ىذه األدلة أف قوؿ القائل

. فهذا الكبلـ باطل كىذه الشبهة مردكدة على أصحابها باألدلة التي ذكرت
لم - مع كونو رجبل صالحا-كالدليل على ىذا أيضا أف الذين كفركا بدعاء البلٌت )كتوسع الشيخ رحمو اهلل فقاؿ 

يجعلوه ابنا هلل كالذين كفركا بالجن لم يجعلوىم كذلك، ككذلك أيضا العلماء في جميع المذاىب األربعة يذكركف في 
األمة  (باب حكم المرتد أف المسلم إذا زعم أف هلل كلدا فهو مرتد كيفرقوف بين النوعين، كىذا في  اية الوضوح

مجمعة كالفقهاء كاألئمة مجمعوف على أف الردة ليست مخصوصة باعتقاد الولد هلل جل كعبل، فدٌؿ ىذا على بطبلف 
. (كىذا في  اية الوضوح)ىذه الشبهة، كىذا استدالؿ كاضح بين كالحمد هلل كىذا كما قاؿ الشيخ في آخره 
. نقف عند ىذا، كنسأؿ اهلل جل كعبل أف يوفقني كإياكم إلى ما يحب كيرضى

كأكرر في أف االنتفاع فيما نذكر يعظيم عندما تعرؼ كتاب التوحيد كشرحو، كخاصة ما ذكرناه من األدلة كأكجو 
االستدالؿ في شرحي على كتاب التوحيد؛ ألف فهم كشف الشبهات مبني على فهم كتاب التوحيد؛ ألنك إذا قلت 

. ما معنى العبادة؟ ما معنى عبادة األصناـ؟ الشفاعة؟ كل ىذه تفصيلها ىناؾ كليس تفصيلها في ىذا الكتاب: إيراد
 [األسئلة]

أنا نبهت في أكؿ األمر إلى أف ىذه الشبهة التي جاءت اليـو ىي تكرير لما سبق لكن باعتبار مختلف؛ ألف ... 
. الميورًد لهذه الشبهة عنده ما ليس عند المورد لؤلكلى، الشيخ قد يكرر لهذا

ىذا الذم خبلٌني أستطرد بعض الشيء، لما قلت المغايرة بين الذات كالصفات شفت كثير من اإلخوة ... 
حلقت عيونهم في السماء، الواك تقتضي في اللغة الجمع مطلق الجمع كالمغايرة، كإذا قلنا مطلق الجمع فالمراد ببل 
ترتيب، ببل ترتيب في الزماف كال في المكاف كال في الفضل، كتفيد أيضا المغايرة، كالمغايرة تعني أٌف ما بعد الواك  ير 
. ما قبل الواك، كقد يكوف ما بعد الواك يعني المعطوؼ كالمعطوؼ عليو ما قبل الواك قد يكوف ىذا كىذا من الذكات

ًتًو كىريسيًلوً )فإذف الثاني  ير األكؿ مثل ما مثٌلتي لكم دخل محمد كخالد،  ًئكى كل شيء  (مىٍن كىافى عىديِكا لًَلًو كىمىبلى
. مختلف عن الثاني ىذا تغاير في الذكات كاضح؟

. الثاني التغاير في الصفات
ذكرت لك أف التغاير في الذكات ال يسقط بأف يكوف األكؿ بعض الثاني كال أف يكوف الثاني بعض األكؿ؛ يعني 

إذا جاء عاـ بعد خاص معطوؼ بالواك، فيصدؽ عليو أنو تغاير ذكات؛ ألف الذات الثانية أعظم كأكثر من الذات 
. األكلى في عطف العاـ على الخاص، أك األكلى أكثر ذكاتا من الثانية
. فإذف تغاير في الذكات يعني ىذا ليس ىو ىذا، من جهة الذات

اَلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا  ًإالَ )كالثاني تغاير في الصفات، كالتغاير في الصفات يكوف في المعاني مثل ما ذكرت لكم 
اإليماف كالعمل الصالح ليس ذاتا، كإنما ىو معنى، أليس كذلك؟ اإليماف ىل ىو ذات تيرل؟ العمل  (الَصاًلحىاتً 

الصالح ذات ترل؟ ليس عينا كال ذاتا كإنما ىو معنى، فإذف العطف بالواك بين المعاني يدؿ على تغاير الصفات، 
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على تعريف  (ًإالَ اَلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الَصاًلحىاتً )فيكوف األكؿ  ير الثاني من جهة الصفة، كلهذا نقوؿ إنو إذا قيل 
: أىل السنة لئليماف كدخوؿ العمل في مسماه ىذا يفهم من كجهين

. أف العمل خاص بعد عاـ، فاإليماف عاـ كالعمل خاص فحصل تغاير في الصفة من جهة الشموؿ: األكؿ
أف اإليماف إذا قرف بو العمل الصالح فيعنى باإليماف التصديق الجاـز باألشياء كالعمل الصالح ىو : كالثاني

. العمل، فهذا يغاير ذاؾ في الحيثية
 ًإَف اَلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الَصاًلحىاتً ، ﴿(اَلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الَصاًلحىاتً  ًإالَ )كالثاني اختيار شيخ اإلسبلـ بن تيمية 

، يعني باإليماف األصل اللغوم كمعناه كىو أيضا اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو [96:مريم]﴾سىيىٍجعىلي لىهيٍم الَرٍحمىني كيَدا
 (كىعىًمليوا الَصاًلحىاتً )كرسلو إلى آخره؛ يعني ما ىو قسيم لئلسبلـ، اإلسبلـ العمل الظاىر اإليماف االعتقاد الباطن 

تًٍلكى آيىاتي تغاير في الصفة، إٍذ األكؿ يدؿ على العمل الباطن كالثاني يدؿ على العمل الظاىر مثل قولو جل كعبل ﴿
.  [1:الحجر]﴾الًكتىاًب كىقػيٍرآفو ميًبينو 

ىذا يدؿ على أف القرآف  ير الكتاب؛ ألف الواك تقتضي المغايرة فالقرآف شيء : بعض المعاصرين الجهلة قاؿ
كالكتاب شيء، كالقرآف ىو ما ال يقبل التغيير أما الكتاب فيقبل التغيير في مؤلف ألفو باطل معركؼ، ىذا ناتج من 

. الجهل باللغة
العطف -في سورتين ىذا يدؿ  (تًٍلكى آيىاتي القيٍرآًف كىًكتىابه ميًبيني )، (تًٍلكى آيىاتي الًكتىاًب كىقػيٍرآفو ميًبينو )فقولو 

على تغاير صفة الكتاب عن صفة القرآف، ال على تغاير القرآف عن الكتاب، كالصفة التي حصل فيها التغاير - بالواك
. أف القرآف فيو صفة القراءة، كالكتاب فيو صفة الكتابة

. فإذف ىذا دليل على أنو مكتوب كأنو سييقرأ حيث كاف مكتوبا
كىذا البحث ييبحث في األصوؿ كأيضا في النحو كفي كتب حركؼ المعاني كبحث معركؼ كمهم؛ ألف فهم 

. االستدالؿ مبني عليو
 ما كجو المغايرة في [91:المؤمنوف]﴾مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو اآلية في قولو جل كعبل ﴿/ س

. الصفات؟ يسأؿ األخ
أف اإللهية  ير صفة اتخاذ الولد كما كاف معو من إلو فاالتخاذ اتخاذ الولد شيء  ير كوف إلو معو، : الجواب/ ج

. فاتخاذ الولد من اهلل كما يقوؿ أكلئك اتخذ اهلل عيسى كلدا، أك اتخذ اهلل العزير كلدا
فهذا كجود  (كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو )فإذف جعلوا عيسى كلدا ليس بدعواىم كلكن باتخاذ اهلل لو، كأما كجود اإللو 

لئللو الحق مع اهلل جل كعبل فمن ىذه الجهة كاف  ير متخذ، فاألكلى فيها االتخاذ كالثانية فيها كجود اإللو، فهذا 
. كفر كىذا كفر

نقف عند ىذا كأسأؿ اهلل جل كعبل لي كلكم التوفيق كالسداد كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد 
 

 [المتن]
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ىذا ىو الحق لكن ال يعبدكف : ، فقل[62:يونس]﴾أىالى ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى ﴿: إف قاؿك]
كنحن لم نذكر إال عبادتهم مع اهلل كشركهم معو كإال فالواجب عليك حبهم كاتباعهم كاإلقرار بكرامتهم، كال يجحد 

 (53)[.كرامات األكلياء إال أىلي البدع كالضبلؿ، كدين اهلل كسط بين الطرفين، كىدل بين ضبللتين، كحق بين باطلين
 ىو الشرؾ الذم نزؿ فيو القرآف كقاتل "االعتقادكبيري "ىذا فإذا عرفت أف ىذا الذم يسميو المشركوف في زماننا 

 : فاعلم أَف شرؾ األكلين أخف من شرؾ أىل زماننا بأمرين، الناس عليورسوؿ اهلل 
 كأما في الٌشَدة ،أف األكلين ال يشركوف كال يدعوف المبلئكة كاألكلياء كاألكثاف مع اهلل إال في الرخاء:  أحدىما

ًإذىا مىَسكيمي اٍلُضُر ًفي اٍلبىٍحًر ضىَل مىن تىٍدعيوفى ًإالَ ًإيَاهي فػىلىَما نىَجاكيٍم ًإلىى اٍلبػىْر فيخلصوف هلل الدين كما قاؿ تعالى ﴿ كى
رى الَلًو  قيٍل أىرىأىيٍػتىكيم ًإفٍ ﴿  كقولو،[67:اإلسراء]﴾أىٍعرىٍضتيٍم كىكىافى اإًلٍنسىافي كىفيورنا أىتىاكيٍم عىذىابي الَلًو أىٍك أىتػىٍتكيمي الَساعىةي أى ىيػٍ

  ،[41-40:األنعاـ]﴾بىٍل ًإيَاهي تىٍدعيوفى فػىيىٍكًشفي مىا تىٍدعيوفى ًإلىٍيًو ًإٍف شىاءى كىتىنسىٍوفى مىا تيٍشرًكيوفى  (40)تىٍدعيوفى ًإف كينتيٍم صىاًدًقينى 

ًإذىا مىَس اإًلنسىافى ضيّر دىعىا رىبَوي ميًنيبنا ًإلىٍيوً  ﴿كقولو ادنا كى َولىوي نًٍعمىةن نىًسيى مىا كىافى يىٍدعيو ًإلىٍيًو ًمٍن قػىٍبلي كىجىعىلى هلًل أىٍندى  ثيَم ًإذىا خى
َتٍع ًبكيٍفًرؾى قىًليبلن ًإَنكى ًمٍن أىٍصحىاًب الَنارً  ًإذىاكقولو ﴿، [8:الزمر]﴾لًييًضَل عىٍن سىًبيًلًو قيٍل تىمى  ىًشيػىهيم َمٍوجه كىالظُلىًل دىعىويا  كى

 .[32:لقماف]﴾الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى 
يدعوف اهلل   فمن فهم ىذه المسألة التي كضحها اهلل في كتابو كىي أف المشركين الذم قاتلهم رسوؿ اهلل

 تبٌين ، كأما في الضر كالشدة فبل يدعوف إال اهلل كحده ال شريك لو، كينسوف ساداتهم،تعالى كيدعوف  يره في الرخاء
 .كاهلل المستعاف! يفهم قلبيو ىذه المسألة فهمنا راسخنا؟ لو الفرؽ بين شرؾ أىل زماننا كشرؾ األكلين، كلكن أين من

 [الشرح]
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو الملك الحق 
. المبين، كأشهد أف محمدا عبد اهلل كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين

: أما بعد
فأسأؿ اهلل جل كعبل لي كلك العلم النافع كالعمل الصالح كالقلب الخاشع، كأف يجعلنا ممن إذا علموا عملوا، 
. كإذا عملوا سألوا اهلل جل كعبل الثبات كالرشد كالسداد، اللهم ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فبل حوؿ لنا إال بك

ذكر اإلماـ رحمو اهلل تعالى مسألة جديدة يوردىا المشركوف كيػيلىَقنيها من يلقنها من عواـ المشركين كمن 
المتعلمين عندىم، كىذه المسألة ىي مسألة كرامات األكلياء، فإف عَباد األموات كعَباد  ير اهلل جل كعبل في 

األعصر المتأخرة يرْكجوف كرامات األكلياء ليدُلوا الناس بذلك على أف ىذا الولي الذم صار لو من الكرامات كذا 
ككذا أنو يستحق أف ييدعى كأف يستشفع بو كأف يستنصر بو كأف يستعاذ بو كأف يتوكل عليو إلى آخر أنواع العبادة، 
فجعلوا حصوؿ الكرامات كرؤية من رأل ىذه الكرامات كاإلقرار بذلك، كأَف أىل السنة يقركف بكرامات األكلياء، 
جعلوا ذلك سيَلما لدعوة الناس لعبادة  ير اهلل جل كعبل، كىذه حجة كثير ما يرددىا الخرافيوف، فينبغي ألىل 

. التوحيد كللدعاة إليو أف يقفوا عند ىذه الشبهة كثيرا، كىذا الوقوؼ بٌينو الشيخ رحمو اهلل تعالى أتم بياف

                                                 
سقط من مجيع لطبعات وأكملناه من ادلخطوطة  [ ]اصور بني ىاتني العالمتني":  قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يف جامعو الفريد(53)

. 271ىـ ص1420، 4ط" .5138 وىي يف خزانة كتبنا اخلاصة برقم 8ادلعاصرة لشيخ اإلسالم ادلؤلف ص



                                                             شرح كشف الشبهات                       

 154 

 فقل ىذا ىو الحق كلكن ال [62:يونس]﴾أىالى ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى ﴿كإف قاؿ )فقاؿ 
ريْتبى آخره على أكلو فجيعل األكلياء  (أىالى ًإَف أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى )؛ يعني أف قولو تعالى (ييعبدكف

لهم كرامة، كىذه الكرامة ىي أنهم ال خوؼ عليهم كال ىم يحزنوف، فالولي كلي اهلل جل كعبل الذم حقق الوىالية 
باإليماف التقول ال خوؼ عليو كال يحزف، كىذا ظاىر اآلية كدَؿ ذلك على أف ىؤالء لهم منزلة خاصة عند أىل 
اإليماف؛ بل عند اهلل جل كعبل كىذه المنزلة إنما ىي ألجل إيمانهم كألجل تقواىم، كلهذا قاؿ بعدىا في كصف 

انيوا يػىتَػقيوفى األكلياء ﴿ ، ففي اآلية التي [64-63:يونس]﴾لىهيٍم اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحىيىاًة الُدنٍػيىا كىًفي اآٍلًخرىةً (63)اَلًذينى آمىنيوا كىكى
ساقها الشيخ ًذكر األكلياء كًذكر أنهم ال خوؼ كال ىم يحزنوف، كىذه يحتج بها كل من يعبد  ير اهلل جل كعبل، 

كيحتجوف بها على أف الوىلي لو ما ليس لغيره، فماذا يصنع الموحد لجواب ىذه الشبهة؟ قد ينساؽ إلى أف يقوؿ إَف 
ىذا الذم تقوؿ إنو كلي ليس بولي أصبل، كىذا يجعل الموْحد في زاكية ضيقة كيحرج نفسو كثيرا ألنو يخرج عن 

. ميداف الحجة إلى ميدافو الحجة فيو متوىمة
. ىذا أصبل ليس بولي: فميداف الحجة أف الولي يىعبد كال ييعبد، كىو من جهة  يرتو يخطئ فيقوؿ

فمثبل لو ناق  أحدا عن عبادة البدكم كما يحصل عند قبره من االستغاثة بغير اهلل كمن النذكر للبدكم كمن 
أىالى ًإَف )االستعانة بو كمن طلب كشفو للضر كأشباه ذلك، لو جاء كناق  من يقوؿ ىذا كلي كاهلل جل كعبل يقوؿ 

من قاؿ لك أف ىذا كلي؟ : قد يبتدئ بعض أىل التوحيد فيقوؿ (أىٍكلًيىاءى الَلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم يىٍحزىنيوفى 
فتنصرؼ الحجة إلى مسألة يصعب معها اإلثبات أك النفي، فيكوف ذاؾ يستدؿ بما يورده أصحاب الكرامات 
أنو كاف لو كذا ككذا، كنذىب عن أصل المسألة كىي أنو ال ييعبد سواء كاف كليا أك  ير كلي إلى ىل ىو كلي أـ ال؟ 
كبعض الموحدين في بعض األقطار اإلسبلمية يسلكوف ىذه الطريقة، كىي  لط كليست على طريقة أىل العلم 
كأئمة الدعوة رحمهم اهلل، كليس كذلك أيضا ما جاء في القرآف لتقرير التوحيد كمناقشة المشركين في آلهتهم، فإف 

كىمىنىاةى (19)أىفػىرىأىيٍػتيٍم البَلتى كىاٍلعيَزل﴿الذم في القرآف أَف أآللهة التي عيبدت أنها ال تستحق العبادة قاؿ جل كعبل 
 إلى آخره، بَين أنو ال تستحق العبادة، ككذلك فيما ىو  ير ذلك من عبادة من ييعبد، [20-19:النجم]﴾الثَالًثىةى اأٍليٍخرىل

بين أنو ال يستحق العبادة، أما الكبلـ في ذاتو كأحوالو فهذا ليس من الدعوة الحقة؛ بل يترؾ ىذا ألف الغرض ىو 
. تقرير التوحيد

فلو كاف عندؾ ليس بولي بل نقل عنو العلماء كنقلت عنو التراجم أنو كاف . فإذا قاؿ لك ىذا كلي من أكلياء اهلل
ينرؾ الصبلة أنو كاف يقوؿ كلمات كفرية أك لم يكن صالحا أك كاف كافرا أك إلى آخره، فبل تذىب إلى ىذا؛ ألف 
مصير ىذا الرجل عند اهلل جل كعبل، كلكن إذىب إلى الحق المطلق كىو أف الولي يىعبد كال ييعبد، كأف الكرامات 

؛ يعني (فقل ىذا ىو الحق)التي أعطيها الولي لو كليست لغيره، كىذا ىو الذم بينو اإلماـ رحمو اهلل تعالى ىنا فقاؿ 
؛ يعني أف األكلياء في اآلية أنهم ال خوؼ عليهم كال (كلكن ال ييعبدكف)أف األكلياء ال خوؼ عليهم كال ىم يحزنوف 

ىم يحزنوف كأنهم الذين آمنوا ككانوا يتقوف كأف لهم البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة، لم يذكر أنهم يعبدكف؛ بل 
قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم ًمٍن في آيات أخر بين أف من اتخذ كليا من دكف اهلل فقد ضٌل كخسر خسرانا مبينا كما قاؿ جل كعبل ﴿

كىمىٍن يػىَتًخٍذ الَشٍيطىافى كىلًِيا ًمٍن ديكًف الَلًو ككقولو جل كعبل ، [16:الرعد]﴾ديكنًًو أىٍكلًيىاءى الى يىٍمًلكيوفى أًلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كىالى ضىِرا 
، يعني أٌف المرٌد ليس إلى كونو كليا أك  ير كلي، المرٌد أف العبادة هلل جل كعبل، [119:النساء]﴾فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننا
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فهذه اآلية قد تنفع أىل التوحيد في االحتجاج على أىل الشرؾ في أف  (قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى )قاؿ سبحانو 
يعني فيكوف من دكنو يعني من  (قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى )اهلل جل كعبل ذكر أف األكلياء ال يتخذكف من دكنو، 

دكنو في العبادة أكلياء فجعلتهم األكلياء معبودين، كىذا كإف كاف ليس ىو من تفسيرىا الصحيح؛ كلكنها حجة في رد 
ال يقصد بو  (قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى )االحتجاج بلفظ األكلياء على العبادة، كإال فمن المعلـو أف قولو تعالى 

فبلف الولي إنما يقصد بو الوىالية يعني النصرة كالمودة كأشباه ذلك؛ لكن ىذه اآلية كأشباىها في القرآف ييحتج بها 
ألف اآلية دلت  (فقل ىذا ىو الحق؛ كلكن ال ييعبدكف)على إبطاؿ التعلق بلفظ األكلياء، كالشيخ رحمو اهلل ىنا قاؿ 

على أف ىؤالء األكلياء لهم الكرامة لهم البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة كلكن ليس في اآلية أنهم ييعبدكف كال 
. أنهم يستغاث بهم كال أنهم ييدعوف من دكف اهلل جل كعبل

يعني أننا لم نتكلم معك بأف ىذا  (كنحن لم نذكر إال عبادتهم مع اهلل كشركهم معو جل كعبل)قاؿ بعد ذلك 
ليس بولي كليس بصالح كليس لو كرامات؛ بل لو كرامات كىو كلي كىو كذا ككذا؛ لكن ليس معبودا مع اهلل جل 

كعبل، كنحن لم نناقشك في شأنو؛ بل شأنو ككرامتو حصلت لو كاألمر  يبي فهو عند اهلل جل كعبل كال ييدرل بماذا 
خيًتم لو؛ لكن إف كاف مات على الوالية فهو عند اهلل جل كعبل لو مقاـ األكلياء، كنحن لم نتكلم معك في شأف كاليتو 
ىل ىو كلي أك ليس بولي، إنما الكبلـ في أنو ىل يستحق أف ييعبد ىل ىو يشرؾ بو مع اهلل في ىذه األفعاؿ أـ ال؟ 
فهذا يجعل الموحد مينصفا كيجعلو صاحب برىاف جيد ككاضح كيجعلو أيضا حاذقا بأف ال يجُره الخصم إلى ميداف 

. معركة يصرفو فيها عن الحق
ىناؾ رجل من بعض الببلد األفريقية يريد أف يبحث بعض األمور كأنا ذكرت : مثل مرة أتاني بعض اإلخوة كقاؿ

لو أف يأتيك، جاءني كذكرت لو بعض المسائل في التوحيد كتعريف التوحيد كالعبادة ككبلـ أىل العلم في الشرؾ إلى 
ىو أنهم ينشركف في - كره الناس فيهم-الذم كَره الذين يدعوف إلى التوحيد في ببلدنا : فقاؿ. آخره بكبلـ مطٌوؿ

الناس أف ىؤالء الذين يتعَلقوف بهم أنهم ليسوا بصالحين كليسوا بأكلياء؛ بل ىؤالء األموات منهم المشرؾ كمنهم 
الكافر كمنهم الذم كاف يفعل كذا كيفعل كذا كيفعل الموبقات، فينشركف أشياء عنهم ال يمكن أف نقبل حمية لهم 
. كلهؤالء األكلياء ال يمكن أف يتكلم أحد فيهم، فأخذتنا الحمية لهم عن سماع ما عند ىؤالء من الكبلـ في التوحيد
كىذه في الحقيقة أفادت كثيرا مع أنها كاضحة في كشف الشبهات؛ لكن أفادت من حيث التطبيق فإف الذم 
ينبغي على طالب العلم أف يكوف صبورا في دعوتو، كأف ال يستجره الخصـو إلى ميداف ليس ىو ميداف الدعوة؛ بل 

يرْكز على األصل الذم دعا الناس إليو، كأما الكبلـ على فبلف كىل ىذا كاف كليا أك ليس بولي صالح أك ليس 
. بصالح ليس الكبلـ في ىذا

أكلياء اهلل جل كعبل عندنا لهم البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة، كلهم الكرامات؛ لكن الكبلـ في أنو ىل 
يجعل الولي معبودا مع اهلل؟ ىل يستغاث بالولي؟ ىل يذبح للولي؟ كإال فبل شك أف الولي لو المقاـ عند اهلل جل 

. كعبل إذا خيتم لو بخير
كىذا يجعل الموحد يحتج بحجة كاضحة كال ينساؽ بعاطفتو إلى إثبات شيء أك إبطالو ال صلة لو بمحض الحق 

. أك ربما يكوف ىذا متأخرا من حيث االحتجاج
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كىنا من قاؿ كيف  (فقل ىذا ىو الحق كلكن ال يعبدكف كنحن لم نذكر إال عبادتهم مع اهلل كشركهم معو)قاؿ 
. أيشرؾ بهم ىل عبدكا لم يعبدكا؟ ترجع إلى المسائل التي مرت في الدرس الماضي بتفصيبلتها

الواجب علينا جميعا حب أكلياء اهلل جل كعبل  (كإالٌ فالواجب عليك حبهم كاتباعهم كاإلقرار بكراماتهم)قاؿ 
إجماال كتفصيبل فيمن علمنا أنو من أىل اإليماف كالتقول كاتباعهم على ما ىم عليو من العمل؛ كألنهم لم يكونوا 

أكلياء إال باتباع محمد عليو الصبلة كالسبلـ، كلهذا نتبعهم فيما بو صاركا أكلياء، فنحب نبينا عليو الصبلة كالسبلـ 
كنتبع سنتو كنحْكم ما جاء فيها على مرادات القلب كعلى الظاىر كعلى المقامات كعلى األحواؿ التي تعرض، 

. كاإلقرار بكراماتهم يعني الواجب أف نقر بكرامات األكلياء؛ ألنو ال يجحد كرامات األكلياء إال أىل البدع كالضبلؿ
كذكرنا لك في الكبلـ على الواسطية معنى كرامات األكلياء، كمن ىو الولي، كما شركط الوالية، كمذىب أىل 

. السنة في كرامات األكلياء، كالمذاىب في ذلك، فيراجع في ذلك الموضع
يعني بهم الخوارج كالمعتزلة فإنو  (كال يجحد كرامات األكلياء إال أىل البدع كالضبلؿ)فقوؿ الشيخ رحمو اهلل 

. الذين ينكركف كرامات األكلياء كما سبق
ىذا بعامة دين اهلل كسط بين الغالي كالجافي، اإلسبلـ كسط ما بين  لو  (كدين اهلل كسط بين الطرفين)قاؿ 

النصارل كما بين جفاء اليهود، كأىل السنة كسط ما بين الفرؽ بين الخوارج كالمرجئة كما بين المجسمة كالمعطلة 
كما بين الطوائف المختلفة في ىذا الباب في اإليماف كفي أسماء اهلل جل كعبل كصفاتو، كفي األسماء كاألحكاـ كفي 

الصحابة كفي أمهات المؤمنين كفي الفتن إلى آخره، كأىل السنة أيضا كسط؛ ألف دين اهلل جل كعبل كسط، قاؿ 
. (كىدل بين ضبللتين، كحق بين باطلين)

أشار بذلك إلى أف مسألة األكلياء منهم من  بل فيها فجعل الولي ينازع اهلل في األلوىية أك لو نصيب من 
األلوىية كقوؿ  بلة الصوفية كالباطنية كطوائف جعلوا الولي لو شيء من خصائص األلوىية بل جعلوا الولي يفوض 

. إليو شيء من الربوبية كالعياذ باهلل فهذا في الجهة الغالية
كالجهة الجافية كالخوارج كالمعتزلة الذين أنكركا كرامات األكلياء، كذكرنا لكم أنهم أنكركا كرامات األكلياء حتى 
ال تشتبو حجج األنبياء كاآليات كالبراىين كالمعجزات التي يعطيها األنبياء بكرامات األكلياء فنحن أعني أىل السنة 
يقركف بأف األكلياء لهم كرامات، كأنهم مكرموف عند اهلل كأف لهم البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة كما أخبر اهلل 
جل كعبل بذلك عنهم؛ لكن ال نغلوا في ذلك كنجعل لهم صفات ليست في البشر كال نجفوا عنهم كننكر كراماتهم؛ 

بل نحن كسط بين الجافين كالغالين، فهم يىعبدكف كال ييعبدكف كييرزقوف كال يىرزقوف، كيدعونو جل كعبل ر با كرىبا 
. ككانوا لو جل كعبل خاشعين، كيدعوف الناس إلى محبتو جل كعبل كإلى توحيده كإلى نصرتو

كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن نفسو أٌف أصحابو كقعوا مرة في دمشق كمرة في خارجها في شدة فظهر 
أتىحتاجوف شيئا فأنصركم؟ فمنهم من طلب منو فلما ذكركا : لهم الشيطاف في صورة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كقاؿ

ذلك لشيخ اإلسبلـ، ظن بعضهم أنو في دمشق أنو جاءىم فقاؿ ال أنا لم أبرح مكاني كىذا الشيطاف عرض لكم 
. ليوقعكم في الشرؾ
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كإذا تأملت في سيرة األكلياء الصالحين من الصحابة فمن بعدىم كمن أىل البيت كجدتهم جميعا ينكركف 
كاتباع السنة كعدـ مخالفة الكتاب كالسنة - إخبلص الدين هلل-الشرؾ باهلل جل كعبل، كيأمركف أتباعهم باإلخبلص 

.  البشر كتعظيم اهلل جل كعبل التعظيم الذم ال يجوز إال لو إلى آخر ذلكـكالر ب فيما عند اهلل كحده كأال يػيعىظَ 
فمن جمع كبلـ األكلياء في التوحيد كجاء أنهم أقاموا الحجة على من اقتدل بهم أك من اتبعهم، كمعلـو أف 

. الًفرىؽ الصوفية كالطرؽ المختلفة بػىنىٍت كُل طريقة على أقواؿ شيخ لها اعتقدكه كليا فأخذكا كبلمو
فيناسب الموْحد في البلد الذم يكوف فيها طائفة من الطوائف الصوفية أك الطريقة أف يجمع كلمات ىذا في 

. مؤَلف كينشرىا بينهم لتكوف حجة بين من أخذ بطريقة ىذا الشيخ
فمثبل في الببلد التي فيها عبد القادر الجيبلني عبد القادر لو كتب قيمة الغنية ك يرىا كالفتوحات كتب فيها 

. التوحيد كفيها األمر بعبادة اهلل كحده، فلو استخرجت لكاف فيها حجة على أقوامهم
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىو الذم لفت النظر إلى ىذه الطريقة حيث كتب الرسالة السنية المعركفة المسماة 
بالوصية الكبرل ألتباع عدم بن مسافر، كعدم بن مسافر يغلو أصحابو فيو كطائفتو يقاؿ لهم العدكية في الشاـ، 
ككذلك نقل عن أحمد الرفاعي كلمات في األمر بالسنة كالنهي عن البدع كالنهي عن الشرؾ، فيىحسن أف تكوف 

كيقوؿ للناس ىذا كبلـ األكلياء في - إذا كانوا بحق أكلياء-طريقة الداعية في البلد أف يجمع كبلـ ىؤالء األكلياء 
التوحيد، فهذا فيو حجة في ىذه المسألة كيعطي الحقيقة المخالف أننا نحب أكلياء اهلل بعامة، كأننا نتوالىم كال ترد 

. كٌل ما يقولوف، كإنما نرد ما خالفوا فيو الحق فقط
فإذا عرفت أف ىذا الذم يسميو المشركوف في زماننا االعتقاد كالشرؾ الذم أنزؿ فيو القرآف كقاتل رسوؿ )قاؿ 

يعني  (كبير االعتقاد)أك  (االعتقاد الكبير)أك  (الذم يسميو المشركوف في زماننا ىذا االعتقاد)قولو  ( عليواهلل 
: اعتقاد الناس في األكلياء كما لهم من الكرامات، ألٌف االعتقاد قسماف عند الضبلؿ عند الخرافيين

االعتقاد العاـ كىو االعتقاد في اهلل جل كعبل العقيدة المعركفة كل على حسب مذىبو، األشعرم على أشعريتو، 
. كالماتريدم على ماتريديتو، بحسب البلد الذم ىو فيو

كىناؾ شيء يٌتفقوف عليو كىو االعتقاد الكبير أك كبير االعتقاد كىو االعتقاد في الموتى كفي تصٌرؼ أركاحهم، 
كأف أركاحهم لها من التصرؼ كالجوالف في الملكوت ما يمكنها أف تسمع نداء من يناديها، أك أف تجيب طلب من 
يطلب منها كأٌف لها التصرؼ في الكوف كأنها تطلب من اهلل كأف اهلل جل كعبل ال يرٌد لها طلبا إلى آخره، كييدخلوف 
ىذا في الحديث عن األكلياء؛ بل يجعلوف كرامات األكلياء منشأ ىذا االعتقاد، فيذكركف الكرامات ثم يبعثوف ىذا 

. االعتقاد
. ككاف ىذا موجود في نجد كىناؾ كتب أك رسائل مؤلفة في ىذا في ذلك الزماف

فإذا عرفت ىذا الذم يسميو المشركوف في زماننا االعتقاد أك كبير االعتقاد ىو الشرؾ الذم أنزؿ فيو )قاؿ 
. ( عليو فاعلم أف شرؾ األكلين أخف من شرؾ أىل زماننا بأمرينالقرآف كقاتل رسوؿ اهلل 

التفريق ما بين حاؿ المشركين في ىذا الزماف كفي زماف العرب األكؿ؛ ألف أكلئك ال ييشركوف إال في : األكؿ
الٌسراء، كأما إذا جاءت الشدة كالكرب يعلموف أنو ال منًجيى إال اهلل، كيخافوف أف يفوت الوقت عليهم باتخاذ 
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حاجاتهم  فيجعلوف التشفع  (54)الواسطة، فيقولوف ىذا متى يصل إليك كمتى يرفع كىل سيرفع اآلف أـ ال يرفع اآلف
ًإذىا  ىًشيػىهيٍم مىٍوجه كىالظُلىًل دىعىٍوا ]﴿في كقت السعة كاإلخبلص في كقت الضيق كما أخبر اهلل جل كعبل عنهم بقولو  كى

هيٍم ميٍقتىًصده (55)[الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى  ، آية لقماف، كاآلية األخرل في العنكبوت [32.لقماف]﴾ فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر فىًمنػٍ
 كقاؿ جل ،[65:العنكبوت]﴾فىًإذىا رىًكبيوا ًفي اٍلفيٍلًك دىعىٍوا الَلوى ميٍخًلًصينى لىوي الْدينى فػىلىَما نىَجاىيٍم ًإلىى اٍلبػىْر ًإذىا ىيٍم ييٍشرًكيوفى ﴿

ًإذىا مىَسكيمي اٍلُضُر ًفي اٍلبىٍحًر ضىَل مىن تىٍدعيوفى ًإالَ ًإيَاهي فػىلىَما نىَجاكيٍم ًإلىى ﴿)كعبل أيضا في اآليات التي ساقها الشيخ  كى
كىذه المسألة ميبػىَينة على التفصيل في شرحنا للقواعد األربع ىذه ىي  ([67:اإلسراء]﴾اٍلبػىْر أىٍعرىٍضتيٍم كىكىافى اإًلٍنسىافي كىفيورنا

. القاعدة الرابعة األخيرة في القواعد األربع
أىل ىذا الزماف من المشركين عندىم أف اإلشراؾ يكوف في السراء كالضراء على السواء؛ بل ربما عظم الر ب 

في كقت في كقت الُضر فكانوا مثبل يعتقدكف حتى في الكتب، مثل ما ذيكر مثبل في بعض التراجم أف أىبل بلد 
سموىا كانوا ال يرحلوف في البحر إال كقد كضعوا نسخة من كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي المعركؼ في 

السفينة فهو إذف ليس اعتقادا في شخص كلكن ىو في كتاب لما اشتمل عليو الكتاب من حقوؽ النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي 
ـي، كىذه تراجع في شرح القواعد األربع . كالَسبلى

صحيح فإف كثيرين ممن  (.كاهلل المستعاف! يفهم قلبيو ىذه المسألة فٍهمنا راسخنا؟ كلكن أين من)قاؿ في آخرىا 
ما اكتفيت أف جعلتنا : عارضوا الدعوة استغربوا من الشيخ أف يقوؿ شرؾ ىؤالء أعظم من شرؾ األكلين، قالوا

أين من )مساككين ألىل الجاىلية في الشرؾ حتى تجعل شرؾ أىل اإلسبلـ أعظم من شرؾ أىل الجاىلية، فقاؿ 
فيو إشارة للمذىب الحق كىو أف الفهم  (يفهم قلبيو أين من)، كفي قوؿ الشيخ (يفهم قلبو ىذه المسألة فهما راسخا

 كلكن العقل إدراكو من كاإلدراؾ كأشباه ذلك مرُدىا إلى القلب، كليس إذا الذىن أك المخ أك العقل أك أشباه ذلك
أال كإف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلو كإذا فسدت فسد الجسد كلو  »جهة القلب كقوؿ النبي 

كالقلب ليس محط اإلدراؾ ألنو مضغة؛ كلكن ألنو المكاف الذم فيو أصل انتشار الركح في البدف « أال كىي القلب
تعلق الركح بالبدف، كمعلـو أف اإلدراكات تبع للركح، فالركح ىي المدركة ككسيلة اإلدراؾ اآلالت التي في البدف، 

فكما أف اليد كسيلة تناكؿ الشيء كالمحرؾ الركح، ككذلك المحرؾ الركح للساف كالكبلـ الطيب أك بالكبلـ الخبيث 
كالبدف أعضاؤه ىذه كسائل لتنفيذ ما قاـ في النفس، لهذا المدرؾ في الحقيقة ليس المحرؾ الركح في التصرفات، 

ىو البدف إنما المدرؾ الركح، كالبدف كسيلة، البدف آالت، العيناف آلة، كاللساف آلة، كالشم آلة، كالمخ كالدماغ آلة، 
كلكن أين )كالقلب آلة إلى آخره آلة لتحصيل المعارؼ للركح فهذه المسألة طويلة معركفة، قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 

، الشك أف من فهم ىذه المسألة فهما راسخا عًلم أف ىذا الذم قالو (!يفهم قلبيو ىذه المسألة فهمنا راسخنا؟ من
.  الشيخ حق كأف شرؾ ىذا الزماف أعظم من شرؾ األكلين لمن أين من يفهمو

 

 [المتن] 

                                                 
. انتهى الشريط العاشر (54)

 .اآلية... ولعلها اليت يف سورة لقمان اليت فيها وإذا غشيهم موج كالظلّل دعوا ا خملصني... الشيخ قال وإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا  (55)
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 كإما أكلياء، كإما مبلئكة، أك يدعوف ، إما أنبياء: أف األكلين يدعوف مع اهلل أيناسنا مقٌربين عند اهلل:كاألمر الثاني
 كأىل زماننا يدعوف مع اهلل أناسنا من أفسق الناس، كالذين يدعونهم ىم ،أشجارنا كأحجارنا مطيعة هلل ليست عاصية

الذم ال يعصي ككالذم يعتقد في الٌصالح  ، كالسرقة كترؾ الصبلة ك ير ذلكلالذين يحكوف عنهم الفجور من الزف
 .مثل الخشب كالحجر أىوف ممن يعتقد فيمن ييشاىد فسقو كفساده كيشهد بو

  [الشرح]
ىذه المسألة ألىل التوحيد، كليست للجواب على أىل الشبهات؛ بل ىذه ليفهمها أىل التوحيد فهما راسخا، 
كىي أف األكلين يدعوف مع اهلل أناسا مقٌربين عند اهلل، أك يدعوف أشياء مطيعة هلل جل كعبل، إما يدعوف أنبياء مثل ما 

كاف يدعى موسى كيدعى عيسى كتدعى أنبياء بني إسرائيل كيدعى إبراىيم عليو السبلـ أك أكلياء من الصالحين 
كالبلت ككغيره كإما مبلئكة، كيدعوف أشجارا أك أحجارا مطيعة هلل ليست بعاصية، يدعوف أشياء مسبحة هلل مطيعة لن 

 (من أفسق)تخرج عن توحيده كطاعتو، كأما أىل الزماف ىذا فيدعوف مع اهلل أناسا من أفسق الناس، فمثبل قولو 
الناس، قد يكوف من جهة أنو قد عرؼ في حياتو الفسق كالفجور بدعواه أنو سقطت عنو التكاليف، أك بكونو كاف 

مجنونا ككاف يفعل األشياء لجنونو يفعل أشياء من الفسق كالمنكرات كالكبائر لجنونو، أك لكونو محادا معاندا فاسقا 
. فاجرا أك كافرا في نفس األمر، ىذا نوع

كالنوع الثاني قد يدعوف أشياء في محبَلت يكوف الدعاء منصٌب على نصراني، أك يكوف الدعاء منصب على 
حيواف، أك يكوف الدعاء منصب على يهودم أك نحو ذلك، كىذه المسائل تختلف باختبلؼ التحقيق فيها؛ يعني أف 

يقاؿ ىذا الذم يدعى ليس بصالح؛ بل ىو نقل عنو أنو قاؿ ألتباعو كذا ككذا، ذكر عن نفسو أنو سقطت عنو 
التكاليف، كاف يعاشر المرداف أك النساء فيفعل كذا ككذا من الفواح ، كاف يشرب الخمر، كاف ال يصلي كاف يسرؽ 

كاف يحتاؿ إلى آخر ذلك، كىؤالء الشك أنهم ليسوا بأكلياء كليسوا بصالحين؛ بل ىم فسقة فجار كقد يكونوف 
. كفارا

. صنف من ىؤالء يدعى كيسأؿ، كىذا عند التحقيق إذا جمعت الكبلـ كجدت ىذا الكبلـ صحيحا
: المعاندكف أك الخرافيوف ينقسموف تجاه ىذا الكبلـ إلى ثبلثة أقساـ

القسم األكؿ من يقوؿ ىذا الذم تقولونو عنو ليس بصحيح أصبل، الذم ينقل عن عبد الوىاب الشعراني أنو 
. قاؿ كذا ككذا ككذا، يقولوف ىذا مدسوس على كتبو ليس من كتبو أصبل

كالصنف الثاني من المتأكلين من يقوؿ ىذا الكبلـ ألىلو فيو تأكيل فإف اصطبلحات الصوفية تختلف عن 
اصطبلحات  يرىم فقد يقولوف العبارات التي فيها كفر كليسوا يعنوف ظاىرىا، إنما يعنوف معاني باطنة أخرل يفهمها 
، مثل ما نقل عن ابن عربي أنو كذا ككذا أراد مقاصد طيبة؛ كلكن فهم كبلمو على ظاىره، كىو لم يرد الظاىر  القـو

. كمثل ما ينقل عن التلمساني كابن سبعين كأشباه ىؤالء
كالطائفة الثالثة من تقوؿ ىؤالء سقطت عنهم التكاليف أصبل، كالتكليف ييراد منو أف يصفو الباطن كيػىٍفنىى عن 
شهود سواه كيفنى عن شهود  ير اهلل جل كعبل، فإذا كصل إلى ىذه المرتبة فلم ير إال اهلل جل كعبل كلم يتجو إال 
إلى اهلل جل كعبل فإف التكاليف كالصبلة كتحريم الفواح  إنما ىي إلصبلح نفسو، كنفسو قد بلغت المرتبة العليا 
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فليس إلصبلحها مجاؿ، كىذا قوؿ الغبلة منهم، فيقوؿ ال بأس لو فعل ىذه األفعاؿ ىو أصبل كصل كسقطت عنو 
. التكاليف

. كىؤالء الطوائف الثبلثة موجود حتى في المؤلفات من يتجو إلى فئة من ىذه الفئات الثبلث
ىناؾ من المدفونين من الموتى من يتجو إليو على أف المدفوف فبلف الولي كيكوف المدفوف  يره، مثل ما ذكر 

شيخ اإلسبلـ عن قبر الحسين بن علي رضي اهلل عنو في القاىرة، فقد حقق كالعلماء كذلك حققوا كالمؤرخوف أنو لم 
يصل القاىرة، كإنما سيق من العراؽ إلى دمشق إلى يزيد بن معاكية رحمو اهلل تعالى كدفن ىناؾ، كاآلف تجد قبر 

قاؿ إف المدفوف في القاىرة رجل يهودم في المكاف . للحسين في العراؽ كمشهد عظيم، كفي الشاـ، كفي القاىرة
. ىذا، كقالت طائفة المدفوف حيواف أصبل في ىذا المكاف

فإذف ىم اعتقدكا في شيء؛ اعتقدكا في يهود، اعتقدكا في حيوانات، كىذا الصنف لم يكن يحـو حولو ذىن 
. أىل الجاىلية أصبل كلهذا صار ىؤالء أعظم كأقبح

ىناؾ عمود كاف في دمشق ييذىب إليو بالحيوانات، أك ألنواع من الحيوانات مثل البقر أك الجاموس أك األ ناـ 
أك اإلبل أك أشباه ذلك التي لم تلد؛ يعني طالت كالدتها أك صار فيها مرض أك أشباه ذلك فيطوقونها على ىذا 

العمود فتلقي ما في بطنها فورا، فيظنوف أف ىذا من بركة ما تحت العمود، كيقولوف ىذا العمود كاف يتعبد عنده رجل 
ىذا العمود دفن تحتو رجل نصراني كساؽ األدلة على ذلك، كالحيوانات : صالح، كشيخ اإلسبلـ رحمو اهلل بٌين قاؿ

تسمع تعذيب النصراني في قبره، فلذلك إذا سمعت العذاب لن تتحمل فتسقط ما في بطنها؛ ألنو قد جاء في 
الحديث أنو إذا تولى عنو أىلو طرؽ بمطرقة يسمعها من يليو إال الثقبلف، فالجن كاإلنس ال يسمعوف العذاب ألنهم 

مكلفوف لو سمعوا لهلكوا كلرعبوا كلما استقامت لهم الحياة أـ الحيوانات فربما كصلها من ذلك شيء كربما 
. سمعت، فكاف تعلقهم ليس بولي كليس بنبي، كإنما بمكاف تحتو رجل نصراني كأشباه ذلك

الذم -كىذه األشياء لم يكن عليها شرؾ األكلين فاألكلوف لم يجعلوا يعني ما اتخذكا لعمرك بن لحي المشرؾ 
ما اتخذكا لو قبرا يعبدكنو إلى آخر أصناؼ علمائهم المشركين لكن أىل - ىو أكؿ من سيب السوائب كساؽ اآللهة

. األزمنة المتأخرة اعتقدكا في أنواع من الناس من فسقة ىذه األمة أك ممن ارتد أك من النصارل أك من اليهود
كفي النسخة التي  -(كالذين يدعونهم ىم الذين يحكوف عنهم الفجور)لهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى ىنا 

 ليحكوف عنهم الفجور من الزف)ىذا الذم أعرفو  (يحكوف عنهم الفجور - )(ىم الذين ييًحُلوف لهم الفجور)عندم 
كالذم يعتقد في الصالح أك الذم ال يعصي مثل الخشب أك الحجر أىوف ممن  (كالسرقة كترؾ الصبلة ك ير ذلك

يعتقد فيمن يشاىد فسقو كفساده، الشك يراه يزني كيعتقد أنو كلي من أكلياء اهلل، يراه ال يصلي كيعتقد أنو من أكلياء 
اهلل ىذا الشك أنو ضبلؿ ما كراءه ضبلؿ، كيسألو كيدعوه كيراه أنو يستشفع بو الشك أف ىذا أعظم كأبشع مما 

. يذكر عن أىل الجاىلية
. نقف عند ىذا ألف التي بعدىا يدخل فيها شبهة جديدة

كالمطلوب من كل طالب علم بعد معرفتو لدالئل التوحيد كالحجج أف ييمىْرفى نفسو على جواب الشبو بعد إحكاـ 
األصل، اإلخوة الذين لم يحكموا كتاب التوحيد كلم يحكموا ثبلثة األصوؿ كدخلوا في كشف الشبهات مباشرة أك 
ما ضبطوا تلك الكتب، فبل يىحسن أف يجيبوا عن الشبو إال بعد أف يحكموا األصوؿ؛ ألف ىذه فرع عن تلك، من 
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أحكم تلك يدرب نفسو على جواب ىذه الشبو على طريقة الشيخ رحمو اهلل، يتأنى كيكوف حليما يعرؼ موقع 
؛ -قلب المخالف-االحتجاج، يعرؼ كيف يجٌر المخالف إلى الحجة الصحيحة، يعرؼ كيف يخلي القلب قلب 

من الحجة ثم يبتدئ يعطيو الحق إلى آخر ذلك فتحتاج إلى ديربة كالمبلحظ أف كثيرين ير بوف كر بهم محمود هلل 
جل كعبل كلكن يكوف جوابهم للشبهات ليس على أصولو فيوقعوف المجادؿ في شبهة جديدة؛ بل قد يقتنع أف ما 

. عليو حق؛ ألف ىذا ما استطاع أف يجيب بجواب جيد
فالواجب على طالب العلم أف يكوف متأنيا في جواب الشبهات، حاذقا، يعرؼ كيف يسوؽ المجادؿ أك يسوؽ 

...... الخصم إلى ميداف الحجة دكف أف يلزمو شيء  كفي كشف الشبهات
أىل لشرؾ فيقيده حتى نجمعو في اآلخر يكوف كالمقدمة ك الخاتمة لهذا الكتاب، ذكرنا أنا أذكر ذكرنا .... 

أربع أك خمس فيما مضى، كىذه اآلف كاحدة جديدة لعل أحدكم تنهض ىمتو فيجمع ىذه األصوؿ الهامة في كيفية 
. المناقشة يعني كيف يجمع الموحد نفسيتو ليواجو الخصـو

نكتفي بهذا القدر فيو بعض األسئلة؟ 
 [األسئلة]
قيٍل ًإٍف كىافى لًلَرٍحمىًن كىلىده فىأىنىا أىَكؿي ذكرت في الدرس السابق في تفسير قولو تعالى ﴿/ 1س
، بأف العبادة تكوف للولد إرضاء هلل تعالى، فبهذا التفسير يكوف حجة للنصارل؟ [81:الزخرؼ]﴾العىاًبًدينى 
يعني  (قيٍل ًإٍف كىافى لًلَرٍحمىًن كىلىده فىأىنىا أىَكؿي العىاًبًدينى )ىذا ظاىر اآلية يحتجوف أك ال يحتجوف ىذا ظاىر اآلية، / ج

. لو كاف للرحمن كلد فأنا سأعبده إرضاء لو ألنو ىو الذم أمرنا بعبادتو، كىذا ىو تفسير الجمهور
الرافضين فإف كاف للرحمن كلد فأنا أكؿ من يرفض ىذه العبادة، كىذا  (العىاًبًدينى )كالتفسير الثاني لآلية أف معنى 

التفسير ساقو ابن جرير كابن كثير عن طائفة من المفسرين؛ لكن قالوا ىذا الوجو ضعيف ألف ىذه اللغة ال يحمل 
. عليها الكبلـ كإف كانت موجودة في لغة العرب؛ لكن ال يحمل بمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدىم

ىل لو كلد؟ ال، القرآف كلو  (ًإٍف كىافى لًلَرٍحمىًن كىلىده فىأىنىا أىَكؿي العىاًبًدينى )بالعكس فقد يكوف ىذا حجة على النصارل 
. [91:المؤمنوف]﴾مىا اَتخىذى اهللي ًمن َكلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو فيو نفي أف يكوف هلل سبحانو كتعالى كلد ﴿

رى الَلًو تىٍدعيوفى ًإف كينتيٍم صىاًدًقينى  قيٍل أىرىأىيٍػتىكيم ًإفٍ ﴿... بىٍل ًإيَاهي تىٍدعيوفى (40)أىتىاكيٍم عىذىابي الَلًو أىٍك أىتػىٍتكيمي الَساعىةي أى ىيػٍ
طيب اآلية الثانية  (أىرىأىيٍػتىكيم قيلٍ )، صححوىا [40-40:األنعاـ]﴾فػىيىٍكًشفي مىا تىٍدعيوفى ًإلىٍيًو ًإٍف شىاءى كىتىنسىٍوفى مىا تيٍشرًكيوفى 

قيٍل أىفىاَتخىٍذتيٍم ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى الى يىٍمًلكيوفى أًلىنٍػفيًسًهٍم نػىٍفعنا كىالى ضىِرا قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم يصححها األخ جزاه اهلل خيرا ﴿
. [16:الرعد]﴾األىٍعمىى كىالبىًصيري 

ذيكر في األربعين النوكية أف العقل في القلب، كقد أشكلت علٌي، ما ىي كلو باختصار؟ / 2س
العقل إدراؾ ليس جرما، العقل إدراؾ، عىقىل الشيء  أم أحاط بو فأدركو، ىذا العقل من الذم يعقل؟ الذم / ج

يعقل إي  البدف أك الركح؟ الذم يعقل الركح كالبدف كسيلة، كسيلة لتحصيل معارؼ الركح مثل ما ذكرنا، الركح 
؛ لكن مركزىا كاهلل أعلم بكيفية ذلك مركز االدراكات في الموقع -ىي منتشرة-منتشرة في البدف، أصلها مركزىا 

أال كإف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلو كإذا فسدت فسد الجسد »الذم فيو القلب، كلهذا قاؿ 
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كاألصوليوف يبحثوف ىذا كيفيضوف فيو ىل العقل أـ في القلب، كالصحيح أنو في القلب ما ىو موافق لظاىر « كلو
. اآليات ىكذا

ىل ييفهم أف الركح في القلب؟ : كلهم يسألوف نفس المسألة/  3س
ال، الركح ليست في القلب، الركح على ىيئة البدف ، الركح منتشرة مثل البدف بمعنى لو فصلت الركح على / ج

 في المناـ البدف فصارت نفس الصورة؛ لكنها صورة  ير جثمانية؛ ألف الميت ييرل في المناـ، يرل الرائي النبي 
ـي   في كمعلـو أف رؤية النبي « من رآني في المناـ فقد رآني فإف الشيطاف ال يتمثل بي»فقاؿ عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

ـي، رؤية النبي   لؤلنبياء في المناـ على صورتو التي كاف عليها رؤية لركحو؛ ألف بدنو مدفوف عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
السماء رأل موسى كرأل آدـ كرأل عيسى، رأل إي ؟ رأل أركاحهم، لهذا صورة اإلنساف الجثمانية في البدنية، ك ير 

لجثمانية في الركح، الركح منتشرة لها أيضا موقع أصل مثل ما يكوف القلب ىو األصل بالنسبة للبدف؛ يعني من 
. حيث ضخ الدـ كحركة البدف، كذلك من جهة االدراكات كمن جهة تعلقات األشياء بالركح فموقعها في ىذا األصل
ىذا ظاىر ما دلت عليو النصوص كيجمع على ىذا النحو، كليس ىذا من الخوض في الركح المنهي عنو في 

؛ ألف البحث [85:اإلسراء]﴾كىيىٍسأىليونىكى عىًن الُركًح قيٍل الُركحي ًمٍن أىٍمًر رىْبي كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى الًعٍلًم ًإالَ قىًليبلن قولو تعالى ﴿
في الركح الذم يكوف نتيجة للتفقو في الكتب كالسنة ىذا مطلوب؛ كلكن إذا كاف عن ظن كعن عقل كتجارب 

. كأشباه ذلك ببل برىاف شرعي فهذا ىو المذمـو
ىل يكوف المقصود من الكبلـ الثاني خاص ألىل التوحيد؟ / 4س
نعم، أنا ذكرت أف الثاني أف منهم أنهم يعبدكف كيدعوف أك أف منهم من ال يصلي كمنهم من يأمر بالفسق / ج

كييحكى عنو الزنى كشرب الخمر إلى آخره ىذه إليقاف الموحد لكن ال تدخل معو في النقاش، تقوؿ ىذه األشياء 
. جادلك فيهم، كىيهات كيف تثبت، ال سبيل إلى اإلثبات يعني لكل مجادؿ

لو قاـ دعاة للتوحيد كقالوا لعباد القبور نحن نوافقكم أف ىؤالء أكلياء، فإنو يكوف ىناؾ تناقض بين / 5س
الدعاة الذين قالوا أنهم ليسوا بأكلياء فيشك المدعوكف في ىذه الدعوة؟ 

الداعي البد أف يكوف حكيما قد يكوف المناسب أف يسكت يكوف ليس الكبلـ فيها، إذا كانوا أكلياء / ج
كمقامهم عند اهلل تعلقها بالشرط إذا كاف يرل مصلحة، كإذا كاف ىذا المدفوف كليا من أكلياء اهلل يقر بذلك، إذا قاؿ 
الحسين بن علي قاؿ نعم أىل البيت الذين لم يعرؼ عنهم شيء من الفسق إلى آخره فيقوؿ نعم ىم أكلياء، ال مانع 

. من ىذا، كلو صار فيو تعارض بينو كبين  يره، كالحق أحق أف يتبع
: سؤاؿ لم أفهم المقصود منو لكن أقوؿ/ 6س

كتب أىل العلم الراسخين أليس فيها بركة كيؤجر حاملها كيتوسل مقتنيها بطلبو لعلمها الشرعي؛ ألف ذلك مما 
يتقرب بو إلى اهلل بذلك؟ 

الجواب نعم ال شك، كتب أىل لعلم الراسخين فيها بركة، كيؤجر حاملها بنية طلب العلم، كيتوسل مقتنيها / ج
بطلبو لعلمها الشرعي، ىذا ما لها عبلقة بوجود الكتاب في السفينة، أك كجود الكتاب في السيارة، فجعل الكتاب 
في السيارة  توسبل بو ىذا من التبرؾ الباطل، حتى المصحف ما يجعل يتخذ تميمة على الصحيح مثل ما ذكرنا ال 
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يجوز، فاتخاذ كتاب آخر تميمة يرجو نفعو كيرجو دفع الضر ىذا من الشرؾ، نوع من أنواع اتخاذ التمائم، التوسل 
. بطلب العلم بعملك أنت للكتاب ىذا شرؾ

أستشيرؾ في حضور ىذا الدرس، كىو أني لم أسمع شرح كتاب التوحيد كالقواعد األربع، فهل أستمر؟ / 7س
الذم ينبغي أف ال تستمر، فتنظر تحضر درس آخر أك دركس أخر كيكوف فيها بداية لطالب العلم، بداية / ج
. صحيحة
ذيكر في كتاب نػيزيؿ األبرار أف الحامل إذا اشتد عليها الحمل يوضع على بطنها موطأ اإلماـ مالك فيخف / 8س

. بإذف اهلل كىو مجرب
يمكن الشافعية يقولوف تحط مسند الشافعي، ىذا المالكية قالوا تحط موطأ اإلماـ مالك، كالشافعية يقولوا / ج

تحط مسند الشافعي، ىذا يقاؿ مجرب كال أثر لذلك، قد يتفق أنو حصل مرة حصل مرتين بإذف اهلل فوافق ىذا؛ 
. لكن ال يجوز االعتقاد في الكتب ىذا االعتقاد أف فيها بركة كتتخذ تمائم

كىالى الذين يطوفوف حوؿ أضرحة كقبور الشهداء كيقوؿ اهلل يقوؿ ﴿: الكبلـ على الشهداء مر علينا، يقوؿ/ 9س
؟ [169:آؿ عمراف]﴾ بىٍل أىٍحيىاءه تىٍحسىبىَن اَلًذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل الَلًو أىٍموىاتنا

ذكرنا في أكؿ شرح كشف الشبهات الجواب عن حاؿ الشهداء بالتفصيل؛ لكن من أقول الحجج اختصارا / ج
ـي  أف شهداء أحد الذين نزلت فيهم ىذه اآلية من آؿ عمراف أجمع المسلموف في حياة النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

كىو بينهم ككذلك أجمع الصحابة في حضرة الخلفاء، كأجمع من بعدىم إلى انتهاء القركف المفضلة الثبلث، أجمعوا 
على أنهم ال يؤتى الشهداء في قبورىم ليسألوا، كإنما يأتي من مر عليها دكف قصد أك شد رحل فيسْلم عليهم السبلـ 

كىمىٍن ييشىاًقٍق الَرسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىَينى لىوي اٍلهيدىل ﴿المعتاد، فهذا اإلجماع قطعي كاإلجماع حجة كقد قاؿ جل كعبل 
ْلًو مىا تػىوىَلى كىنيٍصًلًو جىهىَنمى كىسىاءىٍت مىًصيرنا رى سىًبيًل اٍلميٍؤًمًنينى نػيوى . [115:النساء]﴾كىيػىَتًبٍع  ىيػٍ

ىل يجوز أف نقوؿ فبلف من الناس كلي جازما كىو رجل معركؼ بالفضل؟ / 10س
كىذا كلي، يرجوف أف يكوف فبلنا كليا، ترجو أف يكوف كليا، كعموما ىدم السلف ليس فيو أنو يقل ىذا كلي / ج

كتطالع ىدم الصحابة كالتراجم الصحابة كالتابعين ال تجد ىذه األسماء ىذا كلي كىذا كلي، إنما يذكركف فضلو 
. كصبلحو ليقتدم الناس بو، أما منزلتو فهي عند اهلل جل كعبل

 بل كاف الرسوؿ بعض الناس يشتبو يقوؿ تقسيم التوحيد المعركؼ لدينا لم يكن على أصل الرسوؿ / 11س
 يأمر من أراد اإلسبلـ بالشهادتين كال يقسم التوحيد المعركؼ عند الناس؟ 

لو كاف الناس كألئك ما احتجنا إلى تقسيم التوحيد، إنما لما فشى الجهل في الناس احتاج أف تقوؿ لو / ج
خرج محمد كمحمد فاعل، أما عند الصحابة تقوؿ خرج محمد فعل كفاعل إي  ىذا، يضحكوف عليك إي  ىذا؟ 

فحين كقع الناس في الجهل احتجنا إلى التفصيل، كإال من المعلـو أف من قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل فهو مقر 
بأنواع التوحيد الثبلثة، تكفي ألنها متضمنة لتوحيد الربوبية مطابقة في توحيد اإللهية كمستلزمة لتوحيد األسماء 

. كالصفات، أك تقوؿ أيضا متضمنة لتوحيد األسماء كالصفات، فهذه ظاىرة من كلمة ال إلو إال اهلل
فإذا فشى الجهل في لناس فبل بأس أف يفصل لهم من العلم ما ىو ثابت في الكتاب كالسنة بتقسيمات ليٌتضح 

المراد 
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ما عند الصحابة شركط الصبلة كذا، أركاف الصبلة كذا، ككاجباتها كذا، كل ىذه العلـو تقسيمات ألجل : مثل
. حاجة في الناس

إذا كنت في أرض فبلة فقل يا عباد اهلل »ما صحة الحديث الذم يحتج بو على دعاء  ير اهلل / 12س
؟ «احبسوا
ىذا الحديث ريًكم من أىل العلم من حسنو، كعلى القوؿ بتحسينو فبل حرج يعني ال إشكاؿ فيو؛ ألف قوؿ / ج

الذم ضل الطريق يا عباد اهلل احبسوا يقصد بو الملك الذم معو، ال يقصد بو الجن أك يقصد بو مخاطبة من ال يقدر 
أك ما أشبو ذلك، كىذا على القوؿ بصحتو كقد استعملو بعض العلماء، فديُلوا على الطريق ، فليس في الحديث 

فإف لو جل كعبل »تتمة الحديث  (يا عباد اهلل احبسوا)مناداة الغائبين الذم يحتج بو أىل الشرؾ، كإنما ىو قوؿ 
كالظاىر عند أىل العلم  أف المراد بالعبد الحاضر ىو الملك الذم يسدده ألف اإلنساف معو « عبدا حاضرا سيحبسو

ٍلًفًو يىٍحفىظيونىوي ًمٍن أىٍمًر الَلوً المبلئكة كم قاؿ سبحانو ﴿ ٍيًو كىًمٍن خى  يعني يحفظونو بأمر ،[11:الرعد]﴾لىوي ميعىْقبىاته ًمٍن بػىٍيًن يىدى
. اهلل

ما معنى ذلك ككيف نوفق بينو . ىو الذم ال جوؼ لو (الَصمىد)ما معنى قوؿ بعض السلف أف معنى / 13س
كبين المعاني األخرل؟ 

: الصمد فسرت بتفسيرات مثل ما ذكرنا لكم آنفا أك فيما سبق/ ج
. الصمد الذم يصمد إليو عند الحوائج كىذا أكثر التفاسير على ىذا عند السلف

كالصمد أيضا في اللغة يقاؿ فبلف صمد إذا كملت خصاؿ سؤدده كصفات فضلو، كماؿ الصفات كالخصاؿ 
المحمودة يقاؿ فبلف صمد، يقاؿ لسيد القبيلة التي كملت صفاتو ىذا صمد؛ يعني بلغ في الصفات البشرية عندىم 

. الغاية؛ في الكـر كذا، كفي التواضع كذا كفي الحنكة كذا كفي الحكمة كذا كفي الرأم إلى آخره
كفيسرت أيضا الصمد بأف الصمد ىو الذم ال جوؼ لو؛ يعني اإلنساف كالمخلوؽ لذم تراه ىذه لها جوؼ كلها 
أحشاء  كلها أشياء في داخلها فالصمد ىو الذم ال جوؼ لو ىذا يخرج مشابهة المخلوقات، فبل ييظن أف اتصاؼ 

اهلل جل كعبل باليد أف ذلك عن طريق تجويف، أك اتصاؼ اهلل جل كعبل بالقدـ أف ذلك عن طريق تجويف أك 
اتصاؼ اهلل جل كعبل بالعينين أف ذلك عن طريق تجويف إلى آخره، فهو سبحانو كتعالى صمد قد كىميل سبحانو في 

. أسمائو كصفاتو
ما معنى األقانيم؟ / 14س
األقانيم ىذه عند النصارل، التي ذكرناىا عندكم في الدرس الماضي، األقانيم النصارل يعجزكف عن أف / ج

. يفسركنها بتفسير صحيح، مثل الكسب عند األشاعرة يعجزكف عن تفسيرىا تفسيرا صحيحا، كمعناه القريب
معنى األقنـو الصورة أك إحدل الصور لؤلصل؛ يعني أف الشيء إذا كاف لو ثبلث جهات يعني أشبو ما تقوؿ يعني 

شيء لو بعد ثبلثي، إذا أتيت من ىنا قلت ىذا ىو، كإذا أتيت من ىنا قلت ىذا ىو كإذا أتيت من الجهة الثالثة 
. قلت ىذا ىو

فعندىم أف اهلل جل كعبل ثبلثة أقانيم إلو كاحد آب يعني أب كابن كركح القدس ىذا عند الكاثوليكيين؛ أب 
. كابن كركح القدس يشكلوف جميعا ثبلث صور لشيء كاحد كىو اهلل
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لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليوا ًإَف الَلوى ثىاًلثي ﴿لهذا يقولوف بعدىا إلو كاحد كىذا ٌكرىم اهلل جل كعبل بهذا فقاؿ 
ثىةو  ثىةو )، كنعلم أف قوؿ [73:المائدة]﴾ثىبلى من حيث اللغة يعني أنو منها كليس خارجا عنها، ففي اللغة أف  (ثىاًلثي ثىبلى

الشيء إذا كاف من جنس عدده أيدخل فيو، كإذا لم يكن من جنسو أخرج منو، تقوؿ مثبل كنت ثالث ثبلثة، كنت 
ثىةو ًإاَل ىيوى رىاًبعيهيٍم رابع أربعة، كنت خامس خمسة إذا كانوا من اإلنساف، اهلل جل كعبل قاؿ ﴿ مىا يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىبلى

ألف اهلل مباين لهم أما إذا كاف المعدكد من  (ثبلثة رابعهم)، الحظ ىنا قاؿ [7:المجادلة]﴾كىالى خىٍمسىةو ًإالَ ىيوى سىاًدسيهيمٍ 
لىقىٍد كىفىرى اَلًذينى )جنس المعدكد عليو من جنس المعدكد فيدخل في العدد، مثل ما قاؿ جل كعبل في سورة المائدة 

ثىةو  ، فهم قالوا إف اهلل ثالث ثبلثة يعني داخل في العدد؛ اآلب الذم ىو اهلل كاالبن كركح (قىاليوا ًإَف الَلوى ثىاًلثي ثىبلى
القدس شيء كاحد كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية، فلهذا يكوف ثالث ثبلثة بحسب تعبيرىم فهو دخل في 

. التثليث، نسأؿ اهلل العافية
ما حكم األبيات التي في نهج البردة، كىل يجوز للموحدين حفظها؟ / 15س
، /ج ال، يجوز ألحد يحفظ األبيات الشركية؛ إال ألىل العلم الذين يحتاجوف إذا حفظوىا أف يردكا على الخصـو

أما لسائر الناس أك لعامة طلبة العلم؛ ألف ىذا شرؾ كالشرؾ ال يحث عليو كال يخاطب المرء بتوحيده فيو، فاألصل 
. السبلمة إال عند الحاجة فيؤخذ الشيء بقدره

. نكتفي بهذا كصلى هلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [المتن]
 أصٌح عقوالن كأخف شركنا من ىؤالء، فاعلم أف لهؤالء شيٍبهة يوردكنها إذا تحَققتى أف الذين قاتلهم رسوؿ اهلل 

  :على ما ذكرنا كىي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها كىي
ث  كينكركف البعأنهم يقولوف إف الذين نزؿ فيهم القرآف ال يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كيكٌذبوف الرسوؿ 

ا رسوؿ اهلل كنصدؽ القرآف كنؤمن بالبعث ،كيكٌذبوف القرآف كيجعلونو سحرنا  كنحن نشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدن
 كنصلي كنصـو فكيف تجعلوننا مثل أكلئك؟

نو كافر لم أ في شيء ككٌذبو في شيء  أف ال خبلؼ بين العلماء كلهم أف الرجل إذا صٌدؽ رسوؿ اهلل :  فالجواب
 ككذلك إذا آمن ببعض القرآف كجحد بعضىو، كمن أقٌر بالٌتوحيد كجحد كجوب الصبلة أك أقٌر ،يدخل في اإلسبلـ

قىٍد ، أك أقٌر بهذا كلو كجحد الحج،الزكاة أك أقٌر بهذا كلو كجحد الصـو بالتوحيد كالٌصبلة كجحد كجوب   كلما لم يػىنػٍ
كىلًَلًو عىلىى الَناًس ًحُج اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىن كىفىرى فىًإَف ﴿:  للحج أنزؿ اهلل في حقهمأناس في زمن النبي 
 .[97:آؿ عمراف]﴾اهلل  ىًنّي عىًن اٍلعىالىًمينى 

ًإَف اَلًذينى يىٍكفيريكفى بًالَلًو كىريسيًلًو ﴿:   كمن أقٌر بهذا كْلو كجحد البعث كفر باإلجماع كحٌل دمو كمالو كما قاؿ تعالى
 (150)كىييرًيديكفى أىف يػيفىْرقيوٍا بػىٍينى الَلًو كىريسيًلًو كىيقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىف يػىَتًخذيكٍا بػىٍينى ذىًلكى سىًبيبلن 

اًفريكفى حىِقا ابنا ميًهينناأيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلكى اًفرًينى عىذى  .[151-150:النساء]﴾ كىأىٍعتىٍدنىا للكى
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فإذا كاف اهلل قد صرح في كتابو أف من آمن ببعض ككفر ببعض فهو الكافر حقنا زالت ىذه الشبهة كىذه ىي التي 
 (56) .ذكرىا بعض أىل األحساء في كتابو الذم أرسلو إلينا

 في كل شيء كجحد كجوب الٌصبلة فهو كافر حبلؿ الدـ  إذا كنت تقٌر أف من صٌدؽ الرسوؿ : كيقاؿ أيضنا]
 ذلك كلوكالماؿ باإلجماع، ككذلك إذا أقٌر بكل شيء إال البعث، ككذلك لو جحد كجوب صـو رمضاف كصَدؽ ب

 .كىنا ال تختلف المذاىب فيو كقد نطق بو القرآف كما قدمنا
فكيف إذا .  كىو أعظم من الصبلة كالزكاة كالصـو كالحجفمعلـو أف التوحيد ىو أعظم فريضة جاء بها النبي 

، كإذا جحد التوحيد الذم ىو دين جحد اإلنساف شيئنا من ىذه األمور؟ كفر كلو عمل بكل ما جاء بو الرسوؿ 
 [!سبحاف اهلل ما أعجب ىذا الجهل! الرسل كلهم ال يكفر؟

 [الشرح]
. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداه

اللهم نسألك علما نافعا كعمبل صالحا كقلبا خاشعا كدعاء مسموعا، ربنا ال تكلنا ألنفسنا في ديننا كفي دنيانا 
. طرفة عين

. اللهم ىيئ لنا من أمرنا رشدا، نسألك أف تجعلنا ممن إذا أيعطي شكر، كإذا ابتلي صبر، كإذا أذنب استغفر
: أما بعد

، كىذه الشبهة شبهة العلماء ألٌف  فهذه شبهة جديدة ذكرىا إماـ الدعوة رحمو اهلل تعالى مما يورده الخصـو
الذم يوردىا من أىل العلم، فإف لشبو التي ذكرنا فيم سبق كإف جوابها الذم ذكره الشيخ أقٌر بحسنو جمع كثير من 

كقد عرضت ما عندم على علماء األمصار فوافقوني : أىل العلم في األمصار كما قاؿ إماـ الدعوة رحمو اهلل تعالى
يعني كافقوه في معنى العبادة كفي معنى التوحيد كفي معنى الشرؾ باهلل . في التوحيد كخالفوني في التكفير كالقتاؿ

جل كعبل؛ لكن خالفوا بأف عٌباد القبور كعٌباد األضرحة كاألكثاف كاألشجار كاألحجار إلى آخره خالفوا في أف ىؤالء 
. مشركوف تقاـ عليهم الحجة فإف استجابوا كإال قوتلوا

 كبعثت إليهم األنبياء خالفوا لشبهة كىي أف ىؤالء ليسوا كاألكلين؛ ألف األكلين الذين بعث إليهم رسوؿ اهلل 
إف ىناؾ آلهة مع اهلل، كما قاؿ : ىؤالء يقركف بأنهم اتخذكا آلهة مع اهلل جل كعبل كلم ينقادكا للرسل؛ بل قالوا

انيوا ًإذىا ًقيلى لىهيٍم الى ًإلىوى ًإالَ اهللي يىٍستىٍكًبريكفى سبحانو مخبرا عن ﴿ تًنىا ًلشىاًعرو  (35)ًإنَػهيٍم كى كىيػىقيوليوفى أىئًَنا لىتىارًكيوا آلًو ى
ا لىشىٍيءه عيجىابه ﴿، ككقوؿ اهلل جل كعبل [36-35:الصافات]﴾مىٍجنيوفو  ا ًإَف ىىذى ي  (5)أىجىعىلى اآلًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن كىاٍنطىلىقى المىؤلى

ا لىشىٍيءه يػيرىادي  هيٍم أىًف اٍمشيوا كىاٍصًبريكا عىلىى آًلهىًتكيٍم ًإَف ىىذى نَػقيوؿي  ًإف، ككقولو جل كعبل في سورة ىود ﴿[6-5:ص]﴾ًمنػٍ
ًتنىا ًبسيوءو  ، إلى آخر اآليات في ىذا الباب التي فيها اعتقاد أكلئك بأف ىناؾ آلهة [54:ىود]﴾ًإالَ اٍعتػىرىاؾى بػىٍعضي آًلهى

. مع اهلل جل كعبل
إف المشركين من ىذه ألمة من عباد القبور ىؤالء كقعوا في الشرؾ، : قاؿ طائفة من الناس من المنتسبين للعلم

نعم؛ كلكن ىذا الشرؾ ليس كفرا منهم ألنهم يشهدكف أف ال إلو إال اهلل، فإذا سألتى الواحد منهم ىل ىناؾ إلو مع 
فحين يىفعل يفعل الشيء بعدـ اعتقاد أنو تأليو لغير اهلل جل كعبل فخالف صنيع أكلئك المتقدمين . ال: اهلل؟ قاؿ

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط احلادي عشر(56)
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الذين اعتقدكا بإلهين؛ بل اعتقدكا بآلهة مع اهلل جل جبللو كذلك قالوا ىؤالء إف كقعوا في ىذه األشياء فهي كفر 
عملي ال ييخرج من الملة ككفر من قاتل مسلما، ككفر من أتى حائضا، ككفر من أتى امرأة في دبرىا، ككفر كذا ككذا 

. مما جاء في النصوص تسميتو كفرا كليس بالكفر األكبر؛ بل ىو كفر أصغر كأشباه ذلك
 كال ينكركف البعث كقالوا أيضا إف ىؤالء الذين من ىذه األمة فعلوا تلك الشركيات ىؤالء ال يكْذبوف الرسوؿ 

 الزكاة كالصبلة أك بعد تحريم الخمر أك بعد تحريم الزنى بإنكاركال يكذبوف القرآف كيجعلونو سحرا، كال كال يقولوف 
كفعل المشركين في الزمن األكؿ؛ بل ىم مقركف بكل ىذه التفاصيل لكنهم فعلوا ما فعلوا، فهذا يعني أنو ال ييخرجهم 

. من الملة كليسوا بمشركين الشرؾ األكبر
فاعلم أف لهؤالء )كإذا تقرر ىذا فإف ىذه الشبهة كما ذكر اإلماـ رحمو اهلل تعالى كما عرضو من شبو القـو قاؿ 

ففي ىذه الجملة  ذكر أٌف ىذه الشبهة  (شبهة يوردكنها على ما ذكرنا كىي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها
يوردكنها على ما ذكر اإلماـ؛ يعني ما ذكره في المحاجة كرد الشبو في التوحيد، في معنى التوحيد، كمعنى الشرؾ، 
كمعنى عبادة  ير اهلل، كمعنى االلتجاء؛ إلى االلتجاء إلى لصالحين كااللتجاء إلى الصالحين شرؾ أـ ال؟ كمعنى 

. التوسل كأشباه ذلك كتفاصيلو مما ذكر من أكؿ الرسالة إلى ىذا الموضع
يعني من كل جواب الشبو السالفة فإف محصل الشبو  (لهؤالء شبهة يوردكنها على ما ذكرنا)فإذا تبين ذلك قاؿ 

السالفة أف يقاؿ أنت محق في ىذا الجواب، كأف ىذا لذم يفعل شرؾ، كأف االلتجاء إلى الصالحين شرؾ، كأما 
طلب الشفاعة من األموات شرؾ، إلى آخر ذلك كأف صرؼ أم نوع من أنواع العبادة لغير اهلل شرؾ، كأنت محق كأف 
ىؤالء لذين أدلوا بالشبو في استحساف األفعاؿ مبطلوف، كما ذكرتو صواب بأف ىذه األشياء شرؾ؛ لكن ىذه األشياء 
شرؾ كلكنها ال تخرج من الملة من صنعها من فعلها، كىذا ىو جواب ىذه الشبهة فيما يأتي من كبلـ اإلماـ رحمو 

. هلل تعالى
لم صارت من عظم الشبو؟ ألنها كما ذكرت شبهة العلماء التي  (كىي من أعظم شبههم)قاؿ الشيخ رحمو اهلل 

يذكركنها كيركجوف بو على العامة، فكثيركف من الذين ردكا على الشيخ نقلوا كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ككبلـ ابن 
القيم كقالوا أنت محق في ما تقوؿ؛ لكن كوف ىؤالء يكفركف الكفر األكبر ىذا ليس بصحيح؛ بل ىؤالء على كفر 

. أصغر، ىؤالء على شرؾ أصغر كليسوا بمشركين الشرؾ األكبر
ىذا تقرير الشبهة على حسب ما يوردكنها كىذه الشبهة أجاب عنها اإلماـ رحمو اهلل تعالى ىنا إجابة مختصرة، 

كفي ردكد أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في كتابو إفادة المستفيد في كفر ترؾ 
. التوحيد، ككتب تبلمذتو كأبنائو كتبلميذىم إلى ىذا الزمن ما ييبين رد ىذه الشبهة

فإف ىذه الشبهة من أعظم الشبو فتفصيل رد ىذه الشبهة في ردكد أئمة الدعوة المختلفة من كقت الشيخ 
محمد رحمو اهلل إلى زماننا ىذا فيها تفصيل الرد على ىذه الشبهة، كال يتسع المقاـ إليراد كل ما ذكركه؛ لكن نذكر 

. تقرير ما ذكره إلماـ رحمو اهلل كىو أصل ىذه الردكد كبو كفاية
ال يشهدكف أف ال إلو إال اهلل )يعني من المشركين  ( إٌف الذين نزؿ فيهم القرآف: أنهم يقولوف:كىي)قاؿ 

كنحن نشهد أٌف )يعني نفارؽ أكلئك  ( كنحن، كيينكركف البعث كيكٌذبوف القرآف كيىجعلونو سحرناكيكٌذبوف الرسوؿ 
ا رسوؿ اهلل كنصدؽ القرآف كنؤمن بالبعث كنصلي كنصـو فكيف تجعلوننا مثل أكلئك؟  (ال إلو إال اهلل كأف محمدن
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كىذه الشك إذا أكتي إليها من ناحية عاطفية فإنها تركج، كأف الناظر نظرا عاطفيا مجردا عن الحجة كالبرىاف قد 
يركج عليو ذلك، فيقوؿ ىؤالء مصلوف كيصوموف، كقد يكوف بعضهم في جبهتو أثر السجود، كبعضهم يصـو يوما 
كيفطر يوما، كبعضهم تصدؽ بكل مالو، كبعضهم مجاىد في سبيل اهلل كحارب الكفار، كفعل ما فعل من أنواع 
الجهاد كبعضهم كذا ككذا، فيسرد جملة األعماؿ الصالحة التي عملهاػذ، فيقوؿ كيف تجعلو كأبي جهل؟ كيف 

تجعلو مثل أبي لهب؟ كيف تجعلو مثل فبلف كفبلف؟ كيف تجعلو مثل المشركين؟ 
كىذه حجة عاطفية كمعلـو أف الديانة قامت على البرىاف، كالبرىاف العاطفي أك القضية العاطفية ليست برىانا 

. باتفاؽ العقبلء؛ ألف العاطفة لها مدخل أك للهول مدخل عليها، كالبراىين خارجة عن مقتضى الهول
البرىاف يقاـ بالحجة المتفق على االحتجاج بها شرعية سمعية أك عقلية في كبلـ العقبلء ككبلـ النظٌار من جميع 

. الفرؽ؛ يعني في كوف الحجة تمضي كالحجة العاطفية ليست بحجة؛ ألنها ناشئة عن ر بة كىول
ىذه الشبهة ينبغي أف يتخلص صاحبها أكال من العاطفة، كالعاطفة ال مدخل لها في الدين؛ ألنها : فلذلك نقوؿ

ليست أحد األدلة، كإنما األدلة على المسائل التي ييٍحتىُج بها في ىذه الشريعة الكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس 
الصحيح كالعقل الصريح كأقواؿ الصحابة إلى آخر األدلة المتفق عليها كالمختلف فيها؛ يعني أف الحجج في 

الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية؛ كيف نجعل ىذا مثل ىذا؟ ىذا أمره عظيم، ىذا فيو كذا ككذا فكيف يجعل 
. على شبو بأكلئك

 ال خبلؼ بين ق أفٌ :فالجواب) قاؿ فقاؿ الشيخ رحمو اهلل مبديا حجة علمية كإبطاال لهذه اإليرادات العاطفية
كىذا  (نو كافر لم يدخل في اإلسبلـأ في شيء ككٌذبو في شيء العلماء كلهم أف الرجل إذا صٌدؽ رسوؿ اهلل 

حكاية لئلجماع كىذا القدر من الحجة صحيح كما أكرده اإلماـ رحمو اهلل تعالى في أٌف اإلجماع انعقد باتفاؽ األئمة 
أنا أدخل مصْدقا بأشياء كمكذبا في : األربعة كأتباعهم، ككذلك  يرىم في أنو من أراد الدخوؿ في اإلسبلـ، فقاؿ

أشياء أنو ال يدخل في اإلسبلـ كإف قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف كمحمدا رسوؿ اهلل فإف تصديقو ببعض األشياء 
في الدين كتكذيبو ببعض آخر ال يدخلو في اإلسبلـ أصبل كىذا من جهة أنو أكؿ ما يدخل في اإلسبلـ كذلك من 

دخل في اإلسبلـ فشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل ثم كذب ببعض القرآف كلو بحرؼ كاحد متفق عليو 
فإنو ال يدخل في الملة كيخرج منها بتكذيبو؛ ألف العلماء نصوا على أف من أنواع الردة أف يكوف مكذبا أك شاكا أك 
جاحدا فمن كذب بشيء؛ كلو بحرؼ كاحد من القرآف متفق عليو فإنو كافر كال تنفعو صبلتو كال صيامو باالتفاؽ؛ 

آمن ببعض القرآف يعني من حيث األلفاظ، كجحد بعضو يعني من  (ككذلك إذا آمن ببعض القرآف كجحد بعضو)قاؿ 
المتفق عليو، كلم يؤمن بو لو قاؿ ىذا ليس من القرآف كاألمة متفقة على أف ىذا اللفظ الذم جحده من القرآف يعني 

لفظا فإنو يكوف كافرا باالتفاؽ باإلجماع، ككذلك من آمن ببعض أحكاـ القرآف المتفق عليها كجحد بعض أحكاـ 
القرآف المتفق على معناىا؛ يعني التي داللتها قطعية فإنو يكوف أيضا كافرا خارجا من الدين باتفاؽ العلماء 

. كباإلجماع، حتى من أكرد ىذه الشبهة فإنو ال ينكر ىذا اإلجماع
من أقٌر بالتوحيد موحد مؤمن بأنو ال إلو إال اهلل كبأٌف  (كمن أقٌر بالٌتوحيد كجحد كجوب الصبلة)مٌثل لهذا بقولو 

ىذه : محمدا رسوؿ اهلل، ككثير الزكاة كالصدقات، كيصـو فرضا كنفبل، كيحج بيت اهلل جل كعبل كل سنة؛ لكن قاؿ
الصبلة ليست بواجبة إما مطلقا أك ليست بواجبة عليو، فإف ىذا يعد كفرا باإلجماع ألنو جحد معلوما من الدين 
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بالضركرة، كباإلجماع ال يشفع لو توحيده، كباإلجماع ال يشفع لو كثرة زكاتو كصدقاتو، كباإلجماع ال يشفع لو صومو 
. الفرض كالنفل، كباإلجماع ال يشفع لو التزامو بقية أحكاـ الشريعة؛ ألنو جحد كجوب الصبلة إما مطلقا أك عليو

فإذا كاف كذلك صارت ىذه القاعدة التي أكردكىا أك ىذه الشبهة منتًقضة باإلجماع إٍذ إنهم قالوا كيف تجعلوف 
من جحد الرسالة من المشركين كمن لم يؤمن باهلل إلو كاحدا كمن كٌذب الرسوؿ كيف تجعلونو من كذب بالبعث يعني 

لم يؤمن بالبعث كيف تجعلونو كالذم يصلي كيصـو كيفعل كيفعل من ىذه األفعاؿ كاألعماؿ الصالحة؟ كنقوؿ 
باإلجماع ىذه منتقضة بالصبلة، ككذلك منتقضة بالزكاة باالجماع، فإنو لو كاف مصليا كثير الصبلة كجحد كجوب 

، فإنو يكوف كافرا باالتفاؽ-يعني على الناس جميعا-الزكاة إما مطلقا  . ، كإما عليو بخاصة كلم يلتـز
. فإذف يدؿ على أف اإليراد العاطفي الذم أكردكه ليس بواردو شرعا باتفاؽ أىل العلم

 أك أقٌر بهذا كلو كجحد ، أك أقٌر بهذا كلو كجحد الصـو،الزكاة أك أقٌر بالتوحيد كالصبلة كجحد كجوب )قاؿ 
العلماء من كل مذىب من المذاىب األربعة المتبوعة مذىب أبي حنيفة كمالك كالشافعي كأحمد رحمهم اهلل  (الحج

تعالى جميعا، ككذلك  يرىم من المذاىب المهجورة كمذىب سفياف الثورم كاألكزاعي كالليث بن سعد كإسحاؽ ابن 
راىوية كابن جرير كجماعات أىل العلم ككذلك مذىب الظاىرية الذم ألف فيو ابن حـز كقبلو داككد الظاىرم 

متفقوف على أٌف المسلم الذم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل يخرج من اإلسبلـ بقوؿ أك فعل أك 
القوؿ  كالفعل كاالعتقاد : اعتقاد أك شك، فذكركا أف المكفرات باالتفاؽ أربعة تيخرج الموحد من الدين كىي

. كالشك
كذلك ألنهم اتفقوا على أٌف من قاؿ قوال يناقض الشهادة أك يناقض أصل توحيده أك يناقض أمرا معلوما من 

الدين بالضركرة فإنو يخرج من الدين، ككذلك إذا عمل عمبل أك اعتقد اعتقادا يعني مكفرا يعني شركا؛ اعتقد في اهلل 
بأنو جسك كاألجساـ أك اعتقد في اهلل صفة قبيحة، أك شك في أمر من األمور فإنو يكفر لو كاف يشهد أف ال إلو إال 

. اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل
إذف األئمة متفقوف على أف المسلم الذم يعمل بأركاف اإلسبلـ كيعمل بفركعو قد يكفر بعمل أك قوؿ أك اتقاد 

. أك شك
فإذف ىذه الشبهة التي أكردكىا مخالفة أيضنا إلجماع علماء الذين ألفوا في ىذا الباب، كفي كل مذىب تجد 

. بابا خاصا بهذا كىو باب حكم المرتد، كىو الذم يكفر بعد إسبلمو
الذين نشأكا على ذلك أنهم مرتدكف، أصعب من أف نقوؿ - يعني عباد القبور-كفي الحقيقة قولنا عن ىؤالء 

إنهم كفار أصليوف، كلهذا ذىب جمع من علماء الدعوة بل األكثر منهم كمن  يرىم أٌف ىؤالء الذين لم يعرفوا 
التوحيد أصبل كنشأكا عليو كشبوا عليو ككانوا مشركين باهلل جل كعبل كلم يعرفوا اإلسبلـ الصحيح أنهم لم يدخلوا في 
الدين أصبل حتى يقاؿ إف أحكاـ المرتد تجرم عليهم؛ بل ىم كفار أصليوف كمعلـو أف الكافر األصلي في أحكامو 

. أخص من أحكاـ المرتد ألف لهم في ذلك تفاصيل معلومة في بابها
كىنا اإلجماع إذف منعقد على ىذا، كمن احتج بهذا القوؿ من أتباع مذىب مالك أك الشافعي أك أبي : نقوؿ

. حنيفة أك اإلماـ أحمد يقاؿ لهم ما قالو علماؤىم في كتب مذاىبهم، فإنو سيقف
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كلهذا يناسب أف يقـو الدعاة إلى اهلل جل كعبل في كل بلد فيو أنواع الشرؾ باهلل بالمقبورين كالمدفونين كاألكلياء 
؛ ألف في ىذا إقامة ك يرىم أف يوردكا األدلة كاألقواؿ من أقواؿ علماء مذىبهم، كيجمعونها كينشركنها في الناس

للحجة عليهم؛ كألف في ىذا أيضا إبعادا للشبهة التي أكردىا ىذا المورد؛ ألنو قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبة 
العلم أك بعض العواـ أف ىذا القوؿ إنما جاء بو الوىابية، كليس عليو علماء المذاىب، فإذا جمعت ىذه األقواؿ 
كنشرت في البلد؛ البلد الذم يشيع فيو مذىب اإلماـ مالك ينقل فيو كبلـ المالكية، كالمالكية لهم توسع في ىذا 
أيضا، كالحنفية أيضا أكثر منهم، كالشافعية كالحنابلة في باب التكفير أقل؛ يعني فيما يحصل بو الكفر، فيينقل من 

. كتبهم ما بو يكوف رد ىذه الشبهة، حتى ال يتوىم أف ىذه الشبهة تفٌرد بو الوىابية كما يزعموف
كالدعوة السلفية بعامة في كل بلد إنما عمدتها الكتاب كالسنة كإجماع ىذه األمة؛ إجماع علمائها كما كاف عليو 

سلفنا الصالح كما عقده أئمة أىل السنة كالجماعة أتباع السلف الصالح كأتباع األثر، ىذه عمدتهم في أم بلد، 
. فالوسيلة التي يقرركف بها الحجة كييضعفوف بها الشبهة ينبغي لهم أف يسلكوىا؛ ألف الحق أحق أف يػيَتبع

قىٍد أينىاسه في زمن النبي ) قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك كىلًَلًو عىلىى الَناًس ﴿:  للحج أنزؿ اهلل في حقهمكلما لم يػىنػٍ
قىٍد أناس) قولو، ([97:آؿ عمراف]﴾ًحُج اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىن كىفىرى فىًإَف اهلل  ىًنّي عىًن اٍلعىالىًمينى   (كلما لم يػىنػٍ

يعني مع اعتقاد كجوبو على -عبر رحمو اهلل بانقياد الذم معناه االلتزاـ، كإال فإف عدـ الحج مع االنقياد للحكم 
يعني قاؿ ال يجب علي كإنما يجب على -ليس بكفر، كإنما يكفر من جحده أك من لم يلتـز بو - المخاطب بو

فهذا  ير . ىم كاجب على الناس كاجب على  يرم كأنا ال يجب علي الحج: ، من لم ينقد للحكم؛ قاؿ- يره
كىالى تىنًكحيوا مىا نىكىحى آبىاؤيكيٍم ًمٍن الْنسىاًء ًإاَل ملتـز بو، كحاؿ الرجل الذم نكح امرأة أبيو بعد نزكؿ قوؿ اهلل جل كعبل ﴿

أنا  ير مخاطب : ،لم يلتـز بالحكم، لم ينقد لو، فقاؿ[22:النساء]﴾مىا قىٍد سىلىفى ًإنَوي كىافى فىاًحشىةن كىمىٍقتنا كىسىاءى سىًبيبلن 
. كلم يلتـز بو كلم ينقد لو فصار كافرا. بذلك

، كىذا حراـ علي: خبلؼ من لو التـز كانقاد يعني قاؿ لكن فعلو فهذا لو حكم أمثالو من أىل . أننا ملتـز
. الكبائر

. ىذا تعبير دقيق (كلما لم ينقد)فقوؿ الشيخ رحمو اهلل 
 كلهذا قرأتم في شركط ال إلو إال اهلل كتعلمتم أٌف من شركطها االنقياد، فاالنقياد معناه االلتزاـ، التزاـ بما دلت 

ىذا كاجب  كأنا مخاطب بو كىذا محـر كأنا مخاطب بذلك بتحريم كذا، : عليو كلو لم يفعل؛ لكنو يلتـز أف يقوؿ
لكنو لم يفعل، فلو حكم أمثالو من أىل الكبائر؛ لكن إف قاؿ ىذا  ير كاجب علٌي، أنا ممن ارتفعت عنو التكاليف 
ىذا يجب على الناس، كأما أنا فبل يجب علي ىذا يحـر على الناس أما أنا فبل يحـر علي، فيعتقد أنو كاجب في 
؛ لكن يقوؿ أنا ال ألتزمو ألني  ير مخاطب بو، كفعل طوائف من ىذه  نفسو ىذا األمر محـر في نفسو يعني محـر

. األمة فهؤالء لم ينقادكا للحكم الشرعي
. فالشيخ عبر باالنقياد كىو تعبير علمي لو داللتو في األحكاـ الفقهية كفي التوحيد

قىٍد أناس في زمن النبي )قاؿ  كىلًَلًو عىلىى الَناًس ًحُج اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ﴿:  للحج أنزؿ اهلل في حقهمكلما لم يػىنػٍ
ىذا من ألفاظ الوجوب عند  (عىلىى الَناسً )قولو  ([97:آؿ عمراف]﴾ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىن كىفىرى فىًإَف اهلل  ىًنّي عىًن اٍلعىالىًمينى 

( عليك)عليك كذا كأشباه ىذا، فإف ألفظ الوجوب عندىم كثيرة متعددة، كمنها كلمة  (لًَلًو عىلىى الَناسً ) األصوليين
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بهذا الحكم كلم  (ًحُج اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىن كىفىرى )كعلى كأشباه ذلك كهلل على الناس يعني يجب عليهم 
. (فىًإَف اهلل  ىًنّي عىًن اٍلعىالىًمينى )ينقد لو 

أنا موحد : ما رأيكم فيمن قاؿ (كمن أقٌر بهذا كْلو كجحد البعث كفر باإلجماع) بعد ذلك قاؿ اإلماـ رحمو اهلل
أقوؿ ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ، ال أعبد إال اهلل مقر هلل بالواحدنية في ربوبيتو كإلهيتو كأسمائو كصفاتو، كمقٌر للنبي 

 كشاىد لو بالرسالة كبأنو خاتىم المرسلين، كأصلي كازكي كأصـو كأحج؛ لكن مسألة البعث ىذه فيها نظر عندم 
أنا أتعبد هلل كأصلي كأصـو ىذا : كلو كاف من أتقى الناس في تلك األمور؛ لكنو قاؿ. كاألقرب أٍف ال بعث بعد الموت

: كما قاؿ تعالى) طاعة هلل جل كعبل؛ لكن ال بعث فإنو باإلجماع كافر كيحل دمو كمالو إلجماع المسلمين لذلك
ًإَف اَلًذينى يىٍكفيريكفى بًالَلًو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىف يػيفىْرقيوٍا بػىٍينى الَلًو كىريسيًلًو كىيقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىف ﴿

اًفريكفى حىِقا(150)يػىَتًخذيكٍا بػىٍينى ذىًلكى سىًبيبلن  ابنا ميًهيننا أيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلكى اًفرًينى عىذى فهذه  ([151-150:النساء]﴾ كىأىٍعتىٍدنىا للكى
أيٍكلىػًئكى ىيمي )اآلية دلت على أف من فٌرؽ بين حكم كحكم فجحد حكما كقبل حكما فإنو يكوف كافرا لقولو تعالى 

ِقا اًفريكفى حى . (اٍلكى
فإذا كاف اهلل قد صٌرح في كتابو أف من آمن ببعض ككفر ببعض فهو الكافر حقنا زالت ىذه ) قاؿ رحمو اهلل

 عبادة الذم قاؿ إف عبادة  ير اهلل جل كعبل ليست شركا أكبر كإنما ىي شكر أصغر فإنو لم ألف الذم أنكر (الشبهة
َنةى كىمىٍأكىاهي الَناري كىمىا لًلظَاًلًمينى ًمٍن يؤمن بقوؿ اهلل جل كعبل ﴿ َرـى الَلوي عىلىٍيًو اٍلجى ًإنَوي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فػىقىٍد حى

ري ﴿ كبقوؿ اهلل جل كعبل في سورة الحج ،[72:المائدة]﴾أىنصىارو  اًء فػىتىٍخطىفيوي الطَيػٍ َر ًمنى الَسمى أىنَمىا خى كىمىٍن ييٍشًرٍؾ بًالَلًو فىكى
، كنحو ذلك من اآليات الكثيرة في ىذا الباب فآمن بأف المشرؾ [31:الحج]﴾أىٍك تػىٍهًوم بًًو الْريحي ًفي مىكىافو سىًحيقو 

بدعاء  ير اهلل مشرؾ؛ لكنو ليس بالمشرؾ الشرؾ األكبر الذم يستحق معو النار، فإف ىذا الشك جٍحد أك عدـ 
. إيماف ببعض ما أنزؿ اهلل جل كعبل
. ىذا من حيث التأصيل العاـ

إذا كنت تقٌر أف من ) يعني تفصيبل للجملة السالفة، (اكيقاؿ أيضن )كمن حيث التفصيل قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 
يعني بعد أف تقـو  ( في كل شيء كجىحىدى كجوب الٌصبلة فهو كافر حبلؿ الدـ كالماؿ باإلجماع صٌدؽ الرسوؿ 
 كىنا ال ذلك كلوككذلك إذا أقٌر بكل شيء إال البعث، ككذلك لو جحد كجوب صـو رمضاف كصَدؽ ب)عليو الحجة 

يعني إذا كنت تقر ىذا؛ يعني ما أكردناه من اإلجماع كأف  (تختلف المذاىب فيو كقد نطق بو القرآف كما قدمنا
المذاىب متفقة على ىذا، كأف من أنكر البعث فهو كافر حبلؿ الدـ كالماؿ باتفاؽ العلماء كبإجماعهم كيذكر ىذا 

فمعلـو أٌف التوحيد ىو )في كتبهم، فنرجع إلى خصوص المسألة التي أكردت الشبهة فيها كىي مسألة التوحيد قاؿ 
 كجو كونو أعظم أنو بدأ بو الرسوؿ  (. كىو أعظم من الصبلة كالزكاة كالصـو كالحجأعظم فريضة جاء بها النبي 

ـي دعا الناس سنين عددا إلى التوحيد فقط، كلم تيفرض الصبلة كلم تيفرض  في الدعوة، فالنبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
أنو - يعني في حاؿ األمر بالتوحيد دكف  يره-الزكاة كلم يفرض الصـو كلم يفرض الحج، كمعلـو أنو في ىذا الحاؿ 

ـي لمعاذ حين أرسلو إلى اليمن  « إنك تأتي قوما أىل كتاب»إنما تكوف البداءة باألىم كما قاؿ عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
، «فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل»يعني من اليهود كثم نصارل ىناؾ 

فهذا يدؿ على أف ىذا أعظم من  يره، كمعلـو أٌف الصلوات « فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو إلى أف يوحدكا اهلل»
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الخمس لم تفرض إال ليلة اإلسراء كالمعراج في السنة العاشرة من البعثة، كمعلـو أف صـو رمضاف الفرض لم يكن إال 
في السنة الثانية من الهجرة، كمعلـو أف الزكاة المفركضة بأنصبائها المعركفة لم تفرض إال في السنة الثانية من 

الهجرة، كأف الحج فلم يفرض إال في السنة التاسعة من الهجرة، كىذا يدؿ على تأخر ىذه المسائل التي تقوؿ إف 
من جحد كاحدة منها كلم يأت بها فإنو يكفر باإلجماع، فما شأف أصل األصوؿ؟ ما شأف أكؿ كاجب؟ ما شأف األمر 

الذم دعا إليو النبي في مكة سنين عددا؟ ما شأنو؟ ىل ىو أقل من ىذه في الحكم؟ 
كلهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد أكؿ ما . أف التوحيد ىو أعظم فريضة باالتفاؽ: فالجواب

يذكركف في المكْفر ما يتصل بالتوحيد؛ توحيد العبادة أك توحيد الربوبية أك توحيد األسماء كالصفات، فإنهم يذكركف 
، كدعت بها األنبياء، كمعلـو أف الصلوات كالزكاة كالصـو كالحج ىذا قبل  يره؛ ألنو أعظم فريضة جاء بها النبي 

إلى آخره اختلفت فيو الشرائع كاألنبياء جميعا اتفقوا في التوحيد، فدؿ على أنو حق اهلل األعظم كعلى أنو الفريضة 
. العظمى فإذف يكوف منزلتها أعظم من  يرىا

؟ كإذا جحد فكيف إذا جحد اإلنساف شيئنا من ىذه األمور كفر كلو عمل بكل ما جاء بو الرسوؿ )قاؿ 
كىذا االستدالؿ بالقياس كىذا  (!سبحاف اهلل ما أعجب ىذا الجهل! التوحيد الذم ىو دين الرسل كلهم ال يكفر؟

. قياس صحيح قوم
كمعلـو أف قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت عليها النصوص كاتفقت عليها العلماء أٌف الشريعة ال تفٌرؽ بين 

المتماثبلت، كال تماثل بين المختلفات، فإف المتماثبلت في العٌلة ال تفٌرؽ بينها الشريعة إًذ الحكم يدكر مع علتو 
. كجودا كعدما

كمما جاءت بو الشريعة كجاء في القرآف االستدالؿ بو كاالستدالؿ بقياس األكلى، فإنو القياس الذم اتفقت عليو 
ىذه األمة حتى الظاىرية ال ينكركف القياس المسمى عند الفقهاء األربعة بقياس األكلى، ال تنكره الظاىرية كإف كانوا 
ال يسمونو قياسا؛ بل يسمونو تمثيبل أكلويا، فيقاؿ ىذا مثل ىذا عندىم بل أكلى منو، كيخرجوف من تسميتو قياسا، 
كفي الحقيقة أنهم يقركف بو، فالقياس األكلوم؛ يعني أف ىذا أكلى من ىذا فهذا باالتفاؽ عند الجميع، كإذا أنكر 

المرء متفقا عليو بين العقبلء كبين الفقهاء كمجمعا عليو من الدليل فإنو يكوف ليس على أصل ال في التفريع كال في 
التأصيل، كمعلـو أف ىذا رد قوم على الذين يفرقوف فإف الشريعة لم تأت بالتفريق بين المتماثبلت، فكيف بالتفريق 

. ما بين ىو أدنى كأعظم رتبة
التوحيد أعظم رتبة، كيف يتفق العلماء، كيف تقوؿ أنت أيها المورد لهذه الشبهة كيف تقوؿ إف الذم جحد 

الصبلة كىو يقر بغيرىا، أك جحد الزكاة كىو يقر بغيرىا، أك جحد الصـو كىو يقر بغيره، أك أقر بهذه كلها كجحد 
البعث، كيف تقوؿ أنو يكفر كحبلؿ الدـ كالماؿ، كمن ترؾ التوحيد كجحده ال يكفر كال يكوف حبلؿ الدـ كالماؿ 

بعد إقامة الحجة عليو؟ كيف تقوؿ ىذا سبحاف اهلل ما أعجب ىذا الجهل؛ ألنو جهل بالعقليات كجهل أيضا 
 !!!بالشرعيات كجهل بكبلـ العلماء

 .... (57)نقف عند ىذا
. قتاؿ بني حنيفة كقتاؿ المرتدين كىذه تحتاج إلى تفصيل كنأتي إليها إف شاء اهلل في المرة القادمة....

                                                 
.  انتهى الشريط احلادي عشر(57)
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ـ، كحبذا لو يطالع اإلخوة كطبلب العلم الردكد التي صنفها افتحصل من ىذا إلى أف ىذه الشبهة ىذا جوابها الع
 ككتب أئمة الدعوة في الردكد على (مفيد المستفيد بكفر تارؾ التوحيد) قإماـ الدعوة على المخالفين، كخاصة كتاب

المخالفين، فإف فيها تفصيبل لهذه الجملة التي أكردىا اإلماـ رحمو اهلل تعالى، كالحجة التي ذكرىا كافية لمن ألقى 
  .السمع كىو شهيد

 [األسئلة]
 كلو عناية بالتفسير ككبلـ السلف ،اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كاف عظيم اإلطبلع على كتب التفسير

 كلهذا من أٍشكىل عليو شيء مما يذكره اإلماـ رحمو اهلل تعالى في مسائل اآليات كمعاني ،فيو عناية عظيمة جدا
 فييراجىع ،قد اختبرتي ذلك مرارا فوجدتو كما قاؿ رحمو اهلل تعالىك ،اآليات فإنو يرجع إلى التفاسير كسيجد ما ذكره

 .ما أشكل مما ذكره أحد السائلين فستجد في كتب التفسير ما ذكره الشيخ رحمو اهلل
أكثرىم يعتقد ؼفي توحيد األلوىية أيضا  إف األشاعرة كما ضلوا في باب األسماء كالصفات فهم ضالوف :يقاؿ/ س

في القبور كيتوجو إلى األموات بالدعاء كاالستغاثة إلى آخره، فما مدل صحة ىذا القوؿ؟ 
 فاألشاعرة ليس ،الجواب أف قوؿ األشاعرة ضالوف في باب األسماء كالصفات فقط دكف  يره ىذا  لط/ ج

 بل في مسائل كثيرة؛ فهم في معنى الربوبية يخالفوف أىل السنة ؛خبلفهم مع أىل السنة في باب األسماء كالصفات
 ، كفي معنى توحيد السماء كالصفات أيضا يخالفوننا،معنى األلوىية يخالفوننافي  ك،كالجماعة أتباع السلف الصالح

كىية كاألسماء كالصفات كما يجب على المكَلف فيها كما ؿكفي التطبيق العملي لكل ىذه المسائل في الربوبية كاأل
 ككذلك في القدر ، ألف األشاعرة مرجئة في باب اإليماف؛ كفي معنى اإليماف يخالفوننا في ذلك،ييعتقد أيضا يخالفوننا

.  كىم جبرية في باب القدر كفي مسائل تفصيلية كتفريعية كثيرة يخالفوف أىل السنة،يخالفوننا
 تكفير عباد القبور ألف األشاعرة أَصلوا أَف التوحيد ىو اعتقاد كحدانية اهلل جل كعبل في ؛لهذا شاع عدـ التكفير

ربوبيتو كأسمائو كصفاتو، فمن اعتقد أف القادر على االختراع كالخلق ىو اهلل كحده فهو موْحد عندىم ألنهم يفسركف 
فتقر إليو كل ما عداه فهو موحد ـ كمن اعتقد بأف اهلل ىو المستغني عما سواه اؿ،اإللو بأنو القادر على االختراع

 كىذه شاعت في الناس بببلء ،عندىم، فمن اعتقد ىذه العقيدة في الربوبية كعبد  ير اهلل فبل يكوف ناقضا لتوحيده
. عظيم عندىم كعند الماتريدية في أصناؼ كثيرة

 يعني في األصل كفي فركع ذلك ؛كلهذا نقوؿ الخبلؼ مع األشاعرة ليس في مسألة كاحدة في األصوؿ كالفركع
. األصل كاهلل المستعاف

ما رأيك في من يقوؿ إف القياس كالميتة ال يرجع إليو إال عند الضركرة؟ / س
 أف الضركرة ىذه ما ىي؟ الضركرة لهم تعاريف : كالجواب عليو،ىذا القوؿ معركؼ عند طائفة من أىل العلم/ ج

. فيها ال تنطبق على ىذا الكبلـ
:  القياس تكوف في مسائلإلى إذا احتيج إليو أخذ بو، كالحاجة ،يؤخذ بو عند الحاجة: فالقياس يقاؿ

 ،عم ىذا الفهم من الدليل باألقيسة يقٌويود يعني إذا دٌؿ الدليل على شيء فإف ؛ دليل شرعيتدعيمعند : األكلى
 كىذه طريقة أىل السنة كقد امتثلها كثيرا في الفقو شيخ ،كىذا الذم يسمى عند العلماء ذكر النظائر في المسائل

 ثم يذكر النظائر الكثيرة كيفْرع كيقوؿ ىذا نظيره ، فتجده يذكر داللة القرآف كالسنة على مسألة،اإلسبلـ ابن تيمية
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 150 مثل مثبل في أكؿ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تجد أنو نحو ،كذا كنظيره كذا
 كىذه لها نظير ، ىذا االستدالؿ بالقياس؛ يعني أف ىذا مثل ىذا كىذا مثل ىذا كىذا مثل ىذا،صفحة كلها تنظير

 ألنو قد يأتي آت كيقوؿ فهمك ؛كذا كنظير كذا، كاالستطراد في ىذا الباب يقوم االستنتاج كاالستدالؿ من الدليل
 فيأتي الفقيو كالعالم فيػينىْظر كيأتي بنظائر ،للدليل قاصر كناقص فليس الكبلـ في الدليل؛ كلكن في كجو االستدالؿ

 فيقوؿ ىذه مثل - يػينىْظر يعني يأتي بنظائر كثيرة،يػينىْظر يعني يأتي بنظائر ليس معنى يػينىْظر يعني يقوؿ فيو نىظىر-كثيرة 
. أف استداللو لم يخرج عن القواعدكىذه مثل ىذه مثل ىذه مثل ىذه ليقوم استداللو 

 فإف ، كمعلـو أف الجمع كالفرؽ من أصوؿ قواعد الفقهاء، أف يورًد القياس إللغاء الفارؽ: ثانيا من إيراد القياس
 كعلم الجمع كالفرؽ كعلم المقاصد من أىم ،فقو المسائل مبني على فهم الجمع كالفرؽ في التعليل ما بين المسائل

 فيىحتاج المجتهد إلى أف يقيس كيذكر المسائل كاحدة تلول األخرل ليبين الجمع بينها كليبين ،علـو المجتهدين
.  كمعلـو أنو إذا حصل الجمع كأيلغي الفارؽ قامت الحجة،إلغاء الفارؽ بينها

 كإنما ىي مسألة اجتهاد، فيحتاج إلى ، يعني من الكتاب أك السنة؛الثالث أف تكوف المسألة ال دليل فيها نقلي
القياس ليلحق الفرع باألصل لعلة جامعة بينهما، أك يلحق الحكم المسكوت عليو بالحكم المنصوص عليو لعلة 

. جامعة بينهما
 كىذا ليس ،ليو إال عند الضركرةإكىذا النوع الثالث ىو الذم يجرم فيو قوؿ بعضهم القياس كالميتة ال يرجع 

 كمن قالها فييفهم منو ىذا النوع الثالث ألنو إذا احتيج إلى ،بجيد؛ يعني ىذه المقالة ليست بجيدة على إطبلقها
. القياس قيل بو كتفاصيل ىذه الكلمة معلومة في الركن الرابع في مباحث القياس في األصوؿ

 ال يكَفركف؛ كلكن ، األشاعرة مبتدعة ضبلؿ على بدعة عظيمة راجت في األمة بسببهم،ال، ال يكَفركف... 
يماف كفي القدر كفي إليضللوف كيبدعوف على اعتقاداتهم الفاسدة في صفات اهلل جل كعبل كفي ربوبيتو كإلهيتو كفي ا

.  إلى آخره،بعض مسائل البعث
ماذا تعلموف عن الرسالة التي أيرسلت إلى الشيخ من األحساء؟ / س
ىناؾ عدة رسائل تأتي للشيخ من بعض علماء األحساء، كأخص منهم الشيخ عبد الهس بن محمد بن عبد / ج

 كالشيخ رحمو اهلل لما رجع من ،لشيخمع ا محمد بن عبد اللطيف لو عدة رسائل ف عبد اهلل ب،اللطيف األحسائي
 كفرح الشيخ رحمو اهلل بعبد اهلل بن عبد اللطيف فرحا عظيما؛ ،البصرة مٌر عليو في األحساء كجلس عنده عدة ليالي

 كلما كنتي : حيث قاؿ لو مرة في رسالة لو،ألنو كجده يخالف األشاعرة الذين مشى على طريقتهم في مسائل اإليماف
 فرًحتي ،جئتك كرايتك كتبت على أكؿ صحيح البخارم في مسائل اإليماف ىذا ىو الحق الذم يجب القوؿ بو

 كقاؿ الشيخ رحمو اهلل في ، يعني في مسألة اإليماف.بذلك ألنك خالفت ما عليو أىل بلدتك من كبلـ األشاعرة
 كأدعو لك في سجودم، ، كأنا كثير الدعاء لك:رسالتو أيضا لعبد اهلل بن محمد بن عبد اللطيف األحسائي ىذه

. ككنت أقوؿ أرجو أف تكوف فاركقا لهذه األمة في آخرىا كما كاف عمر بن الخطاب فاركقا لؤلمة في أكلها
 علم ـكرسائلو مع عبد اهلل بن محمد بن عبد اللطيف األحسائي ىذه فيها فوائد كثيرة في العلم تبين لك عظ

 كإذا ، ألف إماـ الدعوة إذا كاتب العلماء كاتبهم بلهجة علمية قوية كتفصيل في المسائل؛الشيخ ألنو إماـ الدعوة
.  حدثوا الناس بما يعرفوف،خاطب العواـ أك المتوسطين في العلم خاطبهم بما يعرفوف
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أليس الشك إذا دافعو اإلنساف كاستعاذ بالو  من الشيطاف ليس خركجا من الملة كمجرد الشك ال يخرج من / س
 الملة؟
 كالشك ،ـ الشك حين يعٌبر بو العلماء يريدكف الشك في اصطبلحو،معلـو أف الشك ليس ىو العارض/ ج

عندىم استواء طرفي القضية في العلم، استواء طرفي القضية يسمى شكا، كأما العارض كالتوىمات التي تأتي للقلب 
 فيكوف ، الشك أف يقوؿ ىذه كىذه مستوية عندم،كاألكىاـ التي يلقيها الشيطاف ىذه ال تسمى شكا عند العلماء

مكاف البعث كعدـ إ كلكن يقوؿ جواز البعث كعدـ جوازه، ؛شاكا ليس من جهة اعتقاد سرياف الشيء على قلبو
 قاؿ ال ىذه ؟ ىل تيرَجح أحد الجانبين على اآلخر، ىذا قد كقد، قد نبعث كقد ال نبعثم،إمكانو في حد سواء عند

.  فهذا يسمى شكا،كىذه مستوية
. نعم أرجح جانب البعث كلكن قد يكوف أال نبعث فهذا يسمى ظنا: ذا قاؿإك

.  فيكوف ىذا علما،فإف قاؿ ال البعث قائم كأكمن بو كال احتماؿ عندم لعدـ البعث
.  ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أف يكوف على لغتهم ال على لغة العواـ،كىذا على حسب كبلمهم

 فهو كافر؟ ف من شك في شيء مما جاء بو محمد بأذكرتى / س
إذا مت فحرقوني كذركني في اليم كاهلل لئن قدر اهلل  »:فما معنى الحديث الصحيح الذم جاء فيو أف رجبل قاؿ

. إلى آخره، الحديث المعركؼ الذم في الصحيح« علي ليعذبني
. ىذا الحديث اختلف العلماء في اإلجابة عليو/ ج

كالتحقيق فيو الذم يتفق مع أصوؿ الشريعة من جهة االعتقاد كالفقو أٌف ىذا الرجل لم يشك في صفة من صفات 
 كلو شك في قدرة اهلل لكفر كلم ، فهو لم يشك في القدرة أصبل،نما شك في تعلق الصفة ببعض األفرادإاهلل، ك

 أما شك ىذا ،درم ىل اهلل قدير أـ ليس بقدير؟ يعني شك في أصل القدرة، فهذا يكفرأ أنا ال :ينفعو إيمانو، إذا قاؿ
 كمعلـو عندنا أَف من أنكر فردا من ، كىذا فرد من األفراد التي تتعلق بها القدرة،ففي نعُلق القدرة بإعادة األجزاء

. األفراد في أصلو ليس كافرا، كإنما ىو على ذنب عظيم
 فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد كلم يشك في قدرة ، ىذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة:لهذا نقوؿ

ةن ًمنى ﴿ كحالو كحاؿ حوارْيي المسيح الذين قالوا لعيسى عليو السبلـ ،اهلل أصبل نىا مىائًدى ىىٍل يىٍستىًطيعي رىُبكى أىٍف يػينػىْزؿي عىلىيػٍ
ةن ًمنى الَسمىاءً كفي القراءة األخرل ﴿-﴾ الَسمىاءً  نىا مىائًدى قىاؿى اتَػقيوا اهللى ًإٍف كيٍنتيٍم ﴿-  ﴾ىىٍل تىٍستىًطيعي رَبك أىٍف يػينػىْزؿي عىلىيػٍ
، ىل يستطيع اهلل أف ينزؿ علينا مائدة فهم لم ينكركا القدرة كإنما شكوا في تعلق القدرة بهذا [112:المائدة]﴾ميٍؤًمًنينى 
 فقاؿ لهم عيسى ، ىل يستطيع أك ال يستطيع؟ فتعلق القدرة بإنزاؿ مائدة من السماء حصل لهم شك فيها،النوع

قٍػتػىنىا ﴿ فبينوا كجهتهم قالوا (اتَػقيوا اهللى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى )عليو السبلـ  ًئَن قػيليوبػينىا كىنػىٍعلىمى أىَنكى صىدى هىا كىتىٍطمى نيرًيدي أىف نٍَأكيلى ًمنػٍ
هىا ًمنى الَشاًىًدينى  . ، إلى آخر السورة[113:المائدة]﴾كىنىكيوفى عىلىيػٍ

 ، كىذا الرجل  يفر لو بسبب خوفو،المقصود أف الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة
 كأساء إذ شك في تعلق قدرة اهلل بهذا ، فأحسن إذ خاؼ من اهلل جل كعبل،كمعلـو أف الحسنات يذىبن السيئات

. الفرد من مخلوقات اهلل كىو األجزاء التي فرقها بإحراقو
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 لئن قدر اهلل علي ليعذبني : قاؿ، لئن قًدرى اهلل علي ما قاؿ لئن قدر اهلل مطلقا:كلهذا تلحظ في الحديث قاؿ
. ما ذر جسمو كرمادهؿ يعني أنو تعلق قولو ذلك بقدرتو عليو بالخاصة ؛عذابا لم يعذبو أحدا من العالمين

. كىذا ىو التحقيق لهذا القوؿ في ىذا الحديث كىو الذم يستقيم مع االعتقاد كمع الفقو
ما رأيك فيمن يقوؿ إف مجرد الطواؼ على القبر ليس عبادة؟ / س
معلـو أف اهلل إذا أمر بشيء ، [29:الحج]﴾كىٍليىَطَوفيوا بًالبػىٍيًت العىًتيقً ألف اهلل جل كعبل أمر بو ﴿عبادة؛ الطواؼ /ج

 يعني طاؼ على مكاف يرجو الثواب كيتقرب إلى اهلل أك إلى ىذا ؛ كإذا كاف كذلك فمن تعَبد،كأثاب عليو فإنو عبادة
. المقبور بالطواؼ على  ير الكعبة كما بين الصفا كالمركة فإنو صرؼ العبادة لغير اهلل

إذا رأل أحد الناس في منامو أنو يفعل منكر كجماع من ال تحل لو أك لواط، ىل يدؿ ىذا على فسق في / س
 مع أنو في المناـ ال يرل أنو محـر كأنو فاعل لمنكر؟ ،دينو
:  قالوا ىذا لو حاالف،الجواب أف ىذا تكلم عليو العلماء كذكركا فيو تفصيبل/ ج

الحاؿ األكؿ أف يكوف ىذا الذم يرل معركؼ بالفسق فهذا إذا رأل مثل ىذه المرائي فإنها إنذار لو كتخويف 
 .كييخشى أف يفعلها

كإذا كاف كىو القسم الثاني من الصالحين فإف فعلو لذلك ال يكوف في خاطره فعل بالمحاـر أك يدكر في ذىنو 
 ألف ؛استحساف المرأة التي ىي محـر لو أك استحساف الرجاؿ أك أشباه ذلك فإنو يكوف دليبل على أنو سيصل ىؤالء

.  يعني إذا كاف صالحا فإنو سيصلهم كيزيد في صلتهم؛ كالصلة من الوصل،الذَكر من الذْكر
كال شك أف مثل ىذه المرائي ينبغي أف يستعيذ العبد باهلل جل كعبل إذا رآىا كأف ينفث عن يساره ثبلثا كأف يغير 

. جنبو الذم ناـ عليو كأال يحدث بها أحدا
ىل زكجة المرتد تطلق من حين ردتو كلو رجع بعد ردتو بساعات؟ / س
.  بردتو أما دكف ذلك فبل يتفسخ العقد تلقائيا البد من حكم حاكمضو ال، تطلق إذا حكم حاكم شرعي قا/ ج
ما مدل صحة العبارة لكل نبي حوض إال صالح عليو السبلـ فحوضو ضرع ناقتو؟ / س
. علم لها أصبلأؼ في السنة كالبربهارم كىو على عهدتو فإني ال فٌ ىذه ذكرىا بعض من ص/ ج
ا بًأىيٍيدو ما معنى قوؿ شيخ اإلسبلـ في التدمرية كقولو ﴿/ س نىاىى ، أم بقوة فما معنى [47:الذاريات]﴾كىالَسمىاءى بػىنػىيػٍ

؟ تفسير األيد بالقوة
 كليست جمع يد كقولو جل كعبل ،الجواب أف األيد ىنا ىذه مصر آدى الشيء أك آد فبلف يئيد أيدا إذا قوم/ ج
نىا دىاكيكدى ذىا األىٍيدً ﴿  فاأليد ىذا مصدر بمعنى القوة، ىذا في اللغة [18:ص]﴾ًإنَوي أىَكابٍ  يعني ذا القوة ﴿﴾كىاذٍكيٍر عىٍبدى

. ليس جمع يد
متى يعذر بالجهل كما الضابط في ذلك؟ / س
. ف شاء اهللإىذه لها تفصيل / ج

 .نكتفي لهذا القدر كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [المتن]
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 كىم يشهدكف أف ال إلو إال  قاتلوا بني حنيفة كقد أسلموا مع النبي ىؤالء أصحاب رسوؿ اهلل : كيقاؿ أيضنا
ا   إذا ، ىذا ىو المطلوب: قلنا. إف مسليمة نبي: كيصٌلوف كيؤٌذنوف فإف قاؿ إنهم يقولوفعبده كرسولواهلل كأف محمدن

كلم تنفعو الشهادتاف كال الصبلة فكيف بمن رفع شىٍمسىاف   كفر كحل مالو كدموكاف من رفع رجبلن إلى رتبة النبي 
كىذىًلكى يىٍطبىعي الَلوي عىلىىى رتبة جَبار السماكات كاألرض سبحاف اهلل ما أعظم شأنو ﴿ـأك يوسف أك صحابينا أك نبينا إلى 

 .[59:الرـك]﴾الًذينى الى يػىٍعلىميوفى قػيليوًب 

الذين حٌرقهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو بالَنار كلهم يٌدعوف اإلسبلـ كىم من أصحاب علي : يقاؿ أيضناك
رضي اهلل عنو كتعلموا العلم من الصحابة كلكن اعتقدكا في علي مثل االعتقاد في يوسف كشمساف كأمثالهما، فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم ككفرىم؟ أتظنوف أف الصحابة يكٌفركف المسلمين؟ أتظنوف أف االعتقاد في تاج كأمثالو ال 

 يضر كاالعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟

بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب كمصر في زماف بني العباس كلهم يشهدكف أف ال إلو إال اهلل : كيقاؿ أيضنا
ا رسوؿ اهلل كيٌدعوف اإلسبلـ كيصلوف الجمعة كالجماعة، فلما أظهركا مخالفة الشريعة في أشياءى دكف ما  كأف محمدن

نحن فيو أجمع العلماء على كفرىم كقتالهم كأف ببلدىم ببلد حرب ك زاىم المسلموف حتى استنقذكا ما بأيديهم من 
 .بلداف المسلمين

 [الشرح]
. ، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداهبسم اهلل الرحمن الرحيم

. اللهم علمنا ما ينفعنا كانفعنا بما علمتنا كزدنا من العلم كالعمل كأنتى أرحم الراحمين
: أما بعد

 كىي أف المسلم الذم يشهد أف ال إلو إال اهلل ؛ فهذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهةو أدلى بها األكثركف
 كيف ،كأف محمدا رسوؿ اهلل كيصلي كيزكي كيصـو رمضاف كيحج بيت اهلل الحراـ كيأتي بنوافل الطاعات كالعبادات

 فأجاب اإلماـ ،األصناـ كييكَفر كيخرج من دين اإلسبلـ كيقاتل إلى آخر ذلككييجعل مثل مىٍن عبد البلت كالعزل 
 فقاؿ ،ىذه الشبهة كأرحمو اهلل بما أجاب بو في أكؿ الكبلـ، ثم كاصىل أيضا األكجو التي بها يجاب عن ىذا اإليراد 

 كىم يشهدكف  قاتلوا بني حنيفة كقد أسلموا مع النبي ىؤالء أصحاب رسوؿ اهلل : كيقاؿ أيضنا)رحمو اهلل تعالى 
ا   ىذا ىو : قلنا. إف مسليمة نبي: فإف قاؿ إنهم يقولوف، كيصٌلوف كيؤٌذنوفرسوؿ اهللأف ال إلو إال اهلل كأف محمدن

كلم تنفعو الشهادتاف كال الصبلة فكيف بمن   كفر كحل مالو كدموإذا كاف من رفع رجبلن إلى رتبة النبي ، المطلوب
كىذىًلكى ﴿: رتبة جبار السماكات كاألرض سبحاف اهلل ما أعظم شأنوـرفع شىٍمسىاف أك يوسف أك صحابينا أك نبينا إلى 

خبلصة ىذا أَف بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي  ([59:الرـك]﴾الًذينى الى يػىٍعلىميوفى يىٍطبىعي الَلوي عىلىىى قػيليوًب 
 بل كفركا بأَف محمدا خاتىمي األنبياء كالمرسلين ؛ لم يكفركا بكل أمور الديناهلل عنو، كمعو أصحاب رسوؿ اهلل 

 أطاعوا مسيلمة ـ كىذا النوع من كيفرىم تبعو معو أنو، في تبليغ الرسالةفرفعوا مسيلمة الكٌذاب إلى مقاـ النبي 
 كىذا ىو الذم ، فمىا أمرىم بو ائتمركا بو كما نهاىم عنو انتهوا عنو،فيما أمرىم بو كجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم

  كلم يجعلوا رسالة النبي ، كذلك ألنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد عليو الصبلة كالسبلـاجعلهم كٌفار
 ألف كفر ىؤالء دكف ؛(ىذا ىو المطلوب)خاتمة الٌرساالت كاالستدالؿ ىذا الذم أكردكه كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
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 ألَف ؛ما يكَفر بو  يرىم من عبدة القبور كاألكثاف كعبدة الصالحين كعبدة األكلياء ك ير األكلياء كاألشجار كاألحجار
ث بهم كأنزؿ بهم حاجتىو طلب منو دفع الضر كدفع المدلهمات في الواقع قد رفع منزلة ىذا امن عبد ىؤالء كاستغ

 فقتاؿ الصحابة رضواف اهلل عليهم لبني حنيفة الذين اتَبعوا مسيلمة الكذاب يدؿ ،المدفوف إلى منزلة رب العالمين
بداللة األىٍكلى على أف من رفع شخصا مسلما كاف أك  ير مسلم إلى مرتبة جبار السموات كاألرض في استحقاؽ 

 كإنما كفركا من ،دينية فإنو أعظمي كفرا من أكلئك الذين لم يشركوا باهلل جل كعبل أحدااؿالعبادة أك الطاعة المطلقة 
لى عبادة األصناـ كإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم كبعد محمد إ ألنهم لم يعودكا ؛جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي
.  ككذب مسيلمة في نبوتو كاتباع أكلئك لو،خر تفاصيل قصتهمآعليو الصبلة كالسبلـ إلى 

فتحَصل من ىذا اإليراد الذم أكردكه ليدُلوا على أف المسلم الذم يدعو  ير اهلل جل كعبل؛ يدعو نبيا أك يدعو 
ما ىو أىٍكلى يدؿ : اٌدعاء نبوة مسيلمة، قلناإال بصالحا أنو ال يكفر بداللة أف أكلئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفركا 

نخـر في حقو الشق األكؿ من الشهادة كىو ا فمن ،على أف  يرىم ممن أَلهوا األشخاص أعظم كفرا من أكلئك
شهادة أف ال إلو اهلل الشك أنو أعظم كفرا ممن انخـر في حقو اإلقرار بأَف محمدا رسوؿ الهر كخاتم األنبياء 

 ، كىذه الشهادة تنفي ىذا الًقٍسم، ألف تأليو اهلل جل كعبل كحده دكنما سواه فٍرض كدليلو الشهادة؛كالمرسلين
 فدٌؿ ىذا على أف من جعل ،كالشهادة بأف محمد رسوؿ اهلل تنفي أف يكوف أحده نبيا بعد محمد عليو الصبلة كالسبلـ

 يعبده كيرجوه كيستغيث بو كيسألو رفع الُضر كجلب ا نبيا فهو كافر كمن جعل مع اهلل جل كعبل إلوبعد محمد 
 رحمو اهلل تعالى ـ كىذا الذم ذكره اإلما، ألف حق اهلل جل كعبل أعظم من حق خلقو؛النفع أنو كافر من باب أكلى

. كجيو كعظيم من جهة أَف حاؿ أكلئك ىو دكف ما نحن فيو
فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب كأقركا لو بالنبوة ىم أخٌف حاال ممن ألَو  ير اهلل كسجد لو كاستغاث بو كتقَرب إليو 

فعا عند اهلل جل كعبل كطالبا كداعيا لو عند اهلل جل كعبل فىكيٍفر ىؤالء أعظم كفرا من ارجاءى شفاعتو ليكوف لو ش
. األكلين بداللة القياس الذم ذكرناه

 كقتاؿ  تـز كجوب الزكاة لخليفة رسوؿ اهللؿ إَف قتاؿ مانعي الزكاة كتكفير الصحابة لمن لم م:ثم أيضا يقاؿ
ف مانعي الزكاة أكثرىم مرتد على الدين إ ؼ،أكلئك قتاؿ المرتدين ال قتاؿ البغاة يدؿ على ما نحن فيو من باب األٍكلى

 كقالوا في قتاؿ بني حنيفة  كفي قتاؿ مانعي الزكاة جميعا قتاؿ ،كلهذا سماىم الصحابة رضواف اهلل عليهم مرتدين
 ألف أىل العلم أجمعوا على أف الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حـر اهلل ؛بين طائفة كطائفةما المرتدين، كلم يفرقوا 

. حٌل اهلل أك الطائفة الممتنعة عن امتثاؿ ما أمر اهلل جل كعبل أنو يجب قتالهاأجل كعبل أك عن تحليل ما 
 كلهذا نص العلماء على أنو لو اجتمع أىل ،ثم إف كاف امتناعها من جهة عدـ االلتزاـ كاالنقياد فإنها تكفر بذلك

 ،قرية على أف يتركوا األذاف فإنو يجب قتالهم مع أَف األذاف سنة عند كثير من أىل العلم كفرض كفاية عند آخرين
 ،كلو اجتمعوا على ترؾ سنة من السنن فإنهم يقاتىلوف حتى يلتزموىا يعني حتى يعملوا بها كال يجتمعوف على تركها

. فإٍف كانوا  ير منقادين ممتنعين امتناع عدـ التزاـ فإنهم مرتدكف بذلك
 إف ىذا األمر إما : الطائفة الممتنعة يعني  ير الملتزمة، كمعنى االلتزاـ في ىذا الموضع أف يقوؿ؛كمعنى الممتنعة

 كلكن أنا  ير مخاطب بهذا يخاطب ؛الواجب أك المحـر حق في نفسو فهو كاجب أكجبو اهلل أك ىو حراـ حَرمو اهلل
 إف ىذا طلب الزكاة أف ترسل إلى : كما قاؿ مانعي الزكاة،ىذا الخطابداخل في بو  يرم من الناس فأنا  ير 
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 فخرجوا إذف بقولهم عن عمـو ، تجاه الخطاب إليهمكا يلتـز-....يعني فيما قالوا-المدينة ىذا لغير أىل نجد لغيرنا 
 كمعنى االنقياد ، ألَف من شركط ال إلو إال اهلل االنقياد؛ كىذا رًَدة عن الدين لنو انتفى معو شرط االنقياد،المخاطبة

 ما أحَل اهلل يعني باعتقاد حلو كأَف ىذا المسلم مخاطىب بهذا التحريم، كتحريم ما حـر اهلل باعتقاد ؿمؿااللتزاـ بتح
. حرمتو، كأنو مخاطب بهذا التحريم
: فمانعوا الزكاة كانوا على صنفين

؛ يعني امتنع حيث قاؿ إنو  ير مخاطب بهذا الحكم، كال يلزمو أف يعطي الزكاة للخليفة، مع  منهم من لم يلتـز
دخل في ىذا الواجب، فلم ينقد لكل أ فيقوؿ ىذا كاجب كلكن أنا ال ،ٌف ىذا الحكم متوجو إلى  يرهأإقراره ب
 ؛ يعني لم يجعل نفسو داخبل في خطاب اهلل جل كعبل للمكَلفين بأحكاـ اإلسبلـ، فهذا يسمى امتناع؛األحكاـ

. امتناع عن دخولو في بعض أحكاـ الشريعة، كىذا كفر كردة كما ذكرنا
كمنهم من مانعي الزكاة طائفة أخرل منعوىا للتأكيل، فقالوا أىل المدينة ليسوا بحاجة كنحن بحاجة إلى الزكاة 

. فنحن أكلى بها
بل لم ؛ كالصحابة رضواف اهلل عليهم لم يفرقوا بين ىؤالء كىؤالء؛ بل جعلوا قتاؿ مانعي الزكاة كقتاؿ المرتدين

يجعلوا المرء من المرتدين األكلين من بني حنيفة أتباع مسيلمة كال من مانعي الزكاة لم يجعلوه سالما حتى يشهد 
. على قتبلىم أنهم في النار كعلى قتلى المؤمنين أنهم في الجنة

 كلكن قاؿ نحن  ير مخاطبين ؛كىذا يدٌؿ على أف من لم يلتـز توحيدى العبادة بمعنى جعل توحيد العبادة حقا
. بذلك ألَف الناس لهم كذا ككذا من التأكيبلت فهذا داخل في جنس ىذه المسألة

 ألف ىذه المسألة التي ؛كلهذا استدالؿ الشيخ رحمو اهلل باالستدالؿ األكلوم في محلو كاستدالؿ كجيو كحكيم
 فًقتالهم لهم في شأف أقل مما ،نحن فيها أعظم مما قاتل فيو الصحابة رضواف اهلل عليهم المرتدين كمانعي الزكاة

:  بل تقاتل لتلتـز؛ كليس كل طائفة تترؾ شريعة من شرائع اهلل أك شعيرة من شعائر اهلل فتقاتل تعتبر مرتدة،نحن فيو
 فتكوف كافرة كقد يكوف تركها لعدـ االلتزاـ؛ يعني من جهة االمتناع .
 كقد يكوف تركها ألجل شبهة أك تأكيل ال ألجل عدـ االلتزاـ فبل تكَفر بذلك .

أف في  كضابط االنقياد ىو ما ذكرتي لك ،شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهللؿ ينقدكإنما يكفر من لم 
 فالجحد في الحكم ، كبهذا يكوف ىناؾ فرؽ عظيم ما بين الجحد كاالمتناع، كما بين القبوؿ كااللتزاـ،يكوف ملتزما

ب في األحكاـ ، كاالمتناع يقابلو االلتزاـ،على الطوائف يقابلو القبوؿ  فاالمتناع كااللتزاـ لفظاف لدخوؿ المخاطى ى
.  كالقىبوؿ كالجحد لفظاف إلقرار المخاطب بالحكم لو كلغيره،الشرعية

. فمن أقَر بأف ىذا الحكم شامل لو كلغيره ىذا كاجب عليو كعلى  يرم فهذا ييعتبر قاببل
. ىذا الحكم ليس لي كال لغيرم ليس كاجبا فهذا يعٌد جاحدا: كإذا قاؿ
نعم ىذا الحكم كاجب أداء الصلوات كاجب فرضو اهلل جل كعبل لكن إنما كجب على طائفة من : كإذا قاؿ

الناس، كطائفة أخرل ال يجب عليها كحاؿ الذين سقطت عنهم التكاليف كارتفعت أحوالهم حتى ال تؤثْر فيهم 
.  فهذا كحاؿ  بلة الصوفية فهذا يكوف ممتنعا  ير ملتـز،الطاعات في زيادة يقين
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سبلـ ابن تيمية في بحث جْيد في الفرؽ ما بين االلتزاـ إل كبحثو شيخ ا،كىذا قررَه العلماء في مواطن عدة
كالقبوؿ كاالمتناع كالجحد في كبلمو على ترجيح الطاعة أك ترجيح األمر على النهي أك النهي على األمر في مجموع 

.  كىو مقرر عند كثير من أىل العلم،الفتاكل
 كمنهم من قاؿ إنهم ،فمسألة مانعي الزكاة ربما تجد من أىل العلم من يقوؿ إنهم قوتلوا قتاؿ بغاة: إذا تقرر ىذا

 بل فيهم ىذا ؛ ليس الجميع ممتنعا، كىذا ألجل انقسامهم في أنفسهم فليس الجميع  ير ملتـز،قوتلوا قتاؿ مرتدين
 حتى قاؿ عمر رضي اهلل عنو ما زلت بأبي بكر لعلو أف ، لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتاؿ مرتدين؛كفيهم ىذا

 ، لقاتلتهم على منعها كاهلل لو منعوني عىنىاقا كانوا يؤُدكنها للرسوؿ اهلل :يترؾ القتاؿ حتى قاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو
 فما رأيت إال أف اهلل شرح صدر أبي بكر للقتاؿ فعلمتي أنو : قاؿ عمر.كاهلل ألقاتلن من فَرؽ بين الصبلة كالزكاة

.  كقاتل مع الصحابة رضواف اهلل عليهم كأقٌر بذلك.الحق
إذا تقرر ىذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم كأبلغ من ىذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها، كالتي كَفركا 

. المرتدين بها
لهذا نقوؿ من رفع كما قاؿ الشيخ ىنا من رفع شمساف كيوسف أك تاج أك صحابيا أك نبيا إلى مرتبة اهلل جل كعبل 

فأعطاه صفات الحق تبارؾ كتعالى في كونو يغيث الملهوؼ كينيب المضطر ككونو يغفر الذنب ككونو يمنع كيعطي 
 فبل شك أف ىذا أعظم كفرا من األكلين كأف قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أكجب من قتاؿ ،كيتصرؼ في الملكوت

ذا كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم قاتلوا من لم يلتـز حكم الزكاة كتأدية الزكاة إلى الخليفة كقاتلوا الطائفة إ ؼ،األكائل
. ظهر في البرىاف كأكجبأالممتنعة عن ىذا الحكم فإف قتاؿ الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة 

 فهذه الشبهة التي أكردكىا ىي في الواقع تنعكس عليهم، كالحجة لنا فيها كليست علينا؛ كلكن كما قاؿ اهلل جل 
 .[59:الرـك]﴾الًذينى الى يػىٍعلىميوفى كىذىًلكى يىٍطبىعي الَلوي عىلىىى قػيليوًب ﴿كعبل 

الذين حٌرقهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو بالَنار كلهم يٌدعوف اإلسبلـ : كيقاؿ أيضنا)قاؿ الشيخ رحمو اهلل 
من الصحابة كلكن اعتقدكا في علي مثل االعتقاد في يوسف (58)كىم من أصحاب علي رضي اهلل عنو كتعلموا العلم

تظنوف أـ كشمساف كأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم ككفرىم؟ أتظنوف أَف الصحابة يكٌفركف المسلمين؟ 
ىذا جواب أيضا من أجوبة على الشبهة  (كفر؟مأف االعتقاد في تاج كأمثالو ال يضر كاالعتقاد في علي بن أبي طالب 

التي أكردكىا أكال؛ من أَف المسلم الذم شهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل كأتى بأركاف اإلسبلـ أنو ال 
ًلم حَرقهم؟  كحديث  (الذين حٌرقهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو: كيقاؿ أيضنا) قاؿ اإلماـ رحمو اهلل ،يكفر

تحريقهم في الصحيح، ىل حرقهم ألنهم أنكركا أمرا من اإلسبلـ أك أنهم عبدكا األصناـ أك عبدكا األكثاف؟ أـ أنهم 
 كلهذا قاؿ علي رضي اهلل عنو كرحمو لما ،جعلوا لعلي منزلة اإللو؟ فجعلوا عليا رضي اهلل عنو لو ما للرب جل  كعبل

 لهم األخاديد كأتى بهم دٌ فخ- ىذا في الصحيح-رأيت األمر أمرا منكرا أججت نارم كدعوت قندرة يعني مواله 
 كاحتج ، كلم يخالفوه في قتلهم، كخالفو أكثر الصحابة رضواف اهلل عليهم في التحريق،كاحدا كاحدا كرماىم في النار

 «إنو ال يػيْعذب بالنار إال رُب النار»  أك بقوؿ رسوؿ اهلل عليو ابن عباس رضي اهلل عنو بما سمعو من رسوؿ اهلل 
ال يحل دـ امرئ مسلم يشهد » قاؿ لكن ىم مجمعوف على من اٌدعى ىذا فهو كافر يجب قتلو ألنها ردة كالنبي 

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط الثاين عشر(58)



شرح كشف الشبهات في التوحيد                                                                                   

 181 

فالذم يترؾ « التارؾ لدينو المفارؽ للجماعة» كذكر منها «ال بإحدل ثبلثإأف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل 
 كحٌرقهم علي رضي اهلل عنو لم؟ ألنهم ،دينو كيرتد فإنو يجب قتلو كيحل دمو كالصحابة أجمعوا على قتلهم ككفرىم

. جعلوا لعلي بعض خصائص األلوىية
 كىي مسألة ،كإذا كاف كذلك فهذا اإلجماع يمكن أف يسلط على ىذه المسألة التي يوردكف علينا فيها الشبهات

 كأنهم ييعطوف ، إَف ىؤالء يغيثوف:ىؤالء الذين يعبدكف الطوا يت أك يعبدكف األكلياء أك يعبدكف الصالحين كيقولوف
 بل ربما جعلوا لهم أعظم مما للرب جل كعبل كتعالى ؛ كأنهم يقضوف الَدين، كأنهم يغفركف الذنب،المرأة الولد

. كتقدس
ٌدعوا اإللهية فعبل اىؤالء الشك أنهم مثل الذين حٌرقهم علي رضي اهلل عنو فأكلئك ادعوا اإللهية قوال كىؤالء 

. كعمبل حيث جعلوا ما لئللو من حقو في عبادتو كحده دكف ما سواه لهؤالء البشر
اعتقدكا في علي مثل ىذا االعتقاد ال  (كلكن اعتقدكا في علي مثل االعتقاد في يوسف كشمساف كأمثالهما)قاؿ 

 كىؤالء قالوا ىؤالء يغيثوف، ىؤالء الموتى يغيثوف كييعطوف العطايا ، قالوا علي لو صفات األلوىية،فرؽ بين ىذا كىذا
 فإذا تػيقيْرب إليهم أعطىٍوا ، كالمرأة الحامل يجعلوف لها كلدا إلى آخر ذلك،كيتصَرفوف في األرض كيغفركف الذنب

السائل ىذا، كمنهم من يعتقد فيهم االستقبلؿ يعني أنو يعطي استقبلال كيمنع استقبلال كيغفر استقبلال بتفويض اهلل 
ما :  مثل ما قاؿ األكلوف، كمنهم من يقوؿ ال ىو يعطي كيمنع بتوسطو عند اهلل جل كعبل،جل كعبل لو كىذه األمور

. نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفا
أتظنوف أف أـ فكيف أجمع الصحابة على قتلهم ككفرىم؟ أتظنوف أف الصحابة يكٌفركف المسلمين؟ )قاؿ الشيخ 

 ألف ؛الشك أف ىذا ال يقولو أحد منهم (كْفر؟ماالعتقاد في تاج كأمثالو ال يضر كاالعتقاد في علي بن أبي طالب 
رفع من مرتبة علي رضي اهلل عنو، إذا قالوا إف من اعتقد في علي يكفر كمن أمعناه أف مرتبة تاج كشمساف إلى آخره 

اعتقد في شمساف كتاج ال يكفر، من اعتقد في علي يكفر كمن اعتقد في البدكم كفي العيدركس كفي المر ني كفي 
 كىذا تكفيره من باب ، ال شك أف ىذا معناه رفع ىؤالء عن مرتبة علي رضي اهلل عنو،فبلف كفي عبد القادر ال يكفر

. أكلى
. كىذه الحجة كاضحة في الداللة ككاضحة في البياف

بنو عبيد القداح الذين : كيقاؿ أيضنا)قاؿ اإلماـ رحمو اهلل في إيراده لؤلدلة كالتقعيدات على جواب ىذه الشبهة 
ا رسوؿ اهلل كيٌدعوف اإلسبلـ  ملكوا المغرب كمصر في زماف بني العباس كُلهم يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كأف محمدن

كيصلوف الجمعة كالجماعة، فلما أظهركا مخالفة الشريعة في أشياءى دكف ما نحن فيو أجمع العلماء على كيٍفرًىم 
بنو عبيد )، (كقتالهم كأف ببلدىم ببلد حرب ك زاىم المسلموف حتى استنقذكا ما بأيديهم من بلداف المسلمين

الفاطميين كيسموف دكلتهم العبيدية الدكلة الفاطمية، كنسبتهم إلى ىم الذين يسميهم كثير من المؤرخين  (القداح
إف : فاطمة الزىراء رضي اهلل عنها أك إلى علي نسبة مرفوضة؛ إٍذ إٌف المحققين من المؤرخين  َلطوا ىذه النسبة كقالوا

كلهذا ييقاؿ لهم العبيديوف كال يقاؿ . ىؤالء من المجوس كمن الفرس كال ينتسبوف إلى علي رضي اهلل عنو في الَنسب
. لهم الفاطميوف، فهم بنو عبيد القداح
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 باقية إلى ة ثيم ىرب بعقيدتو إلى اليمن، كأنشأ فيها دعوة إسماعيليةكىذا القَداح قد نشأ على عقيدة اإلسماعيلي
اآلف، كانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب األقصى فابتدأ فيها دعوتو كانتقل بعد ذلك كقوم، ثم مع الزمن كثر 

. أتباعو كجنده فبدؤكا بالحركب
فابتدؤكا من المغرب إلى أف كصلوا إلى مصر كاحتلوا كل ىذه الببلد ك لبوا عليها، كأقاموا فيها الدكلة المسماة 

. بالدكلة العبيدية
كالقرامطة نوع منهم من اإلسماعيليين، ككاف بينهم كبين بني عبيد القداح صبلت قوية، كىؤالء خدموا لهؤالء؛ 

. لكن حصل بينهم خبلؼ في آخر األمر أدل إلى استقبلؿ ىؤالء كىؤالء
كبيرىم أنا اهلل، كاهلل أنا، يخلق الخلق : فالقرامطة ىم الذين  زكا البيت الحراـ كقتلوا الناس فيو مثل ما قاؿ

كىذا ألجل اعتقادىم في نوع من الحلوؿ كاعتقاداتهم الباطنية كفرىم العلماء بها، كلما كىليوا مصر ككانت . كأفنيهم أنا
. شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشاـ كال إلى العراؽ، كإنما كانت شوكتهم فيها، كداـ حكمهم نحو مائتين من السنين

ابتلوا العلماء في عقائد باطلة حتى ذكر الحافظ الذىبي في العبر كفي  يره أنهم يأتوف بالعالم الُسني فيذكركف لو 
أشياء من عقائدىم الباطنية فإف لم يقر سيلخ جلده أماـ الناس؛ يعني أحميت الناس كالحديد كسلخ جلده كما تسلخ 

. الذبيحة، كعىظيم ىذا في الناس جدا
كأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية األزىر المعركؼ اآلف، كمضى عليو قركف كىو على طريقة اإلسماعيلية ثم بعد 

. ذلك لما انتهت الدكلة العبيدية رجع إلى جملة أىل السنة مقابلة طوائف الباطنية
. فكانت عقائدىم في الباطن عقائد إلحادية من جنس الذين حرقهم عليو رضي اهلل عنو كخٌد لهم األخاديد

. كمنهم ظهرت النصيرية
. كمنهم ظهر الدركز الذين يؤلهوف الحاكم بأمر اهلل العبيدم

كيعتقدكف كلم ييظهركا ذلك أف اإللو يىًحل في األشخاص كأنو تنقل في سبعة حتى كاف آخر ىؤالء السبعة ىو 
الحاكم بأمر اهلل العبيدم؛ ألنهم يعتقدكف في ىذا الرقم سبعة كأكؿ ما يدعوف حين يدعوف إلى الحكمة من الرقم 

يذكركف لو الرقم سبعة كما فيو - لهم كتب كثيرة كمطبوعة كموجودة بينت مذاىبهم على الحقيقة-سبعة كيذكركف لو 
يقولوف مثبل ىل تعتقد أف اهلل جل كعبل الحكيم يخلق سبعة سموات كيخلق سبع أراضين، كيجعل أياـ األسبوع 

سبعة، كيجعل الطواؼ سبعة، كيجعل السعي سبعة، كيجعل كذا سبعة كسبعة كسبعة، كيترؾ األئمة ببل عدد سبعة فبل 
بد أف اإلمامة ستقف عند سبعة؛ ألف اإلمامة أعظم من ىذه األشياء فإذا أقر لهم بهذه المقدمة، قالوا األئمة السبعة 
آخرىم إسماعيل ألف الرافضة افترقوا فرقتين فرقة يعني أبناء جعفر الرافضة بعد جعفر الصادؽ افترقوا فرقتين فرقة 

. تسمى الجعفرية كفرقة تسمى اإلسماعلية
كانت القاعدة في اإلمامة فيهم أف اإلماـ ىو الولد األكبر - لو فصلنا بعض الشيء-ككانت القاعدة في بنيهم 

بعد اإلماـ الذم قبلو، ككاف جعفر الصادؽ اإلمامة منعقدة عند الرافضة كالشيعة لو، ككاف كلده األكبر اسمو 
إسماعيل ككلده األصغر اسمو موسى، فغاب إسماعيل في حياة كالده جعفر الصادؽ في نحو ثماف كأربعين كمائة 

ذىبت بو أمو ك ابت بو؛ ألف الذين كانوا يحبوف أف تكوف الوالية في موسى كادكا ألمو في قصة تاريخية، المهم أنها 
ىربت ك اب إسماعيل عن الناس، فلما  اب إسماعيل مات جعفر الصادؽ رحمو اهلل تعالى كىو من العلماء األخيار 
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كالفقهاء، لما مات رحمو اهلل جعفر الصادؽ اختلفوا من اإلماـ بعده؟ فقالت طائفة القاعدة أف اإلماـ ىو الولد 
األكبر فإسماعيل ىو اإلماـ، كقاؿ آخركف إسماعيل أمره ىل نيبقي الناس ببل إماـ؟  

فمن قاؿ ببقاء اإلمامة في الولد األكبر كأف إسماعيل ىو اإلماـ كأنو ىو المستحق سنقف باإلمامة حتى يرجع، 
. سمي ىؤالء إسماعيلية

. كمن قاؿ بإمامة موسى إذ إف االبن أألكبر في جعفر مات أك انقطعت أخباره سيُموا موسوية
كلهذا تجد أف الرافضة االثني عشرية يركزكف على نسبتهم إلى االثني عشرية الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى 

جعفر يخرجوف عن أىل السنة، كبنسبتهم إلى موسى ييخرجوف اإلسماعيلية، كبنسبتهم إلى األئمة اإلثنا عشر يخرجوف 
كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن األكؿ ال تقوؿ ببقاء اإلمامة في اثني عشرة فقط بل تتسلسل كآخر 

. أئمتهم العسكرم، حصل لو مثل ما حصل إلسماعيل في االختفاء
. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أف ىذا الغائب ىو المهدم المنتظر

فاإلسماعيلية اعتقدكا في إسماعيل كأنو ىو اإلماـ المنتظر فدعو في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح 
لهم عقائد باطنية مختلفة، كأصبح لهم تفسيرات  ير ظاىرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر  لوا من الرافضة؛ 

. ألنهم يجعلوف لكل نص ظاىرا كباطنا، فالظاىر للعامة يعني للسنة، كالباطن ألىل الحكمة كىم اإلسماعيلية
فبنو عبيد القداح لما أقاموا دكلتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم، بتفاصيل األحكاـ الشرعية التي ىي عند 
اإلسماعيلية، كمعلـو أف حكم اإلسماعيلية من جهة الفقو خارج عن نصوص الكتاب كالسنة، فمن جهة فهمهم 
لؤلدلة كاستنباط األحكاـ من األدلة إنما ىو باالعتقادات الباطنة؛ ألنهم جعلوا لكل نص ظاىرىا كباطنا، كذلك 

. عندىم نصوص من األثر الذم يعتمدكف عليو خبلؼ ما عند السنة
. فصار أمرىم إذف نبذ أحكاـ كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب كالسنة كقررىا أئمة

فحاصل أمرىم أنهم في الباطن مبلحدة زنادقة، كفي الظاىر دعوا الناس إلى نبذ أحكا كثيرة من الشريعة، كإبطاؿ 
. كثيرا من أألحكاـ التي دلت عليها السنة

فرجع أمرىم إلى أنهم لم يلتزموا أحكاـ الكتاب كالسنة، كامتنعوا عن أحكاـ الكتاب كالسنة في كثير بل في 
. األكثر من المسائل الفقهية ككذلك العقدية

فصار إذف حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب كالسنة في المسائل، كصار حكمهم حكم المشْرعين 
الذين أتوا بدين جديد للناس كالزموا بو الناس، فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا األحكاـ 
الشرعية؛ بل ىم أبلغ من  ير الملتزمين؛ ألنهم جحدكا األحكاـ كعذبوا األئمة كالعلماء في مصر على تلك 

. المسائل
يعني بإظهار مخالفة  (فلما أظهركا مخالفة الشريعة في أشياء دكف ما نحن فيو)فإذف قوؿ الشيخ رحمو اهلل 

الشريعة يعني أظهركا عدـ االلتزاـ، كأظهركا جحد الشريعة في األحكاـ الشرعية التي ىي دكف ما نحن فيو من مسألة 
التوحيد كالعبادة، كمن عرؼ حقيقة أمرىم عرؼ أف كفرىم كقتاؿ العلماء لهم كتكفير العلماء للدكلة العبيدية كاف من 
جهة أنها دكلة باطنية في عقيدتها مؤْلهة لغير اهلل جل كعبل ىذا في الباطن، كفي الظاىر أظهركا جحد الشريعة كعدـ 

. االلتزاـ بأحكامها كعدـ االنقياد لها بضابط االنقياد كااللتزاـ الذين ذكرتهما لك آنفا
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فبل شك أف من ألو  ير اهلل كتوجو إلى  ير اهلل فحكمو الردة أكلى من ىؤالء بحسب الظاىر، لهذا قاؿ الشيخ 
كىم الذين سٌنوا في الناس الموالد المختلفة،  (قد فلما أظهركا مخالفة الشريعة في أشياء دكف ما نحن فيو)رحمو اهلل 

فجعلوا لكل ليلة مولدا، ىذا مولد لفبلف، كىذا مولد لفبلف، كىم الذين سنوا السنة السيئة االحتفاؿ بمولد 
.  كبمولد الحسين، كبمولد فبلف كفبلف من األئمة إلى آخر أمورىمالمصطفى 

 المقصود أف كفرىم جاء من جحدىم للشريعة كتكذيبهم لتفسير األئمة للنصوص كتفسيرىم لآليات القرآف 
.  بتفسيرات باطنية مبتدعة، فبل شك أف ىذا إظهار للكفركأحاديث النبي 

ألف ىؤالء  (كأف ببلدىم ببلد حرب)، كقولو (أجمع العلماء على كفرىم كقتالهم كأف ببلدىم ببلد حرب)قاؿ 
. تغلبوا عليها كحكموىا بتلك العقيدة الباطنية كالشريعة اإلسماعيلية ك لب ىذا

كالببلد التي فيها اختبلط ما بين أحكتم المسلمين كأحكاـ الكفار اختلف العلماء ىل تسمى ببلد حرب أـ ال؟ 
. إنها تسمى ببلد مسلمين باعتبار األصل، دار إسبلـ باعتبار األصل، ما لم يغلب حكم الكفر: فقالت طائفة
. إنها دار إسبلـ ما داـ يسمع فيها األذاف: كقاؿ آخركف

ال يطلق عليها - يعني البلد التي فيها ىذا كفيها ىذا-إف دار اإلسبلـ كدار الحرب : كقاؿ آخركف من أىل العلم
يتوقف في أف يطلق عليها اسم دار اإلسبلـ أك اسم دار الحرب بل يعامل كل فيها بحسبو كال تعامل معاملة دار 

. اإلسبلـ من كل كجو كال معاملة دار الحرب من كل كجو في الببلد المختلطة
إف أحكاـ اإلسبلـ، إذا  لبت فالدار دار إسبلـ، كإذا  لبت أحكاـ الكفر فالدار : كقاؿ آخركف من أىل العلم

. دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهما
كىذا األخير يذىب إليو أكثر أئمة الدعوة رحمهم اهلل تعالى، كالذم قبلو من أنو ال يعطى ىذا كال ىذا ىو قوؿ 

. في سؤاؿ بأنها فيها أحكاـ اإلسبلـ كفيها أحكاـ الكفرة [دارين]شيخ اإلسبلـ ابن تيمية لما سئل عن بلد أظنها 
ألف أحكاـ  ير اإلسبلـ  لبت فيها فأحكاـ اإلسبلـ ال  ( كأف ببلدىم ببلد حرب)قوؿ الشيخ رحمو اهلل 

. من بلداف المسلمين ..... توجد
ىذا الذم ذكره اإلماـ رحمو اهلل تعاؿ  كاضح الداللة فيما نحن فيو من أف العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين 
كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كبعض العبادات أنو ال يكفر مطلقا؛ بل نصوا على أنو يكفر في باب حكم المرتد 
إذا فعل أشياء أك اعتقد أشياء أك قاؿ أشياء، كذلك ىذه األمة حصل منها تكفير لطوائف كٌفركا من قاؿ برسالة 

مسيلمة كقاتلوىم، ككٌفركا ما نعي الزكاة  ير الممتنعين عن االلتزاـ بها، ككفركا بني عبيدة القداح لعقائدىم الباطلة 
. كتأليههم لعلي رضي اهلل عنو كلؤلئمة، كعلي رضي اهلل عنو كفر من ألهو كحرقهم بالنار

فهذا كلو يدؿ بوضوح على أف ما ذكره صاحب الشبهة من أف المسلم الذم يقوؿ ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل 
كيصلي كيزكي كيصـو كيحج أنو ال يكفر بها أف ىذا باطل باألكجو الكثيرة التي أكردىا في الدرس السابق كبهذا 

. الدرس
. نقف عند ىذا

 [األسئلة]
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يقوؿ ىل لك مؤلف في كرامات األكلياء كىل ىو مطبوع أـ ال؟ كإذا كاف الجواب ال فكيف أستطيع / 1س
الحصوؿ عليو؟ 

كرامات األكلياء فيها كتاب الفرقاف لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية الفرقاف بين أكلياء الرحمن كأكلياء الشيطاف، / ج
كفيها كتاب كرامات األكلياء لبللكائي ىو مطبوع أيضا، كلمقدمة المحقق كاؼو في بابو، كتاب النبوات فيو أيضا بحثا 

. كبير للكرامات كالكتب التي بحثت ىذا كثيرة
بالنسبة لدرس فتح المجيد الذم أنهيناه بحمد اهلل كنعمتو، نبتدئ إف شاء اهلل في كتاب آخر ربما األسبوع القادـ 

نبلغكم إف شاء اهلل في حينو، يكوف في الغالب الثبلثاء ليلة األربعاء بعد العشاء، األسبوع ىذا ما فيو، نبٌلغكم 
. األسبوع القادـ إف شاء اهلل إف كنا سنبدأ

ىل كاف المرتدين من كاف قاببل للزكاة منقادا لها إال أنو ممتنع عن دفعها لئلماـ؟ / 2س
ىل كاف من المرتدين من كاف قاببل للزكاة منقادا لها إال أنو ممانع : الجواب السؤاؿ ينبغي أف يكوف كالتالي/ ج

عن دفعها لئلماـ؟  
، ممانع يعني منع ىذا الشيء لم يًف  يعني لفظة ممتنع ليست ىي ممانع، ممتنع مصطلح ممتنع يعني  ير ملتـز

 منع خالد زكاة مالو؛ لكن ما امتنع، فالمنع شيء في النصوص كفي بو، منع، مثل ما قاؿ الناس في زمن النبي 
فأما خالد فإنكم تظلموف خالدا إنو احتبس أسيافو كأذرعو »كبلـ أىل العلم كاالمتناع شيء، منع خالد زكاة مالو قاؿ 

ىذا لو حكم أمثالو من أىل الذنوب . أنا لن أأدم ىذه: المنع ىنا  ير االمتناع، المنع يعني يقوؿ« في سبيل اهلل
. كالمعاصي، أما االمتناع يقابل االلتزاـ، لهذا يقوؿ إال أنو ممتنع ممانع عن دفعها لئلماـ

: الجواب كما ذكرنا أف مانعي الزكاة على فئتين
. منهم من كاف ممتنعا
.  كمنهم من كاف مانعا

لكن المانعين قاتلوا مع الممتنعين قاتلوا قتاال كاحدا، فلما صاركا يقاتلوف الصحابة تحت ىذه الراية راية االمتناع 
. عن أداء الزكاة صار لهم حكمهم من ىذه الجهة

أما مسألة المنع فهي  ير مسألة االمتناع، فبل يكفر المانع كإنما المانع  ير المستجيب الرافض، كإنما يكفر 
. الممتنع  ير الملتـز الذم ييخرج نفسو من الدخوؿ في الخطاب التكليفي في ىذه المسألة بخصوصها

ىل ىناؾ فرؽ بين الطائفة كالفرد في ىذه األحكاـ؟ / 3س
الفرؽ بين الطائفة كالفرد في القتاؿ، أما في مسألة االمتناع كااللتزاـ كاحد، الطائفة الممتنعة كالفرد الممتنع / ج

الطائفة التي تقوؿ ال ألتـز بهذا الحكم يخص  يرم، كالفرد الذم يقوؿ ىذا الحكم ال يوَجو لي كإنما لغيرم، الحكم 
من حيث الردة كاحد، أما في القتاؿ فيفرؽ ما بين الفرد كما بين الجماعة، فالجماعة التي لها منعة  تقاتل، كالفرد 

. يستتاب فإف تاب كإال قيتل
كيف خفي على جيلهم كفر من لم يلتـز بالزكاة؟ / 4س
، خفي عليهم أف ىل ىؤالء منعوا أك امتنعوا الزكاة أـ ال، يعني ما يدركف أكش / ج ما خفي عليهم كفر من لم يلتـز

. عمر كاف يرل أف يرسل إليهم أحد كينظر حالهم. حقيقة أمرىم
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على قوؿ أئمة الدعوة أنو إذا  لبت أحكاـ الكفر على أحكاـ اإلسبلـ فهي دار كفر؟ / 5س
أنا ما قلت قوؿ أئمة الدعوة، أنا قلت إي ؟ أكثر، أكثر أئمة الدعوة في علمي؛ يعني بحسب ما اطلعت / ج

. على كتبهم، لكن ىذا قولهم يعني قولهم جميعا؟ ال؛ أنو إذا  لبت أحكاـ الكفر على أحكاـ اإلسبلـ فهي دار كفر
ىنا نقوؿ يعني يشَخص على بعض ببلد المسلمين، اليـو نقوؿ ىنا ىل  لبت أحكاـ الكفر أـ لم تغلب ىذه 
. يختلف فيها العلماء؟ فالنظر يكوف للعالم في تشخيص البلد، ىل ىذا البلد  لبت فيو أحكاـ الكفر أـ لم تغلب

أظن قالوا لو أف فيها كذا ككذا فما حكمها، كلهذا ينبغي أف  [دارين]الذين سألوا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن 
. يشخص ألىل العلم كالفتول العلم بأحكاـ المرتد ىذه المسائل، كالفتول تكوف تبعا لذلك

/ ... 5س
دار الكفر كدار اإلسبلـ ال عبلقة لها بالحاكم، قد يكوف الحاكم مسلما كالدار دار كفر، مثل النجاشي في / ج

الحبشة ىو مسلم كداره دار كفر، كقد يكوف الحاكم كافرا كالدار دار إسبلـ، إذا كاف حصل منو موجب للردة 
بشخصو، فبل ارتباط بين حكم الدار كالحاكم، الحاكم إذا كفر يجب خلعو مع االستطاعة مع القدرة؛ يعني إذا لم 

. يكن لو شبهة أك تأكيل كالمأموف كمن بعده
: المهم أٌف حكم الدار ال صلة لو بالحاكم

 قد يكوف الحاكم مسلما كالدار دار كفر .
 كقد يكوف الحاكم كافرا كالدار دار إسبلـ .
 كقد تكوف المسألة مشتبهة .

فهذه األحكاـ دقيقة، كدائما أكصي الشباب بأف ال يخوضوا فيها؛ ألف الشاب أك طالب العلم المبتدئ ربما 
. خاض فيها من جهة الغيرة، فأثرت  يرتو على الحكم، كىذا  ير مطلوب بل ينبغي تركو

إذا جلست على يدم أك : ما أدرم ىذا السؤاؿ تحبوف نقرأه أك ال، على كل حاؿ ينشطكم شوم  يقوؿ/ 6س
. رجلي فترة من الزماف فإنها تناـ؛ أم ال أقدر أف أحركها كأحس فيها مثل الدبابيس كىناؾ طريقة لرفعها

. إذا كاف فيو طريقة جزاؾ اهلل خيرا
. على الجسم؛ يعني طريقة خاصة بو، أنا ما أعرؼ أف ىذه من الطرؽ الممنوعة- ما أدرم كذا-يعني كضع 

. نكتفي بهذا القدر كفقكم اهلل
. صلى اهلل كسلم على نبينا محمد

 
 [المتن]

 كالقرآف كإنكار []نهم جمعوا بين الشرؾ كتكذيب الرسوؿ ألإذا كاف األكلوف لم يىٍكفيريكا إال : كيقاؿ أيضنا
كىو المسلم يكفر بعد  (باًب حكم المرتد) فما معنى الباب الذم ذكر العلماء في كل مذىب ،[ك ير ذلك]البعث 
ـى الرجًل كمالو،إسبلمو  حتى إنهم ذكركا أشياء يسيرة عند من ، ثم ذكركا أنواعنا كثيرة، كل نوع منها يكٌفر كيحل د
 . يذكرىا على كجو المٍزح كاللعب كلمة أك، مثل كلمة يذكرىا بلسانو دكف قلبو؛فعلها
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يىٍحًلفيوفى بًالَلًو مىا قىاليوٍا كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ﴿: الذين قاؿ اهلل فيهم: كيقاؿ أيضنا
يجاىدكف معو كيصٌلوف  [ىم] كأما سمعت اهلل كٌفرىم بكلمة مع كونهم في زمن رسوؿ اهلل ، [74:التوبة]﴾ًإٍسبلىًمًهمٍ 

 ؟معو كيزٌكوف كيحٌجوف كيوىْحدكف

كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيوليَن ًإنَمىا كيَنا نىخيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالَلًو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كينتيٍم ﴿:   ككذلك الذين قاؿ اهلل فيهم
اًنكيمٍ (65)تىٍستػىٍهًزؤيكفى    .[66-65:التوبة]﴾الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم بػىٍعدى ًإيمى

 في  زكة تبوؾ قالوا كلمة ذكركا أنهم  صٌرح اهلل أنهم كفركا بعد إيمانهم كىم مع رسوؿ اهلل ففهؤالء الذم
 .قالوىا على كجو المٍزح

 .فتأمل ىذه الشبهة ىي قولهم تكٌفركف من المسلمين أناسنا يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كيصلوف كيصوموف
 . ثم تأمل جوابها فإنو من أنفع ما في ىذه األكراؽ

علمهم كصبلحهم أنهم قالوا ك [إسبلمهم]كمن الدليل على ذلك أيضنا ما حكى اهلل تعالى عن بني إسرائيل مع 
ا لىهيٍم آًلهىةه ﴿: لموسى فحلف « اجعل لنا ذات أنواط» كقوؿ أناس من الصحابة ،[138:األعراؼ]﴾اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا كىمى
   .﴾اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا﴿:  أف ىذا مثل قوؿ بني إسرائيل لموسىالنبي 

 ككذلك ،إف بني إسرائيل لم يكفركا بذلك: كلكن للمشركين شبهةه ييٍدليوف بها عند ىذه القصة كىي أنهم يقولوف
 .لم يكفركا« اجعل لنا ذات أنواط» :الذين قالوا للنبي 

كال . [ذلك]  لم يفعلوا ككذلك الذين سألوا النبي ،[ذلك] إف بني إسرائيل لم يفعلوا: قوؿف  فالجواب أف 
 لو لم يطيعوه كاتخذكا ككذلك ال خبلؼ أف الذين نهاىم النبي .  أف بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفركا فيخبلؼ

 . كىذا ىو المطلوب،ذات أنواط بعد نهيو لكفركا
 فتفيد التعلم كالتحرز ،ىاعن قد يقع في أنواع من الشرؾ ال يدرم -بل العالم-كلكن ىذه القصة تفيد أف المسلم 

 .أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف. التوحيد فهمناه: كمعرفة أٌف قوؿ الجاىل
 [الشرح]

. لو كصحبو كمن اىتدل بهداهآ كعلى ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، الحمد هلل،بسم اهلل الرحمن الرحيم
.  اللهم علمنا ما ينفعنا كانفعنا بما علمتنا كزدنا من العلم كالعمل يا أرحم الراحمين

ا أكـر م الصادقين في دينهم ، المؤمنين بك، المتوكلين عليك، المنيبين إليك،اللهم اجعلنا من المتقين لك
. األكرمين

 ظهر منها كما بطن كأف تحملنا على الحق كأف تعيننا  نسألك اهلل أف تعيذنا من مظبلت الفتن، كأف تجنبنا ما
. عليو، كأنت على كل شيء قدير

:  أما بعد
فهذه تتمة لؤلجوبة التي ساقها إماـ ىذه الدعوة على الشبهة التي أكردىا المشركوف الذين عبدكا  ير اهلل جل 

. كعبل كلم يعترفوا بأنهم يعبدكف  ير اهلل جل كعبل
كيف تكفركف كتحكموف بالشرؾ على من يقوؿ ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل كيصلي : كىذه الشبهة ىي قولهم

. كيصـو كيزكي كيحج البيت الحراـ كيؤمن بما أنزؿ اهلل جل كعبل على رسولو 
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فأجاب عن ىذه الشبهة بأجوبة متعددة، إلى أف قاؿ في جواب ىذه الشبهة كلعلو يكوف الجواب السابع أك 
 نهم جمعوا بين الشرؾ كتكذيب الرسوؿ ألإذا كاف األكلوف لم يىٍكفيريكا إال : كيقاؿ أيضنا)الثامن من األجوبة قاؿ 

كىو  (باًب حكم المرتد) فما معنى الباب الذم ذكر العلماء في كل مذىب ،كالقرآف كإنكار البعث ك ير ذلك
ـى الرجًل كمالو،المسلم يكفر بعد إسبلمو  حتى إنهم ذكركا أشياء ، ثم ذكركا أنواعنا كثيرة، كل نوع منها يكٌفر كييحل د

كتحصيل ىذا أف  (. يذكرىا على كجو المٍزح كاللعب كلمةيسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرىا بلسانو دكف قلبو أك
العلماء من جميع المذاىب المتبوعة من الحنفية كالمالكية كلشافعية كالحنابلة كالظاىرية كل ىؤالء من المذاىب 

المتبوعة الباقية كمن المذاىب المنقرضة أيضا كمذىب ابن جرير كمذىب سفياف كمذىب األكزاعي كمذىب الليث 
إلى  ير ذلك، ىؤالء عندىم المسلم الذم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل قد يكفر بعد إسبلمو، 

: ترجع إلى أربعة- يعني عند جمهور ىؤالء-كًجماع أنواع الكفر عندىم 
. األكؿ االعتقاد
. كالثاني القوؿ
. كالثالث الفعل
. كالرابع الشك

إما باعتقاد يضاد ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل كلواـز :  فييرجعوف جميع أنواع الكفرات إلى أحد ىذه األنواع
، فمن الشهادتين، كإما بقوؿ يضاد اإلسبلـ، أك بفعل يضاد اإلسبلـ، أك بشك فيما أنزؿ اهلل جل كعبل على رسولو 

اعتقد عقيدة تضاد اإلسبلـ من أصلو خرج من الدين، كمن قاؿ قوال يضاد اإلسبلـ من أصلو خرج من الدين ككفر 
. بعد إسبلمو

كبعضهم يقوؿ يرتد -كيكفر المسلم : كلهذا قالوا باب حكم المرتد كىو المسلم الذم كفر بعد إسبلمو، قالوا
. باعتقاد ككذا ككذا أك قوؿ ككذا ككذا أك فعل أك شك، فهذه األربعة جعلوىا أنواعا ألصوؿ المكفرات- المسلم

كإذا كاف كذلك فإف العلماء بهذا مجمعوف على أف من كاف مسلما فإنو قد يكفر ببعض ما يىعرض لو مما يضاد 
. اإليماف من أصلو، أك يضاد الشهادتين من أصلهما، أك يضاد اإلسبلـ من أصلو، كالجميع بمعنى كاحد

فإذا كاف كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند األئمة كعند أتباع األئمة؛ ألنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى 
. بشيء من المكفرات

فإذف قولهم ال يكفر من عبد  ير اهلل، ال يكفر من استغاث باألموات، ال يكفر من ذبح لغير اهلل، ال يكفر من 
استعاذ بغير اهلل بشرطو، ال يكفر من استغاث باألموات، ال يكفر من استعاذ باألموات، ال يكفر من توكل على ميت، 

. ال يكفر كذا ككذا ألنو مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل
فنقوؿ ىذا باطل، ثم إف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كجماعة من أىل العلم تتابعوا على نقل اإلجماع على أف من 
اتخذ مع اهلل جل كعبل كسائط يدعوىم أك يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، كىذا إجماع أقره عليو علماء الحنابلة 

. كطائفة من علماء الشافعية ك ير ىؤالء من علماء المذاىب األخر



شرح كشف الشبهات في التوحيد                                                                                   

 189 

كىذا من اإلجماع المعلـو من الدين بالضركرة المعركؼ؛ ألف معنى التوحيد معنى الشهادتين أف يوحد اهلل جل 
كعبل في العبادة، فمن اتخذ مع اهلل جل كعبل كسائط يدعوىم كيتوكل عليهم معنى ذلك أنو توجو بالعبادة لغير الحق 

. جل كعبل، كمن توجو بالعبادة لغير الحق جل كعبل فإنو مشرؾ كافر
باب حكم )ما معنى الباب الذم ذكر العلماء في كل مذىب : فإذف ىذه الشبهة التي أكردكىا يقاؿ لهم فيها

؟ (المرتد
 ىب في كتبهمذلك المذ أف يفرد من كل مذىب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة جٌيد من العلم اؿ(59)كلهذا 

سواء منهم المتأخركف أك المتقدموف، فإنك تجد أف الجميع قد أقٌر بأف المسلم الذم ثبت إسبلمو قد ينتقل عنو 
. بنوعو من أنواع المكفرات

ـى الرجًل كمالىو)قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا  كإحبلؿ الدـ كالماؿ  (ثم ذكركا أنواعنا كثيرة، كل نوع منها يكٌفر كييًحل د
: بالمكفرات فيو تفصيل

. منها ما يحتاج معو إلى إقامة حجة، كمنها ما ال ييحتاج معو إلى إقامة حجة
. كمنها ما يستتاب فيو، كمنها ما ال ييحتاج معو إلى استتابة

كمثل المعلـو من الدين بالضركرة يعني الذم ال يحتاج فيو إلى االستدالؿ ييعلم ضركرة ال يحتاج إلى إثباتو 
استدالؿ فيو إذ كل مسلم ثبت إسبلمو فإنو يعلم ىذه المسائل باالضطرار؛ يعني علمها ألف أصل دخولو في الدين 

متوقف عليها، إال في حاالت نادرة من نزعة بدائية بعيدة أك ما أشبو ذلك؛ لكن المسائل المعلومة من الدين 
بالضركرة يعني التي ال ييحتاج في إثباتها الستدالؿ بل ىي شائعة في المسلمين مثل كجوب الصلوات الخمس 

ككجوب الزكاة في الجملة كتحريم الزنى كتحريم الخمر كأشباه ذلك، فإنو ال يحتاج إلى دليل؛ ألف كل مسلم نشأ 
. على اإلسبلـ أك دخل في الدين كفهمو فإنو يقر بوجوب ىذه كيحـر تلك المحرمات، فليست مما تقع في الشبهة

فإذف التكفير قد يكوف في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة كفي مسائل ال يحتاج معو إلى إقامة حجة، كالذم يكفر 
فإنو ىو الذم يفتي بكفره كًحٌل دمو كمالو، - يعني القاضي أك العالم المفتي-كيحل الدـ كالماؿ ىو الحاكم الشرعي 

كىذا ليس آلحاد الناس ألف التكفير حكم شرعي ييحتاج في إثباتو إلى كجود شرائط كانتفاء موانع كإزالة شبهة فيما 
. ييحتاج معو إلى إزالة شبهة إلى  ير ذلك، فييحتاج في ذلك إلى حكم حاكم

ما ال يحتاج فيو إلى استتابة، فلو - يعني في القتل-منها ما يحتاج فيو إلى استتابة، كمنها - كما ذكرت لك-ثم 
تاب تكوف توبتو بينو بين ربو جل كعبل، كأما في الظاىر ففي مسائل ال تيقبل التوبة الظاىرة، كإف كاف يجوز أف تيقبل 

. باطنا؛ يعني إذا صدؽ في توبتو
كىذا متفق عليو ما بين  ( مثل كلمة يذكرىا بلسانو دكف قلبو،حتى إنهم ذكركا أشياء يسيرة عند من فعلها)قاؿ 

علماء المذاىب األربعة كاألئمة األربعة في أٌف الكفر قد يكوف بالكلمة دكف اعتقاد القلب، فليس من شركط الخركج 
من الدين أف يعتقد بقلبو، بل يقوؿ كلمة يذكرىا بلسانو دكف اعتقاد القلب لما دلت عليو فيكوف كافرا بذلك، أك 

كلمة يذكرىا على كجو المزح كاللعب كال يواطئ قلبيو عليها، ألف حماية الشريعة كاجبة، كألف من فعل ذلك فقد ترؾ 
التعظيم الواجب، كأصل الديانة كالتوحيد ىو تعظيم اهلل جل كعبل، فإذا كقع في كلمة مكفرة فإف بعض الكلمات ال 

                                                 
.  انتهى الشريط الثاين عشر(59)
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يحتاج معو إلى اعتقاد القلب؛ مثل سب اهلل جل كعبل أك سب الرسوؿ صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى معٌينا أك سب دين 
اإلسبلـ ىكذا باإلطبلؽ أك ما أشبو ذلك، فإف ىذا ال يحتاج معو إلى أف يعتقد؛ بل إذا سب اهلل جل كعبل كفر كلو 

لم يعتقد، ككذلك إذا سب الرسوؿ صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كفر كلو لم يعتقد كما حقق ذلك شيخ اإلسبلـ بن تيمية في 
. كتابو الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ

قيٍل أىبًالٌلًو ىذا من جنس المستهزئين الذين قاؿ اهلل جل كعبل فيهم ﴿ (أك كلمة يذكرىا على كجو المٍزح كاللعب)
. [66-65:التوبة]﴾بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم (65)كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهًزؤيكفى  كىآيىاتًوً 

يىٍحًلفيوفى ﴿: الذين قاؿ اهلل فيهم)كىذا جواب آخر ألصل الشبهة  (كيقاؿ أيضنا)قاؿ الشيخ رحمو اهلل بعد ذلك 
 اهلل كٌفرىم بكلمة مع كونهم [أفٌ ] أما سمعت، [74:التوبة]﴾بًالَلًو مىا قىاليوٍا كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ 

كىذا الذم نسبو الشيخ  (؟ كيزٌكوف كيحٌجوف كيوىْحدكف[معو] يجاىدكف معو كيصٌلوف [ىم] كفي زمن رسوؿ اهلل 
رحمو اهلل إليهم قد يكوف باعتبار الظاىر كالباطن جميعا، كقد يكوف باعتبار الظاىر؛ فإف العلماء اختلفوا ىل ىؤالء 

يىٍحًلفيوفى بًالَلًو مىا قىاليوٍا كىلىقىٍد قىاليوٍا )كانوا من المنافقين أصبل أك لم يكونوا من المنافقين؟ يعني الذين نزؿ فيهم قولو 
حيث جعل الكفر بعد اإلسبلـ  (كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ )كعلى كٍل فإف قولو  (كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ 

كاإلسبلـ ىو الظاىر، دٌؿ على أف الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا لئلسبلـ الظاىر، كىذا يشمىل أف يكونوا 
منافقين أك أف يكونوا  ير منافقين؛ ألف المنافق أسلم ظاىرا كلم يؤمن باطنا، كىو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل 

. الدين يكفر بعد إسبلمو، ككذلك إذا كاف من  ير المنافقين فإف كلمتو تلك جعلتو يكفر بعد إسبلمو
كىذا يدؿ على أف الكفر يكوف بالكلمة كلم ييشترط ىنا كال في آية االستهزاء  (كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفرً )قاؿ 

. إف المسلم يكفر باعتقاد أك قوؿ أك فعل أك شك على أدلة منها كهذه اآلية: االعتقاد، كلهذا بنى العلماء قولهم
أيضا يضاؼ إلى  (﴾قيٍل أىبًالَلًو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهًزؤيكفى ﴿:ككذلك الذين قاؿ اهلل فيهم)قاؿ اإلماـ رحمو اهلل 

، قولو جل كعبل (كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفرً  يىٍحًلفيوفى بًالَلًو مىا قىاليواٍ )ما سبق في تقرير الجواب األكؿ أنو قاؿ جل كعبل 
دؿ على أف الكفر معتبر فيو القوؿ، كلو كاف يحميهم منو عدـ االعتقاد لنفوا عن أنفسهم  (يىٍحًلفيوفى بًالَلًو مىا قىاليواٍ )

االعتقاد كأقركا بالقوؿ؛ ألنهم يقصدكف البعد عن الكفر، فلما لم يحتجوا باعتقادىم الباطن كال بإيمانهم الباطن دؿ 
احتاجوا إلى الحلف باهلل  ( يىٍحًلفيوفى بًالَلًو مىا قىاليواٍ )على حصوؿ الكفر منهم بالظاىر بكلمة الظاىر، فقولو جل كعبل 

أنهم لم يقولوا؛ ألف الكفر يعلموف أنو يحصل بقولهم، كلو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدكا أك لم يقركا بهذا أك 
يلتزموه في قلوبهم؛ يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا ألحالوا على ما في قلوبهم؛ كلكن اهلل 
جل كعبل بٌين أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصبل، كذلك ألجل أف يسلموا من الكفر كقد قاؿ جل كعبل بعدىا 

. (كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ )
الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم بػىٍعدى (65)قيٍل أىبًالَلًو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهًزؤيكفى ﴿: كذلك الذين قاؿ اهلل فيهم)

صرح اهلل جل كعبل أنهم كفركا بعد إيمانهم كىم مع رسوؿ اهلل صىَلى )ففي ىذه اآلية  ([66-65:التوبة]﴾ًإيمىاًنكيمٍ 
، كىؤالء كانوا من المنافقين كما قاؿ (اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى في  زكة تبوؾ، قالوا كلمة ذكركا أنهم قالوىا على كجو المزح

ًإَف الٌلوى ميٍخًرجه َما تىٍحذىريكفى  أىف تػينػىَزؿى عىلىٍيًهٍم سيورىةه تػينىْبئػيهيٍم ًبمىا ًفي قػيليوًبًهم قيًل اٍستػىٍهًزؤيكاٍ  يىٍحذىري اٍلمينىاًفقيوفى اهلل جل كعبل ﴿
الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد  (65)كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهًزؤيكفى  لىيػىقيوليَن ًإنَمىا كيَنا نىخيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىآيىاتًوً  كىلىًئن سىأىٍلتػىهيمٍ  (64)
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اًنكيٍم ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو ْمنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن  كىفىٍرتيم ، فدلت ىذه اآليات على أف ىؤالء [66-64:التوبة]﴾بػىٍعدى ًإيمى
كانوا منافقين كأف تكفيرىم ألجل ما حصل منهم من االستهزاء باهلل كاآليات كالرسوؿ صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، فتعليق 

: حكم التكفير في اآلية باالستهزاء بهذه الثبلثة دٌؿ على أف المسلم الذم ييحكم بإسبلمو ظاىرا
 إذا استهزأ باهلل فإنو يكفر بعد إيمانو .
  فإنو يكفر بعد إيمانو- يعني القرآف-أك استهزأ بآم اهلل المتلوة .
 أك استهزأ بالرسوؿ صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فإنو يكفر بعد إيمانو .

فدؿ ىذا على تغليق التكفير باالستهزاء بهذه الثبلثة كىي االستهزاء  (قيٍل أىبًالَلًو كىآيىاتًًو كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهًزؤيكفى ) 
باهلل كيدخل في ذلك السب كاللعن كاشباه ذلك أك االستهزاء القرآف بنفس اآليات في اآليات نفسها أك باآلم 
نفسها أك بسورة من القرآف، أك استهزاء بالرسوؿ صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أك سب القرآف أك سب الرسوؿ صىَلى اهللي 

 الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم)عىلىٍيًو كىسىَلمى فإنو ال يقبل منو اعتذاره بأنو لم يعتقد أك أنو إنما قالها على كجو المزح كاللعب 
، فدؿ ىذا على أف من حصلت منو كلمة الكفر فإنو يكفر بعد إسبلمو كيكفر بعد إيمانو، كىذا ىو (بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ 

. المراد من تقرير ىذا الجواب
ىي قولهم تكٌفركف من المسلمين أناسنا يشهدكف أف ال إلو إال اهلل [ك]فتأمل ىذه الشبهة )قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 

كىذه األجوبة أظنها تبلغ تسعة أك عشرة التي  ( ثم تأمل جوابىها فإنو من أنفع ما في ىذه األكراؽ.كيصلوف كيصوموف
من أنفع ما في )ذكرىا الشيخ رحمو اهلل في جواب ىذه الشبهة، كىي الشك مثل ما كصفها اإلماـ رحمو اهلل أنها 

؛ ألف األكثرين ممن أقركا بالتوحيد كاعتقدكا صحتو صعيب عليهم أف ييخرجوا أحدا ممن أظهر اإلسبلـ (ىذه األكراؽ
عن إسبلمو بدعوة  ير اهلل كدعاء األموات كالذبح لهم كأشباه ذلك مما فيو صٍرؼ العبادة لغير اهلل؛ ألجل أف ىؤالء 
مسلموف يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل كيصلوف إلى آخره، حتى إف بعضهم في جبهتو أثر العبادة، 

كحتى أف بعضهم يصـو يوما كيفطر يوما، فيقوؿ كيف تحكموف عليو بالكفر من الدين كىذه حالو كىذا ديدنو في 
العبادة كفي الطاعة كفي قياـ الليل كفي الصياـ كفي كثرة التبلكة ككثرة الصبلة ألجل أنو دعا  ير اهلل أك استغاث بغير 
اهلل أك اعتقد في الولي الفبلني أنو يملك لو نفعا أك ضرا أك أنو يتصرؼ بشيء من العالم كيف تكفركنو كىو من أىل 

ذكركا أجوبة كثيرة على ىذا، ككل مسلم مهما كانت منزلتيو فإنو يكفر -  كما ذكر-الصبلح؟ كالجواب أف العلماء 
بعد إسبلمو بالشرؾ باعتقادو باطل أك بقوؿو باطل يضاد اإلسبلـ من أصلو أك بعمل يضاد اإلسبلـ من أصلو كالسجود 
لصنم أك رمي المصحف في القاذكرات متعمدا عالما كأشباه ذلك، فإنو يكفر بعد إسبلمو ألنو فعل ىذه األشياء، 

ـي كىو أكـر الخلق ﴿ ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن كاهلل جل كعبل قاؿ لنبيو عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كى
، قاؿ [66-65:الزمر]﴾فىاٍعبيٍد كىكين ْمٍن الَشاًكرًينى  بىًل الَلوى  (65)لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمنى اٍلخىاًسرًينى أىٍشرىٍكتى 

؛ يعني أف من عبد  ير اهلل (فىاٍعبيدٍ  بىًل الَلوى )، كفسر الشرؾ بعد ذلك بقولو (لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى )يا محمد  (لىًئٍن أىٍشرىٍكتى )
؛ يعني الذين خسركا (لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمنى اٍلخىاًسرًينى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى )فهو المشرؾ الذم حًبط عملو، فقاؿ 

فىاٍعبيٍد كىكين  بىًل الَلوى )يعني ايعبد اهلل كحده دكف ما سواه  (فىاٍعبيدٍ  بىًل الَلوى )عبادتهم كخسركا دنياىم كخسركا آخرتهم، 
. (ْمٍن الَشاًكرًينى 

ثػىلىين أك حادثتين : ثم ذكر تطبيقا لهذا األصل كىو أف المسلم قد يكفر بعد إسبلمو بأشياء بمى
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. األكلى ألصحاب موسى عليو السبلـ
ـي  . كالثانية لبعض أصحاب محمد عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

ما حكى اهلل تعالى عن بني إسرائيل مع ) يعني على الجواب األخير( [أيضنا] كمن الدليل على ذلك)قاؿ 
حكى اهلل تعالى )يعني قٌص، فالحكاية ىنا بمعنى القصة،  (ما حكى اهلل تعالى)، قولو (علمهم كصبلحهمك [إسبلمهم]

يعني قص اهلل تعالى عن بني إسرائيل مع إسبلمهم كعلمهم كصبلحهم ىربوا من فرعوف كآمنوا  (عن بني إسرائيل
اٍجعىل ﴿: أنهم قالوا لموسىبموسى كىاجركا معو كساركا في التيو حنى حصل منهم ما حصل قاؿ اهلل جل كعبل عنهم 

ا لىهيٍم آًلهىةه   كىجىاكىٍزنىا بًبىًني ًإٍسرىآئًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتػىٍوٍا عىلىى قػىٍوـو يػىٍعكيفيوفى عىلىى، قاؿ سبحانو ﴿[138:األعراؼ]﴾لَنىا ًإلىػهنا كىمى
ا لىهيٍم آًلهىةه  ًإَف ىىػؤيالء ميتىبَػره َما ىيٍم ًفيًو  (138)قىاؿى ًإَنكيٍم قػىٍوـه تىٍجهىليوفى  أىٍصنىاـو َلهيٍم قىاليوٍا يىا ميوسىى اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا كىمى

انيوٍا يػىٍعمىليوفى  كىبىاًطله   ذ أف المسلم كالمتبع للنبي المؤمن بو قد يتخكجو االستدالؿ [139-138:األعراؼ]﴾َما كى
ا لىهيٍم آًلهىةه )إلها مع اهلل جل كعبل حيث قالوا لموسى عليو السبلـ  كىؤالء فهموا كىم أىل الفهم  (اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا كىمى

كاإلدراؾ أف طلب العكوؼ على األصناـ كالتماثيل أك على األكثاف أك على القبور أك ما أشبو ذلك أف العكوؼ عند 
يعني يعني نتوجو إليو في  (اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا)ىذه األشياء تقربا بأصحابها عبادة كأنو اتخاذ إلو مع اهلل جل كعبل فقاؿ 

ا لىهيٍم آًلهىةه )األرض كما نتوجو هلل جل كعبل في السماء  كاحد نتوجو إليو في األرض تمثاؿ أك كثن  (اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا كىمى
انيوٍا  ًإَف ىىػؤيالء ميتىبَػره َما ىيٍم ًفيًو كىبىاًطله  (138) ًإَنكيٍم قػىٍوـه تىٍجهىليوفى )أك صنم فقاؿ لهم موسى عليو السبلـ  َما كى

. فطلبوا فلما أنكر عليهم موسى كعلمهم الصواب عليو السبلـ تركوا طلبهم كرجعوا إلى توحيدىم (يػىٍعمىليوفى 
 أف فحلف النبي  «اجعل لنا ذات أنواط »كقوؿ أناس من الصحابة ) قاؿ الشيخ رحمو اهلل كىو المثاؿ الثاني 

كىذا حديث ذات األنواط أنو لما خرج الرسوؿ صىَلى اهللي  (﴾اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا﴿:  قوؿ بني إسرائيل لموسىنظيرىذا 
عىلىٍيًو كىسىَلمى كأصحابو إلى حنين كجدكا للمشركين سدرة يعكفوف عندىا كينوطوف بها أسلحتهم يعني يعكفوف كيعلقوف 

. األسلحة رجاء البركة
 كىذاف الفعبلف كىو العكوؼ كنوط األسلحة نوط األشياء لتنتقل البركة من الشجر إلى األسلحة فينتفعوف بذلك 

: في الدنيا كاآلخرة جميعا ىذاف نوعاف من العبادة
 فالعكوؼ كاالعتكاؼ عبادة مستقلة .
 كطلب البركة كاالنتفاع في الدنيا كاآلخرة أيضا عبادة أخرل .

ـي إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات   فهؤالء طلبوا إلها مع اهلل جل كعبل حبث قالوا للنبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
: أنواط، كذات األنواط تلك فعل عندىا المشركوف فعلين

. األكؿ العكوؼ
كالثاني تعليق األسئلة للتبرؾ بها؛ يعني لينتفعوا بالتبرؾ في الدنيا لمضاء أسلحتهم، كفي اآلخرة بثوابهم على ذلك 

. أك طلب القربى عند اهلل
اهلل أكبر اهلل أكبر إنها السنن قلتم كالذم نفسي بيده ما قاؿ أصحاب موسى لموسى إجعل لنا إلها كما » قاؿ 
 ك فدؿ على أف العكوؼ عند شيء  ير ما أذف اهلل جل كعبل بو كىو البيت الحراـ في المساجد عكوؼ «ةلهم آلو

هلل جل كعبل يتقرب إلى اهلل كحده أٌف ىذا صٍرؼ للعبادة بغير اهلل، فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافو كعكوفو 
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عند ىذا الشيء فإف ىذا شرؾ أكبر، ككذلك طلب البركة في الدنيا كاآلخرة جميعا من أحد بفعل من األفعاؿ فإف 
. ىذا شكر أكبر

: ىل كفر أكلئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قاؿ أىل العلم طلبوا شيئا كلم يفعلوه، فتكفير المشركين حصل بشيئين
 بالعكوؼ .
 كبطلب البركة كبنوط األسلحة بالشجرة .

 كىذاف الفعبلف التكفير بهما كالحكم بالشرؾ بهما راجع إلى العمل، كلذلك من قاؿ ىذه الكلمة فإنو ال يكفر؛ 
ألنو لم يفعل، فكفر أكلئك بالعمل، كىؤالء لم يكفركا ألنهم لم يعملوا، كطلبهم أينكر عليهم فرجعوا إلى توحيدىم 
فلم يحصل منهم ذلك، كلهذا من طلب ىذتا الطلب من طلب شيئا أك قاؿ شيئا كيٍفريه بالعمل يعني كفره بشيء ما 

، (إنكم قـو تجهلوف)كلم يحصل منو الفعل فإنما حصل منو القوؿ فقط، فأينكر عليو أك عيْلم إف كاف جاىبل، قاؿ 
فرجع فإنو ال يكفر كال يخرج عن دينو بمقالتو، مثل مثبل يقوؿ أحد لماذا ال نذىب إلى الولي الفبلني ندعو عنده 

ندعوه كنسألو أف يحصل لنا كذا ككذا؟ فبمجرد القوؿ إذا أنكر عليو فالتـز كفهم الصواب ككحد فإنو ال يكفر؛ ألنو 
. بالقوؿ طلب شيئا كمن طلب شيئا كفره بالفعل فإنو ال ييكفر بالقوؿ ألف القوؿ كبيرة كليس بكفر في ىذه الصورة 

 ،إف بني إسرائيل لم يكفركا بذلك: كلكن للمشركين شبهةه ييدليوف بها عند ىذه القصة كىي أنهم يقولوف) قاؿ
كىذا صحيح يعني ىذا اإليراد كما ذكرت لكم  (.لم يكفركا« اجعل لنا ذات أنواط» :ككذلك الذين قالوا للنبي 

: صحيح لكن ليس على ما أرادكا من لزـك ىذا اإليراد على شبهتهم فأجواب اإلماـ على شبهاىم فقاؿ 
فإذف لم يكفركا ال ألجل أنو ال يكفر المسلم؛ كلكن ألجل  ( ذلكإف بني إسرائيل لم يفعلوا: قوؿففالجواب أف )

. كاتخاذ إلو مع اهلل جل كعبل ينافي ال إلو إال اهلل (اٍجعىل لَنىا ًإلىػهنا)أنهم لم يفعلوا بل ىم قالوا 
لم يفعلوا ] أف بني إسرائيل في)يعني بين أىل العلم  (كال خبلؼ.  لم يفعلواككذلك الذين سألوا النبي )قاؿ 
 لو لم يطيعوه أف الذين نهاىم النبي  [في])يعني بين العلماء  (ككذلك ال خبلؼ. لو فعلوا ذلك لكفركاك [ذلك

كىذا تقرير عظيم كجيو صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع  ( كىذا ىو المطلوب،كاتخذكا ذات أنواط بعد نهيو لكفركا
على أف ما كاف - كما ذكرت لك-كبلـ أىل العلم في تقريرىم على اآلية كعلى الحديث، فإف أىل العلم مجمعوف 

. كفره بالفعل فإف طلبو بالقوؿ دكف ممارسة للفعل ال يكفر صاحبو بذلك يعني إذا طلبو 
كلكن ىذه القصة تفيد أف المسلم بل )قاؿ - ىذا استطراد مهم كعظيم-قاؿ كىذا استطراد من اإلماـ رحمو اهلل 
. التوحيدى فهمناه:  فتفيد التعلم كالتحرز كمعرفة أف قوؿ الجاىل[ىاعن]العالم قد يقع في أنواع من الشرؾ ال يدرم 
التوحيد فهمانو يعني فهمنا التوحيد كىذا االستطراد مناسب جدا ألف قصة بني  (أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف

إسرائيل كقصة من كاف مع النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى إذ خرج في حنين ككانوا حدثاء عهد بكفر ككاف نهم من طلب ذلك 
مسلمة الفتح ممن تأخر إسبلمهم كلم يعلموا حقيقة الدين بعدي ىذا يفيد شيئا عظيما كىو أف الموحد الذم دخل في اإلسبلـ 
كىو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع لو بعض األفراد في التوحيد يجهلها كال يفهمها فيقع في قوؿ كفرم كىو ال يعلم، قاؿ 

كىذا ظاىر فإنهم فلو لم يكن معهم النبي  ([ىاعن] قد يقع في أنواع من الشرؾ ال يدرم [بل العالم]تفيد أف المسلم )
صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى قد يكونوف يفعلوف ما طلبوا من النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أف يأذف لهم بو، كىذا راجع في الواقع إلى 

كثير من اىل العلم كمن المنتسبين للديانة فإنهم على ديانتهم كعلى علمهم قد استحسنوا بعض األفعاؿ الشركية سواء 
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بالنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أك بغيره من الصالحين أك األنبياء كإبراىيم الخليل كنحو ذلك، فدؿ على أف الصحابة الذين ىم 
أفضل ىذه األمة باإلجماع أفضل من علماء ىذه األمة باإلجماع أنهم لما كقعوا في ذلك ال ييؤمن أف يقع فيو من ىو دكنهم 
في الرتبة كالمنزلة، فإذا كقع فيو عالم ال يقاؿ ىذا عالم كيف تقوؿ إنو كقع في ذلك؛ بل نقوؿ قد يقع فيو أصحاب األنبياء 
عليهم الصبلة كالسبلـ كما حصل من أصحاب موسى كحصل من بعض أصحاب محمد صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كىم على 
فضلهم كصحبتهم لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد، كإذا جهل فإف التعليم كاإلنكار على الجاىل كاإلنكار على المعاند 

كتعليم الجاىل كاجب، كال يجوز أف يقاؿ أف العالم ال يخطئ في ىذه المسائل البتة؛ بل قد يقع الغلط في ىذه المسائل 
ممن ىو في المرتبة العليا في زمنو أك في بلده، كإنما المقصود أف األمة ال يمكن أف تيجمع على ضبللة فإذا كجد من قاـ 
بالحق فبين لو أف قولو ذلك يقود إلى باطل أك إلى شرؾ كفعل بعض المتأخرين حيث ذكركا في كتبهم الفقهية بعض الصور 
الشركية التي تحستحسن أف تفعل عند قير النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كما يذكركف قد ذكره طائفة من الكبار العلماء في 

كتب الحج سواء الفقهية المطولة أك المناسك المخصوصة في الحج ذكركا أنهم إذا أتى المسلم قبر النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو 
: يستحب لو أف يدنو منو كأف يناديو بقولو: كىسىَلمى قالوا

يا خير من دفن في القاع أٍعظيميو               فطاب من طيبو القاع كاألكم 
إلى آخر األبيات التي فيها استغاثة للنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كالطلب منو، فذكركا أنو يفعل أشياء ىي من الشرؾ باهلل 
جل كعبل ال يقاؿ ىؤالء علماء كيف نقوؿ إنهم استحسنوا ىذا األمر؟ نقوؿ من ىو أفضل منهم قد يخفى عليهم كال يينقص 
ىذا ف منزلتهم ألف الصحابة الذين قالوا ذلك كطلبوا ىذا الطلب الكفرم لما أينكر عليهم كعلموا كتركوا ىذا القوؿ كأنابوا 
ىم على منزلتهم كفضلهم كعظم مكانتهم في ىذه األمة كىم خير الناس ألنهم  صحبوا رسوؿ اهلل صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، 

فإذا كقع شيء من ذلك فإف العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرؾ فإنما كقع ىذا في كتبو من جهة الغلط فإنو قد يغلط الكبير 
قد يغلط العظيم  لطة كأشباه ذلك، كىذا ال ينزؿ من مرتبتو؛ ألف ىذا لو قيل بو  لكاف معنى القوؿ بمعدـ  لط العالم أنو 
معصـو مطلقا، كالصحابة رضي اهلل عنهم لم يعصموا  ككذلك من بعدىم أكلى بأف ال تكوف لهم العصمة؛ لكن اإلجماع ال 

. تجمع ىذه األمة على ضبللة بل ال يزاؿ في األرض قائم هلل بالحجة ييدلي بالحجة الشرعية الصحيحة كيبينها للناس
 [ىاعن]كلكن ىذه القصة تفيد أف المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرؾ ال يدرم )فإذف قولو ىنا رحمو اهلل 

تفيد التعلم ألف أفراد التوحيد كثيرة كربما سمعتم كقرأتم كرأيتم  في ىذا الزمن من بعض في ىذا الزمن  (فتفيد التعلم
من بعض من ينتسبوف إلى الدعوة في بعض الببلد كفي بعض األمصار من فعلوا أشياء كثيرة كعلموا أشياء كثيرة 

يريدكف نصرة دين اهلل جل كعبل؛ كلكن عندىم بعض شركيات، تجد عندىم بعض األفعاؿ أك أقواؿ التي فيها شرؾ، 
كمن استحسن االستغاثة ببعض األموات إما بالنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أك بأبي بكر أك بعمر ككمن طلب أف 

يحضبل إلى النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فتتلى عنده أبيات معينة فيها االستغاثة بو كأشباه ذلك فالداعية كصاحب 
إذا كاف ىو يريد نصرة دين اهلل إذا كاف يريد نصرة دين اهلل فبل يعني أنو ال يقع في ذلك ال يعني أف فيو أف يخاؼ المقاـ 

 (60) .....ـفتفيد التعل)أشد الخوؼ أف يقع في الشرؾ كىو ال يعلم كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 
أمراف في التركيب متفقػاًف قاتله كشفػػػاؤه  كالجهلي داء 

كطبيب ذاؾ العالم الربانػي ة  ػنص من القرآف أك من سنػ

                                                 
. يوجد قطع يف الشريط (60)
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العلم ىو شفاء الجهل فالتعلم البد منو كمن قاؿ التوحيد أمر فطرم ال نحتاج إلى أف تعلمو كال إلى أف نبذؿ فيو الوقت 
كال الجهد فهذا جاىل بنفسو كجاىل بحق ربو جل كعبل؛ بل التوحيد يحتاج العبد إلى أف يتعلمو دائما حتى ال يقع في شيء 

كىاٍجنيٍبًني من نواقض ذلك التوحيد، كأعجب ما يكوف من ذلك قوؿ إبراىيم عليو السبلـ لربو في دعائو المخبت المنيب ﴿
ـى  كىبىًنيَ  ًثيرنا ْمنى الَناسً  (35)أىف نَػٍعبيدى األىٍصنىا ، فدعا ربو أف يجنبو كبنيو عبادة [36-35:إبراىيم]﴾رىْب ًإنَػهيَن أىٍضلىٍلنى كى

األصناـ؛ يعني عبادة  ير اهلل جل كعبل، كإبراىيم ىو خليل اهلل، قاؿ إبراىيم التيمي من سادات التابعين رحمو اهلل تعالى لما 
فالعبد يجب عليو أف يتعلم كأف يخاؼ كيتحرز فمن عبلمات سعادة المؤمن . كمن يأمن الببلء بعد إبراىيم: تبل ىذه اآلية قاؿ

: كطالب العلم كالدعي إلى اهلل جل كعبل
.  أف يكوف دائم التعلم للتوحيد كالقراءة في مسائلو ألنو أعظم حق هلل جل كعبل

. كالثاني أف يكوف دائما خائفا من الشرؾ ككسائلو فيكوف متحرزا خائفا
: قوؿ الجاىل تفيد التعلم كىذا كاحد كالتحرز كتفيد أيضا معرفة)كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا في كصيتو العظيمة 

فإنو ال يقاؿ التوحيد فهمناه، نريد شيء  ير التوحيد؛ ألف  (أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف. التوحيدى فهمناه
التوحيد ينسى كتتشابو مسائلو كصور الشرؾ تتجد مع األزمنة فبل بد أف يتعلم كتبين مسائلو، كالشيطاف ينسي الناس أصل 

التوحيد كمسائلو حتى يقع في الشرؾ كلهذا تعلموف حديث ابن عباس الذم في الصحيح صحيح البخارم لما عبد 
-الصالحوف من قـو نوح قاؿ ابن عباس في شارة عظيمة قاؿ لما اتخذكا صور الصالحين جاءىم الشيطاف إلى آخر القصة 

: ففي قولو تنسخ فائدتاف. فلما تنَسخ العلم عبدت: قاؿ- حديث عطاء عن ابن عباس
. األكلى أف العلم بعد كجوده قد يذىب كإنما يذىب بإىمالو

كالفائدة الثانية أف قولو فلما تنسخ العلم يعني ذىب شيئا فشيئا يدؿ على أٌف العلم بالتوحيد ال يذىب جملة من الناس، 
كإنما يذىب شيئا فشيئا ألنو يتنٌسخ، ما ينسخ ما يرفع فجأة كلكن يتنسخ شيئا فشيئا يذكب بإىماؿ الناس كعدـ رعايتهم 

. لهذا األصل العظيم
كىذه الكلمة  (أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف. التوحيدى فهمناه: تفيد معرفة أف قوؿ الجاىل)قاؿ 

. التوحيد فهمناه قالها بعض تبلمذة الشيخ محمد بن عبد الوىاب إماـ الدعوة قالوىا لو في درسو
. فإنو لما أتم إقراء كتاب التوحبد كبياف مسائلو فأراد أف يعيد الكرة ثالثة أك رابعة

. يا شيخ نريد كتابا آخر، نريد الفقو أك الحديث: قالوا لو
لم؟  : قاؿ
. التوحيد فهمناه نريد علما آخر: قالوا

. أنظركني حتى أنظر في ىذه المسألة:  فقاؿ لهم
. فلما أتى بعد بضعة أياـ سألهم، جلس في مجلس درسو كبدا على كجهو التكدر جدا

ما بو كجو الشيخ؟  : قالوا لو
. أبلغت بشيء كدرني: قاؿ

كما ىو؟ : فقالوا لو
بلغني أف بيتا في الدرعية ذبح أصحابيو عند الباب ديكا ألجل نزكلهم البيت، أرادكا أف ينزلوا البيت كعند النزكؿ : قاؿ

. عند الباب ذبحوا ديكا كساؿ الدـ على عتبة الباب، كأنا أرسلت من يتثبت في األمر، كنقـو في ذلك بما يجب
؟ ...ماذا حصل يا شيخ ما الذم صار في ىذا الذم: فلما أتى من  د قالوا لو
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. كجد األمر  ير ذلك: قاؿ
ماذا كجدت؟ : قالوا

. كجدت أف أىل البيت ما حصل منهم ذلك؛ كلكن فبلف كقع على أمو: قاؿ لهم
 أعوذ باهلل كقع على أمو،،،،،،  !!أعوذ باهلل كقع على أمو: قالوا

فالشيخ قاؿ ىذه الكلمة منو تعلم أف قوؿ الجاىل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف؛ ألنهم استعظموا 
كبيرة من الكبائر، كأما الشرؾ األكبر باهلل المخرج من الملة ما أنكرتو قلوبهم، لماذا ما أنكرت قلوبهم ىذه الصورة كىو 
إسالة الدـ عند عتبة الباب عند النزكؿ نزكؿ الدار؟ ألنهم ال يعلموف أف ىذه الصورة ألجل التقرب إلى الجن لدفع شره أك 
لدفع شر أصحاب العين الذم ىو تقرب بالذبح إلى  ير اهلل الذم ىو شرؾ أكبر بالحق جل كعبل، فاستعضموا كبيرة من 

الكبائر كلم يستعظموا الشرؾ األكبر باهلل جل كعبل، كما يحصل كتركف ذلك من بعض الجهلة من أنهم إذا رأكا بعض الكبائر 
تغيضوا كقاموا كقعدكا، كأما إذا سمعوا بالشر األكبر باهلل جل كعبل كفبل يتحرؾ لهم ذلك، كتجد أنهم إذا تحرؾ أك سمعوا 
ببعض المنكرات في األخبلؽ أك الزنا أك كسائل الزنا في بعض الببلد أك تبٌرج النساء أك بعض الفجور أك بعض الظلم أك 
نحو ذلك قاموا كقعدكا كأصبحوا يتكلموف؛ لكن الشرؾ األكبر باهلل كونو يرل قبة تحتها معبود من دكف اهلل جل كعبل أك 
يرل الناس يذبحوف لغير اهلل جل كعبل أك يقرأ ىذا في مجلة اك يقرأ ىذا في كتاب ال يحرؾ قلبو لحق اهلل األعظم، كىذا 
دليل جهلو، كدليل أنو لم يعرؼ مصلحة نفسو بأف ىذا الجاىل إذا لم يتعلم التوحيد كيتغيض قلبو في حق اهلل جل كعبل 
بعيادتو كحده دكنما سواه فإنو على شر، فإف كجد في نفسو أنو إذا رأل منكرا تغيض كأما إذا رأل الشرؾ األكبر باهلل جل 
كعبل ال يتحرؾ قلبو، فليعلم أنو ما فهم التوحيد كال عظمم اهلل جل كعبل حق تعظيمو، كىؤالء الذين قالوا التوحيد فهمناه 

فتفيد التعلم كالتحرز )ىؤالء جهلة كدخل إليهم الشيطاف من أكبر مكايده، كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل كأجزؿ لو المثوبة 
  (61) .(أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف. التوحيدى فهمناه: كمعرفة أف قوؿ الجاىل

نقف عند ىذا كالشك أف ىذه مسائل عظيمة تحتاج ممكن إلى درس كنظر  كترديد ألف المسألة في ىذا األمر عظيمة 
جدا فنسأؿ اهلل جل كعبل أف يعيذنا كإياكم من الجهل بحقو كالجهل بتوحيده كأف يجعلنا من يكثركف من قراءة التوحيد 

كتعلمو كتعلم مسائلو، كإدماف المطالعة في كتب أئمة ىذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزماف يتتابعوف في تجلية 
. مسائل ىذا، كاختصوا بو كتفر وا لو، حتى  دت مسائلو بإيضاحهم كبيانهم كاضحة جلية ال لبس فيها

فاهلل اهلل في ىذا األمر الجلل كالمداكمة على فهم التوحيد كعلى مطالعة كتبو كحفظ ذلك كمدارستو، فإنو نعم العلم 
. كنعمة العاقبة ألصحابو كالعاقبة للمتقين

 [األسئلة] 
ىل يكفر قـو بأف عندىم عادة سب الدين كالرسوؿ كمنهم جاىل بأف ذلك كفر كأنو منكر ىل يكفر بالجهل؟ / 1س
من سب اإلسبلـ الذم أنزلو اهلل جل كعبل على محمد صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فهو كافر كال يعذر بالجهل كال بأف يقوؿ / ج

ما قلتو على كجو المزاح كاللعب أك  لطت ما علمت إلى آخر ذلك، كذلك سب الهس جل كعبل كذلك سب الرسوؿ صىَلى 
اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فإف تعظيم اهلل جل كعبل تعظيم رسولو صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كتعظيم القرآف كتعظيم دين اإلسبلـ ىذا كاجب 

. من الواجبات كيعلم بالضركرة من دين اإلسبلـ فإذا سب معناه أنو نافى ذلك التعظيم كىذا كفر بمجرده

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط الثالث عشر(61)
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. كذا دينك: أما سب دين فبلف فهذا ال يكفر بو، فإذا سب معين من الناس، مثبل تخاصما اثناف فقاؿ أحدىما لآلخر
فسب دينو فهذا ال يكفر، ألف ىذا يحتمل أف يريد تدينو، كالديانة التي ىو عليها، فبل يكفر إال إذا سب اإلسبلـ مطلقا، أما 

. إذا سب الدين المضاؼ إلى بعض الناس فإنو ال يكفر بو، ألف ىذا فيو شبهة لكن يعزر كيؤدب
الدرس الجديد متى سيكوف؟ / 2س
ربما يكوف ليلة اإلثنين أك ليلة اإلربعاء، كربما الراجح يكوف ليلة اإلثنين لكن إلى اآلف ما تحدد كال متى نبدأ بو، / ج

. كنبلغكم في حينو إف شاء اهلل 
ىناؾ بعض اإلخوة في المنطقة الشرقية في مدارس يكوف مديركىا من الرافضة أك مدرسوىا ؟ /  3س
أما إذا كاف المدير من الرافضة فهذا يجب عليك أف تبلغنا بو نسعى إف شاء اهلل في أمره، أما المدرس الذم يدرس / ج

. فهذا فهذا لو أحكاـ معاملة المبتدع معركفة في كتب أىل العلم كفي فتاكيهم يمكن أف ترجع إليها
. أما المدير فبل يجوز أف يسكت عليو ألف المدير موجو كآمر ناىي فتبلغنا بذلك إف شاء اهلل

فعل الشيخ محمد بن عبد الوىاب بما فيو اختبار التبلميذ ىل يعتبر من الكذب من أجل العلم كالتعلم كىل ىو / 4س
جائز؟ 
، كالنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو / ج نستفيد من فعل الشيخ أنو جائز، ىذا للتعلم الكذب للمصلحة الشرعية جائز كما ىو معلـو

. «ليس الكذاب الذم يقوؿ خيرا أك ينوم خيرا»كىسىَلمى قاؿ 
كىذا الذم فعلو الشيخ ىذا خير لو كليس من الكذب ىذا بالمناسبة يذكر أف بعض اإلخوة يكثر من اإلعتراض كىذا ال 
ينبغي فإف أفعاؿ أئمتنا كالراسخين في العلم نستفيد منها، فاألصل فيها االستفادة كالسبلمة إال إذا عارضت نصا أك دليبل 
الكتاب كالسنة أك فعل الصحابة أك نحو ذلك فإنو ال عصمة لهم؛ لكن األصل فيها السبلمة كأننا نستفيد من أقوالهم كمن 

. أفعالهم
ما رأيكم من يزكر أماكن الشرؾ للوقوؼ على حقيقة الشرؾ دكف أف ينكر عليهم بحجة أنو سيتعرض للخطر إذا /  5س

ىو أنكر؟ 
ال يجوز لو أف يحضر مكاف يعبد فيو  ير اهلل، يستغاث فيو بغير اهلل، يصلى فيو للميت يتجو إليو للقبلة يطاؼ على / ج

قبره كيسكت كال ينكر؛ ألف ىذا أعظم المنكر كىو الشرؾ لكن كيف ينكر ىذا يحتاج إلى بياف الشيخ محمد رحمو اهلل 
إماـ الدعوة لما كاف يحضر الذين كانوا يعبدكف زيد بن الخطاب كاف يقوؿ لهم في أكؿ الدعوة اهلل خير من زيد، فينبههم أف 
دعوة اهلل جل كعبل كحده أنها أفضل، كىذا من التدرج في الدعوة، فإذا كاف يرل أف اإلنكار عليهم ينفعهم كأنو إذا قالهم 
مثل ىذه الكلمة أنها أنفع لهم، ىذا لما يراه أف المصلحة الشرعية فيو، أما أف يحضر مثل ىذه األماكن كال ينكر البتة فهذا 

. حراـ عليو كال يجوز
. كنسأؿ اهلل لنا كإلخواننا العفو كالعافية كالمغفرة

قبة من دكف أف يعرؼ ماذا تحتها أعوذ باهلل يتغيض الواحد من رؤية !! يتفرج على الذين يعبدكف  ير اهلل!! السياحة... 
.. ىذا!! فكيف يذىب كينظر كيجلس كيسمعهم كيسكت

طبعا مفهـو الشرؾ في صوره المخنتلفة ىذا يختلف فيو الناس، لكن ينبغي بل يجب أف ال يأخذ الشباب ىذه ....
المسائل من  ير الراسخين في العلم؛ ألف كوف صورة ما صورة شركية ىذ ق إنما يعلمها أىل العلم في المسائل ىذه الحادثة 

الجديدة  
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ىذا يسأؿ عن بعض ما يفهم من األنظمة الرأسمالية كالشيوعية كالوطنية كتمجيد الماضي إلى آخره ك يره من الصور، 
فهذه تعرض المسألة على أىل العلم فإف قالوا إف ىذه حكمها كذا فيصار إليو، ألف المسائل تختلف كليس كل ما ظنو المرء 

. شركا يكوف يكوف شركا
بل قد رأيت في بعض الكتب كتاب اسمو األكثاف أك شيء أف مؤلفو جعل التلفاز كثنا كأف حاؿ الجالسين أمامو لينظركا 
أنهم عاكفوف عند ىذا الوثن، فكل من فعل بأف عكف عند ىذا الجهاز الساعات الطويلة، فإف ىذا عبادة لغير اهلل جل 

كعبل، ىذا الشك أنو إفتآت على الدين كقوؿ ببل علم كخركج عن ما يجوز، فإف القوؿ على اهلل ببل علم أكبر من الكبائر 
. العملية
ما رأيك يا شيخ في من ينكر أىمية ىذا المتن كيقوؿ إف كاف لو أىمية تذكر فهي للدعاة في الخارج كنحن تكفينا / 7س

قراءتو ؟ 
 (أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف. التوحيدى فهمناه: كمعرفة أف قوؿ الجاىل)ىذا كبلـ الشيخ فيو / ج

. فليحذر على نفسو 
ذكرت أف من سجد للصنم أنو يكوف كافرا ىل ىذا بعد االستفصاؿ؟ / 8س
ال شك من سجد للصنم فإنو كافر ظاىرا، السجود للصنم من الكفر العملي الذم يضاد اإليماف، فإف الكفر / ج
: قسماف

. كفر اعتقادم يكوف باالعتقاد
-: كما ذكر ابن القيم في أكؿ  كتابو الصبلة-ككفر عملي كالكفر العملي قسماف 

 قسم يضاد اإليماف من أصلو كسب الدين أك اإلسبلـ أك سب اهلل أك سب رسولو أك السجود للصنم أك إلقاء المصحف 
. في القاذكرات متعمدا عالما كأشباه ذلك، فهذا كفر عملي؛ يعني كفر بعملو ىو مخرج من الملة ألنو مضاد لئليماف

كقسم آخر من الكفر العملي ما ال يضاد اإليماف مثل المسائل التي ذكركىا، ترؾ الصبلة عند طائفة كبيرة عند أىل العلم  
كمثل الحكم بغير ما أنزؿ اهلل، كمثل سباب المسلم، قتالو، سباب المسلم فسوؽ كقتالو كفر؛ يعني تقاتل المسلمين كأشباه 

. ذلك مما جاء في الشريعة أنو كفر
أف العملي ال يكْفر ىذا  لط عظيم، حتى  لط على ابن القيم : فإذف من فهم أف تقسيم الكفر إلى اعتقادم كعملي

رحمو اهلل فإف ابن القيم في كتابو الصبلة الذم نقلوا عنو ىذا التقسيم قاؿ ككفر عملي مثل السجود للصنم كىذا يضاد 
اإليماف كقاؿ كفر عملي كمنو ما يضاد افيماف كالسجود للصنم مثل إلى آخره منو ما ال يضاد أفيماف كترؾ الصبلة كالحكم 
بغير ما أنزؿ اهلل إلى آخر كبلمو ، فالعلماء حيننما يقسموف الكفر إلى اعتقادم كعملي، ىذا تقسيم لمورد الكفر فإف الكفر 
قد يكوف مورده من جهة  االعتقاد كقد يكوف من جهة العمل كاالعتقاد منو الشك أيضا كالكفر العملي منو القوؿ كمنو ما ال 

. يكفر
اعتقاد أك عمل كلكن : راجع إلى ىذين القسمين. أف الردة تكوف باعتقاد أك عمل أك فعل أك شك: فإذف قوؿ العلماء

الكفر العملي منو ما يضاد افيماف من أصلو كما ذكرنا  كمنو ما ال يضاد اإليماف من أصلو فليس معنى كفر اعتقادم ككفر 
عملي أنها مساكية للكفر األكبر كاألصغر كما يظنو طائفة ىذا  لط عظيم على أىل العلم؛ فإف الكفر قسماف كفر أكبر 

كأصغر، باعتبار كفر أكبر يعني مخرج من الملة ككفر أصغر يعني  ير مخرج من الملة، فباعتبار حكم ىذا الفعل فإنو يكوف 
أكبر كيكوف أصغر كباعتبار مورد الكفر قد يكوف اعتقاديا كقد يكوف عمليا كاعتقادم أكبر كيكوف بعض أقسامو أصغر 

. كالعملي قطعا منو أكبر كمنو أصغر
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فقوؿ بعض أىل العلم الكفر العلملي ىو الكفر األصغر ىذا  لط؛ بل الكفر العملي منو أكبر كمنو أصغر، فكلمات 
العلماء متداخلة مثل ما نقوؿ في الشرؾ أكبر كأصغر، كالشرؾ يكوف باعتقاد كيكوف بالعمل، فإف من ذبح لغير اهلل فهو 

مشرؾ بالعمل كمن نذر لغير اهلل فهو مشرؾ بالعمل، كمن استغاث بغير اهلل فهو مشرؾ بالعمل، كىذا الفعل منو قد يؤكؿ إلى 
اعتقاد كقد ال يؤكؿ إلى اعتقاد، فالمكفرات العملية الكفر األكبر أك األصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد كقد 

. ترجعها إلى عمل مجرد
. فإذف ليس كل ما قيل فيو إنو كفر عملي يساكم الكفر األصغر؛ بل قد يكوف ىذا كقد يكوف ىذا

نرل بعض األشخاص يستشهد ببعض ما يحصل لو من أحداث في حياتو اليومية ببعض اآليات كاألحاديث، / 9س
فيضحك من حولو كىو في تلك الحالة ليس بمستهزئ، كإنما قالها لمناسبة الموقف، ما حكم ىذا الفعل كبما ينصح 

ىؤالء؟ 
أما من جهتو فإذا كاف أكردىا إيرادا عاديا كىم الذين ضحكوا فهو ليس عليو حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما / ج

: أكرده، كىم على قسمين 
 إف ضحكوا لفعلو فهذا مما ىو سائغ مما ىو مباح .
 كإف ضحكوا على استشهاده باآلية أك ضحكوا على اآليات فهذا يدخل في االستهزاء .

ىنا يستفصل ضحكوا ألم شيء؟ ىل ضحكوا لفعلو لما حصل لو، أك ضحكوا على اآليات؟ إف ضحك على اآلية فهذا 
. داخل في االستهزاء باآليات

. إف ضحكوا على استداللو، فهذا ضحك على فعلو فقد يكوف ذلك خبلؼ األدب فقط
يقوؿ لم ال يكفر بعينو من فعل كذا ككذا؟ / 10س
التكفير حكم شرعي فقهي راجع إلى أىل العلم، ليس لمن سمع، فمن سمع كفرا يجب عليو إنكاره؛ لكن ال يكفر / ج

. إال بعد حكم عالم، التكفير ليس آلحاد الناس، حكم، فتول
أحد الكفار فيسب الممثل النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى ىل يكفر |من يمثل في مسرح أك تمثيلية يمثل دكر / 11س
بذلك؟ 
ىذا من المنكر األعظم يمثل سب النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، ىذا الشك أنو منكر أعظم كصاحبو إف لم يكن لو / ج

. شبهة في ذلك فإنو يجب أف يعزر كأف يقاـ عليو؛ ألنو ال يجوز أف يمْثل بسب النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى ىذا من االستهزاء
كىرىسيوًلًو كينتيٍم  قيٍل أىبًالٌلًو كىآيىاتًوً كيف نفرؽ بين ما بين تكفير الذين نزؿ فيهم قوؿ اهلل ﴿/ 12س

في حديث ذات أنواط، حيث إف أكلئك كفركا بمجرد القوؿ ، كبين الصحابة الذين كرد ذكرىم [65:التوبة]﴾تىٍستػىٍهًزؤيكفى 
كىؤالء قالوا كاعتقدكا كلم يكفركا؟ 

الفرؽ بينهما ما ذكرت لك التكفير قد يكوف باعتقاد أك بقوؿ أك بعمل أك بشك، فالذم قاؿ تلك المقالة ىو طلب / ج
ليس بكافر أما من عمل العمل المكفر فهذا انتقل إلى العمل المكفر فقوؿ المستهزئين - أم القائل–كفرا، كطالب الكفر 

ىذا داخل في قسم قوؿ المكفر كأما من سألوا ذات أنواط فقولو ال يدخل بقوؿ المكفر كلكن يدخل في العمل المكفر 
. فالتقسيم يجعل فرقا بين ىذا كىذا فأكةلئك مردىم إلى الفعل كأكلئك مردىم إلى القوؿ

. كبهذا القدر كغاية كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد
 

 [المتن]
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تاب من ساعتو فإنو ال يكفر ؼكتفيد أيضنا أف المسلم المجتهد إذا تكلم بكبلـ كفر كىو ال يدرم فنٌبو على ذلك 
. كما فعل بنو إسرائيل كالذين سألوا النبي 

ا كما فعل رسوؿ اهلل قكتفيد أيضنا أف .  لو لم يكٌفر فإنو يغٌلظ عليو الكبلـ تغليظنا شديدن

أقتلتو بعدما »:  لو أنكر على أسامة قتل من قاؿ ال إلو إال اهلل كقاؿ إف النبي : شبهة أخرل يقولوفللمشركينك 
كأحاديث أخر في الكف «  أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل»: ككذلك قولو  «قاؿ ال إلو إال اهلل

 .عمن قالها

 .  كمراد ىؤالء الجهلة أف من قالها ال يكفر كال يقتل كلو فعل ما فعل

 قاتل اليهود كسباىم كىم يقولوف ال إلو إال اهلل كأف  النبيمعلـو أف :   فيقاؿ لهؤالء المشركين الجٌهاؿ
ا رسوؿ اهلل كيصٌلوف كيٌدعوف اإلسبلـ، أصحاب النبي   قاتلوا بني حنيفة كىم يشهدكف أف ال إلو إال اهلل كأف محمدن

ككذلك الذين حَرقهم علي بن أبي طالب كىؤالء الجهلة مقُركف أف من أنكر البعث كٌفر كقتل كلو قاؿ ال إلو إال اهلل 
فكيف ال تنفعو إذا جحد شيئنا من الفركع . كأف من جحد شيئنا من أركاف اإلسبلـ كٌفر كقتل كلو قاؿ ال إلو إال اهلل

.  كلن يفهموا.؟ كلكن أعداء اهلل ما فهموا معنى األحاديثكرأسوكتنفعو إذا جحد التوحيد الذم ىو أصل دين الرسل 
 إال خوفنا على دمو كمالو، ل اإلسبلـ  فأما حديث أسامة فإنو قتل رجبلن اٌدعى اإلسبلـ بسبب أنو ظن أنو ما ادٌع

ا اَلًذينى ﴿:  في ذلك تعالىكالرجل إذا أظهر اإلسبلـ كجب الكف عنو حتى يتبين منو ما يخالفو ذلك كأنزؿ اهلل يىا أىيُػهى
.  فاآلية تدؿ على أنو يجب الكف عنو كالتثبت، أم فتثٌبتوا[94:النساء]﴾آمىنيوٍا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ًفي سىًبيًل الَلًو فػىتىبػىيَػنيواٍ 

 .كلو كاف ال يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى (فتبٌينوا):  تبين منو بعد ذلك ما يخالف اإلسبلـ قتل لقولوذافإ

أف من أظهر اإلسبلـ كالتوحيد كجب الكف عنو إال إف تبين منو : ككذلك الحديث اآلخر كأمثالو معناه ما ذكرناه
 . ما يناقض ذلك

أمرت أف أقاتل الناس »: كقاؿ «أقتلتو بعدما قاؿ ال إلو إال اهلل» :الذم قاؿ  كالدليل على ىذا أف رسوؿ اهلل 
 «لئن أدركتهم ألقتلٌنهم قتل عاد. أينما لقيتموىم فاقتلوىم»: ىو الذم قاؿ في الخوارجك« حتى يقولوا ال إلو إال اهلل

حتى إف الصحابة يحٌقركف أنفسهم عندىم كىم تعلموا العلم من كتسبيحا مع كونهم من أكثر الناس عبادة كتهليبلن 
 . الصحابة فلم تنفعهم ال إلو إال اهلل كال كثرة العبادة كال ادعاء اإلسبلـ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة

بني   أف يغزكالنبي ، ككذلك أراد  من ىذا البابكذلك ما ذكرناه من قتاؿ اليهود كقتاؿ الصحابة بني حنيفةك
ا اَلًذينى آمىنيوا ًإف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيَػنيوا أىف ﴿: المصطلق لَما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزؿ اهلل يىا أىيُػهى

الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمينى  فكل ىذا يدؿ على ،  (5)عليهم  ككاف الرجل كاذبنا[6:الحجرات]﴾تيًصيبيوا قػىٍومنا ًبجىهى
. ما ذكرناهالتي احتجوا بها  في األحاديث أف مراد النبي 

 [الشرح]
. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداه

: ما بعدأ
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للجواب عن الُشبو التي أدلى بها المشركوف في أف من قاؿ ال إلو إال اهلل فإنو ال يكفر أبدا كلو فعل ما فعل فهذه صلة 
ألف ال إلو إال اهلل تدخلو في اإلسبلـ، كفي أثناء ذلك ساؽ الشيخ رحمو اهلل قصة ذات أنواط كالحديث في ذلك، كأخذ 

منها ثبلث فوائد، كذكرنا منها الفائدة األكلى في تلك القصة أف المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرؾ ال يدرم عنها 
فتفيد التعلم كالتحرز كمعرفة أف قوؿ الجاىل التوحيد فهمناه أف ىذا من أكبر الجهل كمكايد الشيطاف، كقد تقدـ لنا الكبلـ 

. على ىذه الجملة
يعني تلك القصة قصة ذات  (كتفيد أيضنا)قاؿ رحمو اهلل تعالى كأجزؿ لو المثوبة كرفع درجتو في الجنة في الفائدة الثانية 

ألف  (من ساعتو فإنو ال يكفر تابؼكتفيد أيضنا أف المسلم إذا تكلم بكبلـ كفر كىو ال يدرم فنيٌبو على ذلك )أنواط 
قلتم  كالذم نفسي بيده كما قاؿ أصحاب موسى لموسى »ىذا الكبلـ الذم طلبوه قاؿ في معناه عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلىـي 

، كمن طلب إلها مع اهلل جل كعبل فإنو يطلب عبادة ذلك اإللو، فكفره يكوف بعبادتو  ير اهلل «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
، كلهذا نستفيد منو أف الكفر إذا كاف مورده القوؿ فإف  جل كعبل، كمعلـو أف الطلب متصل بالمطلوب اتصاؿ البلـز بالملزـك

صاحبو إذا نبو عليو كىو جاىل بو فتاب من ساعتو فإنو ال يؤاخذ بذلك؛ يعني أنو ال يكفر بقوؿ كفرم؛ ألنو جاىل بهذا 
القوؿ، كذلك إذا نبو فتنبو، إذا قيل لو ىذا كفر كالدليل على ذلك كذا أك أجمع العلماء على كذا أك قاؿ األئمة كذا فتنبو 
فإنو ال يكفر بذلك؛ ألف مورد الغلط في اللساف كالجهل يعذر بو صاحبو في مثل ىذا كما عىذىر النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى 
ـي  لظ الكبلـ عليهم شديدا فأفاد كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل تعالى  الصحابة في قولهم بل أنكر عليهم عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

راجعة إلى أنو ال يدرم أنو مؤاخىذ بقولو ذلك، ال  (كىو ال يدرم)كقولو  (أف المسلم إذا تكلم لكبلـ كفر كىو ال يدرم)
: يدرم أف كبلمو كفر كأف كبلمو ال يجوز لو أف يقولو، كالجهل راجع إلى جهتين

.  جهة الحكم، كالحكم بأف قولو ال يحل أك أف قولو كفر
. كالجهة الثانية راجع إلى الحكم عليو بما قالو

. كاألحكاـ الشرعية متعلقة بالنوع األكؿ ال بالنوع الثاني
يعني أنو إذا كاف جهلو كعدـ درايتو راجعة إلى أنو ال يعلم أنم ىذا الكبلـ ال يحل لو، ال يعلم أف ىذا الكبلـ ال يجوز لو، 

. ال يعلم أف ىذا الكبلـ كفر، فإنو إذا نبو فتنبو فإنو يعذر بذلك
كأما إذا علم أنو ال يجوز لو ذلك، فيقوؿ أعلم أف ىذا كفر أف ىذا ال يجوز، كلكن ال أدرم أف ىذا يوصل القائل إلى 

درجة الكفر، ال أدرم أني أصير كافرا بذلك، فهو يدرم أنو محـر كلكن ال يدرم أنو يصير كافرا بذلك، فهذا ال ييعذر بو مثل 
.... من يقوؿ أدرم أف القٍذؼ محـر لكن ال أدرم أني أجلد فهذا ال يعذر بجهلو، يقوؿ أدرم 

فإذف ىنا فعدـ الدراية باألحكاـ الشرعية إذا كاف مردىا إلى عدـ الدراية بحرمة القوؿ، عدـ الدراية بأف القوؿ حراـ كبيرة 
. كفر، فهذا ييعذر بو في مسائل كثيرة

أما إذا علم الحكم كلكن جهل أنو يجب عليو الحد بهذا أك أنو يكفر بهذا فإنو يؤاخذ فيكفي درايتو أنو ال يحل لو ىذا 
. القوؿ

كىذا لو تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدـ الدراية أك الجهل إلى جهل بالحكم يعني إلى جهل بعاقبة 
الحكم، معلـو أنو إذا كفر فإنو يصبح مرتدا، فيستتاب فإف تاب كإال قتل، كفي بعض صور الكفر يقتل زندقة، كال تقبل منو 
توبتو، فإف قاؿ أنا أعلم أف الكبلـ حراـ كلكني أجهل أني إذا قلت ذلك أني أصبحت مرتدا أك أني أصبحت زنديقا قتل 

. بهذا الكبلـ فإنو ال يعذر
. فإنو يعذر إذا كاف يجهل الحكم
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فإذا قاؿ مثبل في الزنا أنا أعلم أف الزنا حراـ لكن ال أدرم أف الزاني المحصن يرجم، فهنا ال يعذر بجهالتو، كلكن يعذر 
. إذا قاؿ أنا ال أعلم أنو حراـ

كىذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء كالفقهاء في عدـ دراية بعض المسائل، فإف عدـ دراية الحكم أصبل شيء، 
. كعدـ دراية الحكم على صاحبو أك العقود المقدرة على صاحبو كأشباه ذلك ىذا شيء آخر

من  تابؼكتفيد أيضنا أف المسلم إذا تكلم بكبلـ كفر كىو ال يدرم فنٌبو على ذلك )لهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا 
فإف بني إسرائل نبهوا فتنبهوا كإف الصحابة الذين  (نو ال يكفر كما فعل بنو إسرائيل كالذين سألوا النبي أساعتو 

. كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا
ا كما فعل رسوؿ اهلل قكتفيد أيضنا أف)الفائدة الثالثة قاؿ  يغلظ  ( لو لم يكٌفر فإنو يغٌلظ عليو الكبلـ تغليظنا شديدن

يعني التعزير في -عليو الكبلـ تغليظا شديدا، كجو التغليظ الشديد أف ذاؾ تعزير، كمعلـو أف باب التعزير يكوف 
: يكوف بالقوؿ، كيكوف بالفعل، كيكوف التعزير بالماؿ- الشريعة

. القوؿ بأف يقاؿ لو كبلـ يأنبو كبلـ شديد قاؿ قوم
. كبالفعل إما بضرب أك بهجر أك بأشباه ذلك

. كبالماؿ بأخذ بعض مالو كثير لو، كىذا من جهة القاضي
 كقع منو المنكر بحسب الحاؿ، فهؤالء كاف قولهم قبيحا، ككاف فإذا كاف كذلك فالتعزير في الشريعة مطلوب لمن

ـي  اهلل أكبر إنها السنن قلتم كالذم نفسي »طلبهم قبيحا إذ طلبوا إلها مع اهلل جل كعبل، فلهذا قاؿ النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
كىذا الكبلـ قد يقاؿ إف ظاىره ليس بشديد إف ظاىره « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة: بيده كما قاؿ أصحاب موسى لموسى

ليس فيو تعزير، لكن ىذا ليس بصحيح بل المسلم الموحد إذا قبل لو الذم أحب التوحيد كدخل في دين اهلل ببل إلو إال اهلل 
القلوب، فهي أعظم مما لو كقد فقو ىذه الكلمة ا قيل لو أنت طلبت إلها مع اهلل جل كعبل، فإف ىذه الكلمة تتفطر لها 

قيل لو أسكت أك قيل لو كذا أك كذا؛ بل قيل لو أنت طلبت إلها مع اهلل جل كعبل، كمعلـو أنو ما دخل في الدين إال 
للتوحيد إال لئلسبلـ الوجو هلل جل كعبل كحده دكف اآللهة المتعددة، فلهذا الوضوح في حاؿ الواقع في المنكر نوع 
من التعزير فمن كقع في الباطل فقيل لو أنت كقعت في كذا ككذا تأنيبا لو، فإف ىذا نوع من التعزير الشديد كتغليظ 

. الكبلـ بما يناسب الحاؿ
. إذف أفادت أنو لو لم يكفر فإنو يغلظ عليو الكبلـ تغليظا شديدا كما فعل رسوؿ اهلل صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى 

. ىذا انتهاء ألحد األجوبة على تلك الشبهة
أنتم تكفركف بالشرؾ من قاؿ ال إلو إال اهلل محمد : كيتصل بتلك الشبهة التي مرت معنا قبل درسين كىي قولهم

 للمشركينك)رسوؿ اهلل كقاـ كصلى كزكى كحج كيكوف لو أعماؿ صالحة، فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة كىي قولو 
أقتلتو بعدما قاؿ ال إلو إال »:  لو أنكر على أسامة قتل من قاؿ ال إلو إال اهلل كقاؿ إف النبي :شبهة أخرل يقولوف

أقتلتو )إلى آخره، كىذا الكبلـ مع جوابو أفاد أف شبهة من احتج بقوؿ النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى  (ككذلك قولو «اهلل
ال إلو إال اهلل تدخل في اإلسبلـ، : الجواب على ىذه الشبهة مترتب بأمور األكؿ أف يقاؿ (بعدما قاؿ ال إلو إال اهلل

كمن دخل في اإلسبلـ ببل إلو إال اهلل فإنو يينتظر لو حتى يرل أيكوف آتيا لحقوؽ ال إلو إال اهلل أـ ال، فبل إلو إال اهلل 
 محمد لها حقوؽ كأعظم حقوقها التوحيد بل ىي في التوحيد مطابقة، كإذا كاف كذلك فإف قوؿ القائل ال إلو إال اهلل

رسوؿ اهلل يينتظر بو إذا كاف قالو في معركة أك استسبلـو أك نحو ذلك كال يعاقب على ما كاف منو من الكفر كإنما ينتظر بو، 
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، كجاء في «أمرتي أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل»كلهذا قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
ال يحل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ »؛ «حـر دمو كمالو إال بحقها»الحديث اآلخر أيضا قاؿ 

إال بحقها التارؾ لدينو المفارؽ )كقولو « اهلل إال بإحدل ثبلث الثيب الزاني كقاتل النفس كالتارؾ لدينو المفارؽ للجماعة
كلها متفقة  ير مختلفة كلهذا نقوؿ في جواب ىذه الشبهة ( أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل)كىنا  (للجماعة

ما ذكره الشيخ رحمو اهلل أف من قاؿ ال إلو إال اهلل فيما ظاىره أنو خوؼ فينتظر بو فإف أتى بحقوؽ ال إلو إال اهلل قبلت كإف 
. خالف حقها من التوحيد فإنو دؿ على نفاقو كإنما قالها تعوذا

كأسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قتل قبل التثبت، قتل قبل أف يستفصل كأف يرل ىل ىذا قالها تعوذا أك قالها على 
. اإلسبلـ حقيقة

الجواب الثاني عن ىذه الشبهة أف النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى قاتل اليهود كسباىم بني قريضة أك بني النضير أك ك
ـي كىم يشهدكف أف ال إلو إال اهلل أك يقولوف ال إلو إال اهلل بحسب تفسيرىم  يهود خيبر، قاتلهم عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

ـي قاتلهم على الشرؾ، قاتلهم على اتخاذىم ندا مع اهلل جل كعبل قاؿ تعالى  يقولوف ال إلو إال اهلل فعىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
ييضىاًىؤيكفى قػىٍوؿى اَلًذينى كىفىريكٍا  اٍلمىًسيحي اٍبني الٌلًو ذىًلكى قػىٍوليهيم بًأىفٍػوىاًىًهمٍ  كىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني الٌلًو كىقىالىٍت الَنصىارىل﴿

، فدؿ على أف قوؿ ال إلو إال اهلل مع عدـ تطبيقها مع عدـ عمل ما دلت عليو ال ينفع [30:التوبة]﴾ًمن قػىٍبلي 
. صاحبو؛ ألنو خالف مقتضاىا

كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة قاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنو فيما قدمنا كأصحاب رسوؿ اهلل صىَلى اهللي 
عىلىٍيًو كىسىَلمى، كانوا يقولوف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل، كيصلوف كيدعوف اإلسبلـ، لكن لما لم يلتزموا بحكم 
أداء الزكاة لخليفة المسلمين قوتلوا قتاؿ ردة ال قتاؿ بغاة؛ ألنهم ادعوا أنهم مخاطبين بحكم اهلل جل كعبل بأداء 

. الزكاة لخليفة المسلمين
كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو بالنار فيما تقدـ ىم كانوا يقولوف ظاىرا ال إلو إال اهلل 

. محمدا رسوؿ اهلل
كىؤالء الجهلة يقولوف أف من أنكر البعث كفر كقتل كلو قاؿ ال إلو إال اهلل كأف من جحد شيئا من أركاف اإلسبلـ 

. كفر كقتل كلو قالها
يعني أف ىؤالء الذين احتجوا بفعل أسامة قالوا ما قالو الفقهاء كالعلماء بأف من جحد البعث كفر كأف من جحد 
شيئا من أركاف اإلسبلـ كفر، فكيف إذف تقولوف ىنا يكفر مع قولو ببل إلو إال اهلل محمدا رسوؿ اهلل كإتيانو بالصبلة 

تقولوف ال يكفر؟ ال شك أف - مسألة التوحيد-كالزكاة كالصياـ كالحج إلى  ير ذلك؟ كفي ىذه المسألة العظيمة 
ىذا خلف من القوؿ كتناقض القاعدة عند أىل العلم كاحدة كىي أنو من أتى بمكفر قولي أك عمليا أك اعتقادم أك 
شك فيما أنزؿ اهلل جل كعبل على رسولو صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى مما كانت دالللتو قطعية فإنو يكفر كلو كاف أصلح 

ـي ﴿ ًإلىى اَلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئنٍ الصلحاء بل قد قاؿ اهلل جل كعبل لنبيو عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى أىٍشرىٍكتى  كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كى
. [66-65:الزمر]﴾فىاٍعبيٍد كىكين ْمٍن الَشاًكرًينى  بىًل الَلوى  (65) لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى كىلىتىكيونىَن ًمنى اٍلخىاًسرًينى 

يعني كيف  (فكيف ال تنفعو إذا جحد شيئنا من الفركع) قاؿ المصنف رحمو اهلل في بياف تناقض أىل ىذه الشبهة
ا جحد فرعا من الفركع مسألة من المسائل جحد الصبلة جحد الزكاة ذلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل إإال تنفعو ال 

الذم ىو أساس الملة  كتنفعو إذا جحد التوحيد)لك ذخر آجحد الحج جحد تحريم الربا جحد ًحٌل البيع إلى 
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 فمن جحد ، األصوؿ كالفركع في ىذا سواء،شك أف ىذا تناقض بل الباب باب كاحد  ال(كأساس دين الرسل كرأسو
 ال : الباب باب كاحد كال ينفعو قولو(62)،التوحيد كفر من جحد الصبلة كفر كمن جحد الزكاة كفر إلى آخر األمور

. إلو إال اهلل
أما كونهم ما فهموا فهذا كاضح ىي ما قدمنا، أما  ([كلن يفهموا] كلكن أعداء اهلل ما فهموا معنى األحاديث) قاؿ

كونهم لن يفهموا ألف الشبهة إذا قامت في القلب كالبدعة إذا قامت بالركح كبالقلب فإف صاحبها يصعب عليو 
الخبلص منها، كلهذا جاء في الحديث الذم ركاه أبو داككد ك يره أف أىل األىواء تتجارل بهم األىواء كما يتجارل 
الكلب بصاحبو ال يبقى منو مفصل كال عرؽ إال دخلو ذلك، فأىل البدع استغرقت البدعة في قلوبهم حتى حجبتهم 
عن نور فهم الكتاب كالسنة، كىذه من أنواع العقوبات التي يعاقب بها من ترؾ الكتاب كالسنة إلى  يرىم، فهذا 
مبلحظ أف طائفة منهم من األذكياء كمن العلماء كممن عنده علـو مختلفة في التفسير كفي الفقو كفي العقائد إلى 

.  ير ذلك، كمع ذلك يقعوف في ىذه المسألة، كإذا أفهمتهم لن يفهموا
كىنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم ال ييعذركف بذلك ألف فهم الحجة ليس بشرط؛ بل الشرط ىو إقامة 

. الحجة في التكفير يعني ال يكفر إال من قامت عليو الحجة الرسالية التي يكفر من أنكرىا أك ترؾ مقتضاىا
كإذا كانوا لم يفهموا فإنو ال  (ما فهموا كلن يفهموا)كأما فهم الحجة فإنو ال يشترط لهذا قاؿ الشيخ ىنا رحمو اهلل 

. يعني أنو يسلب عنهم الحكم بالشرؾ األكبر؛ ألف فهم الحجة ليس بشرط
كىذا مبحث بحثو علماء الدعوة كالعلماء قبلهم ىل فهم الحجة شرط أـ ليس بشرط كاهلل جل كعبل قاؿ في 

ية كحجب أف يفهموا  ىذا  طيعني جعلنا على قلوبهم أكنة أ (63)﴾كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكَنةن أىف يػىٍفقىهيوهي كتابو ﴿
فدؿ على أف المشرؾ لم يفقو  الكتاب كلم يفقو السنة  (كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكَنةن أىف يػىٍفقىهيوهي )الببلغ كىذا اإلنذار 

. يعني لم يفهم
كتحقيق المقاـ ىنا ألف بعض الناس قاؿ كيف ال تشترطوف فعهم الحجة ككيف تقاـ الحجة إلى فهم، كتفصيل 

: الكبلـ ىنا أف فهم الحجة نوعاف
. النوع األكؿ فهم لساف

. كالنوع الثاني فهم احتجاج
ًمن َرسيوؿو  كىمىا أىٍرسىٍلنىاأما فهم اللساف فهذا ليس الكبلـ فيو فإنو شرط في بلوغ الحجة ألف اهلل جل كعبل قاؿ ﴿

، كاهلل جل كعبل جعل ىذا القرآف عربيا لتقـو الحجة بو على من يفقو [4:إبراىيم]﴾ًإالَ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىْينى لىهيمٍ 
. اللساف العربي

كإذا كاف كذلك فإف فهم اللساف ىذا البد منو؛ يعني إذا أتاؾ رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية 
ٍ بػيلىغيو بما  باللغة العربية، كذاؾ ال يفهم منها كلمة، فهذا ال تكوف الحجة قد قامت عليو بلساف ال يفهمو، حتى مى

. يفهمو لسانو

                                                 
.  انتهى الشريط الثالث عشر(62)
. 46:، اإلسراء25:األنعام (63)
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كالنوع الثاني من فهم الحجة ىو فهم احتجاج يفهم أف تكوف ىذه الحجة التي في الكتاب كالسنة حجة التوحيد 
أك في  يره ارجح كأقول كاظهر كأبين أك ىي الحجة الداحضة لحجج اآلخرين، كىذا النوع ال يشترط؛ ألنو جل 

كقاؿ  (كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكَنةن أىف يػىٍفقىهيوهي )كعبل بين لنا كأخبر أف المشركين لم يفقهوا الحجة فقاؿ جل كعبل 
انيوا الى يىٍستىًطيعيوفى سبحانو ﴿ ـٍ تىٍحسىبي أىَف أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ، ﴿[101:الكهف]﴾سىٍمعنا كىكى ، فهم [44:الفرقاف]﴾أى

ال يسمعوف سمع فائدة، كإف سمعوا سمع أيذيف كال يستطيعوف أف يسمعوا سمع الفائدة كإف كانوا يسمعوف سمع 
رنا أَلٍسمىعىهيمٍ األذف، كقد قاؿ جل كعبل ﴿ يػٍ  كقاؿ ،[23:األنفاؿ]﴾كىلىٍو أىٍسمىعىهيٍم لىتػىوىَلوٍا َكىيم ُمٍعًرضيوفى  كىلىٍو عىًلمى الٌلوي ًفيًهٍم خى

 ًإاَل اٍستىمىعيوهي كىىيمٍ )، [2:األنبياء]﴾يػىٍلعىبيوفى   ُمٍحدىثو ًإاَل اٍستىمىعيوهي كىىيمٍ (64) [رَبًْهم]مىا يىٍأتًيًهم ْمن ًذٍكرو َمن سبحانو ﴿
حتى كصفهم بأنهم يستمعوف كليس فقط يسمعوف بل يستمعوف يعني ينصتوف كمع ذلك نفى عنهم السمع  (يػىٍلعىبيوفى 
انيوا الى يىٍستىًطيعيوفى )بقولو  ـٍ تىٍحسىبي أىَف أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإاَل كبقولو ﴿ (سىٍمعنا كىكى  أى

ـً  اأٍلىنٍػعىا  كىقىاليوا لىٍو كيَنا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كيَنا ًفي أىٍصحىابً ﴿ كقولو جل كعبل في سورة تبارؾ ،[44:الفرقاف]﴾كى
. [10:الملك]﴾الَسًعيرً 

ىا راجحة فلم يفهموا ففإذف ىم سمعوا سمع لساف لكن لم يسمعوا الحجة سمع قلب كسمع فهم للحجة يعني أ
الحجة كلكنهم فهموىا فهم لساف فهموىا ألنها أقيمت عليهم بلسانهم الذم يعلموف معو معاني الكبلـ كلكن لم 

. (كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍم أىًكَنةن أىف يػىٍفقىهيوهي ) كلهذا قاؿ تعالى ،يفهموىا بمعنى أف الحجة ىذه راجحة على  يرىا
: الوجو الثاني أف الكفر كالكفار أنواع 

.  منهم من كفره كفر عناد
.  كمنهم من كفره كفر تقليد

ًإنَا عىلىى آثىارًًىم ُمٍهتىديكفى ﴿ ًإنَا عىلىى آثىارًًىم ُمٍقتىديكفى ، ﴿[22:الزخرؼ]﴾ًإنَا كىجىٍدنىا آبىاءنىا عىلىى أيَمةو كى . [23:الزخرؼ]﴾كى

. [24:األنبياء]﴾بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٍلحىَق فػىهيم ُمٍعًرضيوفى كمن الكفار من كفره كفر إعراض معرض عن الحق ﴿

كإذا أشترط فهم االحتجاج للحجة، فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة االجماع بالقوؿ بأنو ال يكفر إال المعاند، 
إذا قيل إنو يشترط فهم االجتجاج يعني أف يفهم من أقيمت عليو الحجة  أف ىذه الحجة أقول كتىدحض حجة 

، فمعنى ذلك أف يصير القوؿ إلى أنو ال يكفر إال من كاف معاندا فقط . الخصـو
كمعلـو أف الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند، كمنهم  ير المعاند، فمنهم من جحدكا بها كاستيقنتها 

. أنفسهم، كمنهم المقلد كمنهم المعرض إلى  ير ذلك
فإذف فهم الحجة ليس شرط في إقامتها كنعني بفهم الحجة فهم الحجة من حيث كونها داحضة بحجج الخصـو 
، فلو قاؿ بعد إقامة الحجة عليو كبياف األدلة من الكتاب كالسنة كبياف  كمن حيث كونها أكضح من حجج الخصـو
معنى العبادة كيقيم الحجة عالم يعلم كيف يقيم الحجة كيزيل الشبهة، لهذا يقوؿ العلماء الحجة الرسالية، كما يقوؿ 

الحجة الرسالية يعني التي يقيمها الرسل أك كرثة . كيكفر من قامت بو الحجة الرسالية: شيخ اإلسبلـ في مواضع كثيرة
الرسل ممن يحسن إقامة الحجة سمع بالحجة كأنصت لها ثم لم يقتنع، كقاؿ أنا لم أقتنع، عدـ االقتناع ىو عدـ 

                                                 
ًإاَل كىانيوا عىٍنوي  كىمىا يىٍأتًيًهم ْمن ًذٍكرو ْمنى الَرٍحمىًن ميٍحدىثو ﴿: من سورة الشعراء (5)وىي اآلية . الرمحن: قال- حفظو ا تعاىل–الشيخ  (64)

. ﴾ميٍعًرًضينى 
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ككونهم لم يفهموا  (كلم يفهموا)الفهم ليس بشرط في سماع إقامة الحجة، لهذا الشيخ رحمو اهلل نبو على ذلك بقولو 
. بما أشربت قلوبهم من حب الشرؾ كحب البدع كمخالفة السنة

 إال ل اإلسبلـفأما حديث أسامة فإنو قتل رجبلن اٌدعى اإلسبلـ بسبب أنو ظن أنو ما ادٌع) ثم بين رحمو اهلل فقاؿ 
 في  تعالىخوفنا على دمو كمالو، كالرجل إذا أظهر اإلسبلـ كجب الكف عنو حتى يتبين منو ما يخالفو ذلك كأنزؿ اهلل

ا اَلًذينى آمىنيوٍا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ًفي سىًبيًل الَلًو فػىتىبػىيَػنيوٍا كىالى تػىقيوليواٍ ﴿: ذلك ـى لىٍستى ميٍؤًمننا يىا أىيُػهى ، ( اآلية﴾ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي الَسبلى
 أف اهلل جل كعبل يمن  يعني؛[94:النساء]﴾فػىتىبػىيَػنيواٍ  كىذىًلكى كينتيم ْمن قػىٍبلي فىمىَن الٌلوي عىلىٍيكيمٍ  ﴿إلى أف قاؿ في آخرىا

. ييرل ما يأتي بو من حقوؽ ال إلو إال اهللق الكلمة فينتظر في شأنو حتى ذفمن قاؿ ق
:  تبين منو بعد ذلك ما يخالف اإلسبلـ قتل لقولوذافإ. فاآلية تدؿ على أنو يجب الكف عنو كالتثبت)قاؿ 

 . إذا قالها لم يكن للتثبت معنى،كلو كاف ال يقتل (فتبٌينوا)

أف من أظهر اإلسبلـ كالتوحيد كجب الكف عنو إال إف تبين منو ما : ككذلك الحديث اآلخر كأمثالو معناه ما ذكرناه
ىذا الذم قالو الشيخ رحمو اهلل محل إجماع بين أىل العلم في تفسير حديث أسامة بن زيد في قتلو للرجل،  (.يناقض ذلك

. ك ير ىذا الحديث من اسشباىو
كأما الحديث التي علق فيها قتاؿ الناس بقوؿ ال إلو إال اهلل أمرت أف أقاتل الناس حتى يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف 

كأعظم  (إال بحقها)محمدا رسوؿ اهلل كإذا قالوىا عصموا مني دماءىم كأموالهم إال بحقها، فإف في الحديث االستثناء بقولو 
. حقوقها الواجبة التي تدؿ عليها الكلمة المطابقة التوحيد

أمرت أف أقاتل »: كقاؿ «أقتلتو بعدما قاؿ ال إلو إال اهلل» :الذم قاؿ  كالدليل على ىذا أف رسوؿ اهلل )قاؿ 
لئن . أينما لقيتموىم فاقتلوىم»: ىو الذم قاؿ في الخوارجك)كىذا كاضح أيضا،  («الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل

. إلى آخر الكبلـ (كتسبيحامع كونهم من أكثر الناس عبادة كتهليبلن  «أدركتهم ألقتلٌنهم قتل عاد
كىنا تنبيو على أنو ليس ثم تبلـز ما بين القتاؿ كالحكم بالكفر فقد يحكم بالكفر كال يقاتل، كقد يقاتل كليس بكافر يعني 

ليس كل من قوتل فإنو كافر بل تقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شريعة من شرائع اإلسبلـ التي تمنع شعيرة من شعائر 
اإلسبلـ فاقوؿ أنا ال أظهر األذاف ال أظهر الصلوات جماعة مثبل كل يصلي في بيتو ال نقيم المساجد كنحو ذلك من شعائر 

اإلسبلـ فإنو كإف كانوا مقرين بذلك؛ لكن إف منعوا ىذا فإنهم يقاتلوف كإف كاف تركهم لبعض السنن؛ ألف الطائفة المانعة 
. لشعيرة من شعائر اهلل تقاتل حتى تظهر شعائر اهلل

. كأظهر منو الطائفة الممتنعة التي لم تلتـز حكم من أحكاـ اهلل فإنها تقاتل قتاؿ كفر كردة
. إذف فمن حكم عليو بأنو يقاؿ أك يقاتل ال يلـز منو أنو يكفر ككل من كفر فقد بقتل كقد ال يقتل أيضا

فإذف قد يكوف الحاؿ أف الكافر يقتل، كقد يؤخر فبل يقتل، ككذلك حاؿ القتاؿ فقد يقاتل من كاف كافرا كقد يقاتل من 
. ليس بكافر

أكفار ىم؟ فقاؿ من : كمن النوع األخير ىذا الخوارج، فإف الخوارج ال يحكم بكفرىم ألف عليا رضي اهلل عنو سئل عنهم
كفي كفرىم ركايتاف عن اإلماـ أحمد بن حنبل رحمو اهلل كالمنصور من الركايتاف أنو ال يطلق القوؿ بتكفير . الكفر فركا

. الخوارج ألف الذين قاتلوا عليا رضي اهلل عنو، كحصل منهم ما حصل مما ىو معركؼ
الصحابة رضواف اهلل عليهم عٌلموا العلم في المدينة  (كىم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ال إلو إال اهلل)قاؿ 

كفي مكة كفي مصر كفي الشاـ كفي اليمن، كالخوارج اجتمعوا من ىذه األقطار أتى طائفة منهم من اليمن كطائفة من المدينة 
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كطائفة من مصر كطائفة من الشاـ، فتجمعوا على ىذا، فبل يزكوف بأنهم تبلميذ الصحابة، فإف التلمذة شيء كالثبات على 
الحق شيء آخر، بل إف عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي اهلل عن علي كاف في المدينة من أكثر الناس إحكاـ للقرآف 

إني مرسل إليك برجل آثرتك بو على نفسي كىو : فكتب عمر رضي اهلل عنو إلى عاىلو في مصر عمرك بن العاص فقاؿ لو
عبد الرحمن بن ملجم، اجعل لو دارا يعلم الناس فيها القرآف، فلما كصل للمكتوب إلى عمرك استأجر لو دارا أك اكترل لو 

ككاف من أكثر الناس عبادة؛ عبد الرحمن بن ملجم، كمن أكثر الناس صبلحا في أكؿ أمره حتى . دارا فجعلو يعلم الناس
دخلتو الفتنة بالقياـ على عثماف رضي اهلل عنو، ثم سار مع علي إلى أف حصل قتل علي رضي اهلل عنو حتى إنو لما قتلو 

كأرادكا القصاص منو قاؿ ال تقتلوني دفعة كاحدة؛ بل قطعوني أجزاء حتى أرل جسدم يقطع كأنا صابر في سبيل اهلل كلساني 
يلهج بذكر اهلل، كىذا من أعظم الفتن التي حصلت طائفة بعده حتى قاؿ أصحابو بعده ممن  رىم ىذا المظهر في مدح عبد 

:  اهلل بن ملجم قاتل علي
-.  يعني عبد الرحمن بن ملجم يصفو بأنو تقي صالح –يا ضربة من تقي 

يا ضربة من تقي ما أراد بها             إال ليبلغ من ذم العرش رضوانا 
إني ألذكره حينا فأحسبػو             أكفى الػبرية عند اهلل ميزانػا 

. في آخر عمره من قوؿ الخوارج - فيما يقاؿ-كاف ىذا من قوؿ عمراف بن ًحطاف كقد تاب 
حتى إف الصحابة يحٌقركف أنفسهم عندىم كىم تعلموا العلم من )المقصود من ىذا أف قوؿ الشيخ رحمو اهلل 

يدؿ على أف تعلم العلم على من ىو على الحق ال يعني أف يوصف صاحبو بأنو على الحق دائما فإف المعلم ال  (الصحابة
يكـو حكما على من تعلم العلم دائما، فكم خرج ممن علمهم أىل السنة كاألئمة كأىل العلم ممن ليسوا على طريقة أىل 
السنة بل راحوا إلى البدع كإلى الضبلالت كإلى بعض الكفريات، نسأؿ اهلل جل كعبل كالعافية، حتى بعض من درس التوحيد 

في ىذه المدارس كالجامعات إلى آخره كعرؼ السنة كعرؼ العقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك، فليست التزكية بأف 
شيخو فبلف، كإنما التزكية بأنو ثبت على قوؿ أشياخ من أىل السنة، كىذا ظاىر كالحمد هلل كفي قصة الخوارج عبرة لمن 

. اعتبر
كال كثرة العبادة )يعني في الكف عنهم بأف ال يقاتلوا  (كىم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ال إلو إال اهلل)قاؿ 

فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلوف سواء أقلنا بكفرىم أك لم  (كال ادعاء اإلسبلـ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة
جل )أينما لقيتموىم فاقتلوىم فإف في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند اهلل »نقل بكفرىم؛ ألف النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى قاؿ 

. كقاؿ لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد « (كعبل
  أف يغزكالنبي ، ككذلك أراد  من ىذا البابكذلك ما ذكرناه من قتاؿ اليهود كقتاؿ الصحابة بني حنيفةك)قاؿ 

ا اَلًذينى آمىنيوا ًإف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيَػنيوا أىف ﴿: بني المصطلق لَما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزؿ اهلل يىا أىيُػهى
الىةو  التي  في األحاديث فكل ىذا يدؿ على أف مراد النبي ، عليهم  ككاف الرجل كاذبنا[6:الحجرات]﴾تيًصيبيوا قػىٍومنا ًبجىهى

كىذا تطويل من الشيخ رحمو اهلل لئليضاح كاستطراد للبياف بأف قوؿ ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل  (ما ذكرناهاحتجوا بها 
ال ينفع صاحبو إال إذا أتى بحقوقو إال بحقها كحسابهم على اهلل عز كجل، فإذا لم يأت بحقها فإنو ال يقبل منو ذلك بل إنما 

يقاتل قتاؿ كفر إذا كاف من ترؾ من حقها التوحيد، كإما أف تقاتل الطائفة قتاؿ بغاة إذا كاف الذم تركوا من حقها دكف 
. التوحيد فمنعوه كلم يمتنعوا منو

.. نكتفي بهذا القدر 
 [األسئلة]
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/.... 1س
ألف صاحب البدعة ما يرجع عن بدعتو إذا دخلت قلبو، إذا استحكمت  (لم يفهموا كلن يفهموا)ىذه موجودة عندنا / ج

إف اهلل حجز التوبة عن »كفي لفظ آخر « أبى اهلل أف يقبل صاحب بدعة توبة»منو ال يرجع مثل ما جاء في بعض األحاديث 
كالمبلحظ أف الذين دخلت فيهم البدعة كاستحكمت فيهم « حتى يدع بدعتو»كزاد في بعض ألفاظو « كل صاحب بدعة

أنهم ال يرجعوف ألف أكلئك يركنها تدينا يركف أف ىذا ىو الحق كأف  يره باطل، فلهذا ال يدعو إلى  يره، فالعبرة بالحق 
. المطلق ال بالحق اإلضافي

. ذكرت أف لئلماـ أحمد ركايتين في تكفير الخوارج/ 2س
في تكفير الخوارج الذين خرجوا على علي الحركرية، كأما الخوارج الذين ظهركا بعد ذلك كلهم اعتقادات مختلفة / ج

. فإف ىؤالء يعامل كل بحسب حالو
ىل ىناؾ فرؽ بين الجهل كالجهالة؟ / 3س
. نعم الجهالة تعد، كالجهل عدـ العلم/ ج
أليس ظاىر كبلـ الشيخ أنو يرل كفر الخوارج كما ذىب  إليو بعض العلماء من السلف؟ / 4س
. نعم ىو ظاىر كبلمو كىو كبلمو على القتاؿ كعدـ االنتفاع ببل إلو إال اهلل في ترؾ مقاتلتهم / ج
ىل يدؿ على كفرىم استدؿ بو من رأل كفر الخوارج لكن « يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية» / 5س

الصواب أنو ال يدؿ على ذلك ألف المركؽ من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية قد يكوف مركقا مع بقاءء األصل كقد يكوف 
. مركقا كامبل فهو محتمل

من عًمل عمىلى كفر سواء أكاف قوليا أك فعليا لكنو يجهل الحكم أف ىذا كفر ألف عادة بدلو ىذا؟ / 6س
. السؤاؿ  ير منضبط ، كيف يكوف عمل كفر كىو قولي أك فعلي البد يحدد الصورة التي يسأؿ عنها/ ج
لم قاـ ابن ملجم بأمر أصحابو بتقطيع نفسو حنى الموت ؟ / س
ىو ما أمر أصحابو أف يقطعوه حتى الموت ىو طلب من كرثة علي من الحسن كالمسلمين أف ال يقتلوه دىفعة كاحدة / ج

. كىو قتلوه بالسيف ضربة كاحدة
. نكتفي بهذا القدر، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد

 

 [المتن] 
 ثم بإبراىيم ثم بموسى ثم ، أف الناس يـو القيامة يستغيثوف بآدـ، ثم بنوحكلهم شبهة أخرل كىي ما ذكر النبي 

 .، قالوا فهذا يدؿ على أف االستغاثة بغير اهلل ليست شركنا  حتى ينتهوا إلى رسوؿ اهلل كفبعيسى فكلهم يعتذر

عليو ال ننكرىا كما   يقدرفيماسبحاف من طبع على قلوب أعدائو، فإف االستغاثة بالمخلوؽ : الجواب أف نقوؿك  
ككما يستغيث اإلنساف بأصحابو  ،[15:القصص]﴾فىاٍستػىغىاثىوي اَلًذم ًمن ًشيعىًتًو عىلىى اَلًذم ًمٍن عىديْكهً ﴿: قاؿ في قصة موسى
 كنحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور ، األشياء التي يقدر عليها المخلوؽفيفي الحرب ك يرىا 

 .األكلياء أك في  يبتهم في األشياء التي ال يقدر عليها إال اهلل

 منها أف يدعوا اهلل أف يحاسب الناس حتى يستريح أىل يدكف باألنبياء يـو القيامة يرفإف استغاثتهم  إذا ثبت ذلك، 
 أف تأتي عند رجل صالح حي يجالسك كيسمع [كذلك]، الجنة من كٍرب الموقف، كىذا جائز في الدنيا كاآلخرة
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 يسألونو ذلك في حياتو، كأما بعد موتو فحاشا ككبل ادع اهلل لي، كما كاف أصحاب رسوؿ اهلل : تقوؿ لوككبلمك 
. أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر الَسلف على من قصد دعاء اهلل عند قبره، فكيف بدعائو نفًسو

 [الشرح]

. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهداه
اللهم نسألك علما نافعا كعمبل صالحا كقلبا خاشعا، اللهم علمنا ما ينفعنا كانفعنا بما علمتنا، كاجعلنا من عبادؾ 

. المتقين
: أما بعد

فهذه شبهة أخرل جديدة ذكرىا اإلماـ المجدد رحمو اهلل تعالى بأف أىل الشرؾ في زمانو من العلماء كأشباىهم 
كانوا يوردكنها على الشيخ رحمو اهلل مستدلين بهذه الشبهة على إبطاؿ توحيد اهلل جل كعبل في عبادة االستغاثة، 

كالمشركوف حين احتجوا بهذه الشبهة كجادلوا بها يريدكف إبطاؿ األصل الذم يعتمد عليو الموحدكف، كىو أف صرؼ 
العبادة لغير اهلل جل كعبل شرؾ أكبر، فهم استدلوا ببعض ما كرد إلبطاؿ توحيد العبادة، كيريدكف بعد ىذا أف يقصركا 
الشرؾ في عبادة األصناـ كفي عبادة األكثاف التي كاف عليها أىل الجاىلية في الزمن األكؿ على ما فهموه من عبادة 

. األصناـ كاألكثاف
كىذا اإليراد الذم ذكره الشيخ رحمو اهلل من العجب أنو تتابع عليو الذين ردكا على الشيخ قبلو؛ يعني في زمانو 
كبعده رحمو اهلل تعالى، فالذين كتبوا في تجويز االستغاثة بالقبور كبالمقبورين كباألكلياء الصالحين ك ير الصالحين، 

ىؤالء احتجوا بهذا الدليل كىو أف الناس يـو القيامة يستغيثوف بآدـ، كىذا النوع من االستغاثة ىي استغاثة بعد 
الممات، فيقولوف الممات حَل كاالستغاثة ىذه بعد الممات، كحياتهم في قبورىم كحياتهم في الموقف كال فرؽ إذ 
ىذا كىذا حياة لهم، فيستدلوف باالستغاثة بآدـ كبنوح كبإبراىيم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، 

. يستدلوف بذلك على أف االستغاثة بغير اهلل جل كعبل ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة
 فهذا يدؿ على أف :قالوا)كىذا ىو الذم ذكره الشيخ رحمو اهلل ىنا حيث ساؽ ما ساؽ قاؿ في آخر كبلمو 

كقبل سياؽ جواب اإلماـ رحمو اهلل تعالى نذكر أصبل في أصل  ( فالجواب أف نقوؿشركنااالستغاثة بغير اهلل ليست 
شبو المشبهين من المشركين كذلك أف توحيد العبادة أدلتو كثيرة محكمة كالمجيب على الشبو إذا اشتبو عليو 

جواب، فإنو يعود إلى األصل كىو تقرير األدلة التي جاءت في توحيد العبادة، ثم ييدخل الصورة ىذه التي أكردىا 
. المشبو في تلك األدلة حتى يبطل االستدالؿ من كجو إجمالي فهذه طريقة نافعة

ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذم يكوف فيو تخصيص بتلك المسألة التي احتجوا عليها ببعض األدلة، كمسألة 
أم طلب الشيء، كقد يكوف  (استفعل)االستغاثة راجعة إلى الدعاء، فإف االستغاثة طلب كدعاء؛ ألف األصل في فعل 

فإنها تحمل على الطلب ألنها تدؿ عليو في مواضع  (استفعل)من  ير الطلب في مواضع متعددة، فإذا أكتي بػ
. فاستسقى طلب السقيا، كاستغاث طلب الغوث، كاستعاف طلب العوف إلى آخر أمثاؿ ذلك

فإذا كانت طلبا فإنها سؤاؿ كإنها دعاء، كلهذا األدلة العامة في الكتاب كالسنة امنع السؤاؿ بغير اهلل جل كعبل 
كىأىَف اٍلمىسىاًجدى ًلَلًو فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًو ﴿تمنع دعاء  ير اهلل تمنع الطلب من  ير اهلل جل كعبل كما في قولو 

آخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإنَمىا ًحسىابيوي ًعندى رىبًْو ًإنَوي الى  كىمىن يىدٍعي مىعى الَلًو ًإلىهناككما في قولو جل كعبل ﴿[18:الجن]﴾أىحىدنا
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اًفريكفى  يػيٍفًلحي  ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىَبكيٍم فىاٍستىجىابى ، كبخصوص االستغاثة قاؿ جل كعبل ﴿[117:المؤمنوف]﴾اٍلكى
ًإلىٍيًو مىآبً ، ككما في قولو ﴿[9:األنفاؿ]﴾لىكيمٍ  ، كنحو ذلك من اآليات التي فيها إفراد اهلل [36:الرعد]﴾ًإلىٍيًو أىٍدعيو كى

جل كعبل بالطلب كإذا كاف كذلك في القرآف فهذا عاـ يشمل ما يقدر عليو المطلوب منو كما ال يقدر عليو ككذلك 
ـي  حتى السؤاؿ « إذا سألت فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلل»ما جاء في السنة من قولو عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

. كالطلب من مخلوؽ ال يجوز بل يجب إفراد اهلل بالطلب ىذه أدلة الكتاب كالسنة في ىذا بخصوصو
لكن ىذا العمـو أك ىذا اإلطبلؽ كرد ما يقيده في النصوص، فالنصوص العامة كما ذكرنا لك أك المطلقة تمنع 
السؤاؿ مطلقا إذا سألت فاسأؿ اهلل ببل تفصيل، ىل يقدر أك ال يقدر؟ ىل ىو حي أـ ليس بحي؟ ىل ىو حاضر أـ 

كىأىَف اٍلمىسىاًجدى ًلَلًو فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًو ﴿ليس بحاضر؟ إذا سألت فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلل ككذلك 
لكن جاء في القرآف كالسنة تقييدات جعلتنا نقيد ىذا العمـو نقيد ىذا اإلطبلؽ أك نخص ىذا  [18:الجن]﴾أىحىدنا

العمـو ببعض الصور، كلهذا القيود في األدلة ظاىرة فجعلوا تلك المطلقات مشركطة بشركط كلهذا قاؿ العلماء تلك 
المطلقات ينظر في النصوص ىل قيدت أـ ال ؟ كفهم عاـ فإنو يبقى على عمومو حتى يرد مخصص كفهم مطلق فإنو 
يبقى على إطبلقو حتى يرد ما يقيده فنظرنا في القرآف فوجدنا أف الرب جل كعبل ذكر أف نبيو موسى عليو السبلـ في 

فعلمنا بذلك أف موسى عليو  (فىاٍستػىغىاثىوي اَلًذم ًمن ًشيعىًتًو عىلىى اَلًذم ًمٍن عىديْكهً )أكؿ سورة القصص ذكر قولو جل كعبل 
السبلـ كىو نبي اهلل ككليم اهلل كإف كاف ىذا قبل أف يوحى إليو فهو ليس إذ قاؿ ذلك بمشرؾ الشرؾ األكبر ألف 

. األنبياء منزىوف عن الشرؾ األكبر قبل النبوة كبعدىا من باب أكلى كما ىو كاضح ظاىر
ىنا اهلل جل كعبل ذكر االستغاثة فدؿ على أف ىذا  (فىاٍستػىغىاثىوي اَلًذم ًمن ًشيعىًتًو عىلىى اَلًذم ًمٍن عىديْكهً )فإذف قولو 

ىذا طلب : النوع من الطلب خارج عن اإلطبلؽ، فهذا ننظر في ىذا الحاؿ في بساط الحاؿ في ىذه اآلية، فنقوؿ
الغوث من موسى كىو حي أمامو كىو قادر ألنو ككزه فقضى عليو أك أنو في محل القدرة، أم في حكم القادر 

. ككذلك أنو يسمع خطابو، فظهر لنا من ىذا الدليل قيودات
ككذلك نعلم أف الصحابة رضواف اهلل عليهم استغاثوا بالنبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى في حياتو في مواضع، كإذا كاف 

. كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع كىو حي كيقدر على أف يغيثهم
. ككذلك إجازة طلب الغوث بهذه فيما يستغيث المرء بمن ىو يقدر على إجابة ما بو من كرب؛ يعني بشركطو

 مقيدة، (كىأىَف اٍلمىسىاًجدى ًلَلًو فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا)فدلنا ذلك على أف تلك المعلومات إذا سألت فاسأؿ اهلل 
-فلهذا قٌيد العلماء بهذه النصوص المقيدة العمـو فقالوا إذا كاف المستغاث بو المسؤكؿ المطلوب إذا كاف حيا 

، إذا كاف قادرا على اإلنفاذ أك بحكم القادر، إذا كاف حاضرا يسمع فإف األدلة دلت على جواز -يخرج الميت
الطلب منو كعلى جواز االستغاثة بو كعلى جواز االستعانة، فإف كاف  ائبا فإنو يبقى العمـو على بابو يبقى المطلقات 

. على بابها، فإف كاف  ير حي فيبقى
 كىمىن يىدٍعي مىعى الَلًو ًإلىهنا)فإذف ىنا العمومات باإلجماع يعمل بها كالمطلقات باإلجماع يعمل بها العمـو مثل قولو 

كأشباه ذلك، فييعمل بالعمـو حتى يرد المخصص، كىنا  (كىأىَف اٍلمىسىاًجدى ًلَلًو فىبلى تىٍدعيوا مىعى الَلًو أىحىدنا) كمثل قولو (آخىرى 
. المخصصات المنفصلة كما يرد في األصوؿ دلتنا على اعتبار الشركط
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فإذف من منع ىذا منع االستغاثة بغير اهلل جل كعبل فيما ال يقدر عليو ذلك المستغاث بو، مستمسك باألصل 
مستمسك بالعمومات، مستمسك باألدلة المحكمة في ىذا الباب، فمن أجاز صورة من الصور فهو الذم عليو 

. الدليل
 ال يخرج عن القيود التي ذكرناىا، ىذه الشبهة باالستدالؿ بهذا الدليل ال قكلهذا نقوؿ ىذا الدليل الذم أكرثتمو

. يخرج عما ذكرناه؛ بل ىو مؤيد كدليل من السنة على ما ذكرناه من القيود
كاستداللكم بو على أف الحياة التي بعد الموت ال تسمى حياة كإنما ىي حياة الدنيا ثم بعده موت كيـو القيامة 
كالبعث لو حكم ما قبل الموت؛ ألف ىؤالء أحياء في قبورىم، ثم بعد ذلك ىم أحياء، فبل فرؽ نقوؿ ىذا ال يستقيم 

كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًالَلًو كىكينتيٍم مع األدلة الكثيرة في القرآف في أف الناس أيحيوا حياتين كأميتوا ميتتين قاؿ جل كعبل ﴿
، يعني في بطوف أمهاتكم فأحياكم بنفخ الركح ثم يميتكم بذىاب الركح ثم يحييكم بعود الركح، [28:البقرة]﴾أىٍموىاتان 

ٍيتػىنىا اثٍػنىتػىٍيًن فىاٍعتػىرىفٍػنىا ًبذينيوبًنىاككذلك قولو جل كعبل في سورة  افر ﴿ فػىهىٍل ًإلىى خيريكجو ْمن  رىبَػنىا أىمىتَػنىا اثٍػنىتػىٍيًن كىأىٍحيػى
، فدؿ على أف النصوص فيها حياتاف كفيها ًميتتاف، فمن جعل الموت كالحياة حالة كاحدة كحاؿ [11: افر]﴾سىًبيلو 

ىؤالء المشبهة الذين أكردكا ىذه الشبهة فإف النصوص تبطل ىذا اإليراد، فهذا اإليراد ىذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا 
: من ىاتين الجهتين

أكال من حيث إف ىذا الدليل ىو لنا كليس علينا؛ ألف فيو القيود بأف ىؤالء أحياء يتكلموف قادركف، آدـ قادر 
على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، كموسى قادر على الدعاء، كمحمد عليو الصبلة كالسبلـ قادر على الدعاء، 
ـي قادر على الدعاء، ثم نقوؿ إف ىؤالء كانوا في حياة ثم صاركا إلى موت، كىم مع  كعيسى عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء؛ لكن فرؽ بين أحكاـ الموت كأحكاـ الحياة، ثم يصيركف إلى حياة، 
. فدؿ على تنوع األحواؿ فلكل حاؿ دليلها الذم يخصها

فإذف أكال جواب الشبهة ىذه العمومات باقية، أدعاء ىذا الدليل يصلح لجواز االستغاثة بغير اهلل جل كعبل 
 بعده من يـو القيامة كل (65)باطل؛ ألنهم استدلوا بدليل في الحياة كالكبلـ معهم في الممات إذا قالوا الممات كما

ىذا يعتبر نوع كاحد من الحياة، نقوؿ النصوص دلت على أف ثمة حياتين كثمة موتين، فإذف يحتاجوف إلى دليل آخر 
. كال دليل عندىم

ىذا تقرير لهذه المسألة، كلك أف تػينىْظرى مثلها في كل أنواع الطلب، كل األنواع التي يستدلوا بها في أنواع الطلب 
. تستدؿ بمثل ىذا؛ ألنهم يوردكف بعض األدلة كاآلثار كاإلشراؾ باهلل في مثل ىذا كلك أف تطرد ىذا في أمثالو

كىذا  (سبحاف من طبع على قلوب أعدائو: الجواب أف نقوؿك)قاؿ اإلماـ رحمو اهلل تعالى كأجزؿ لو المثوبة 
فإف )تنبيو من اهلل جل كعبل في مسألة عظيمة كىي مسألة القدر؛ ألنهم طبع على قلوبهم فبل يفقهوف إال قليبل، 

، تستدلوف بشيء ليس ىو في المسألة التي فيها البحث، المسألة (االستغاثة بالمخلوؽ فيما يقدر عليو ال ننكرىا
التي فيها البحث االستغاثة باألموات، االستغاثة بمن ال يقدر، كأنتم تستدلوف بدليل ليس في محل الدعول فبل شك 
أف ىذا باطل عند جميع العقبلء استدالؿ في بدليل ليس بمحل الدعول استدالؿ باطل، فإف االستغاثة بالمخلوؽ 

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط الرابع عشر(65)
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في األشياء التي ال يقدر عليها إال )فيما يقدر عليو ال ننكرىا، كتلحظ ىنا قولو فيما يقدر عليو، كفي آخرىا قاؿ 
. (فيما ال يقدر عليو إال اهلل)كىناؾ  (فيما يقدر عليو)، كبين العبارتين فرؽ، ىنا (اهلل

كالجواب عن ىذا اإليراد أف ضابط االستغاثة كما ذكره في أكؿ الكبلـ أف االستغاثة بالمخلوؽ جائزة فيما يقدر 
عليو، كاالستغاثة الشركية كأف يسنغيث بالمخلوؽ فيما ال يقدر عليو المخلوؽ أك فيما ال يقدر عليو إال اهلل؛ ألف بين 
العبارتين فرقا، ىو ال يقدر كلكن اآلخر يقدر قد ال يقدر ىو كلكن اآلخر يقدر، كىذه من حيث االستغاثة بغير اهلل 
جل كعبل مما ال يقدر عليو ذلك الغير يحتاج إلى تفصيل، كقد ذكرنا شيئا من تفصيلها في شرح كتاب التوحيد كما 

. ىو موجود في شركح كتاب التوحيد
كخبلصة األمر أف الضابط األيسر أف تقوؿ فيما ال يقدر عليو إال اهلل، كأما فيما يقدر عليو المخلوؽ بأنو جائز، 

. كفيما ال يقدر عليو المخلوؽ ألنو شرؾ ىذه تحتاج إلى ضوابط
فمثاؿ ذلك لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي، ىو ال يقدر على ذلك، صحيح؟ إنما يقدر عليو 

الطبيب لكن ىنا االستغاثة ال نقوؿ إنها شرؾ أكبر ألف ىذا جنسو كليست القدرة على ما يقدر عليو الطبيب 
بخصوصو بل القدر متنوعة، يأخذه كيذىب بو إلى طبيب يكوف معو إلى آخر األنواع كلهذا بعض أىل العلم يعبر 
بقولو إف االستغاثة بالميت فيما ال يقدر عليو أك االستغاثة بالغائب فيما ال يقدر عليو إنها شرؾ أكبر، كىذه ال 

تنضبط عند أكثر الناس فهي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها ألف المسائل متشابهة فالذم يضبط المسألة ىو 
قوؿ الشيخ بآخر الكبلـ أك بغيبتو في األشياء التي ال يقدر عليها إال اهلل؛ يعني إذا طلب من المخلوؽ الميت أك 
الغائب شيء ال يقدر عليو إال اهلل فإنو يكوف شركا أكبر أما فيما يقدر عليو المخلوؽ لكن ىذا المخلوؽ المعين ال 
يقدر عليو، قد تكوف كقعت شبهة عند المستغيث كحاؿ االستغاثة يكوف ىناؾ ضعف، كقد يكوف ىناؾ ظن أف ىذا 

. يقدر أف يضيف إلى آخر مات يتصل بهذا مما ذكرنا شرحو
المقصود من ىذا أف الضابط األخير الذم ذكره الشيخ في األشياء التي ال يقدر عليها إال اهلل ىذا ضابط 
صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرؾ كاألكؿ في الحكم بالجواز، لهذا الشيخ نوٌع العبارة فقاؿ االستغاثة 

. بالمخلوؽ فيما يقدر عليو جائز، كاالستغاثة بالمخلوؽ فيما ال يقدر عليو إال اهلل شرؾ أكبر
كىذا ضابط صحيح كىو أحسن من أف نقوؿ في المقامين فيما يقدر عليو المخلوؽ أك فيما ال يقدر عليو بما 

. يحصل معو من االشتباه
ككما يستغيث اإلنساف بأصحابو في الحرب ك يرىا من األشياء التي يقدر عليها المخلوؽ كنحن )قاؿ رحمو اهلل 

استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين  (أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور األكلياء أك في  يبتهم
مع اعتقاد أف لهم تدبيرا في  يبتهم ىذه استغاثة العبادة، كيكوف معها رجاء كخوؼ، أك رجاء كمحبة أك خوؼ كمحبة 

. أك الثبلثة معا
فإذف االستغاثة منها ما ىو عبادة كمنها ما ليس بعبادة، كما أنكرناه ىو استغاثة العبادة، كىو أف يستغيث بغائب 
إما ميت أك حي  ائب فيما يقدر عليو إال اهلل جل كعبل يستغيث بو في شفاء مرضو، يستغيث بو في أف يخلص من 
المدلهمات التي أصابتو، في كشف الكربات في إزالة المصائب التي أصابتو، في مغفرة الذنب في إتيانو الولد في 

. تأمينو مما يخاؼ إلى آخر ذلك
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يعني الجواب األكؿ الذم ذكره الشيخ كجو االستدالؿ لصالحهم، قاؿ ىذا الدليل لنا  (إذا ثبت ذلك)قاؿ 
إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم باألنبياء يـو القيامة يريدكف منهم أف يدعوا اهلل أف يحاسب اهلل حتى )كليس علينا ثم قاؿ 

جوازه في الدنيا ألنو يجوز أف تطلب من أحد  (يستريح أىل الجنة من كرب الموقف كىذا جائز في الدنيا كاآلخرة
في الدنيا  أف يدعو لك؛ ألنو يقدر على ىذا الشيء، كذلك في اآلخرة يجوز أف تطلب أف يدعو لك ألنو يقدر على 

أف تأتي عند رجل )ذلك كىاتاف حياتاف، كالكبلـ في الموت، الكبلـ في الموت أك حين الغيبة ىو محل النزاع قاؿ 
 يسألونو ذلك في حياتو، ادع اهلل لي، كما كاف أصحاب رسوؿ اهلل : تقوؿ لوكصالح حي يجالسك كيسمع كبلمك 

يعني أف الصحابة لم يرد عنهم شيئا البتة كحاشاىم ككبل أنهم  (كأما بعد موتو فحاشا ككبل أنهم سألوه ذلك عند قبره
أتوا قبر النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فاستغاثوا بو، أك أتوا قبره فاستشفوا بو طلبوا منو الدعاء فهذا لم يكن يفعلو 

 بل أنكر الَسلف على من قصد دعاء اهلل عند قبره، فكيف بدعائو)الصحابة رضواف الهل عليهم بعد موتو البتة، قاؿ 
ـي  يعني السلف كما في قضية علي بن الحسين كعدة حوادث في ىذا عن السلف أنهم  ( نفًسوعىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

أنكركا من يأتي إلى القبر للدعاء، كإنما من دخل المسجد أف من أتى من سفر كما كاف يفعل ابن عمر رضي اهلل 
ـي سبلما، أما أف يتخذ القبر للدعاء يعني ما حوؿ القبر أك أنو  عنهما ك يره يأتي فيسلم عن النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
ـي نفسو ىذا لم يكن عند السلف؛ بل بعضهم  لط كدعا اهلل جل كعبل كحده عند  يدعى النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

القبر فأنكر عليو بعض السلف كما ذكرت لك، إذا أنكركا على من قصد القبر لدعاء اهلل جل كعبل فكيف ال 
 .يينكركف من قصد القبر لدعاء المقبور نفسو، ال شك أف ىذا أكلى باإلنكار

المقصود من ىذا أف الشبهة ىذه ليست بمستقيمة؛ بل ىي داحضة كما ىي شبو أىل الشرؾ، كهلل الحمد أىل 
السنة كأىل التوحيد ليس لهم  رض في ىذا األمر، لم يأتوه عن ىول لم يأتوه عن شهوة كإنما أتوه تطبيقا لما جاء 
في الكتاب كالسنة كرعاية لما كرد كإقامة لحق اهلل جل كعبل فلو أجاز اهلل جل كعبل ذلك التبعناه كما قاؿ سبحانو 

، لو أجاز الرب جل كعبل ذلك التبعناه كلكن ال دليل [81:الزخرؼ]﴾اٍلعىاًبًدينى  قيٍل ًإف كىافى لًلَرٍحمىًن كىلىده فىأىنىا أىَكؿي ﴿
البتة يجيز ىذا ألف ىذا ىو الشرؾ األكبر كىذا عند أىل التوحيد كظهور كلهذا قاؿ في القصة المعركفة أف رجبل 

حاج عن أىل الشرؾ ما ىم عليو من الشرؾ فقالوا لو انتم تقولوف ىذا ألجل أف محمد بن عبد الوىاب قاؿ تعصبا لو 
لو قاـ محمد بن عبد الوىاب من قبره : فقاؿ ىذا الموحد كلمة التوحيد خالصة نتيجة عن بينة ال عن تقليد، قاؿ

لم؟ ألنهم أخذكه بالحجة ليس بالحجة من قوؿ محمد بن عبد الوىاب إنما . فقاؿ ما قلت لكم  لط ما اتبعناه
بالحجة من قوؿ اهلل جل كعبل كقوؿ رسولو صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى كإجماع سلف األمة، كاإلماـ محمد بن عبد 

الوىاب إماـ مصلح مجدد دؿ الناس على معاني النصوص، كىذه كظيفة أىل العلم أىل العلم الراسخوف منهم يؤخذ 
قولهم؛ ألنهم دلوا الناس على نعاني النصوص، كفي فقههم للنصوص كفهمهم لها قالوا ىذا معنى اآلية، كىذا ما دؿ 

عليو القرآف كىذا ما دلت عليو السنة، أك تارة يجتهدكف كيذكركف من القواعد ما يكوف في نفوسهم من دالالت 
النصوص، فيفهموف من الشريعة بمجموع أدلتها كبركح الشريعة أف الشريعة أتت بكذا، فيقولوف ىذا كيقبل كبلمهم 
ألنهم ىم الفقهاء بالكتاب كالسنة، كاإلماـ المصلح رحمو اهلل إنما قاؿ لؤلمة معنى اآليات كذا، كمعنى األحاديث 

. كذا، كدلت على ىذا
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فإذف ىو ناقل للكتاب كالسنة كموضح لمعناىما لما آتاىما اهلل جل كعبل من متابعة السلف الصالح كمن 
. الرسوخ في العلم كفهم األدلة

. فإذف ليست المسألة عن تقليد، كإنما ىي عن كضوح حجة ككضوح برىاف، كهلل الحمد كالمنة
 

 [المتن] 
 كىي قصة إبراىيم عليو الٌسبلـ لما ألقي في الٌنار اعترض لو جبريل في الهواء فقاؿ لو ألك :كلهم شبهة أخرل
 .فلو كانت االستغاثة بجبريل شركنا لم يعرضها على إبراىيم: فقالوا  (1)أما إليك فبل: حاجة؟ فقاؿ إبراىيم

 فإف جبريل عرض عليو أف ينفعو بأمر يقدر عليو فإنو كما قاؿ اهلل ،األكلىالشبهة أف ىذا من جنس :   فالجواب
 فلو أذف اهلل لو أف يأخذ نار إبراىيم كما حولها من األرض كالجباؿ كيلقيها ،[5:النجم]﴾شىًديدي اٍلقيوىل﴿: تعالى فيو

 في مكاف بعيد عنهم لفعل، كلو أمره أف [عليو السبلـ]في المشرؽ أك المغرب لفعل، كلو أمره أف يضع إبراىيم 
 شيئنا  لوكىذا كرجل  ني لو ماؿ كثير يرل رجبلن محتاجنا فيعرض عليو أف ييقرضو أك أف يهب. يرفعو إلى السماء لفعل

يقضي بو حاجتو فيأبى ذلك الرجل المحتاج أف يأخذ كيصبر حتى يأتيو اهلل برزؽ ال مٌنة فيو ألحد، فأين ىذا من 
  استغاثة العبادة كالشرؾ لو كانوا يفقهوف؟

 [الشرح]
ىذه الشبهة أضعف من الشبهة األكلى كلكن المشرؾ كالعياذ باهلل يتشبث بخيط العنكبوت لئلبقاء على ما ىو 
عليو، قصة إبراىيم ىذه ذكرىا بعض المفسرين كأف جبريل عليو السبلـ اعترض لو في الهواء لما ألقي في الهواء 

أما إليك فبل؟ قالوا لو كانت : فقاؿ لو يا إبراىيم ألك حاجة؟ فقاؿ إبراىيم عليو السبلـ كىو إماـ الحنفاء، قاؿ
االستغاثة شركا لم يعرضها على إبراىيم، ككما ترل اف االستدالؿ ليس في محل الدعول كالدليل ليس في محل 

الدعول، فالكبلـ في االستغاثة باألموات، كأما االستغاثة في أصلها كما قلنا دلت األدلة على جوازىا بشركطها، كأما 
االستغاثة التي نتكلم فيها االستغاثة بالغائبين االستغاثة باألموات، كلهذا لو قاؿ قائل لهم، إذا قلتم تقولوف ذلك فهل 
، مجمع على حياتو بين المسلمين كىو عيسى عليو السبلـ رسوؿ من أكلي  يجيز أحد منكم أف يستغيث بإنساف اليـو
العـز من الرسل، فهل تجيزكف االستغاثة كالطلب من عيسى عليو السبلـ، كىو حي في السماء رفعو اهلل جل كعبل 

إليو، كال قائل بين المسلمين البتة أنو تجوز االستغاثة كالطلب من عيسى عليو السبلـ إنما كبلمهم في األكلياء 
. المقبورين

لهذا نقوؿ ىذه الشبهة ألنو عرض جبريل على إبراىيم ىذه لنا كليست علينا؛ ألف جبريل عليو السبلـ قوم بل 
ـي كقاؿ لو يا محمد لو شئت ألطبقت على أىل مكة األخشبين، : شديد القول فقد أتى النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

ـي كىو الرؤكؼ الرحيم  عىلىٍيًو الَصبلىةي « ال لعل اهلل أف يخرج من أصبلبهم من يعبد اهلل»فقاؿ عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
ـي فجبريل عليو السبلـ يخلص إبراىيم من النار ىذا امر سهل ميسور عليو كجبريل كاف حاضرا عرض اإل اثة  كالَسبلى

أف ىذا من : فالجواب) إلبراىيم، ىذه ببل شك محل للدعول لكن كما ذكرت لك المشرؾ يتشبث بخيط العنكبوت
:  عرض عليو أف ينفعو بأمر يقدر عليو فإنو كما قاؿ اهلل تعالى فيو عليو السبلـاألكلى فإف جبريلالشبهة جنس 

                                                 
 .نقّل من شرح الشيخ صاحل الفوزان.  يف قصة إبراىيم خليّل الرمحن1/146 ذكر ىذا األثر ابن كثري عن بعض السلف كما يف البداية والنهاية   (1)
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فلو أذف اهلل لو أف يأخذ نار - )[6-5:النجم]﴾ذيك ًمَرةو فىاٍستػىوىل (5)عىَلمىوي شىًديدي اٍلقيوىل ﴿ -(﴾شىًديدي اٍلقيوىل﴿
إبراىيم كما حولها من األرض كالجباؿ كيلقيها في المشرؽ أك المغرب لفعل، كلو أمره أف يضع إبراىيم عليو السبلـ 

كلكن إبراىيم عليو السبلـ في ىذا أرادىا من اهلل  (.في مكاف بعيد عنهم لفعل، كلو أمره أف يرفعو إلى السماء لفعل
جل كعبل، كىذا يدؿ على األصل الذم أصلناه كدلت عليو النصوص كىو أنو من استغنى عن الخلق فهو أحمد فهو 
المحمود؛ ألف األصل أف يستغنى عن الخلق لكن الناس ال تستقيم أمورىم إال بحاجة بعضهم إلى بعض، كلهذا ثبت 

كاف أحدىم : في صحيح مسلم أف النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أكصى عددا من أصحابو أف ال يسألوا الناس شيئا، قاؿ
كذلك الكماؿ، كالنبي عىلىٍيًو الَصبلىةي . يسقط سوطو كىو على دابتو فبل يسأؿ أحدا أف يرفعو إليو فينزؿ كيأخذه

ـي  ـي كاف قلما يحتاج إلى  يره، إذا كاف الشيء يمكن أف يعملو بنفسو عملو بنفسو عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى يعني –كالَسبلى
كأما  ير ذلك فهو جائز لكن ليس ىو األصل يعني أف ىذا الدليل الذم أكردكه ك ن لم يستقم دليبل - في األصل

. ىذا لنا كليس لهم
ىذا كرجل  ني لو ماؿ كثير يرل رجبلن محتاجنا فيعرض عليو أف يقرضو أك أف يهبو شيئنا )  فقاؿ من حيث التمثيل

 يأتيو اهلل برزؽ ال مٌنة فيو ألحد، فأين ىذا من استغاثة إلى أفيقضي بو حاجتو فيأبى ذلك المحتاج أف يأخذ كيصبر 
. كىذا الجواب كاضح الداللة كاضح القوة، كلكن المشركوف طبع اهلل على قلوبهم (العبادة كالشرؾ لو كانوا يفقهوف؟

. نكتفي بهذا القدر بقي معنا قد يكوف بقي درساف أك ثبلثة
 [األسئلة]
!! لم نفهم حكم االستغاثة بمهندس بأمر طبي/ 1س
. ال، ليس شركا ألنو استغيث بغير عملو / ج
كامعتصماه ارتكبت شركا أكبر؟ : ىل المرأة التي قالت/ 2س
ال، ليس ذلك من الشرؾ األكبر، قد يكوف إذا أرادت النداء كىي تعلم أنو لن يصل إليو كليست متوجعة قد / ج

. يحصل ذلك، لكن األصل فيها أنو ليس شركا
. كل يسألوف ىل ىذه القصة ثابتة تحتاج إلى مراجعة

ماذا تعني بقولك أف عيسى مجمع على حياتو في السماء؟ / 3س
عيسى عليو السبلـ ما مات كما قتل كما صلب كلكن اهلل جل كعبل توفاه؛ يعني استوفى لو مدتو األكلى في / ج

، فرفع إلى السماء حيا ككجو الشبو [55:آؿ عمراف]﴾ًإلىيَ  ًإٍذ قىاؿى الٌلوي يىا ًعيسىى ًإْني ميتػىوىفْيكى كىرىاًفعيكى األرض ﴿
مكانو فتقل اليهود الشبو فصلبوا الشبو كأما عيسى عليو السبلـ فهو حي في السماء كينزؿ كنزكلو من أشراط الساعة 

ينزؿ عليو السبلـ كيعي  في األرض مدة قالوا سبع سنين كمنهم من قاؿ أقل كمنهم من قاؿ أكثر ثم . الكبرل
يموت، كيصلي عليو المسلموف كيدفنونو، كىو اآلف عليو السبلـ حي في السماء، كال قائل إنو يجوز االستغاثة بو 
كىو حي، ما أحد يقوؿ ىذا إلزاـ لهم لو قالوه، لصرحت عليهم جميع المراجع التي يرجعوف إليها شرؾ كأف ىذا 

 .يضاىي فعل النصارل
ىل االستغاثة بعيسى عليو السبلـ شرؾ؟ / 4س
. ببل شك. نعم/ ج
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ىل طلب الدعاء من شخص سنة؟ / 5س
طلب الدعاء من الحي؛ يعني ترل من ترجو أف يجاب إما بكونو صالحا، أك ألنو يتحرل أكقات اإلجابة أك / ج

أنو في سفر، أك ما أشبو ذلك من أسباب اإلجابة، فتطلب منو أف يدعو لك األكلى أف ال تطلب منو، كإذا طلبت فإف 
السنة أف تنوم نفعو كنفعك جميعا، ال تنوم حين تطلب أنك محتاج إلى أف يدعو لك، ىذا خبلؼ السنة، السنة أف 
تنوم النفع حين تطلب منو الدعاء تريد أف تنفعو يعني بأف ينوم الملك كيقوؿ لك بالمثل كتنفع نفسك أيضا بالدعاء 

. ىذا ىو التحقيق
كعليو يحمل ما كرد من في السنن من حديث النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أف لعمر أف يدعو لو مع أف لحديث 

. ضعيف
. [...]ككذلك طلب الدعاء من 

لماذا قوؿ المرأة كامعتصماه شرؾ؟ / 6س
قلت أنو ليس بشرؾ، بمعنى أنها استغاثت بغائب ليس بموجود ألف كامعتصماه الواك ىذه ليست متمحضة / ج

للنداء كاالستغاثة في اللغة، تحتمل أنها للتوجع تحتمل أنها للندبة، كفي اللغة اللفظ محتمل كتدرأ الحدكد 
. بالشبهات

بارؾ اهلل فيكم كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد  
 

 [المتن] 
ا]كلنختم الكبلـ إف شاء اهلل تعالى بمسألة عظيمة مهمة   تفهم مما تقدـ كلكن نفرد لها الكبلـ لعظم شأنها [جدن

ال خبلؼ أف التوحيد البد أف يكوف بالقلب كاللساف كالعمل، فإف اختل شيء من ىذا لم : كلكثرة الغلط فيها فنقوؿ
فهو كافر معاند كفرعوف كإبليس كأمثالهما، كىذا يغلط فيو كثير   فإف عرؼ التوحيد كلم يعمل بو،يكن الرجل مسلمنا
حق كنحن نفهم ىذا كنشهد أنو الحق كلكن ال نقدر أف نفعلو كال يجوز عند أىل بلدنا إال من إف من الناس، يقولوف 

ير ذلك من األعذار كلم يدر المسكين أف  الب أئمة الكفر يعرفوف الحق كلم يتركوه إال لشيء من أك غكافقهم، 
يػىٍعرًفيونىوي كىمىا ك ير ذلك من اآليات كقولو ﴿، [9:التوبة]﴾اٍشتػىرىٍكٍا بًآيىاًت الَلًو ثىمىننا قىًليبلن األعذار كما قاؿ تعالى ﴿

. (66)﴾يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيمٍ 
ًإَف   فإف عمل بالتوحيد عمبلن ظاىرنا كىو ال يفهمو كال يعتقده بقلبو فهو منافق كىو شر من الكافر الخالص ﴿

 .[145:النساء]﴾اٍلمينىاًفًقينى ًفي الَدٍرًؾ األىٍسفىًل ًمنى الَنارً 

تبٌين لك إذا تأملتها في ألسنة الٌناس، ترل من يعرؼ الحق كيترؾ العمل بو ت  كىذه المسألة مسألة كبيرة طويلة 
. [ألحد] لخوؼ نقص دينيا أك جاه أك مداراة

 . كترل من يعمل بو ظاىرنا ال باطننا فإذا سألتو عٌما يعتقد بقلبو فإذا ىو ال يعرفو 
 [الشرح]

                                                 
 .20:، األنعام146:البقرة(66)
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بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، ىو الملك الحق 
المبين، كأشهد أف محمدا عبد اهلل كرسولو كصفيو كخليلو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسٌلم تسليما كثيرا إلى 

. يـو الدين
. اللهم إنا نسألك البر كالتقول كمن العمل ما ترضى

. اللهم علمنا ما ينفعنا كنفعنا بما علمتنا كزدنا علما كعمبل يا أرحم الراحمين
فهذه صلة لما اتفق أف بينا من مقاصد ىذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات لما أكرد اإلماـ المجدد : أما بعد 

رحمو اهلل تعالى جمبل من أصوؿ الشبهات التي يوردىا أعداء الدين كأعداء دعوة كالتوحيد، ختم الكبلـ بإيراد شبهة، 
كىذه الشبهة راجعة إلى العمل، كالشبو السابقة راجعة إلى العلم يعني بالتوحيد كببياف أنو الحق كرد ما يجادؿ بو 

. المشركوف في صحة التوحيد كصحة اعتقاد ما دلت عليو كلمة التوحيد
ا)قاؿ اإلماـ رحمو اهلل  كلنختم الكبلـ ) كفي قولو ىنا (كلنختم الكبلـ إف شاء اهلل تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدن

فيو يعني في إيراده لبلستثناء ىذا إف شاء اهلل تنبيو لطالب العلم؛ بل كلكل مؤمن أف يستعمل ىذه  (إف شاء اهلل تعالى
الكلمة فيما يريد أف يفعلو من األمور العلمية كمن األمور العملية، كاستعماؿ ىذه الكلمة ينقسم إلى كاجب مستحب 
كمتأكد فأما الواجب فهو إذا قرنها بتأكيد كعـز كتصميم اك كاف مع ذلك أك كاف معها قسم في فعل شيء ما كىذا 

ا  كىالى تػىقيولىَن ًلشىٍيءو مأخوذ من قوؿ اهلل جل كعبل ﴿ ًإذىا  ًإاَل أىف يىشىاء الَلوي كىاذٍكير رََبكى  (23)ًإْني فىاًعله ذىًلكى  ىدن
ا  كىالى تػىقيولىَن ًلشىٍيءو )، فقولو ىنا جل كعبل [24-23:الكهف]﴾نىًسيتى   (ًإاَل أىف يىشىاء الَلوي  (23)ًإْني فىاًعله ذىًلكى  ىدن

ا)فيها النهي كما ىو ظاىر، كالنهي متعلق بقولو  كىذه الجملة مأكدة بإف كما ىو كعلـو كأعظم  (ًإْني فىاًعله ذىًلكى  ىدن
من ذلك إذا أقسم على الشيء كأف يقوؿ القائل كاهلل ألسألن كذا ككذا فهذا يجب عليو أف يقوؿ في ذلك إف شاء 

اهلل، كالحاؿ الثانية أف تكوف متأكدة االستحباب كذلك في  ير ما ذكرنا مما يجرم في عادة الكبلـ فيما تستقبل من 
أمور سأفعل كذا، كسأقـو بكذا كسأقوؿ كذا كسأذىب كنحو ذلك ىنا يسحب بتأكد أف يقوؿ المرء إف شاء اهلل؛ 
ألنو ال يدرم ىل يفي أك ال يفي كتعليقو بالمشيئة إخراج لو من الحوؿ كالقوة كالتذلل كالتبرؤ من الحوؿ كلقوة إلى 

. حوؿ الو  جل كعبل كقوتو
فإذف فيما يستعمل أىل العلم فيما يعدكف بو يأتوف بهذه الكلمة إف شاء اهلل تعالى، كاإلماـ رحمو اهلل استحضر 

استحضر عدة أشياء، فخشي أف ينسى فأتى بإف شاء اهلل تعالى؛  (كلنختم الكبلـ)فيما يظهر عدة أشياء حين قاؿ 
ألنو باالستقراء كجدنا كثيرا من المصنفين كعدكا في كتبهم بأنهم سيبسطوف القوؿ في مسألة في موضع آخر كلم 
يقولوا إف شاء اهلل ففاتهم في الموضع التذكر، كىذا موجود في كتب كثيرة، فيكثر في فتح البارم في مواضع عدة 
قاؿ ستأتي في كتاب كذا كسيأتي بيانها في باب كذا كلم يقل إف شاء اهلل ففاتو، مع طوؿ مدة التأليف حيث أمضى 
، كذلك صاحب الركض الميٍربع في فقو الحنابلة في مواضع بل في  في تأليفو أكثر من ثبلثين سنة كما ىو معلـو

. موضع أك موضعين قاؿ كستأتي في كذا ثم لم يأت بها
المقصود أٌف طالب العلم حتى كلو كاف بحثو قريبا فيما يكتب أك فيما سيتحدث بو، فيقوؿ إف شاء اهلل سنتكلم 

كلنختم الكبلـ إف شاء اهلل )عليها إف شاء اهلل، حتى يوَفق ألف كل شيء بمشيئة اهلل جل جبللو، قاؿ ىنا رحمو اهلل 
ا تيفهم مما تقدـ يعني أنها لم تتقدـ بنصها كلكن بمفهومها فما تقدـ يفهم منو ىذا  (تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدن
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التقرير كالمفهـو ال يتفطن لو كل أحد؛ بل الناس يختلفوف في التنبو لباطن الكبلـ كلًجماعو كإشارتو كدالالتو البلزمة، 
كلكن نػيٍفرد لها الكبلـ لعظم شأنها كلكثرة ) كلهذا أكرد ىنا ما يفهم لكن التصريح كاإليضاح لشدة أىمية ذلك، قاؿ

كلكثرة الغلط فيها؛ ألف الذين - كما سيأتي إف شاء اهلل-لعظم شأنها ألنها تفرؽ بين المؤمن كالمنافق  (الغلط فيها
زعموا أنهم من أىل التوحيد كأنهم أقركا بو في زمن الشيخ رحمو اهلل  لطوا في ذلك كظنوا أف اإلقرار بالتوحيد 

يكفي، ىل أف يتركوا الشرؾ فقالوا نعم ىذا الذم قاؿ محمد بن عبد الوىاب حق كىذه دالالت النصوص صحيحة؛ 
. كلكنهم لم يتركوا الشرؾ ىمبل كلم يتبرؤكا منو عمبل مداراة لقولهم أك خوفا على ماؿ أك جاه أك ما أشبو ذلك

ال خبلؼ أف التوحيد البد أف : فنقوؿ)يعني في زمانو كفي كل زماف يشبو زمانو  (كلكثرة الغلط فيها)كلهذا قاؿ 
يعني عند أىل  (ال خبلؼ)، قولو (يكوف بالقلب كاللساف كالعمل، فإف اختل شيء من ىذا لم يكن الرجل مسلمنا

السنة كالجماعة ألف أىل السنة كالجماعة عندىم اإليماف ثبلثة أشياء مسماه يقع على ثبلثة أشياء االعتقاد الباطل 
: كالقوؿ باللساف كالعمل باألركاف، فاإليماف عندنا ىو

 اعتقاد بالجناف كىذه ىي النوف األكلى .
 كالقوؿ باللساف كىذه ىي النوف الثانية .
 كالعمل باألركاف .

.  كاإليماف أركانو ستة كأعظمها كأكلها اإليماف باهلل
: كاإليماف باهلل منقسم إلى ثبلثة أقساـ

 إيماف بتوحيد اهلل في ربوبيتو .
 كإيماف بتوحيد اهلل في إليهتو .
 كإيماف بتوحيد اهلل في أسمائو كصفاتو .

 فإف أقر بقلبو بتوحيد الربوبية كاأللوىية كنطق بلسانو بتوحيد الربوبية كاأللوىية كاألسماء كالصفات؛ لكنو لم 
يعمل بتوحيد األلوىية فبل خبلؼ أنو فقد ركنا من أركاف اإليماف، لم يعمل باإليماف باهلل؛ ألف اإليماف باهلل فيو توحيد 
اهلل بالعبادة فإذا أشرؾ مع اهلل جل كعبل إلها آخر فإنو ال خبلؼ كما ذكر اإلماـ رحمو اهلل أنو لم يىًصر مسلما بإيمانو 
بكل األركاف إذا فقد العمل بتوحيد اإللهية، كلهذا قاؿ فإف اختل شيء من ىذا؛ يعني من ىذه الثبلثة مجتمعة، أف 

. يكوف بالقلب كالمقصود بو قوؿ القلب كىو اعتقاده
كقولنا قوؿ القلب ىذا مسماىا بعض السلف سٌمى اإلخبلص كاالعتقاد قوؿ القلب، كىذه تسمية اصطبلحية 
كإال فإف القوؿ ال يينسب للقلب لفظا، كإنما قيل قوؿ القلب للتقسيم ما بين العمل كالقوؿ، فالقوؿ قسيم العمل، 
كلما كاف للقلب عمل باالتفاؽ سموا ما ليس من عمل القلب قوؿ القلب، الكتماؿ التقسيم، كلهذا شيخ اإلسبلـ 

ابن تيمية رحمو اهلل تعالى يقوؿ في مواضع عن اإلخبلص كاالعتقاد يقوؿ ىو الذم يسميو بعضهم قوؿ القلب، كىذا 
يعني اإليماف يكوف بالقلب الذم ىو اإلقرار  (البد أف يكوف بالقلب)ظاىر المقصود أف قوؿ الشيخ رحمو اهلل 

بتوحيد اهلل جل كعبل كالعلم بذلك كإخبلص الدين هلل جل كعبل إخبلص اإلقرار يعني أف ال يكوف مقرا كحاؿ 
المنافقين؛ بل أف يكوف في اعتقاده مخلصا، أك كحاؿ المستكبرين كما أشبو ذلك، كاللساف يعني أف يشهد فيما دؿ 

عليو اإليماف، كالشهادة عند السلف فيما فسركا بو موالد الشهادة في القرآف كقولو شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو 
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كالمبلئكة كأكلي العـز قائما بالقسط ككقولو إال من شهد بالحق كىم يعلموف كأشباه ذلك، ففسركا الشهادة بأنها 
اعتقاد كنطق كإعبلـ كإخبار، فالشهادة ليست ىي القوؿ كحده كليست ىي االعتقاد كحده؛ بل البد أف يعتقد كأف 
يقوؿ كأف ييعلم  يره بذلك إال إذا كاف ثم ما يرخص بو في كتماف اإليماف في مواضع، فالشهادة تضم ىذا، كلهذا 
. صار قوؿ اللساف ىذا جزء من اإليماف، ىناؾ اعتقاد بالجناف كقوؿ باللساف كالعمل باألركاف يعني بما دؿ عليو

إذا تقرر ىذا فمن المتقرر أيضا عند أىل السنة كالجماعة ببل اختبلؼ بينهم أف اإليماف ال يصح من أحد إال 
يعني -بقدر يصحح ىذا اإليماف من اإلسبلـ ككذلك من المتقرر عندىم باتفاؽ أف اإلسبلـ ال يصح من أحد 

إال بقدر من اإليماف ىو القدر المجزئ ىذا القدر المجزئ من - األعماؿ العمل باألركاف األربعة العملية ك ير ذلك
اإليماف الذم بو يصح اإلسبلـ ىو اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو على القدر المجزئ، كإيضاح ذلك لو موضعو 

 المجزئ في اإليماف باهلل، القدر المجزئ في اإليماف بالرسل، القدر المجزئ في (67)كأكضحنا مرارا يعني القدر
اإليماف بالرسل إلى آخر ذلك، فبل يصح إسبلـ حتى يأتي بقدر مجزئ من اإليماف بو يسمى مسلما فبل يتصور أف 
يكوف ثم مسلم ليس معو إيماف البتة أك ثم مؤمن ليس معو إسبلـ البتة؛ بل البد في اإلسبلـ من إيماف يصحح ذلك 

لك اإلسبلـ كالبد في اإليماف من إسبلـ يصحح ذلك اإليماف يعني \اإلسبلـ كالبد في اإلسبلـ من إيماف يصحح 
. قدرا مجزئا

 (فإف اختل شيء من ىذا لم يكن الرجل مسلمنا)إذا تقرر ىذا ببل خبلؼ تنبهت لدقة المصنف رحمو اهلل إذ قاؿ 
: كلم يقل مؤمنا، لم يقل مؤمنا لسببين

ا  ير مراد فنفى األقل ذالدرجة التي ىي اقل منو كىي اإلسبلـ، كه األكؿ أنو لو نفى اإليماف قد يتوىم أنو يثبت 
. يتوىم المعنى الباطلحتى ال 

السبب الثاني ىي اإلسبلـ ألنو أتى بعبادات كلكن لم يأًت باإليماف المصحح لها، فنفي عنو اإلسبلـ ألنو كإف 
كاف أتى بظاىر اإلسبلـ لكن لم يأًت بالتوحيد الذم دلت عليو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل ففيو 

. الركن األكؿ من اإلسبلـ، ككذلك لم يحقق اإليماف الذم ىو بالقلب كاللساف كالعمل
فإف عرؼ التوحيد كلم يعمل بو فهو كافر )تعالى بقولو لك اإلماـ عليو رحمة اهلل ذإذا تبين لك ذلك ففصل بعد 
الكفر يكوف إخراجا - يعني عند أىل السنة كالجماعة-كتقرير ىذا أف الكفر عندنا  (معاند كفرعوف كإبليس كأمثالهما

مما ضده الذم ىو اإليماف فاإليماف إذا كاف فيو اعتقاد كقوؿ كعمل، فضده الكفر يكوف باعتقاد يضاد االعتقاد، 
كبقوؿ يضاد القوؿ، كبعمل يضاد العمل، كلهذا مورد الكفر يكوف باالعتقاد، كيكوف بالقوؿ، كيكوف بالعمل؛ ألف 

الكفر ضد اإليماف، كيتصور أف يكوف المرء يعتقد اعتقادا حقا؛ لكن ال يعمل، فليس إذف داخبل في اإليماف، فهؤالء 
ىم المستكبركف كاالستكبار أحد نوعي الكفر؛ ألف الذين كفركا على قسمين منهم من كفر بعد علم ىؤالء ىم 

ا أىنفيسيهيٍم المستكبركف إال إبليس أبى كاستكبر ككاف من الكافرين كقاؿ جل كعبل في فرعوف ﴿ هى قىنىتػٍ كىجىحىديكا ًبهىا كىاٍستػىيػٍ
قىاؿى ، كقاؿ جل كعبل أيضا عن فرعوف في آخر سور االسراء في ًقيًل موسى عليو السبلـ ﴿[14:النمل]﴾ظيٍلمنا كىعيليِوا

ىظيُنكى  لىقىٍد عىًلٍمتى مىا أىنزىؿى  ًإْني ألى قىاؿى )، [102:اإلسراء]﴾يىا ًفٍرعىوفي مىٍثبيورنا ىىػؤيالء ًإالَ رىُب الَسمىاكىاًت كىاألىٍرًض بىصىآئًرى كى
فعلمو حاصل بذلك فإذف حين كفر لم يكفر عن جهل كإنما عن إباء كاستكبار ككذلك أبو جهل  (لىقىٍد عىًلٍمتى 

                                                 
.  انتهى الشريط الرابع عشر(67)
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ا  كىقىاليواككذلك صناديد قري  سمعوا القرآف كعلموا حجتو لكن صدىم عن ذلك اإليباء كاالستكبار ﴿ لىٍوالى نػيْزؿى ىىذى
. [31:الزخرؼ]﴾اٍلقيٍرآفي عىلىى رىجيلو ْمنى اٍلقىٍريػىتػىٍيًن عىًظيمو 

كالقسم الثاني مما يكوف بو الكفر اإلعراض، كاإلعراض قد يكوف إعراضا بعد علم، كقد يكوف إعراضا عن 
، ىذا في اإلعراض الذم ىو [24:األنبياء]﴾بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى اٍلحىَق فػىهيم ُمٍعًرضيوفى العلم، قاؿ جل كعبل ﴿

. إعراض عن العلم، كذلك إعراض بعد علم كما في آيات أيخر
فإذف العلم باالتفاؽ ال يكفي في صحة الدين، حتى يعمل بما دؿ عليو العلم، علم التوحيد فلم يعمل بو ىذا 

. مستكبر، علم الحق الذم ىو اإليماف باألركاف فلم يعمل بما دؿ على ذلك فهو مستكبر
لم يعلم أصبل مع تمكنو من العلم؛ كلكن أعرض فهذا معرض، فإذا أعرض عن التوحيد مع التمكن فهذا معرض 
كىو  ير عامل بالتوحيد ك ير معتقد لو، فبل يكوف مؤمنا، البد من اجتماع اإليماف بحدكده؛ يعني اإليماف الذم ىو 

. في القلب كىو االعتقاد كقوؿ اللساف كعمل األركاف
فإف عرؼ التوحيد كلم يعمل )كتعبيره ىنا رحمو اهلل بقولو  (فهو كافر معاند فإف عرؼ التوحيد كلم يعمل بو)قاؿ 

؛ ألف المعرفة في القرآف أكثر (علم التوحيد)فيو إشارة إلى أف معرفة التوحيد لمن لم يعمل بو أنسب من أف يقاؿ  (بو
يػىٍعرًفيونىوي كىمىا ﴿، [83:النحل]﴾يػىٍعرًفيوفى نًٍعمىةى الَلًو ثيَم يينًكريكنػىهىا﴿ما جاءت على سبيل الذـ، كما في قولو جل كعبل 

 كنحو ذلك من اآليات فمن رد الحق نقوؿ عرفو كرده، كإف قلنا علمو كرده فبل بأس كما قاؿ (68)﴾يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيمٍ 
. [102:اإلسراء]﴾ىىػؤيالء ًإالَ رىُب الَسمىاكىاًت كىاألىٍرًض بىصىآئًرى  قىاؿى لىقىٍد عىًلٍمتى مىا أىنزىؿى ﴿جل كعبل 

 كلكن ال ؛ كنشهد أنو الحق، كنحن نفهم ىذا،حقإف كىذا يغلط فيو كثير من الناس، يقولوف )قاؿ رحمو اهلل 
يعني أف ىذا األمر ىو ما عليو كثير من الناس يقولوف ىذا  ( كال يجوز عند أىل بلدنا إال من كافقهم،نقدر أف نفعلو

حق كنحن نفهم ىذا الشيء الذم ىو داللة التوحيد كأف اهلل جل كعبل ىو المستحق للعبادة كحده دكنما سواه، كأف 
صرؼ العبادة لغير اهلل بأنواعها من الدعاء كاالستغاثة كاالستعانة كأنواع الطلب كالذبح كالنذر كالرجاء كالخوؼ كرجاء 
العبادة كخوؼ السر كمحبة العبادة كأشباه ذلك، نعلم أنها حق هلل جل كعبل؛ لكن لو لم نفعل ما يوافق أىل البلد ما 
تمكنا من الحياة، فبلبد أف نوافقهم في الشرؾ، ففعلوا الشرؾ مع علمهم بالتوحيد، كىذا ال ينجيهم ألنهم علموا 
فلم يعملوا بالتوحيد، فمن علم بالتوحيد، علم حق الو جل كعبل في توحيده كلم يعمل بو ىذا كافر، مثل ما ذكر 

. يعني مستكبرا (كافر معاند فهو فإف عرؼ التوحيد كلم يعمل بو)اإلماـ قاؿ 
يعني ما يمشي عند أىل البلد الذين نسكن فيهم كنسكن معهم ما  (كال يجوز عند أىل بلدنا إال من كافقهم)

 كلم يدر .ير ذلك من األعذارأك غ)يمشي فيهم إال الذم يوافقهم، لو عاندناىم كخالفناىم لثارت علينا مصائب، 
كحقا ىو مسكين؛ بل ىو أكثر المساكين في عقلو كفي عدـ معرفتو بمصلحتو كما يؤكؿ إليو أمره، قاؿ  (المسكين

األكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة كالعلم بالحق؛ لكن  (كلم يدر المسكين أف  الب أئمة الكفر يعرفوف الحق)
تركوه إيباء كاستكبارا، لم يتركوه عن شبهة قائمة، لم يتركوه عن عدـ علم بو أك إعراض عنو، إنما ىم تركوه بعد العلم 

مرة  (يعرفوف)، كالحظ استعماؿ كلمة (كلم يدر المسكين أف  الب أئمة الكفر يعرفوف الحق)بو بعد المعرفة بو، قاؿ 
: لهم عذرىم، األعذار تختلف (كلم يتركوه إال لشيء من األعذار)أخرل، قاؿ 
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. فهذا عذره أف يوافق أىل البلد
.  كىذا عذره أف يعي 

. كىذا عذره أف يأكل ىو كأكالده
. كىذا عذره كذا كىذا عذره كذا

كإذا كاف اهلل جل كعبل لم يعذر طائفة من أىل اإلسبلـ في مساكنة المشركين كعدـ الهجرة مع أنهم لم يعملوا 
 ًإَف اَلًذينى تػىوىفَاىيمي اٍلمىآلًئكىةي الشرؾ كلم يوافقوا أىل الشرؾ في الشرؾ، فأنزؿ اهلل جل كعبل فيهم قولو العظيم ﴿

قىاٍلوىٍا أىلىٍم تىكيٍن أىٍرضي الٌلًو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكٍا ًفيهىا فىأيٍكلىػًئكى  ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوٍا ًفيمى كينتيٍم قىاليوٍا كيَنا ميٍستىٍضعىًفينى ًفي األىٍرضً 
، مع أف ىؤالء ليسوا مشركين؛ كلكنهم تركوا الهجرة مع القدرة على [97:النساء]﴾جىهىَنمي كىسىاءٍت مىًصيرنا مىٍأكىاىيمٍ 

الهجرة كعدـ القدرة على إظهار الدين، يقدركف على الهجرة ألف اهلل استثنى المستضعفين جل جبللو، كلم يقدركا أف 
يظهركا الدين كإنما تعبدكا بالتوحيد كسكتوا كلم يهاجركا، في أرضو لم يستطيعوا أف يظهركا فيها التوحيد، فتوعدىم 

فكيف بمن مكث في بلد ال يستطيع فيها أف يظهر الدين  (جىهىَنمي كىسىاءٍت مىًصيرنا فىأيٍكلىػًئكى مىٍأكىاىيمٍ )اهلل جل كعبل بقولو 
ًإالَ مىٍن كأعظم من ذلك أنو يعمل بالشرؾ كالكفر موافقة ألىل البلد من  يره كاهلل جل كعبل قاؿ في سورة النحل ﴿

ًئّن بًاإًليمىاًف كىلىػًكن َمن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا أيٍكرًهى  اآلية فاستثنى المكره،  [106:النحل]﴾فػىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه  كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
كأما ىؤالء الذين كصفهم الشيخ رحمهم اهلل فكل كاحد يعتذر بعذر، فكذلك أئمة الكفر كل كاحد لو عذر ىذا عذره 
جاىو كىذا عذره مالو، كىذا عذره أنو يشترم بآيات اهلل ثمننا قليبل يعني يبيع فيها كيشترم، كىذا عذره كىذا عذره 

 كما قاؿ تعالى)كالكل يجتمعوف في أنهم علموا كعرفوا الحق كلكنهم سألوا كعلموا الشرؾ كلم يعملوا التوحيد، قاؿ 
ا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيمٍ ﴿: ك ير ذلك من اآليات كقولو ،[9:التوبة]﴾اٍشتػىرىٍكٍا بًآيىاًت الَلًو ثىمىننا قىًليبلن ﴿ . ((69)﴾يػىٍعرًفيونىوي كىمى

ألف اإليماف كما ذكرنا  (فإف عمل بالتوحيد عمبلن ظاىرنا كىو ال يفهمو كال يعتقده بقلبو فهو منافق)ثم قاؿ 
بتوحيد اإللهية ثبلثة أقساـ البد منها مجتمعة اعتقاد بالقلب كقوؿ باللساف كعمل باألركاف، فإف ىو عمل بالتوحيد 
عمبل ظاىرا موافق للناس؛ لكنو ال يعتقد ذلك بقلبو ال يعتقد أف ىذا حق كأف ما عليو أىل الشرؾ ىو الباطل، ال 
يعرؼ الطا وت كلم يكفر بو؛ يعني لم يتبرأ من عبادة  ير اهلل جل كعبل، فهذا حالو كحاؿ المنافقين؛ ألنو أحسن 
الظاىر كفي الباطن لم يقم شرط الباطن كىو العلم، المنافق في الباطن مخالف ففاتو شرط االعتقاد؛ ألنو اعتقد 
اعتقادا مخالفا، كىذا الذم عمل بالتوحيد عمبل ظاىرا كال يفهمو في الباطن كال يعتقده، ىذا فاتو أف يكوف في 

الباطن معتقدا للحق أصبل، لم يعتقد خبلفو لكنو لم يعتقد الحق كإنما يفعلو كما يفعلو أىل بلده، فهذا منافق أيضا، 
ألف حالو حاؿ  (.[145:النساء]﴾ًإَف اٍلمينىاًفًقينى ًفي الَدٍرًؾ األىٍسفىًل ًمنى الَنارً ﴿: كىو شر من الكافر الخالص)قاؿ 

أىل النفاؽ عمل شيئا ببل قصد، عمل شيئا بحركة آلة دكف اعتقاد، كىذا في ىذه األزمنة نادر؛ ألف الذم يعمل 
. للتوحيد مع كجود الشرؾ كأىلو فهو قاصد للعمل للتوحيد

تبٌين لك إذا تأملتها في ألسنة الٌناس، ترل من يعرؼ الحق كيترؾ العمل تكىذه المسألة مسألة كبيرة طويلة ) قاؿ
يخاؼ أف تنقص دنياه، ال أف يصير فقيرا؛ بل حتى نقص الدنيا يوافق أىل الشرؾ على شركهم  (بو لخوؼ نقص دينيا

كيتعبد معهم بالشرؾ ألجل أال تنقص دنياه، مثل ما حصل ألمير العيينة في كقت الشيخ لما قاؿ لو كالي األحساء أك 
                                                 

 .20:، األنعام146:البقرة(69)
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أنا ما : أمير األحساء أنك إذا كافقت الشيخ على ما ىو عليو كأقمتو عندؾ سوؼ أقطع عنك الخراج، قاؿ للشيخ
كأكصاه بقتلو فأخرجو من البلد كبعث خلفو بأحد العبيد ليقتلو، . أقدر أف يقطع عني الخراج كيف يعي  أىل البلد

ىذا لخوؼ نقص دنيا، يخاؼ أف تنقص دنياه أك جاه يخاؼ أف ال يكوف معظما من كل الناس ينقسم عليو الناس، 
ناس يرضوف كناس ال يرضوف، ىذا فيعمل بالشرؾ كالكفر لكي يرضي طائفة من الناس، كىو يعلم الحق كلكن يريد 
بفعلو الكفر كالشرؾ أف يرضي طائفة، فهذا أيضا لم يعمل بالتوحيد كإنما علم كترؾ، أك مداراة ألحد؛ يعني مجاملة، 
جامل شيخو، جامل أمير بلده، جامل رئيس البلد إلى آخره، كما يحصل عند طوائف من الصوفية بعض مريديهم 

. يدركوف الحق لكن يجاملوف مشايخهم فيما ىم عليو من الضبلالت الكفرية باهلل
ترل من يعمل بو ظاىرا ال ) ىذا قسم ثاني من الناس (كترل من يعمل بو ظاىرنا ال باطننا)قاؿ رحمو اهلل بعد ذلك 

يعني كقع منو ىذا الشيء اتفاقا يعم بالتوحيد ما أحب ىذه  (باطنا فإذا سألتو عما يعتقده كبقلبو فإذا ىو ال يعرفو
األشياء كما أحب ىذه الخرافات؛ يعني ما أحب ىذه األشياء تعتقد التوحيد تعتقد بطبلف الشرؾ؟ فيقوؿ ال، ما 

أدرم، ىؤالء عقولهم ناقصة سميا باللي يسميها، فهو يعمل بالتوحيد لكن ال يعتقد أف التوحيد ىو الحق، كأف  يره 
باطل، ال يتبرأ من الكفر، ال يتبرأ من الطا وت، ال يكفر بالطا وت، كىذا فاتو شرط لصحة التوحيد كىو الكفر 
بالطا وت كىو اعتقاد أف عبادة  ير اهلل جل كعبل باطلة، كأنها شرؾ؛ البد أف يعتقد أف عبادة  ير اهلل شرؾ، فإذا 

عمل بالتوحيد ظاىرا كىو ال يعتقد أف عبادة  يره شرؾ، فإف ىذا كما ذكر الشيخ منافق، أك لو أحكاـ المنافقين ألنو 
. لم يعتقد بقلبو أف عملو ىذا الذم ىو التوحيد عمل كاجب

. كىذا نتركو للمرة القادمة (تعالىكلكن عليك بفهم آيتين من كتاب اهلل ) ثم قاؿ رحمو اهلل
كنيذٌكر أننا إف شاء اهلل تعالى نختم ىذا الكتاب العظيم كشف الشبهات في الدرس القادـ بإذنو تعالى كتوفيقو 
كمٌنو، ثم بعده نبتدئ في شرح متن الطحاكية كما ر ب ذلك عدد من اإلخوة، كسيكوف الشرح للمتن بطريقة ربما 

ألف الطحاكية فيها مسائل ليست في كتاب العقيدة - شرح ابن أبي العز الحنفي-مخالفة لما عليو الشرح المعركؼ 
األخرل التي شرحناىا، فنحتاج فيها إلى بسط الكبلـ تأصيبل كترتيب المسائل بما ينفع المبتدئ كالمتوسط كالذم 

. سار معنا من زماف
أسأؿ اهلل لي كلكم التوفيق كالهدل كالسداد كصلى اهلل كسلم كبارؾ كعلى نبينا محمد 

. أجيب عن بعض األسئلة [األسئلة]
ما رأم فضيلتكم في رجل يداىن قومو الذين ىم على مذىب مخالف لمذىب أىل السنة قد يحتج بحجة / 1س

تأليف قلوبهم للدعوة أرجو النصيحة كما ىي الحلوؿ؟ 
أكال كلمة رجل يداىن قومو، ينبغي أف نفهم معنى المداىنة؛ ألف ىناؾ مداراة ىذه مشركعة، كىناؾ مداىنة / ج

، فمداىنة أىل الكفر كالبدع [9:القلم]﴾كىُدكا لىٍو تيٍدًىني فػىييٍدًىنيوفى كالمداىنة ال تجوز؛ ألف اهلل جل كعبل قاؿ لنا ﴿
. كالمعاصي محرمة

كالمداىنة معناىا أف توافقهم على ما ىم عليو من الباطل، تقر بالموافقة، أك أف تىدخل معهم في عملهم، فإذا 
كانت على ىذا الوصف فهي مداىنة محرمة؛ ألف الموافقة ىذه باطلة، كالعمل أيضا باطل، كال يكوف ىذا كىذا من 
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ـي فقالوا  مؤمن يعني العمل بالكفر، كال أف يقوؿ الكفر حق يوافقهم على الكفر، كما جاءكا للنبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
. ىذا المداىنة. نوٌحد فترة كنشرؾ فترة. تعبد إلهنا سنة كنعبد إلهك سنة: لو

أقر بالبدع، احضر معنا الموالد احضر معنا الذبح عند القبور، كنحن ندخل معك في برامجك اإلصبلحية، كفي 
برامجك السياسية اإلصبلحية السلفية أك  يرىا إلى آخره، فهذه المداىنة محرمة كقد تكوف كفرا شركا إذا فعل 

. شركا، أك أقر بكفر كشرؾ ككافق عليو، كقد تكوف معصية محرمة بحسب ذلك
المسألة الثانية أك اللفظ الثاني المداراة، المداراة مأخوذة من لفظها دارل يدارم مداراة؛ يعني لم ينكر ألجل 

مصلحة تتحقق لو لكن لم يوافق كلم يعمل فعندنا إذف ثبلثة أشياء عدـ اإلنكار فقط؛ يعني لم ينكر فقط، كلكن في 
قلبو بطبلف ما ىم عليو، كالبراءة مما ىم عليو كىم، كىذا ال بأس بو إذا كاف في مقدكر مصلحة شرعية، كالنبي صىَلى 

كىالى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى أمره ربو جل كعبل بأف ال يسب ىو كالمؤمنوف اآللهة التي تعبد من دكف اهلل فقاؿ جل كعبل ﴿
، كقاؿ جل كعبل في آية آؿ عمراف [108:األنعاـ]﴾يىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو فػىيىسيُبوٍا الٌلوى عىٍدكنا بًغىٍيًر ًعٍلمو  تىسيُبوٍا اَلًذينى 

اًفرًينى أىٍكلًيىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنينى كىمىن﴿ هيمٍ  الَ يػىَتًخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى  يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىلىٍيسى ًمنى الٌلًو ًفي شىٍيءو ًإالَ أىف تػىتَػقيوٍا ًمنػٍ
ـي دخل عليو رجل فب  في كجهو عىلىٍيًو الَصبلىةي [28:آؿ عمراف]﴾تػيقىاةن  ، كىي المداراة، كالنبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

ـي كأكرمو، ثم لما دخل إلى عائشة رضي اهلل عنها كعن أبيها قاؿ  يا رسوؿ اهلل : فقالت« بئس أخو العشيرة»كالَسبلى
أك « يا عائشة إف شر لرجاؿ أك شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره أك اتقاء سخطو»قاؿ . رأيتك معو كيت ككيت

. نحو ذلك، أك اتقاء لسانو
فإذف ىذه مداراة المداراة أف تسكت عن شيء ألجل ما ىو أصلح لك منو، كىذا يدخل ضمن القواعد الشرعية 

أف القاعدة الشرعية المعركفة أنو تفوت أدنى المصلحتين لتحقيق المصلحة العليا كتعمل أدنى المفسدتين لدرأ 
. المفسدة الكبرل كىذا شيء معلـو باتفاؽ أىل الشريعة 

فإنو إف داراىم بمعنى لم ينكر عليهم في البداية مثل ما فعل اإلماـ المصلح محمد عبد الوىاب يأتي إلى قبة زيد 
. بن الخطاب ما يقوؿ لهم ىذا شرؾ بل يقوؿ اهلل خير من زيد ىذه مداراة حتى يصل معهم إلى ما ىو الحق

. كىذا الشك أنو من الحكمة كمن النظر الصائب
ما حكم ذبح الذبائح عند نزكؿ المنزؿ الجديد؟ / 2س
ىذا معركؼ ىذه إف كانت إلكراـ الناس كجمعهم بمناسبة سكنى البيت ال بأس، كىذه المعركفة عندنا ىنا / ج

كفي  يرىا كىي لئلكراـ كلجمع الناس بمناسبة دخوؿ مناسبة سكنى المنزؿ كشكرا هلل جل كعبل على ما جدد من 
. نعمة، كىذا أمر حسن كمر ب فيو

كالشرؾ يكوف أنو إذا نزؿ المنزؿ ذبح الذبائح عند أعتاب األبواب يعني يأتي بكب  يأتي بخركؼ كيذبحو يسيل 
 (70) ....دمو عند عتبة الباب ىذا اعتقاد شركي ألنو ذبح التقاء العين، ذبح التقاء الجن التقاء الضر فيكوف ذبحا

أحد اإلخوة مصاب بمرض كذىب إلى طبيب كعمل لو عملية بدكف آالت الطب بل إنو بأحد أصابعو يفتح / 3س
اللحم كالجلد كيخرج منو كأكضحت لو أف ىذا قد يكوف ساحرا إذا كاف ىذا عملو أرجو بسيط الكبلـ منكم على 

. الموضوع
                                                 

.  يوجد قطع يف الشريط(70)
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ىذا ينبني على تصور كيف عمل ىذا الشيء يعني صورة ىذه المسألة ككش الذم حصل بالضبط؟ ما أدرم، / ج
إذا كاف يفتح الجلد بدكف سبب الفتح المعتاد المعركؼ ند الناس فهذا الشك أف يكوف ساحرا أك كاىنا؛ ألف الفتح 

فتح الجلد كشق الجلد إلخراج ما ىو داخل البدف ىذا ال يكوف إال باألسباب المعركفة بالمشرط كالسكين إلى 
آخره كأف يكوف يفتح ببل سبب ظاىر ىذا األصل فيو أف يكوف عنده إما سحر أك كهانة لكن ال نحكم قوال كاحدا 

. حتى نتصور المسألة كما ىو عليو
. لكن النهي عن مثل ىذا ىو األكلى كالحمد هلل في األسباب الشرعية ما يغني عن ذلك

ذكرت في أكؿ الدرس أف ىذه الشبهة راجعة إلى العمل كالشبهة السابقة راجعة إلى العلم؟ / 4س
ألف الشبو التي ذكرت من أكؿ الكتاب إلى آخره ىي في التوحيد ىل ىذا ىو التوسل ىل ىذه ىي العبادة / ج

ىذا ليس داخل في العبادة، ىاذكؿ ما عبدكا إال اهلل ىم طلبوا النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى ىو لو جاه عند اهلل كمنزلة 
كلها راجعة في العلم بالتوحيد، الذم أتى في ىذا المقاـ أنو يعلم كلكن لم يعمل، علم كلم يعمل، لم يعمل إما 

استكبارا لم يعمل مدارة بقومو كيقوؿ أنا خائف من كذا ككذا أك لم يعمل مع عدـ االعتقاد، ىذه التي ذكرىا الشيخ 
اآلف كلذلك ذكر أف األكؿ راجع إلى العلم يعني في االعتقاد نفسو شبهة أصبل الشبهة راجعة إلى العلم بالتوحيد، 
كىذا الذين ذكرناىم اآلف ىؤالء من جهة العمل إذا استثنينا الذم لم يعتقد شيء ىذا ما عنده شبهة، فبل يقاؿ ما 

. عنده شبهة راجعة إلى العلم ىو لم يعتقد شيئا حتى يكوف عنده شبهة في العلم
يقوؿ ىناؾ طبعة فيها عنواكين مضافة عنونوا للفصل األخير بقولهم كجوب التوحيد بالقلب كاللساف / 5س

كالجوارح إال لعذر شرعي؟ 
. عذر شرعي ما ذكرىا الشيخ رحمو اهلل يذكرىا بعد ذلك في اإلكراه، العذر الشرعي لئلكراه بس/ ج
ىل يكفر المسلم باألعماؿ، أـ البد أف يكوف مع العمل اعتقاد، مثل أف يعمل عمبل كفريا لكن من  ير / 6س

أف يعتقد ذلك؟ 
ىذه المسألة أكضحناىا مرارا كذكرت لكم أف اإليماف قوؿ كعمل كاعتقاد، لهذا العلماء يقولوف في باب / ج

بهذه األربعة عند أىل . كىو المسلم الذم كفر بعد إيمانو بقوؿ أك فعل أك اعتقاد أك شك: حكم المرتد، المرتد
العلم يكوف الكفر، القوؿ كالعمل كاالعتقاد؛ ألنها كما ذكرت لك مقابلة ألمور اإليماف، اإليماف قوؿ كعمل كاعتقاد، 
إذا كاف يدخل في اإليماف بقوؿ فإنو يخرج من اإليماف بقوؿ، يدخل في اإليماف باعتقاد معناه يخرج منو باعتقاد، 

يدخل في اإليماف بعمل يعني مع القوؿ كاالعتقاد، كذلك يخرج منو بعمل مع بقاء القوؿ كاالعتقاد، ىذا اعتقاد أىل 
. السنة كالجماعة

الذين يقولوف اإليماف اعتقاد كقوؿ فقط، كىم مرجئة الفقهاء ىؤالء يقولوف ال يخرج إال باالعتقاد؛ ألف العمل 
أصبل عندىم ليس داخل في مسمى اإليماف، فبل يخرجونو من ذلك، ىذا من حيث التنظير تنظير المذىب؛ لكن من 

حيث الواقع فإف أشد المذاىب في التكفير بالعمليات الحنفية الذين ىم مرجئة الفقهاء، فهم أشد الناس في 
التكفير، حتى إنهم نصوا في كتبهم ك قاؿ ىذا مصيحف ارتد، كلو قاؿ ىذ مسيجد ارتد، يعني حتى في تصغير ما 

. أكجب اهلل جل كعبل تعظيمو
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فالمسألة نقوؿ أف الكفر يكوف بالقوؿ كالعمل كاالعتقاد ىذا باالتفاؽ بين أتباع األئمة األربعة، حتى المرجئة 
عندىم يخرج بذلك، كىذا ما حدا طائفة من أىل العلم أف يقولوا الخبلؼ مع المرجئة خبلؼ لفظي أك يؤكؿ إلى أف 

. يكوف الخبلؼ لفظيا؛ ألنهم يجعلوف العمل شرط صحة كيجعلونو يكفر إذا لم يعمل أك عمل عمبل مخالفا
. ىذه المسألة تكلمنا عنها مرارا ألنو ثم بعض الكتب التي شككت في ىذه المسألة

ىل ىناؾ فرؽ بين قوؿ القلب كالتكلم الذم عليو المعتزلة نرجو البياف؟ / 7س
األشاعرة الكبلـ النفسي الذم ىو في الداخل، قوؿ القلب ذكرنا أنو اإلخبلص - قصده–ال، الكبلـ الذم عليو / ج

كاالعتقاد فقط، ىذا تسمية، سماىا بعض السلف القرف الثاني كالثالث سموىا قوؿ القلب تقسيما كما ذكرت ألف 
عمل القوؿ معركؼ قالوا األشياء التي ال تدخل في عمل القلب أنها قوؿ القلب، لكن الكبلـ الذم ىو الكبلـ 

النفسي ىو كل ما يجرم في النفس من حديث كلم ينطق بو ىذا يسمونو كبلـ نفسي، ليس ىو اإلخبلص كاالعتقاد 
كل ما يجرم في النفس، إذا دكت في نفسك كبلما فيقولوف ىذا يسمى كبلما نفسيا قبل خركجو، فهو كبلـ قبل أف 

. يخرج
ىل يجوز الجمع أكثر من نية في العمل الواحد كأف يصـو يـو الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر / 8س

بنية صياـ أياـ البيض صياـ يـو الخميس؟ 
أما من حيث التأصيل من حيث القواعد الفقهية المعركفة الجمع بين عدة أعماؿ في نية كاحدة يجوز في / ج

. مواضع كال يجوز في مواضع، كما ىو معلـو في القواعد
ىذه الصورة التي ذكر كىي أف يصـو الست كينوم معها مثبل القضاء فإف ىذا ال يجزئ؛ ألف القضاء فرض 

مستقل كالست نفل مستقل، كالست تكملة، كإذا صاـ ثبلثين يوما في الشهر فهذه عشرة أشهر أف الحسنة بعشر 
أمثالها كالست شهراف فإذا صاـ القضاء كفي داخلو الست ما حصل ذلك، كلهذا القضاء مقدـ ما تقرب عبدم إلي 

بشيء أحب إلي مما افترضتو عليو أكال ينتهي، يقضي ألف القضاء أحق، كأما أنو يصـو الست كيوافق ثبلثة أياـ 
البيض، فهذا أمر طيب من أنو صياـ الثبلثة البيض ال تقصد لذاتها المقصود منها صياـ ثبلثة أياـ في الشهر، فإذا 
صاـ ثبلثة أياـ الست كالبيض لكن ال يجمع النيتين كافقت البيض فيكوف قد صاـ أياـ البيض، كإف أحب أف يزداد 

. بستة أياـ بثبلث من كل شهر فهذا أفضل
صاـ رمضاف، الذم صاـ رمضاف، « من صاـ رمضاف ثم أتبعو ستا من شواؿ»النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى قاؿ ...

الذم صاـ رمضاف إال ستة أياـ ما يسمى صاـ رمضاف، ىو صاـ بعض رمضاف، فبل يسمى صائما لرمضاف حتى 
فإذا صاـ رمضاف في الشهر ثم قضى ما « من صاـ رمضاف ثم أتبعو ستا من شواؿ»يكملو ثبلثين يوما األداء كالقضاء 

ما قد أفطر فيو لعذر فهذا يكوف قد صاـ رمضاف فيتبعو بست من شواؿ، ككذلك في صياـ القضاء ليـو عرفة فإنو 
. يقع قضاء
ىل يدخل في تكفير السنة الماضية في ىذا الموطن ؟ / 9س
الظاىر ال لكنو إذا صامو في العشر يعني في الثماف األكؿ عشر ذك الحجة فبل بأس ىذا يدخل في الفضل / ج

. فضل ذك الحجة ألنها فضلها خاص ليس متقيدا بعاـ
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كتاب ابن الجوزم زاد المسير كلما ال يؤخذ تفسير ابن عباس رضي اهلل عنو ال سيما أف النبي صىَلى اهللي / 10س
عىلىٍيًو كىسىَلمى قد دعا لو بالعلم كالتأكيل كدعاؤه مجاب؟ 

في موضع « اللهم فقهو في الدين»دعاء النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى لو بالعلم كالتأكيل حصل في مواضع / ج
كنحو « اللهم فقهو في الدين كعلمو الكتاب»في موضع « اللهم عملو التأكيل»في موضع « اللهم علمو الحكمة»

ذلك فهذا دعاء البن عباس رضي اهلل عنهما كابن عباس تفاسيره معتمدة كإذا جاءؾ التفسير عن مجاىد فحسبك بو 
. كما سفياف ك يره ألنو أخذ التفسير عن ابن عباس

. لكن قد يكوف تفسير ابن عباس مخالف لتفسير  يره من الصحابة فتكوف الحجة ىنا الترجيح بحسب الدليل
ألم يقتل الخوارج علي بن أبي طالب، ألم يستحل الخوارج دماء الصحابة فيكفركف بذلك؟ / 11س
: الجواب أف كفر الخوارج في قوالف ألىل العلم/ ج

ـي  « يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية»من أىل العلم من قاؿ يكفركف لقولو عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
. السهم مشبو بالخوارج فالفعل ذاؾ خرجوا من الدين

كالقوؿ الثاني أنهم ال يكفركف كما قاؿ علي رضي اهلل عنو كىو الذم قاتلهم كىو الذم حصل معو بينو كبينهم 
يعني أنهم تأكلوا في ذلك كىم كبلب أىل . من الكفر فركا: الحجاج كالمجادلة لما سئل عنهم أكفار ىم ؟ قاؿ

. النار، كشر القتلى تحت أديم السماء؛ لكن التكفير ما نطلقو عليهم
طبعا المقصود الخوارج الذين قاتلوا عليا، أما الخوارج الذين فشوا بعد ذلك، ىؤالء عندىم اعتقادات قد 

. يكفركف ببعضها
أنا مؤمن إف شاء اهلل كعلق إيمانو بالمشيئة؟ : ما الحكم إذا قاؿ رجل/ 12س
. ال بأس أف يقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل باعتبار أنو ال يدرم ماذا يختم لو / ج
الشخص الذم يجاىد القبوريين كيبين لهم التوحيد كلكنهم يستهزؤكف بو كال يسمعوف كبلمو ىل يتركهم / 13س

في شركهم أـ يستمر معهم دكف أف يهجرىم أـ ماذا يفعل؟ 
يفعل مثل ما فعل نوح عليو السبلـ في قومو فلبث فيم ألف سنة إال خمسين عاما، قاؿ جل كعبل عن نوح / ج

 ثيَم ًإْني أىٍعلىنتي لىهيٍم كىأىٍسرىٍرتي  (8)ثيَم ًإْني دىعىٍوتػيهيٍم ًجهىارنا في سورة نوح كىي سورة عظيمة في بياف ىذا األمر قاؿ ﴿
، إلى آخره فدعاىم ليبل كنهارا كسرا كجهارا [10-8:نوح]﴾فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىَبكيٍم ًإنَوي كىافى  ىَفارنا (9)لىهيٍم ًإٍسرىارنا 

. كلم ييأس حتى يأتي أمر اهلل
. خبلص يأمرىم كينهاىم حتى يأتي أمر اهلل

ما حكم من علق القسم بالمشيئة ىل عليو كفارة يمين، إذا حلف بالقسم؟ / 14س
فليس عليو كفارة إذا حلف، كذلك النذر إذا قاؿ كاهلل ألفعلن كذا إف  (إف شاء اهلل)ال، اليمين إذا تبعها بػ /ج

. شاء اهلل، فليس عليو كفارة
كىنا مسألة مهمة ننبو عليها، كقٌل من ينبو عليها أك ينتبو لها، كىي أف االستثناء في اليمين ىذا ييقبل كلو كاف بعد 

كلو استثناؤه : مدة، االستثناء في اليمين يقبل كلو كاف بعد مدة إذا كاف لم يفعل، ثبت عن ابن عباس أك  يره أنو قاؿ
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ا  كىالى تػىقيولىَن ًلشىٍيءو  كذلك عند قولو تعالى ﴿. كلو بعد سنة ًإاَل أىف يىشىاء  (23)ًإْني فىاًعله ذىًلكى  ىدن
. ، فإذا استتثنى فلو استثناؤه يعني لو استثناؤه لو امتد بو القسم فيسلم من اإلثم في ذلك[24-23:الكهف]﴾الَلو

نكتفي بهذا كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد كفقكم اهلل كبارؾ فيكم  
 

 [المتن] 
الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم بػىٍعدى ﴿ :كلكن عليك بفهم آيتين من كتاب اهلل أكالىما ما تقدـ من قولو

 كفركا بسبب كلمة قالوىا  فإذا تحققت أف بعض الصحابة الذين  زكا الرـك مع رسوؿ اهلل ،[66:التوبة]﴾ًإيمىاًنكيمٍ 
على كجو المزح كاللعب، تبٌين لك أف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو خوفنا من نقص ماؿ أك جاه أك مداراةن ألحد، 

 .أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها
انًًو ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى  ﴿(71) :كاآلية الثانية قولو تعالى ًئّن بًاإًليمىاًف كىلىػًكن َمن شىرىحى  مىن كىفىرى بًالٌلًو ًمن بػىٍعًد إيمى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى

ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى  (106)فػىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه ْمنى الٌلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه  بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحى
كأما  ير ىذا فقد .  فلم يعذر اهلل من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئننا باإليماف،[107-106:النحل]﴾اآلًخرىةً 

كفر بعد إيمانو سواء فعلو خوفنا أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشيرتو أك مالو، أك فعلو على كجو المزح أك 
 . لغير ذلك من األ راض؛ إال المكره
 كاآلية تدؿ على ىذا من جهتين 

أك إال المكره كمعلـو أف اإلنساف ال يكره إال على الكبلـ تعالى  فلم يستثن اهلل ،﴾ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى ﴿: األكلى قولو
 .كأما عقيدة القلب فبل يكره أحد عليهاالفعل 

ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى اآلًخرىًة﴾﴿:   كالثانية قولو تعالى  فصٌرح أف ىذا الكفر كالعذاب لم يكن ،ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحى
بسبب االعتقاد أك الجهل أك البغض للدين أك محبة الكفر، كإنما سببو أف لو في ذلك حظنا من حظوظ الدنيا فآثره 

  . على الدين
 .كاهلل سبحانو كتعالى أعلم كالحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل على محمد كآلو كصحبو أجمعين

 [الشرح]
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، أشهد أف محمدا عبد اهلل 

. كرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا إلى يـو الدين
. اللهم أسألك علما نافعا، كعمبل صالحا، كقلبا خاشعا، كدعاء مسموعا

. اللهم علمنا ما ينفعنا، كانفعنا بما علمتنا، كزدنا علما كعمبل يا أرحم الراحمين
: أما بعد

 التي كشف فيها الشيخ رحمو اهلل تعالى ما شبو بو أعداء كشف الشبهاتفهذا ختاـ ىذه الرسالة العظيمة رسالة 
. التوحيد كأعداء اإلسبلـ كصدكا بو عن دعوة الحق التي ىي دعوة إخبلص الدين هلل جل كعبل

                                                 
.  انتهى الوجو األول من الشريط اخلامس عشر(71)
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قد ذكر في آخر ما عرضنا لو في الدرس الماضي انو يختم كشف الشبهات بذكر مسألة مهمة خطيرة كىذا 
. المقطع تعليل لما تقدـ من ًذكر تلك المسألة التي بيناىا كأكضحنا ما يتصل بها من المقامات كالضوابط

الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم ﴿ : تعالىكلكن عليك بفهم آيتين من كتاب اهلل أكالىما قولو)قاؿ رحمو اهلل كرفع درجتو 
 كفركا بسبب كلمة قالوىا فإذا تحققت أف بعض الصحابة الذين  زكا الرـك مع رسوؿ اهلل )قاؿ  (﴾بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ 

كاللعب، تبٌين لك أف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو خوفنا من نقص ماؿ أك جاه أك مداراة ألحد،  على كجو المزح
لىيػىقيوليَن ًإنَمىا كيَنا  كىلىًئن سىأىٍلتػىهيمٍ  ﴿كىذه اآلية من سورة التوبة ىي قولو جل كعبل (أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها
اًنكيٍم ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم (65)كفى ءي كىرىسيوًلًو كينتيٍم تىٍستػىٍهزً  نىخيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىآيىاتًوً  بػىٍعدى ًإيمى

انيوٍا ميٍجرًًمينى  ْمنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن  ىذه اآلية فيها أف كفرىىم كاف بسبب االستهزاء باهلل ، [66-65:التوبة]﴾بًأىنَػهيٍم كى
ىذه راجعة إلى الظاىر من حاؿ أكلئك فإف  (فإذا تحققت أف بعض)كبآياتو كبرسولو، كقوؿ اإلماـ رحمو اهلل ىنا 

أكلئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاىرىم محكـو بإسبلمهم كحالهم أنهم يعدكف مع الصحابة كإال فإنهم منافقوف 
ظهر نفاقهم بذلك االستهزاء، كىذه مسألة حصل فيها خبلؼ بين أىل العلم، فمن قائل إنهم ليسوا منافقين، كقاؿ 
الجمهور من المفسرين كأىل العلم إنهم منافقوف، كالصواب من القولين في ذلك أف أكلئك الذين كفركا بعد إيمانهم 
باالستهزاء أنهم منافقوف، كىم في األصل منافقوف كدٌؿ ىذا على نفاقهم، كاالستهزاء كفر ألنو يدؿ على عدـ تعظيم 
اهلل جل كعبل كعدـ توقيره كاالستهانة باهلل كبآياتو كبرسولو؛ ألف المعظم المبجل ال يستهزئ بمن عظمو كبجلو، بل 

يكوف لو في قلبو المقاـ األعظم حيث ال يستهزئ بو كال يستنقصو كال يسبو إلى آخر ذلك، كدٌؿ على أف المراد بهم 
: المنافقوف أكجو

﴾ الضمير البد أف يرجع إلى كىلىًئن سىأىٍلتػىهيمٍ األكؿ أف اآلية يفهم معناىا بداللة السياؽ كالسباؽ كىذه اآلية أكلها ﴿
، كاآلية التي قبل ىذه اآلية ىي قولو جل كعبل ﴿ ﴾ يعني أيها المنافقوف كاٍ ءي ًبمىا ًفي قػيليوًبًهم قيًل اٍستػىٍهزً مذكور معلـو

، فدؿ إرجاع [65-64:التوبة]﴾لىيػىقيوليَن ًإنَمىا كيَنا نىخيوضي كىنػىٍلعىبي  كىلىًئن سىأىٍلتػىهيمٍ  (64)ًإَف الٌلوى ميٍخًرجه َما تىٍحذىريكفى ﴿
. الضمير على اآلية قبلها أف المراد بذلك المنافقوف

كدؿ عليو أيضا اآلية التي بعدىا كىي التي تسمى السياؽ أك اللحاؽ فقبلها سباقها كبعدىا سياقها أك لحاقها 
اًنكيٍم  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيمإذ قاؿ جل كعبل ﴿ (بػىٍعضيهيم ْمن بػىٍعضو  اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي )كىي قولو جل كعبل  بػىٍعدى ًإيمى

انيوٍا ميٍجرًًمينى  ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو ْمنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن  بػىٍعضيهيم ْمن بػىٍعضو يىٍأميريكفى  اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي  (66) بًأىنَػهيٍم كى
هىٍوفى  ، [67-66:التوبة]﴾ًإَف اٍلمينىاًفًقينى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  عىًن اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم نىسيوٍا الٌلوى فػىنىًسيػىهيمٍ  بًاٍلمينكىًر كىيػىنػٍ

فهذه اآلية أيضا تدؿ على أف ىذا الذم استهزأ أك تلك الطائفة التي استهزأت ىم المنافقوف ألف السياؽ كالسباؽ 
. يدؿ على ذلك

كأيضا يدؿ عليو أف السورة كىو الوجو الثالث أف السورة سورة براءة تسمى الفاضحة، كىي التي فضحت 
. المنافقين، كبعد ذكر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرىم كاستمر فضحهم كبياف ما ىم عليو إلى آخر السورة

 مىا قىاليوٍا كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ  يىٍحًلفيوفى بًالٌلوً الوجو الرابع أف اهلل جل كعبل قاؿ بعد آيات ﴿
ا لىٍم يػىنىاليواٍ  المقصود بهم ىؤالء الذين  (مىا قىاليواٍ  يىٍحًلفيوفى بًالٌلوً )، فقولو جل كعبل في ىذه اآلية [74:التوبة]﴾كىىىُموٍا ًبمى

فدؿ على أف  (مىا قىاليوٍا كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفرً  يىٍحًلفيوفى بًالٌلوً )استهزءكا فإنهم حلفوا أنهم ما قالوا، قاؿ جل كعبل 
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كدلت ىذه آلية على أف المراد باإليماف في  (كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ )المستهزئ بالكبلـ قاؿ كلمة الكفر قاؿ سبحانو 
ىو اإلسبلـ ألنو قاؿ ككفركا بعد إسبلمهم كالمنافقوف محكـو  (بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم)قولو تعالى 

. بإسبلمهم ظاىرا
كىذا يجاب بو عن قوؿ من قاؿ أنهم ليسوا بمنافقين ألف ىؤالء احتجوا بأف المنافقين لم يحكم بإيمانهم كإنما 

الى )حكم بإسبلمهم فالمنافق يقاؿ لو مسلم باعتبار الظاىر كال يقاؿ إنو مؤمن ألف اإليماف باطن فقولو جل كعبل ىنا 
اًنكيمٍ  تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم . دؿ على أنهم ليسوا بمنافقين (بػىٍعدى ًإيمى

كما ىو -كىذا االحتجاج منهم كاإليراد لو كجهو لكن ليس قويا بقوة ما ذكرنا من أكجو، كجوابو أف اإليماف 
اعتقاد كقوؿ كعمل، كاالعتقاد ىو اإليماف الباطن كالقوؿ كالعمل ىو اإليماف الظاىر كىو اإلسبلـ فإذا قيل - معلـو

في المنافق إنو كفر بعد إيمانو يعني بعد إيمانو الظاىر الذم ىو اإلسبلـ ألف اإلسبلـ ال يصح إال بإيماف تصححو 
كإيماف ال يصح إال بإسبلـ يصححو، كاإليماف منقسم إيماف باطن كىو االعتقاد، كإلى إيماف ظاىر كىو القوؿ 

باعتبار الظاىر، كىذا  (بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم)كالعمل، فأكلئك معهم قوؿ كعمل فقيل لهم ىنا بعد قولو 
، فاإليماف في (كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ )الظاىر ىو اإلسبلـ كما قاؿ جل كعبل في اآلية األخرل 

ىذه اآلية ىو اإلسبلـ في اآلية األخرل، كيقوم ىذا ما تعلمو من قواعد أىل السنة كالجماعة رحمهم اهلل تعالى أف 
قد كفرتم بعد )اإليماف إذا أفرد عن اإلسبلـ كاإلسبلـ إذا أفرد عن اإلسبلـ فإنو يدؿ أحدىما على اآلخر، فقولو 

يعني ما يناسب المخاطب بذلك كىو اإلسبلـ ألف اإليماف إذا أفرد دؿ على اإلسبلـ كىذا بحسب حاؿ  (إسبلمكم
. المخاطبين

إذا تقرر لك ذلك فهؤالء الذين كفركا بعد إسبلمهم كفركا بكلمة قالوىا على كجو المزح كاللعب، على كجو 
كاللعب، كىذا الكفر منهم ىي االستهزاء، كلمة الكفر ىي االستهزاء، كاالستهزاء مكفر إذا كاف - أك الميزاح–الًمزاح 

استهزاء باهلل جل جبللو أك بآيات القرآف أك بالرسوؿ محمدو صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، أك بمجموع ذلك كىو الدين 
الذم بعث اهلل بو محمدا صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى، فإذا استهزأ أحد باهلل جل كعبل كفر، كإذا استهزأ أحد بالقرآف كفر، 
كإذا استهزأ أحد برسوؿ اهلل صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى يعني بشخصو بذاتو كفر، كإذا استهزأ بالدين الذم نزؿ على محمد 

. صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى بيقين المستهزئ أنو نزؿ على محمد صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى فإنو يكفر أيضا
لىيػىقيوليَن ًإنَمىا كيَنا نىخيوضي  كىلىًئن سىأىٍلتػىهيمٍ )فإذف رجع االستهزاء المكْفر إلى أحد الثبلثة كىي التي جاءت في اآلية 

بػىٍعدى  الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرتيم (65)كفى ءي كينتيٍم تىٍستػىٍهزً )ثبلثة  (كىرىسيوًلوً )اثنين  (كىآيىاتًوً )ىذا كاحد  (كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلوً 
اًنكيمٍ   كفركا فإذا تحققت أف بعض الصحابة الذين  زكا الرـك مع رسوؿ اهلل )قاؿ ىنا اإلماـ رحمو اهلل تعالى  (ًإيمى

بسبب كلمة قالوىا على كجو المزح كاللعب، تبٌين لك أف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو خوفنا من نقص ماؿ أك 
كذلك ألف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو قصد ذلك؛  (جاه أك مداراةن ألحد، أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها

كلكنو خاؼ، كلكن القصد موجود قصد الكفر كقصد العمل بالكفر موجود عنده، كلهذا لم ييعذر بالخوؼ أك 
بالمداراة نقص الماؿ أك الجاه أك المداراة ألنو قصد الكفر كقصد العمل الكفرم دكف إكراه، كالمستهزئ قد يقاؿ 
إنو ما قصد الكفر، كلو قيل لو أقلت ىذا كفرا لقاؿ ال إنما قلت ىذا مزحا على سبيل المزاح كعلى سبيل اللعب 

تبين )ما قالوا قصدنا ذلك كلهذا كبلـ اإلماـ رحمو تعالى متين إذ قاؿ  (كيَنا نىخيوضي كىنػىٍلعىبي )كعلى سبيل الخوض 
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عالما بأنو شرؾ عالما بذلك قاصدا لو الشك أنو أعظم كفرا  (أك يعمل بو) يعني قاصدا الكفر (لك أف الذم تكلم بالكفر
لم  [...]ممن يتكلم بكلمة يمزح بها ألف ذاؾ فاتو التعظيم فدخل في الكفر من جهة االستهانة، كىذا قصده أصبل كمعلـو 

. يقصد الشيء من كل جهاتو
انًًو ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى ﴿ كاآلية الثانية قولو تعالى) ثم قاؿ رحمو اهلل  ًئّن بًاإًليمىاًف كىلىػًكن  مىن كىفىرى بًالٌلًو ًمن بػىٍعًد إيمى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى  (106)فػىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه ْمنى الٌلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه  َمن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحى

ىذه اآلية في حاؿ الذم يكفر بدكف عذر، كالعذر الذم ال يؤاخذ بو من صدر منو  ([107-106:النحل]﴾اآلًخرىةً 
. الكفر قوال أك عمبل شيء كاحد كىو اإلكراه

كاإلكراه معناه ما ال يتحملو من العذاب، أكره على ىذا القوؿ بما ال يتحملو من العذاب، أك ما ىو أعلى من 
ذلك كىو القتل، فإذا كاف ال يتحمل أف يعذب، ال يتحمل أف يضرب ضربا شديدا، ال يتحمل أف يسجن سجنا 
طويبل، ال يتحمل في ذلك كيخشى على دينو، كيخشى أف يوافق كيخشى أف يحصل لو فتنة أك يخشى أف يتلف 
بدنو، فإنو معذكر مع أف الكماؿ أف يصبر، لكنو معذكر بشرط اطمئناف القلب باإليماف، فتكوف الموافقة ظاىرا 

. للضركرة كلكن القلب مطمئن باإليماف
كذلك أف اإليماف كما ىو معلـو ثبلثة أركاف اعتقاد كقوؿ كعمل، كاالعتقاد ىو األصل الذم ينشأ عنو القوؿ 

اإليماني كينشأ عنو العمل اإليماني، فلم ييعذر باألصل في الموافقة أحد البتة، حتى لو أكره فإف اإلكراه كلو كصل 
رىكيوا أىف يػىقيوليوا  (1)الم إلى القتل ال يصل إلى تغيير عقيدة القلب كاهلل جل كعبل قاؿ سبحانو ﴿ أىحىًسبى الَناسي أىف يػيتػٍ

اًذبًينى  كىلىقىٍد فػىتػىَنا اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىَن الَلوي اَلًذينى  (2)يػيٍفتػىنيوفى  آمىَنا كىىيٍم الى  -1:العنكبوت]﴾صىدىقيوا كىلىيػىٍعلىمىَن اٍلكى
الصدؽ ىو استقرار العقيدة في القلب كأف يصبر المرء على ما جاءه من ابتبلء، فإذا عرض لو اإلكراه بما ال  [3

يتحملو كيؤدم ببدنو إلى التلف كيخشى على دينو فإف لو أف يوافق أكلئك ظاىرا ال باطنا؛ ألف الظاىر في الشريعة 
. فيو ييسر في األحكاـ بخبلؼ الباطن، الباطن ىو أشد شيء

فلم يعذر اهلل من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو ) فإذف ىذه اآلية دلت كما قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا في قولو
فإذف لو إذا أيكره بشرطو أف يقوؿ كلمة يوافقهم بها أك أف يعمل عمبل يوافقهم بو؛ كلكن يكوف  (مطمئننا باإليماف

. ذلك مع اطمئناف القلب باإليماف، كالقلب قوؿ كلمة الكفر موافقة ألجل اإلكراه ىذا محل اتفاؽ بين أىل العلم
: أما العمل فاختلفوا فيو

فمنهم من قاؿ ال يعذر بالعمل أف يعمل عمبل كفريا؛ لكن اإلكراه لو فيو القوؿ، مثل ما حصل في قصة عمار في 
ـي لو كىذا قوؿ لطائفة « إف عادكا فعد»قصة آؿ ياسر المعركفة كلها نزلت ىذه اآلية كقوؿ النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى

من أىل العلم إف ىذا مختص بالقوؿ كأف العمل ليس فيو إكراه بل إذا كصل اإلكراه للعمل فإنو ال يجوز أف يوافق 
أكلئك على عمل كفرم كيستدلوف أيضا بحديث الذباب المعركؼ، حديث طارؽ بن شهاب الذم تعلمونو في كتاب 
التوحيد، كاف ىناؾ صنم ال يجوزه أحد حتى يقرب فمر بو رجبلف فقاؿ قربا، فقرب أحدىما فدخل النار، كاآلخر 

أما أنا فما كانت مقربا شيئا لغير اهلل جل كعبل، فقتلوه فدخل الجنة قالوا ىذا يدؿ على أف اإلكراه يعني يعلموف : قاؿ
. من الحاؿ أنهم سيقتلوف أما اإلكراه لم يعذر بو بالفعل
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كالقوؿ الثاني أف اإلكراه يقع في القوؿ كالعمل كىذا ىو الصحيح ألف العمل كالقوؿ شيء كاحد من جهة التكفير 
، كإذا كاف ذلك في القوؿ [74:التوبة]﴾كىلىقىٍد قىاليوٍا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكٍا بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهمٍ اهلل جل كعبل قاؿ في األقواؿ ﴿

كعذر بو باالتفاؽ فالعذر بالعمل ظاىر كبالنسبة لحديث الذباب ك يره ىناؾ أجوبة عليو مذكرك في كضعها من شرح 
. كتاب التوحيد

يعني المكره،  ير المكره إذا  (فقد كفر بعد إيمانو) يعني  ير المكره (كأما  ير ىذا)قاؿ رحمو اهلل كرفع درجتو 
كافق الكفار على الكبلـ الكفرم فقالو ككافق الكفار على العمل الكفرم فعملو ىذا كافر فبل يعذر في ذلك إال إذا 

يعني  ير المكره كفر بقولو كعملو سواء فعلو خوفا أك مداراة ك  (كأما  ير ىذا فقد كفر بعد إيمانو)كاف مكرىا قاؿ 
. مشحة لوطنو أك أىلو أك عشيرتو أك مالو أك فعلو على كجو المزح أك لغير ذلك من األ راض

يعني أف ما ذكره اإلماـ رحمو اهلل فيما تقدـ فيما ذكرناه في الدرس الماضي من أف أناس عرفوا التوحيد كلكنهم 
يعملوف بالشرؾ مداراة أك خوفا على أعمالهم أك خوفا على أىلهم أك خوفا على نقصهم خوؼ متوىم كلم يتركوا 
الشرؾ باهلل جل كعبل ىذا ال يعذركف فيو إال في حاؿ اإلكراه أك إذا كاف مستضعفا فإف لو أف يبقى بين ظهراني 

المشركين لكن ال يقوؿ كلمة الكفر كال يعمل عمبل كفريا فيرخص لو عدـ الهجرة ألجل أنو من المستضعفين كما 
ًإالَ اٍلميٍستىٍضعىًفينى ، قاؿ بعدىا ﴿[97:النساء]﴾ظىاًلًمي أىنفيًسًهمٍ  تػىوىفَاىيمي اٍلمىبلًئكىةي  اَلًذينى قاؿ جل كعبل بعد آية الهجرة ﴿

. [98:النساء]﴾الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىالى يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن ﴾اآلية ﴿كىالْنسىاء ًمنى الْرجىاؿً 
المقصود من ىذا  أف كبلـ الشيخ ظاىر كىذه مسألة عظيمة جدا كىي أف التكلم بالكفر خشية نقص الماؿ أك خشية 
ذىاب الماؿ ال يعذر بو صاحبو عمل الكفر خشية شيء ىذا ال يعذر بو صاحبو بل البد أف يجدد دينو كإسبلمو كلكن إذا 
كاف فعلو عن قصد ثم فالواجب على كل موحد أف يتبرأ من الشرؾ كأىلو، أف يبغض الشرؾ كأف يعادم الشرؾ، كأف يبغض 

ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي  أىل الشرؾ كأف يعادم أىل الشرؾ، كىذه حقيقة اإليماف، كىذا معنى كلمة التوحيد كما قاؿ جل كعبل ﴿ كى
كىجىعىلىهىا كىًلمىةن بىاًقيىةن ًفي عىًقًبًو لىعىَلهيٍم  (27) ًإاَل اَلًذم فىطىرىًني فىًإنَوي سىيػىٍهًدينً  (26)ًإنًَني بػىرىاء ْمَما تػىٍعبيديكفى  أًلىبًيًو كىقػىٍوًموً 
اء ًمنكيٍم كىًمَما ءى ًإنَا بػيرى ، كفي آية سورة الممتحنة قاؿ جل كعبل مخبرا عن قوؿ إبراىيم ﴿[28-26:الزخرؼ]﴾يػىٍرًجعيوفى 

ةه  قىدٍ  ، لهذا قاؿ أئمتنا البراءة من الشرؾ كأىلو كىذه سنة إبراىيم ﴿[4:الممتحنة]﴾تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلوً  انىٍت لىكيٍم أيٍسوى كى
اء ًمنكيٍم كىًمَما تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف ءى ًإنَا بػيرى  ًإٍذ قىاليوا ًلقىٍوًمًهمٍ  ﴾ يعني من المرسلين ﴿حىسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًىيمى كىاَلًذينى مىعىوي 

نتبرأ من العبادة كمن الشرؾ كمن  (اء ًمنكيٍم كىًمَما تػىٍعبيديكفى ءى ًإنَا بػيرى )، ىذه الكلمة أجمع عليها لمرسلوف [4:الممتحنة]﴾الَلوً 
. أىل الشرؾ ببغضهم كبمعاداتهم يعني المعاداة القلبية أما الظاىر فلو أحكاـ معركفة مختلفة

 ﴾ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى ﴿ األكلى قولو: من جهتين)يعني ىذا الذم كره  (فاآلية تدؿ على ىذا) قاؿ اإلماـ رحمو اهلل بعد ذلك 
كىذا ظاىر ألف مقاـ االستثناء مقاـ حصر كإف لم يذكر في ىذا المقاـ  ير المكره دؿ  (يستثن اهلل تعالى إال المكره فلم

. على أنو ال يعذر إال المكره
انًوً كأيضا االستثناء معيار العمـو فقولو ﴿  ىذا عاـ كاستثني منو يعني خرج ،[106:النحل]﴾مىن كىفىرى بًالٌلًو ًمن بػىٍعًد إيمى

فلم  ﴾ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى ﴿: األكلى قولو)من العمـو المكره الذم حصل منو الكفر ظاىرا لكن ال يحكم بكفره ألنو مكره قاؿ 
كأما عقيدة القلب أك الفعل، ) يعني القوؿ ( كمعلـو أف اإلنساف ال يكره إال على الكبلـ.إال المكرهتعالى يستثن اهلل 

القلب ال يمكن أف يكره أحد أحدا على تغيير القلب حتى يختار ىو ألف القلب ال أحد يطلع  (فبل يكره أحد عليو
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عليو إال اهلل جل كعبل، فعقيدة القلب الموافقة فيها كفر باالتفاؽ حتى كلو قاؿ أكرىت فهو كافذب؛ ألف العقيدة 
الباطنة ال يمكن ألحد أف يصل إليها، يكذب في الظاىر يقوؿ إذا قيل لو أنت في الباطن في قلبك مقتنع بالشرؾ 
تقوؿ ىذه مع اعتقاد الباطن فيكذب ظاىرا يقوؿ نعم ىذا نوع من اإلجابة باإلكراه؛ لكن ال يقوؿ ذلك عن صدؽ 

. بأف يغير قلبو؛ ألنو إف تغير القلب ككافق أك تردد أك شك فإنو كافر كما ذكر اإلماـ في مسائل كتاب التوحيد
ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى اآلًخرىةً ﴿: كالثانية قولو تعالى)ثم قاؿ   فصٌرح أف ىذا [107:النحل]﴾ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحى

فػىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه يعني أف العذاب العظيم الذم جاءىم كىو قولو جل كعبل ﴿ (الكفر كالعذاب لم يكن بسبب االعتقاد
، عليهم  ضب من اهلل كلهم عذاب عظيم ما سبب الغضب الذم [106:النحل]﴾ْمنى الٌلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه 

جاءىم كحل عليهم ما سبب العذاب العظيم؟ لم يكن بسبب االعتقاد أك الجهل أك البيغض للدين أك محبة الكفر؛ 
ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى اآلًخرىةً )ألف ىذه األشياء لم يعلل بها في اآلية إنما قاؿ اهلل جل كعبل  كقولو ، (ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحى

إشارة ألم شيء؟  (ذىًلكى )  للمفسرين فيو كجهاف في الرجوع الرجوع اسم اشارة يعني(ذىًلكى )
 (ذىًلكى بًأىنَػهيمي )اإلشارة ىنا للكفر، كفركا بعد إيمانهم كلم يكونوا مكرىين، ما سبب ذلك؟ قاؿ اهلل : قاؿ طائفة

كالباء ىنا للسببية، ذلك بسبب كونهم استحبوا الحياة الدنيا على اآلخرة؛ يعني أنهم آثركا الدنيا على اآلخرة فوافقوا 
الرجوع إلى  (ذىًلكى )الكفار من دكف إكراه، فقالوا قوؿ الكفر أك عملوا عمل الشرؾ كالكفر من دكف إكراه، فتكوف 

انًوً )قولو    .(مىن كىفىرى بًالٌلًو ًمن بػىٍعًد إيمى
العذاب  (ذىًلكى  (106)فػىعىلىٍيًهٍم  ىضىبه ْمنى الٌلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه )أنو راجع للعذاب العظيم قاؿ : كالوجو الثاني

ُبوٍا اٍلحىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى اآلًخرىةً )بسبب أنهم  . (اٍستىحى
ضمير إشارة فهو اسم إشارة  (ذىًلكى )كىاذاف قوالف معركفاف عند المفسرين كاألكجو منهما كارجح ىو األكؿ؛ ألف 

كلهم )فيو البلـ التي ىي للبعد كالعذاب العظيم قريب، كاألصل أف اإلشارة إلى القريب لفظية، أعني بذلك من قاؿ 
أف إسم اإلشارة ذلك يقركف أف البلـ للبعد كلكن يقولوف ىو بعد معنوم؛ ألف مجيء البلـ مع اسم  (عذاب عظيم

:  اإلشارة قد يكوف للبعد اللفظي كقد يكوف للبعد المعنوم، البعد اللفظي معلـو مثل ما قاؿ ابن مالك في األلفية
 كلدل البعد انطقا بالكاؼ    حرفا دكف الـ أك معا

. فإذف في البعد يشار بالبلـ، أكالء ىذا قريب، ىذا قريب، ذاؾ قريب ذلك بعيد
ذىًلكى اٍلًكتىابي الى  (1)الم كقد يكوف المراد بمجيء البلـ البعد المعنوم كىذا كثير في القرآف كما في قولو تعالى ﴿

يعني جعلو بعيدا لعلو مرتبتو  (ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيوً )، كقد يكوف بػيٍعدا معنويا للتعظيم كقولو [2-1:البقرة]﴾رىٍيبى ًفيوً 
كمنزلتو كقد يكوف بعدا معنويا في السفوؿ مثل ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع قالوا ىنا من قاؿ أف الضمير يرجع إلى 

. العذاب العظيم ذلك ىذا رجوع معنوم
مقصود البحث في الترجيح ليس ىذا محلو لكن إشارة في معنى قوؿ لفظية؛ ألف األصل أف تكوف اإلشارة للبعيد لفظا 

. ال معنى ىذا ىو األصل
كلهذا قاؿ الشيخ رحمو اهلل ىنا كاإلماـ محمد بن عبد الوىاب عليو رحمو اهلل كاف من أدؽ أىل زمنو في التفسير كأعلم 

فجمع القولين ىذا الكفر كالعذاب،  (فصٌرح أف ىذا الكفر كالعذاب)من أىل زمنو بأقواؿ المفسرين قاؿ رحمو اهلل 
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فكأنو قاؿ ال يمنع أف يقاؿ رجع الضمير اسم اإلشارة إلى العذاب أك يرجع إلى الكفر؛ ألف العذاب حاصل كالكفر 
. حاصل، فإرجاع ذلك للجميع متجو

ىذا  (فصرح أف ىذا الكفر كالعذاب لم يكن بسبب االعتقاد أك الجهل أك البغض للدين أك محبة الكفر)قاؿ 
كىذا الذم ذكره حاصل ككاقع؛ بل  (كإنما سببو أف لو في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين)ظاىر بين، 

إف الذين استحبوا الكفر على اإليماف ككفركا بعد إيمانهم سبب ذلك محبة الدنيا، محبة الماؿ، محبة الجاه، البد 
. فيو حظ من حظوظ الدنيا كإال لو قاـ اإليماف باآلخرة في النفس لما آثر المرء عليو شيئا من الدنيا

ـي قاؿ  يعني أف في آخر الزماف -  اب عني–كلهذا جاء في الحديث الصحيح أٌف النبي عىلىٍيًو الَصبلىةي كالَسبلى
يمسي الرجل مؤمنا أك تكوف فتن، تكوف فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا كيمسي كافرا كيمسي مؤمنا 

كيصبح كافرا، يبيع دينو بعرض من الدنيا، كىذا حاصل في أف من كفر؛ بل من فتن عن الدين إنما ىو بسبب من 
الدنيا بشهواتو إما شهوة الماؿ أك شهوة الجاه أك شهوة المنصب أك شهوة النساء أك شهوة األمر كالنهي أك إلى آخر 

.  ذلك من الشهوات الفانيات
. فما ذكره ىنا اإلماـ رحمو اهلل ىذا ينبغي أف يتنبو إليو كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر كمن كسائلو

كىذا االستدالؿ المراد كمقيم للبرىاف  (كإنما سببو أف لو في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين)قاؿ 
نحن نعلم التوحيد كإنما علمنا الشرؾ ألجل الحفاظ على أموالنا أك على جاىنا أك على : على أكلئك الذين يقولوف

. دنيانا
نسأؿ اهلل الكريم بأسمائو الحسنى كبصفاه العلى أف يرفع درجة اإلماـ المصلح المجدد محمد بن عبد الوىاب 

رحمو اهلل، كسائر أئمة الدعوة الذين تركوا الناس بعدىم على أمر كاضح بٌين ال لبس فيو في أمر الدين التوحيد 
اإلخبلص، كنرجوا أف يكونوا ممن كعد النبي صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى بظهورىم في تجديد أمر الدين، كنسألو سبحانو 
كتعالى أف يعلي مقامهم كأف يغفر ذنوبهم كأف يجعلنا ممن كًرثى علمهم فعلم كعلم كأقاـ الحق في نفسو كفيمن 

. حولو
كنسألو سبحانو أف يثبت في قلوبنا التوحيد، كأف يكشف عنا كل شبهة، كأف يثبت ىذا العلم في نفوسنا، كأف 

. يحببو إلينا كأف يبٌغض إلينا الكفر كالفسوؽ كالعصياف
. اللهم نسألك أف تغفر لنا ذنوبنا كإسرافنا في أمرنا، كأف تجعل التوحيد حجة لنا ال حجة علينا

اللهم نسألك أف تهدينا نحن الحاضرين جميعا إلى أقـو طريق، كنسألك أف تجعلنا ممن يفرح بإخبلص الدين 
. لك، كيفرح بهذا العلم الذم ىو علم التوحيد، كيفرح بعلم العقيدة كيظهره على  يره، ألف ذلك ىو األساس
. اللهم علمنا علما نافعا كاختم لنا بالصالحات، كا فر لنا جميعا الحاضر كالسامع كأحبابنا إف جواد كريم

 (72) .كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبينا محمد

أنا  ير موجود األسبوع القادـ كالذم بعده إف شاء - يعني درس السبت كالخميس-كاألسبوع الذم بعده ... 
اهلل بشرح العقيدة الطحاكية شرح المتن فتخبركف اإلخواف الحريصين على بداية الدرس من أكلو ألف كثيرين يقولن 
 .نريد درسا مؤصبل نبدأ فيو من أكلو، فهذه بداية من أكؿ العقيدة الطحاكية، كىو كتاب كما ىو معلـو كتاب مهم

                                                 
. انتهى الشريط اخلامس عشر (72)
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  المرخص بو للبقاء بين ظهراني المشركين؟  ما حد االستضعاؼ/1س}

اًف الى  ًإالَ اٍلميٍستىٍضعىًفينى ًمنى الْرجىاؿً ﴿ أف يهاجر  مستضعف ال يستطيعالهجرة،ال يستطيع / ج كىالْنسىاء كىاٍلًوٍلدى
. [98:النساء]﴾يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىالى يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن 

شرؾ أك اؿاألعماؿ التي نهى اهلل عنها سواء كاف في   ىل المقصود من اإلكراه أف من أكره على عمل من/2س
  معصية أـ فيها تفصيل ؟

 ؛أكلى  فعذره فيما ىو أدنى من الشرؾ من المعاصي ال شك أنو من باب،يعذر في الشرؾ باإلكراه إذا كاف/ ج
  .ءالفقها لكن ىناؾ ذنوب كبائر ال يصح فيها اإلكراه كىذه معلومة في تفصيل القاعدة عند

  باإلكراه أـ ماذا ؟  كىل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر/3س
 كسبب الخبلؼ ؟مرأة لرجل في الزنا أـ ال يقع  يعني إكراه منإكراه، ىل يقع فيو ،الزنا اختلف فيو العلماء/ ج
 حتى مع أىل ،أما إذا كاف القلب كارىا فإنو ال يحصل معو انتشار، أف الرجل ال تنتشر آلتو إال بشهوة كر بةفي 

لهذا قاؿ  لجماع حتى دكاعي الجماع،ؿيعاشرىم إذا كره كرىا شديدا ال يكوف في قلبو ر بة  الرجل كمن أيبيح لو أف
ال يكوف انتشار الرجل إال عن كجود ر بة في   ألف الزنا؛يستثنى من القاعدة الزنا: طائفة من المحققين من أىل العلم

. إلى آخرهأك إلى ما تعمل  قلبو كلو قليلة كالتفات إلى ىذه المرأة
. ربما ينتشر دكف ر بة القلب  كالقوؿ الثاني أنو يقع اإلكراه حتى في الزنا ألف بعض الرجاؿ

، ىذا راجع إلى الحاؿ ككل أعلم بحالو كاهلل . حسيب على الخلق كعلى العمـو
   كيف التوجيو بين ىذه اآلية كحديث الذباب؟/س
 . التوجيو كأشرنا إليو في شرحنا لكتاب التوحيد كمعركؼ ذكرنا/ ج
   كمتابعة الدرس من خبللو؟ق،الطحاكية يمكن اقتناء  ما أفضل شرح للعقيدة/س
 كلهذا ال ،تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ ككثرة المادة للمتوسط أنا سأشرح المتن إف شاء اهلل/ ج

مانع   ككذلك شرح ابن، لكن شرح ابن أبي العز ىذا شرح معركؼ؛سيكوف على ما أريد إف شاء اهلل أعرؼ شرحا
، ىذه كلها فيها (رحمو اهلل) األلباني ناصر  أك تعليقات الشيخ،(رحمو اهلل) أك تعليقات الشيخ عبد العزيز ،رحمو اهلل

. فائدة إف شاء اهلل
  تسويغ الخبلؼ أف يقوؿ بو إماـ منيكتفى في كىل ،الخبلؼ خبلفا سائغا ييعذر فيو المخالف  متى يكوف/س

  األئمة؟
  :فإلى قسمي ىذه مسألة أصولية مشهورة، كالجواب عليها أف الخبلؼ في المسائل ينقسم/ ج

العلماء فيها، فهذا الخبلؼ فيها سائغ إال إذا كاف  خبلؼ فيما لم يرد بو النص، في مسألة نازلة، اختلف: األكؿ
ذلك فالذم يرل  ير ما عليو األكثر في المسألة النازلة لو أف يعمل بما يرل أك  ىناؾ اتفاؽ من أكثر أىل العلم في

 فيألف األكثر  لكن ألجل قوؿ األكثر في المسألة االجتهادية فإنو ال يخالف األكثر ؛في ذلك في نفسو يعتقد
. ىذا في الغالب أف ال يكوف معو الصوابالمسائل االجتهادية التي ال نص فيها، إنما ىي تنزيل على الواقع 

 كىذه يعذر بعضهم بعضا ألنها ،المسائل االجتهادية التي ال نص فيها فإذف النوع األكؿ من الخبلؼ خبلؼ في
. المسألة النازلة على النصوص اجتهاد في تنزيل
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 لكن اختلف فيها العلماء نزع كل إلى جهة من ؛فيها دليل الخبلؼ في المسائل التي: كالثاني، النوع الثاني
دليل  قاؿ بقياس، قاؿ برأيو، فهذا الخبلؼ في المسائل التي فيها؛ بالدليل، قاؿ بغيره  كبعضهم مثبل لم يقل،الدليل

 :ينقسم إلى قسمين
. مخبلؼ قو : كالثاني .خبلؼ ضعيف : األكؿ

ظهور   يعني قاؿ قياسا مع ظهور الدليل، الحظ كلمة؛الضعيف ىو الذم يكوف في مقابلة الدليل كالخبلؼ
 من أىل العلم طائفةكقاؿ  الدليل، يعني دٌؿ الدليل على المسألة بظهور أك بما ىو أعظم من الظهور كىو النص،

. الخبلؼ يكوف ضعيفا بخبلؼ ما دؿ عليو الدليل ظاىرا أك نصا فهذا ال شك أف ىذا
 فإنو حينئذ ،متعارضة، قد يرجح ىذا كقد يرجح ىذا أف يكوف الخبلؼ قويا بحيث يكوف أف تكوف األدلة: الثاني

. قويا فإنو ال إنكار في مسائل الخبلؼ القوم يكوف الخبلؼ قويا، كإذا كاف الخبلؼ
  .مسائل الخبلؼ الضعيف  إذا كاف الخبلؼ ضعيفا فإنو ينكر فياكأـ

 ألف المسائل ؛كىذا اإلطبلؽ  لط. مسائل الخبلؼ  إنكار فيال: أطلق بعض أىل العلم قاعدة كىي قولهم
.  كالتابعوف أنكر بعضهم على بعض فيها،على بعض فيها الخبلفية الصحابة بعضهم أنكر

: الذم ذكرتو لك كالمسائل الخبلفية على التفصيل
 ىذا الخبلؼ سائغ االجتهادية، إذا كاف الخبلؼ في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل .
 كىي منقسمة إلى خبلؼ قوم كإلى خبلؼ  كالقسم الثاني أف يكوف الخبلؼ في مسائل فيها الدليل

  .ضعيف
: مثبل من مسائل الخبلؼ القوم

فيها   فهذه نقوؿ الخبلؼ، كفهم الدليل أيضا مختلف بين أىل العلم،الحلي األدلة فيها مختلفة  مسألة زكاة
فبل حرج في ذلك كال  ، كمن لم يزؾ فقد تبع بعض أىل العلم، من زكى فقد تبع بعض أىل العلم،قوم فبل إنكار

. إنكار في ىذه المسألة
، ىل يقرأ المأمـو أك ال يقرأ كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصبلة  الخبلؼ فيها قوم كاألدلة متنازع ،للمأمـو

المحققين   جمهور الصحابة كالتابعين، قوؿ؛ كالجمهور،األئمة في من يقوؿ كذا كفي من يقوؿ كذا  ككبلـ،فيها
،  كاإلماـ أحمد كشيخ اإلسبلـ كابن الق؛ بلكشيخ اإلسبلـ ىذا يجعل يم كجماعة أنو يتحمل اإلماـ عن المأمـو

.  كذلكالمسألة فيها خبلؼ قوم فبل إنكار فيها
: مثبل بعض المسائل التي يختلف فيها أىل العلم في ىذا الزمن

التصوير فيمنعو، بعضهم ال يجعلو داخبل في في بالفيديو، بعضهم يجعلو داخبل  مسألة التصويرمثبل مثل 
من ىذه   بعضهم يجيز كبعضهم ال يجيز، كذلك يلحق أك،فبل يمنعو فهذا، المسألة فيها خبلؼ قوم التصوير

 ، كبعض أىل العلم منعو،بعضهم أباحو  ألف؛المسألة التي فيها الخبلؼ القوم بين أىل العلم مسألة التصوير الضوئي
 مع أف الصحيح كما ىو معلـو أنو ال يجوز ذلك ،المعاصركف  كاختلف فيو علماؤنا،كىذا لو حجة كىذا لو حجة

  .موضعوم لعمـو األدلة كما ىو مبسوط ؼ
. المسائل التي فيها خبلؼ ضعيف كثيرة
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ينكركف   فمسائل ترل أىل العلم ما،العلم إلى ما ينكر فيو كما ال ينكر فيو كىذا نقوؿ فيو ألجل أف ينتبو طالب
. الخبلؼ القوم فيها، أحيانا ينكركف ألجل الخبلؼ أف يكوف خبلفا ضعيفا فيها ألجل

 المرأة لوجهها الخبلؼ فيها ضعيف كبعض أىل العلم يرل أف الخبلؼ فيها قوم لكن الصحيح مثل مسألة كشف
..  التي فيهاأنو ضعيف ألف الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجيهة إلى آخر المسائل

. الخبلؼ ضعيف مثل المعازؼ، خبلؼ ابن حـز فيها شاذ كضعيف
. شابهو مما ال يسكر قليلو، ىذا معلـو الخبلؼ فيها لكن الخبلؼ فيها ضعيف كذلك إباحة النبيذ كما

األئمة، كنقوؿ  لحم ذم الناب من السباع خبلؼ، خالف فيو أىل المدينة مالك كمن معو،  يره من كذلك أكل
. بخبلؼ ذلك صىَلى اهللي عىلىٍيًو كىسىَلمى  الخبلؼ فيو ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي

. ة ذلك من المسائل المعركؼإلى
على أف من أكره على الكفر فاألفضل كاألحسن أف يصبر على القتل فهو   نقل القرطبي ك يره إجماع العلماء/س

. أكلى من أف يجيبهم
يرجى بو   فمن كاف،ثم رأيتي لبعض الشافعية تفصيبل قد ذكر بعضهم أف ذلك يختلف باختبلؼ األشخاص 

كذلك فاألفضل لو الصبر فهل يعد ىذا   كإف كاف ممن ليس،النكاية بالكفر فاألكلى أف يدرأ عن نفسو القتل باإلجابة
  التفصيل ناقضا أك خارما لئلجماع؟

لها   كمعلـو أف كل قاعدة، ال، ليس كذلك ىو قولهم األفضل كاألحسن أف يصبر، ىذه ىي القاعدة:الجواب
عن كونو كليا مقطوعا   الكلي ال يخرج األمر الكلي األمرشواذ، كالقاعدة أمر كلي كمجيء بعض األفراد على خبلؼ

  . كما قرره األصوليوف كالعلماء في القواعد،بو
ربك فقد تلفظ  توجيو أىل العلم رحمهم اهلل تعالى لحديث التائب الذم قاؿ فيو اللهم أنت عبدم كأنا  ما/س

  بالكفر؟
. «حشدة الفر أخطأ من» ىذا قاؿ فيو النبي عليو الصبلة كالسبلـ/ ج
   ىل صحيح أف حديث الذبابة فيو شيء من الضعف؟/س
. قأحلناكم على ما قبل ىذا/ ج
   متى يبدأ كقت أذكار المساء كالصباح كمتى ينتهي؟/س
بعد المغرب، كل ىذا   أكالمغرب، يعني في المساء من بعد العصر إلى الليل،في أكؿ النهار كفي إقباؿ / ج

 لما بعد ذلك فيو ءاللغة، ىل يطلق المسا  باتفاؽ أىلء إلى  ياب الشفق يطلق عليو مساء، المساءكقت المسا
 في اللغة، فأذكار ءىذا يطلق عليو مساالعشاء إلى دخوؿ كقت  خبلؼ، من بعد الزكاؿ إلى  ياب الشفق يعني

. المغرب قبل األذاف بعد الصبلة، كل ىذه فيها سعة  من بعد العصر بالنية قبلءالمسا
بأحكاـ الغسل ككاف في ىذا الوقت يصلي كىو جنب كبعد أف علم أحكاـ الغسل ىل   إذا كاف الرجل جاىل/س
  الصبلة أك ال ؟ يعيد

 لكن كيف ؛معلومة فيعيد ألنو ما أتى بالشرط  لكن إذا كانت صبلة أك صبلتين؛إذا كانت سنين كثيرة ما يعيد/ ج
بالماء، أخشى أنو يكوف مدخل  ، الغسل تعميم البدف-أخاؼ أف يكوف مدخل للوسوسة– يعني أحكاـ الغسل
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بالماء ، إذا كصل إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل  للوسوسة، يعني الغسل يعرفو كل أحد، أنو تعميم البدف
  الشرعي من الجنابة

  نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ؟ ىل/ س
. العلم كىم يفتوف ، مسائل الكفر ليست آلحاد الناس أك آلحاد طبلب العلم البد تعرض كبلمو على أىل

 ىل ثبت عن النبي صلى اهلل عليو كسلم التورؾ في التشهد األكؿ؟ / س
  فرؽ بين البراءة من الشرؾ كبين الخلوص من الشرؾ ؟ ىل ىناؾ    
 التشهد األكؿ  ىذه ىي السنة،كالسبلـ كاف يفترش قدمو اليسرل كيجلس عليها، التورؾ النبي عليو الصبلة/ ج

، أنا معي عذر في رجلي يمنعني من ذؿ ال أعلم فيو ما يكوف   .ؾفيو التورؾ سنة، ربما السائل رآني اليـو
 ايعني تتركونها لم الخلوص من الشرؾ؟، الخلوص من الشرؾ ىذه كلمةبين ما الفرؽ بين البراءة من الشرؾ ك

 إنما ىي جاءت متأخرة، ما أدرم كيف جاءت في كتاب ثبلثة ،ليس لها أصل في كبلـ أىل العلم المتقدمين
ف تعريف اإلسبلـ اللي ذكره الشيخ في أكؿ ثبلثة األصوؿ، ألاألصوؿ  األصوؿ، نبهنا عليها في شرحنا على الثبلثة

اإلسبلـ المعركؼ عند  االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطاعة كالبراءة من الشرؾ كأىلو، ىذا تعريف اإلسبلـ ىو
 ألف ؛الخلوص من الشرؾ ، ىذا ليس صحيحا ذلك إلى كالخلوص من الشرؾ كأىلو، أك أئمة التوحيد، أما تعديل

كالخلوص فيها انتقاؿ، فيها خبلص من الشيء، البراءة لفظ شرعي ة البراءة  ير الخلوص البراءة فيها بغض كمعادا
 قصة  يعني ألف كتعريف اإلسبلـ مأخوذ من القرآف،القرآف كفي السنة فبلبد من اعتماده جاء في النصوص في

  .ـاإلسبلعليو السبلـ فيها تعريف  إلبراىيم
 (73) {.القدر نكتفي بهذا

(74) .على نبينا محمدكبارؾ كصلى اهلل كسلم   

 
 
 

 سالم  الجزائرم : أعٌد ىذه المادة

                                                 
.  األخت ادلشكدانة الكويتيةحلاضنتني قامت بتفريغ ما بني ا(73)
. انتهى الشريط السادس عشر (74)


